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 اقدام کارگری اعالم موجودیت هستۀ زنان کمیتۀ

 «کنندداری مبارزه میای خود علیه جامعۀ سرمایهطبقهزنان پرولتر دست در دست مردان هم»

ت که گذرد؛ اینک دوسالی اسرگری در داخل کشور میبیش از یک دهه از نخستین فعالیت کمیتۀ اقدام کا

بندی از تجارب پیشین مداخله در جنبش کارگری ایران طی دهۀ هشتاد، کمیته در قالب الگوی با جمع

وان کارگری راست. این کمیته ظرفی جهت اتحاد عمل با آن دسته از پیششکالً جدیدی به فعالیت مشغول 

دخالت کارگری را پذیرفته اند و آمادۀ بکارگیری ابتکار عمل جهت رشد و  است که برنامۀ عمومی اقدام و

 داری به جنبش کارگری ایران هستند.دادن خط ضدّسرمایه

دهند، اما صدایشان در مبارزات جنبش کارگری که زنان نیمی از طبقۀ کارگر کشور را تشکیل میبا آن

لیه های مضاعف طبقاتی و جنسیتی که عهی از ستمکشور رسا نیست. وقتی این نارسایی را در کنار انبو

. شودمیروان کارگری زن برجسته گذاریم، بیش از هر چیز خأل سازماندهی مستقل پیشآنان وجود دارد می

یت مزد خانگی )و مشغولها زن به کار بیوقت میلیوننرخ رسماً دو برابری بیکاری در زنان، اشتغال تمام

های بزرگ دستمزد بین زنان و مردان در قبال کار وقت دوم(، شکافن شغل تمامدیگر زنان کارگر به ای

 های تولیدی زیرزمینیمشابه، آمار باالی زنان خارج از شمول قانون کار که بخش زیادی از آنان در کارگاه

، «یرکاردو»سازی نیروی کار که از طریق تحمیل انواع و خانگی مشغول به کارند، همچنین موج غیررسمی

بدان حد  شودمیسازی قراردادها بر طبقۀ کارگر تحمیل و موقت« وقتوقت کردن مشاغل تمامپاره»

رسیده که نه تنها حقوق بدیهی این دسته از کارگران )یعنی بیمه، بازنشستگی، مرخصی زایمان و غیره( 

« جای خواب کار در قبال»: از هایی از بردگی کار را فریاد میزندنیافتنی شده است، بلکه آشکارا نشانهدست

های هاستفادفرسای شدت و ساعات کار تحمیلی بر زنان در حد بیگاری و سوءگرفته تا افزایش طاقت

ی های کار کشور عادکه در محیط« فحشای بدون مزد»شدۀ دیگری مانند تعرضات جنسی و انواع ضمیمه

 است.شده

ر و کارگران مجرد؛ از معلمان و پرستاران دولتی گرفته تا زنان طبقۀ کارگر از سرپرست خانوار تا همسردا

ی حاکم دارها و دستفروشان، هریک به طریقی با استثمار تحمیل شده از سوی سرمایهخانهکارگران خیاط



 

 

 نشر میلیتانـــت کارگری اقدام کمیتۀ زنان هستۀ موجودیت اعالم 
 -----------------------------------------------              www.militaant.com 

 

4 

بش تری که در جنبر ایران درگیرند. موقعیت شکنندۀ کارگران غیرمتشکل زن در کنار صدای ضعیف

های اخیر از سوی دیگر، یی و اعتراضات دائمی معلمان و پرستاران در سالکارگری ایران دارند از سو

نیافتۀ عمومی جنبش زنان در ایران، لزوم توجه و حمایت از سازماندهی چنین انبوهی از مطالبات پاسخهم

نبش تر در جصدایافتهولی کم پیشروان کارگری زن و اهمیت فعال کردن این بخش عظیم و خشمگین

 است.ا دوچندان کردهکارگری ر

جارب مستقیم المللی و البته تهستۀ زنان کمیتۀ اقدام کارگری باتوجه به تجارب تاریخی مبارزۀ طبقاتی بین 

ز د و اکنمیهای مخفی کارگری داخل کشور حمایت فعال خود کمیته در ایران، از الگوی ساخت هسته

د که با کمیته تماس کنمیدعوت  1م همسویی دارندروان کارگری زن که با برنامۀ کمیتۀ اقداتمامی پیش

مل و اندازی کارزارهای اتحاد عرود این کمیته بتواند در سال آتی با راهبگیرند و به آن بپیوندند. امید می

 تر فراهم کند.های چنین پیوندی را بیشهای مشخص امکان زمینهطرح دخالتگری

روز هشت مارس، که یادآور مبارزات اقدام کارگری با سال زمانی اعالم موجودیت هستۀ زنان کمیتۀهم

 مناسبت برای تأکید بر لزومداری است، اتفاقی نبوده. از این کارگری زنان جهان در سایر جوامع سرمایه

مومی زنان در ع یم و با نقبی به مطالباتکنمیالمللی استفاده استفاده از تجارب کل جنبش کارگری بین

نستان و به طور کل خاورمیانه )از حق تحصیل، حق طالق، حق سقط جنین، دستمزدها و ارث ایران و افغا

فیزیکی و  تر خشونتغیره گرفته تا مبارزه علیه مشکالت روزمرهبیمۀ بیکاری و تأمین اجتماعی و برابر و 

کنیم. در یتر زنان تأکید مجنسی ضدّزن(، بر لزوم برقراری پیوند عمومی جنبش کارگری با جنبش کلی

ه رسمی کچنان-« مناسبتی»نهایت کمیتۀ اقدام کارگری از این روز نه در جهت تبریک گفتن و یادبودی 

بلکه برای برداشتن گامی عملی و به پیش، برای سازماندهی پیشروان جنبش کارگری در میان  -رایج است

 برد.زنان بهره می

۵۹ اسفند 1۱/ دام کارگریکمیتۀ اق/  های سرخ زنانبه سوی سازماندهی هسته

                                                            
 مطلب زیر رجوع کنید: به« مبارزه برای آزادی زنان». برای آشنایی با برنامۀ کمیتۀ اقدام و باألخص بخش 1 

www.eghdamkargaari.files.wordpress.com/2015/10/workers-action-committee.pdf 
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 رهایی برای زنان مبارزه روز: مارچ ۸

 افغانستان کارگری اقدام کمیتۀ

 اما. «نویدبخش» بود رویدادی افغانستان زنان اکثر برای ،۱۰۰1 سال در طالبان تاریک حکومت واژگونی

 دالر یاردهامیل ورود سیل رغم¬علی و ناتو نیروهای دست به افغانستان اشغال از سال 1۹ گذشت با

 اهبینی¬خوش آن تمام و است باقی چنان¬هم زنان برای فقر و فالکت میراث ،«توسعه هایکمک»

 .اندباخته رنگ

. اندردهک تجربه را اجباری ازدواج یا و روانی یا جنسی یا فیزیکی تعرض تن ۵ زن، 1۰ هر از هاتخمین به بنا

 که حالی در روند، می مکتب به کشور دختران درصد ۶۳ تنها. استند کننده ناراحت و آور بهت بسیار آمارها

 بازی بچه مانند ارتجاعی هایسنت و دختران اجباری هایازدواج. باسوادند درصد 1۶ به نزدیک تنها

 .استند باقی چنان¬هم

 نظر از افغانستان. تاس داشته پایین بسیار آموزش و فقر با تنگاتنگی پیوند زنان، علیه خشونت تند افزایش

 از حاضر حال در. دارد را منطقه نخست رتبۀ و جهان ۱۲ رتبۀ مادران، و اطفال باالی میر و مرگ میزان

 خاطر به غالباً زنان که چرا. دهد می دست از را خود جان طفل تولد یا حاملگی حین در یکی زن، 11 هر

 به فتنر قصد به حتی را منزل از وجخر اجازۀ افغانستان جامعۀ ارتجاعی و پدرساالر شدیداً و سنتی ساختار

 .یابند نمی شفاخانه

 خبر ود از فراتر ،«فرخنده» فجیع قتل یا و خواهر دو با ننگرهار در «خیوه» زورمندان از یکی اجباری نکاح

 هک¬آنبی دهند، می رخ کشور این زنان برای پنهانی روز هر که استند هاییرخداد هااین بارند؛ فاجعه

 .برسند گوش به تیح شانبسیاری

 «یدیموکراس» دستاورد همۀ این اش، متحدین و امریکا دست به افغانستان نظامی اشغال از پس سال1۹

 .است بوده ادعایی
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 چنان¬هم زنان، بسیار مبارزات وجود با نیز داریسرمایه کشورهای ترینپیشرفته در دیگر سوی آن از

 می قرار تجاوز مورد زن هزار ۷۲ هاتخمین به بنا ساالنه یابریتان در مثالً. بینیم می مشابهی هایپدیده

 پرونده گیریپی «جرم ثبوت عدم» عنوان به پولیس نهایتاً یا شوندمین گزارش یا شانبسیاری که گیرند،

 .گذارد می کنار را

 شتهاد مشترک ریشۀ یک باید و است المللی بین پدیدۀ یک زن، بر ستم که دهدمی نشان هااین همۀ

 شودمی شناسی انسان و شناسی باستان و تاریخی هایداده انبوه به بنا واقع در. داری سرمایه نظام: باشد

 یریگ شکل آغاز با پدیده این و است بوده معنابی «زن بر ستم» بشر تاریخ درصد ۵۵ در که داد نشان

 نظام در امروز و گرفت شکل پیش سال هزار 1۰ تا ۱ از خصوصی مالکیت بر مبتنی طبقاتی، جوامع

 .است رسیده خود اوج به داریسرمایه

 جامعه این محصول که مردان، «ذات» در نه زنان علیه خشونت و ستم ریشۀ که دهدمی نشان همین

 مرد: دارد زنی خانواده در را خود انعکاس گوید، می زور پایینی به باالیی که مراتبی سلسله ایجامعه. است

 .هرم این کف در ها، ترینضعیف عنوان به اطفال، و زنان و گیردمی یجا هرم رأس در

 ریالیزمامپ که است سرشاری تسلیحاتی و مالی منابع یادگار نیز حاکم مذهبی ارتجاع که دانیم می حال

 دهابع که بود هاشبکه همین درون از و داد قرار مجاهدین اختیار در شوروی با سرد جنگ جریان در امریکا

 .اندگرفته شکل داعش امروز همین و القاعده ،طالب

 هانج کشورهای فاسدترین زمرۀ در که استیم رو به رو اینشانده دست حکومت با ما افغانستان در اما

 و المللی بین هایکمک تاراج و قومی و ایفرقه هایشکاف کمک به که حاکمی طبقۀ با همراه است،

 که دهشکنن و متزلزل چنان و هاتوده منفورِ حق¬به حکومتی. داشته نگاه را خود هروئین و تریاک تجارت

 .شودمی واژگون درجا اروپایی و امریکایی سرباز هزار 1۹ بدون

 ستم از هاییر برای. است داریسرمایه گندیدۀ نظام کل علیه طلبی سند افغانستان، زنان باراسف وضعیت

 وسیالیستی،س انقالب یعنی این و کرد دگرگون را موجود انیانس روابط کلّ باید مختلف، اشکال در زنان بر

 کودکان و انزن صرف را ممکن منابع بیشترین انقالب، این. برنامه با و آگاهانه انقالب نخستین عنوان به
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 .شود برداشته میان از آن مادی هایریشه که شودمی کن ریشه زمانی جامعه ماندگی عقب. کرد خواهد

 یموکراتیکد ریزی برنامه و سازی ملی با. سرشار هایثروت و غنی ذخایر و منابع با است کشوری افغانستان

 برق ،آب درمان، آموزش، کودکستان، مسکن، مناسب، شغل نظیر) اجتماعی نیازهای رفع برای منابع این

 .سپرد تاریخ به را زن بر ستم نهایتاً توانمی( غیره و

 همیشه رایب و بار یک تواند می که است عظیمی نیروی بالقوه فغانستان،ا در شمار¬بی قربانیِ زنان وجود

 را راکندهپ نیروی این بتواند که است مستقل تشکل ایجاد گام، نخستین. دهد پایان باطل دور این به

 این اصلی ریشۀ علیه را هاآن خشم و دهد آموزش را ستم تحت و قربانی زنان که تشکلی. کند منسجم

 .بگیرد هدف داریسرمایه یعنی تعرض و ستم

 یتمام خالصه و قومی هایاقلیت جوانان، کارگران، با اتحاد در زنان مبارزۀ با که است امری زنان رهایی

 .است خورده گره سوسیالیسم برای و داریسرمایه دولت علیه ستم تحت اقشار

 می ودخ برای انکارناپذیر و مهم اصل یک را زنان رهایی برای مبارزه ،«افغانستان کارگری اقدام کمیتۀ»

 هب مشکالت دربارۀ گفتگو و بحث با تا خوانیم فرامی را افغانستان زحمتکش و دردمند زنان ما. داند

 .بپیوندند هدف این برای مبارزه و سازماندهی

 ۱۰1۲ مارچ ۱

 افغانستان کارگری اقدام کمیتۀ

 :بپیوندید ما با

Khatekargari.wordpress.com  

Telegram.me/eqdamkargari 
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 «مجلس مردانۀ چهرۀ تغییر»کمپین  بر مالحظاتی

 بیانی علیرضا

 دنکر وارد کمپین، این هدف. افتاد راه به مجلس مردانۀ چهرۀ تغییر برای کمپینی ۵۷ ماهآبان در  اخیراً

 حقوق حوزۀ در مشخصی مطالبۀ هیچ تاکنون. است اسالالمی  جمهوری مجلس به زن نمایندۀ ۹۰ حداقل

 اصلی دالیل جایگزین مجلس، به زن ۹۰ حداقل ورود تنها ظاهراً. اسالت  نشالده  اعالم کمپین این در زن

 به شالالونده وارد زنِ ۹۰ حداقل این نیسالالت روشالالن دقیقاً جا این به تا. اسالالت شالالده مجلس به زنان ورود

 مجلس به ورود تالش در قوانینی نوع چه تصالالویب هدف به ،«مردانه چهرۀ تغییر» هدف جز به مجلس،

 حقوق برابری و زنان حقوق از هاآن دفاع بر را فرض پیش کامل بینی¬خوش با توانیم می موقتاً. هستند

 جلسم انتخابات در شالالرکت برای الزم دلیل این باشالالد، چنین واقعاً اگر. بگیریم نظر در مرد و زن کامل

 آیا مثالً،. باشالالد روشالالن اکنون هم از آن بعدی هایقدم که این به مشالالروط اسالالت، اسالالالمی جمهوری

 یچه بدون انتخاباتی تبلیغات در و بگیرد شالالکل زنان مسالالتقل نهادهای دهدمی اجازه اسالالالمی جمهوری

 یحتوضالال جهت تلویزیون و رادیو در شالالرکت اجازۀ آیا چیسالالت؟ بعدی قدم نه، اگر کنند؟ فعالیت مانعی

 حجاب قانون برداشالالتن آیا چیسالالت؟ بعدی قدم نه، اگر شالالود؟می داده زن کاندیداهای به زنان مطالبات

 به زن نمایندۀ ۹۰ دارد فرقی چه دیگر نه، اگر بود؟ خواهد زنان کاندیداهای مطالبات از یکی اجباری

 زن ۹۰ مطالباتی فهرسالالت جزو مرد و زن بین برابر کار مقابل در برابر مزد مطالبۀ آیا شالالود؟ وارد مجلس

 لیاصالال مطالبات این از یکی زنان خانگی کار برای مزد دریافت آیا بود؟ خواهد مجلس به ورود کاندیدای

 کاندیدای زن ۹۰ مطالبۀ بارداری، دورۀ هفتۀ 1۱ تا زن، انتخاب به بارداری دورۀ قطع حق آیا بود؟ خواهد

 بود؟ خواهد مطالبات این از یکی مجلس ریاسالالت مقام در زن حق مطالبۀ آیا بود؟ خواهد مجلس به ورود

 مجلس انتخابات در شالالرکت ها،آن شالالفاف و صالالریح طرح بدون که اسالالت مواردی نمونۀ  هااین... آیا و

 تابع و زن ضدّ مجلسِ یک حیات ادامۀ به منجر مجلس، درون به زن ۹۰ ورود با حتی اسالمی، شالورای 

 این از یک هیچ اگر که است این مسأله ترین¬مهم اما. شالود می اسالالمی  جمهوری در موجود وضالعیت 

 در نکمپی این موضع صورت این در ها،آن شدن متحقق امکان به رسد چه نباشالد،  بیان قابل حتی موارد

 نتعیی پرسش این به صریح پاسالخ  بود؟ خواهد چه اسالالمی  جمهوری مجلس روی پیش انتخاباتِ مورد
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 توضالالعی این به ایاشالالاره خود فعالیت دورۀ در و قبل از کمپین این چه چنان. اسالالت بعدی قدم کنندۀ

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

 رارق زنانی خواست با تقابل در خود خودی به آن، غرض نقض وجه بر عالوه و شد خواهد تبدیل اسالمی

  که رفتگ جدی را کمپین این میتوان صورت یک در تنها. هستند مضاعف ستم متحمل نقداً که گیردمی

 نشالالود، داده زنان مطالبات طرح اجازۀ چنانچه که کند اعالم آشالالکارا خود، فعالیت شالروع  بدو در و قبل از

 روش دلیل به کمپین این نیاید، دست به زنان مسالتقل  هایتشالکل  گیری شالکل  و تبلیغات حق چنانچه

 تحریم فعال طور به را اسالالالمی جمهوری مجلس انتخابات در شالالرکت دمکراسالالی، جای به اسالالتبدادی

 .کندمی

 کاندیدا و هاخواسالالته بروز امکان عدم صالالورت در اسالالالمی شالالورای مجلس انتخابات «فعال تحریم» اگر

 کمپین نای ناخواه خواه نباشد، کمپین این مشخص و بارز وجه قبل از زنان، جنبش مستقل فعالین شالدن 

 ژیمر انتخابات در شالالالرکت تبلیغات کمپین هب زن، حقوق بهانه به واقع در و زنان حقوق با تقابل در

  .شد خواهد مبدل اسالمی جمهوری

۱۰1۹ نوامبر هفتم
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 بتوان آزاد بود؟!« یواشکی»آیا ممکن است به طور 

 علیرضا بیانی

مضمون آن کنار زدن موقتی حجاب «. های یواشکیآزادی»اخیراً کمپینی به راه افتاده است تحت عنوان 

ر است که دقایقی نبودن روسری بر سر )و نه کنار گذاشتن سایر اجزای حجاب، از در خفا و گوشه کنار شه

شود(، مدت و زمان مشخص آزادی، آن هم به صورت پنهانی میجمله مانتو یا هر لباسی که به اجبار بر تن 

 کند. میرا تعیین 

ی وسری در هر فرصتپر واضح است که یک تاکتیک برای مبارزه با حجاب اجباری می تواند برداشتن ر

اما . ها را تبلیغ کنندآید باشد و جریانات چپ و مخالف حجاب می توانند این نوع تاکتیکمیکه پیش 

واقعیت این است که این موضوع به موازات همۀ عمر جمهوری اسالمی و قانون اجباری حجاب انجام 

 هنمود و فراخوان کسی همواره چنین. به این معنی که جنبش خود انگیختۀ زنان بدون نیاز به راست شده

ها آنهم با « چپ»کرده است. اما اخیراً طیف اصالح طلب و لیبرال که تعدادی از جریانات و افراد مدعی 

 کنند. یهم یاد م« جنبش»اند و گه گاه از آن به نام را با نام یاد شده به راه انداخته« کمپینی»اند همراه شده

ای نیست که به طور پنهانی جاری شود. مثالً شود، آزادی مؤلفهمیادی مربوط تا جایی که به مفهوم آز

یک زندانی نمی تواند به طور پنهانی آزاد باشد، یا باید در زندان به عنوان زندانی بنشیند و یا از زندان خارج 

دی ی غیبت آزاخود انعکاسی از حضور استبداد، و این به معن« یواشکی»شده و آزاد شود. در واقع مفهوم 

شود و نه تنها در یک بخش از ای است که به طور اجتماعی و کامالً آشکار محقق میاست. آزادی مؤلفه

افراد جامعه و آن هم به طور پنهان و به صورت فردی. مبارزه برای رسیدن به آزادی البته در شرایط 

ن به ی است که نداند، مبارزه برای رسیددیکتاتوری مانند ایران می تواند و باید یواشکی باشد، اما چه کس

ر تواند منجها و مبارزات زنان علیه حجاب اجباری مییک هدف با خودِ هدف یکسان نیست. حاصل تالش

به آزاد شدن از شَر پوشش اجباری شود، اما این مبارزه و تالش همان آزادی و رها شدن از شَر پوشش 

 نیست. یکی وسیله و دیگری هدف است. 
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های اصالح طلب و پیروان تغییرات از باال به عمد وارد کارزار مخدوش کردن مبارزات زنان علیه شگرای

نام مسیح علینژاد تالش دارد این حرکت را به کلی از یک  باشوند. مبتکر این کمپین میحجاب اجباری 

ارزه با و مب بوده یاسیفعالیت سیاسی به دور نگه دارد، حال آن که اختناق و خفقان و اسارت دارای بار س

 ت. نیس ممکن حاصل از این مبارزه نیز بدون بار سیاسی و حتی طبقاتی آن لزوماً سیاسی، و آزادیِ

آید که در بعضی موارد قابل پس از بر سر کار آمدن حسن روحانی، حکومت جمهوری اسالمی بدش نمی

 به بیرون خود را ترمیم کرده تا شایددسترس و انجام شدنی تغییرات و اصالحاتی صورت دهد که چهرۀ رو 

 کنند.میها مستقیماً چنین هدفی را تأمین بتواند امتیازات بیشتری کسب کند. این نوع کمپین

های آزادی»های انقالبی بود، یقیناً نام آن اگر چنین کمپینی با در دست داشتن ابتکار عمل در دست گرایش

های انقالبی خوب می دانند مفاهیم را تنها ها  و کمونیستانتخاب نمی شد، چون مارکسیست« یواشکی

با نام و اسامی که بتواند به ماهیت آن صراحت ببخشد نام گذاری کنند و نه با اسامی که بخواهد مضمون 

آزادی  «یواشکی»های لیبرال می خواهند به زور، حتی شده به صورت و محتوای آن را استتار کند. گرایش

های بدون روسری در کنار دریا، یا جشن تولد و عروسی، ویا را، آن هم به گواه عکس پوشش در ایران

های های کوتاهی مثل دقایقی راه رفتن  بدون روسری یک زن در مقابل یک پاساژ لوکس در خیابانفیلم

نام  هچنین فعالیتی را ب ،باالی شهر تهران نشان دهند. این فقط از روی تصادف نیست که این گرایش ها

زل تن« یواشکی»کنند، تعمدی در کار است که آزادی را به سطح میمعرفی  «مبارزه»به جای  « آزادی»

مفهوم آزادی  داده و با عکس گرفتن از یک لحظه از واقعیت، می خواهند آن را به جای کل حقیقتِ

 بنشانند. 

د رزات در آینده می شدند که الببود، همگان منتظر حاصل این مبا« مبارزات یواشکی»اگر نام این حرکت 

همان آزادی پوشش خواهد بود، اما در این پروژه موضوع برعکس و وارونه است، آزادی نقداً حاصل شده، 

د، این کننمیشوند که در دفاع از این حرکت استدالل میکسانی هم پیدا «. یواشکی»اما فقط به طور 

ر شده و همه کس آن را انجام می دهد، صرفنظر از دیگر آزادی یواشکی نیست، چون همه جا همه گی

اشکی شود که اگر آزادی دیگر یومیها پیدا آنگنده گویی و غلو کردن در این موضوع، این تناقض در گفتار 
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نیست، و دیگر آشکارا و علنی است، پس البد دیگر مبارزه با جمهوری اسالمی بالموضوع است زیرا که 

لب این که کسانی هم )هرچند در انتهای گیجی( معتقدند جمهوری اسالمی آزادی حاصل شده است! جا

بدون حجاب معنی ندارد و با از بین رفتن حجاب جمهوری اسالمی هم از بین می رود و در عین حال 

معتقدند آزادی یواشکی دیگر کامالً علنی و همه گیر شده است.  در این صورت این تناقض عمیق تر 

 !؟ادی دیگر یواشکی نیست، پس این حکومتی که همچنان بر سر کار است، کیستشود که اگر آزمی

ها در مقابله با پوشش اجباری، به آنحال فرض کنیم در ادامۀ مبارزات هر روز رو به رشد زنان و متحدین 

امری انتخابی و داوطلبانه می شد، موضوع این است که حتی پیشرفتی در  ،طور کلی به کار بردن حجاب

شود. آزادی تنها یک بخش از مجموعۀ وسیع تری به نام میاسم گذاری ن« آزادی»ین حد هم با نام ا

داری قابل تحقق نیست. دمکراسی است، و دمکراسی مفهومی است که مطلقاً در چارچوب نظام سرمایه

قصدش مخدوش  را به نام آزادی جا بزند، در واقع« آزادانه»کند این یا آن مورد میهر تالشی که سعی 

 کردن مفهوم واقعی آزادی است.

هایی روسری و چادر خود را کنار می گذارند ما با مبارزات زنان، یعنی دقیقاً همین مبارزاتی که در فرصت 

به طور کامل موافق و مشوق آن هستیم، اما مطلقاً این را جایگزین آزادی نخواهیم کرد. آزادی واقعی تنها 

داری جمهوری اسالمی و استقرار شوراهای کارگران و مزدبگیران فقیر، اعم از هاز سرنگونی رژیم سرمای

شود. هر درجه تخفیف و کاهش مفهوم آزادی از این سطح، به منظور درجا زدن در میزن و مرد حاصل 

 است. محکوم « یواشکی»شرایط موجود، گیریم با مالیدن مقداری کره به روی نان، آن هم به طور 

 های بلند است، آزادی تنهامشخصه و ویژگی آزادی در بیان و بروز علنی و آشکار آن با فریادمهم ترین 

ز های مثالً چپ سرگردان که هرگدر سطح اجتماعی است که می تواند تحقق و تضمین پیدا کند. گرایش

ی افتند ایی مهخود ابتکار عملی در دست نداشته اند، به سادگی و بی قید و شرط به دنباله روی از حرکت

ها  چون منفعل و بی عمل شود. این گرایشمیکه به همان سادگی ماهیت بورژوایی و فریب در آن دیده 

هایی قرار می گیرند تا همین بی عملی و انفعال را پنهان کنند، در غیر این هستند، پشت چنین حرکت
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هترین ابتکار عمل را در دست خود نگاه های وسیع در جنبش زنان بها می توانند با اتحاد عملآنصورت 

 های بورژوایی از جنبش زنان به نفع تثبیت موقعیت خود بهره برداری کنند. داشته و اجازه ندهند گرایش

۱۰1۷ژوئن  ۱
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 است؟ زنان جنبش داریسرمایه ضدّ اعتراض برهنگی آیا

 علیرضا بیانی

 مقدمه:

یر ای بود ولی از زتوان طرفدار نظریهرا اجرا کرد. نمیشود که بتوان آن یک نظریه زمانی قابل دفاع می

ه شود که بتواند قابل اجرا باشد. نظریبار عملی کردن آن شانه خالی کرد. یک نظریه زمانی قابل دفاع می

ای تخیلی خواهد بود. نظریه زمانی علمی است و پرداز باشد، نظریه چنان چه صرفاً محصول ذهن نظریه

واقعیت بیرون، بتواند ما به ازایی داشته باشد. به این معنی که قابل اجرا باشد و اجرا هم قابل عمل که در 

ای قابل اجرا و قابل تعمیم دادن است که در متن و بستر مبارزۀ اجتماعی شکل بگیرد. در بشود. نظریه

مجدداً به  ی وقتیشود، و نظریه و تئورپردازی سیاسی مینتیجه این مبارزۀ اجتماعی است که منشأ نظریه

بندی در کند. حاصل این رفت و برگشت و ترکیبکاربسته شود و محک بخورد، این مبارزه را متکامل می

به همین  گیرد، درستشود. مارکسیسم که دقیقاً بر این اساس شکل میمی« پراکسیس»وجه انقالبی اش 

 .استدلیل همه گیر و جهانی و با دوام 

 اقعیتو با را آن دارد اصرار و کندمی شروع واقعیت از شده انتزاع ایدۀ از فوق، یندفرا برخالف آلیسم ایده 

 راضی،اعت روش عنوان به را خود برهنگی وی. بود نمازی مریم برهنگی آن نمونۀ تریناخیر. کند منطبق

 ن. نظر به اینکه حزب کمونیسم کارگری اساساً فونکسیوکندمی معرفی «مترقی و کمونیستی» هم آن

تر، حتی چندان تشکیالت هم ندارد که بتواند در هماهنگی با سایر کادر و حزب انقالبی ندارد، از این بد

اعضا و به طور یکپارچه کاری صورت دهد، بنابراین این عمل با ابتکار خود جوش عضو این حزب انجام 

 گذارد.ب باقی میها را برای سایر رهبران و اعضای حزشود و بعد سرگیجه و انواع زیگزاگمی

شوند که باید از این عمل حمایت کنند یا خیر، با کلی این پا آن رهبران حزب کمونیسم کارگری گیج می

موخته است ها آپا کردن منتظرند تا نبض اوضاع در دستشان قرار گیرد. روش سانتریستی کاسبانه به آن

هایی هم به مریم ا مال خود کرده و مدالکه اگر مورد حمایت قرار گرفت، آن گاه به طور جدی موضوع ر

ول کرد، آن گاه از فرماین حزب آسیب وارد می« اعتبار»نمازی بدهند؛ و اگر واکنش به آن چنان بود که به 

کنند و این را به حساب خود مریم نمازی گذاشته میاستفاده « موضع رسمی و غیر رسمی»نجات بخش، 
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گذرد، اما مریم نمازی در مقابل موزه لوور می« دِمونستریشن»روز از این  ۳گذارند. اکنون و او را تنها می

در حمایت یا ردّ آن صادر نکرده، فقط « رسمی»حزب کمونیسم کارگری یک اطالعیه به قول خودش 

اند و برخی از اعضا هم اعضا و حتی برخی از رهبران این حزب اشاراتی کلی و گنگ در حمایت از آن کرده

اند. در این میان کم کم سر و کلۀ اعضای هایی که خود الیق آنند دادهالف است انواع نسبته مخکبه هر

ها هم با حمایت دو پهلو همین طیف نیز پیدا شده و بعضی از آن جزءخارج از حزب کمونیسم کارگری اما 

عریان علیه  من از حق ابراز وجود»اند. مثالً علی جوادی که فرموده است: و گنگ اعالم مواضع کرده

 «کنم.اسالم سیاسی حمایت می

 استیصال: یا است اعتراض برهنگی

یز ها با این روش همه چاند. آنگویی و دو پهلو گوییکلی استادِ ،آژیتاتورهای طیف کمونیسم کارگری

ای هدگویند که در واقع هیچ چیز نگویند. مثالً حمید تقوایی در میزگردی با حضور مینا احدی از بیانیۀ عمی

آید دهد و ناگهان به یادش میزند، کلی آب و تاب به آن میحرف می هزندانی در زندان علیه قوۀ قضایی

از  )صرف نظر”!! ها تحت تأثیر حزب ما هست دیگرخوب این“دهد ها را گفته، بعد توضیح میکه چرا این

و به ادعای ااند!( به این ترتیب  دهد وقتی می گوید از درون زندان با ما در تماسگِرای امنیتی که می

راویش د همچون یهایدهد، اما معلوم نیست چرا از بیانیهها را تحت تأثیر قرار میزندانیان و جنبش شحزب

ن گونه ای ؟ها هم تحت تأثیر این حزب قرار دارند یا خیرآورد تا روشن شود آنگنابادی حرفی به میان نمی

موضوعاتی است که اصل موضوع را مخدوش کند. در همین مناظره،  آژیتاسیون ارزان به منظور توضیح

ها سازند که گویا گفته است اینها به سبک و سیاق تردستی همیشگی خود یک منتقد فرضی میآن

ی دهند. بعد کل میزگرد به امر خطیر نقد این گفتۀ فرض)کمونیسم کارگری( فعالیت حقوق بشری انجام می

لوم است چه کسی این را گفته و نه معلوم است دقیقا چه چیز گفته و نه معلوم یابد. نه معاختصاص می

است چرا از خود آن فرد یا گرایش در این میز گرد دعوت به عمل نیامده تا خود مستقیماً نظرش را بیان 

ها بسیار شود که نقد و ردّ نظرات ساختۀ ذهن خود آنکند. این تاکتیک آماتور به این دلیل به کار گرفته می

مسألۀ  تر خواهد بود، اما موضوع در رابطه با این حزب اساساً چیز دیگری است و تازه در همین حدِساده

یح به صورت بسیار عوامفریبانه توضبلکه کنند. ها همۀ موضوع را بیان نمیآن ،حقوق بشری هم دفاعیاتِ
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رسند خود مشغول این کار هستند و به می ، بعد به این نتیجه«؟مگر نباید با اعدام مبارزه کرد»دهند می

 گیرد!!این ترتیب بحث در مورد دفاعیات حقوق بشری پاسخ می

علی جوادی هم در فیسبوک خود یکی دو خط از سر رفع تکلیف در مورد موضوع برهنگی نوشته و بعد 

ابراز « حق»ست از ای از منصور حکمت. او به مانند اغلب سایر مدافعین برهنگی گفته ارفته سراغ نوشته

کند. تو گویی موضوع پایمال شدن چنین حقی است. علی جوادی نمی خواهد روشن وجود عریان دفاع می

کمونیستی  توسط حزبی با ادعای« تاکتیک»کند که موضوع حق برهنگی به طور عام نیست، بلکه یک مثالً 

نیستی زۀ کمونیستی یا غیر کمواست، این جا دیگر موضوع حق برهنگی نیست، بحث بر سر یک روش مبار

 مورد تأیید ایشان هست یا نیست. «مبارزۀ کمونیستی»است که باید دقیقاً روشن شود این نوع 

اند از این عمل کسانی که به صورت عامیانه و سطحی وارد حوزۀ نظردهی در این مورد شده و خواسته

ند. علت اض و این گونه مسائل فرمولبندی کردهفرد در ابراز وجود و اعترا« حق»دفاع کنند، مرتب آن را با 

ها است که موضوعی را در سطح نظریه، و ها و یا ایده آلیسم آندر نگاه وارونۀ آن ،این اِشکال اساسی

اعتراض شخص مریم نمازی را هم به عنوان عمل اعتراضی مفروض داشته و سپس با تأیید آن قصد 

 ا دارند.ر« جنبش عریان»نشان دادن چیزی به نام 

توانند یک نمونۀ کوچک نشان دهند که جنبش زنان در هیچ یک از موافقین خودنمایی برهنۀ اخیر نمی

ها بخواهند از آن حمایت کنند. برهنگی را در مقابل حجاب اسالمی قرار داده باشد که این« مطالبۀ»ایران 

 «جنبش برهنگی»ان نام آن را ای وجود خارجی ندارد و به این دلیل هیچ چیزی که بتوچنین مطالبه

گذاشت، دست کم در ایران به چشم نخورده است. در نتیجه اگر این یک مطالبه است، از سطح ذهن 

 ربط به جنبش زنان منبعث شده که قصد تحمیل آن به این جنبش را دارد.روشنفکر بی

 اعتراض: حق و کمونیستی تاکتیک مفهوم

شود که اتفاقی خارج از عی و دفاع از آن زمانی مطرح میواکنش به موضو« حق»ها برای کمونیست

ای با انگیزۀ مربوط به خودشان افتاده باشد. مثالً یک کارگر از ها، توسط یک فرد یا عدهریزی آنبرنامه

ضع مو از و آنارشی عمل یک این اگرچه. کندمی خرد را کارخانه آالت ماشین و دستگاه  سر خشم

مان ه ها از حق اعتراض او دفاع و حتی در صورت لزوممند است، اما کمونیستهبرنامگی یا غیر نقشبی
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کنند. اما در این جا بحث بر سر این است که آیا خرد کردن ماشین آالت موضوع را داغ و مشتعل هم می

 یک تاکتیک کمونیستی است که باید توسط یک حزب اتخاذ و تبلیغ شود یا عملی آنارشیستی!؟

زند. او بنا بر داشتن اختیار بر بدن خود، به جای سی از فرط فشار زندگی دست به خودسوزی مییا مثالً ک

 خودسوزی مطلقاً هاکمونیست  کند)مریم نمازی برعکس این عمل را انجام داد(.خودسوزی می ،برهنگی

 آوار بر سر حکومتهمان موضوع را مانند  و دفاع فرد آن اعتراض حق از اما کنند،نمی توصیه و تشویق را

کنند. سلسله اعتراضات عمومی اخیر در تونس در حمایت از چنین موضوعی آغاز شده سرمایه خراب می

 بود.

شود. این عمل از حال فرض کنیم یک زن برای ابراز اعتراض خود در مقابل مجلس اسالمی برهنه می

ین کرده است. در این وضعیت سطح آگاهی فعلی او برخاسته و نباید به او خرده گرفت که چرا چن

اعتراض آن زن دفاع خواهند کرد، اگر چه این عمل بدون « حق»ها سراسیمه و با تمام توان از کمونیست

ای بسا قابل تعمیم و وسعت دادن هم نباشد، اما نقشه و به معنی اخص کلمه واکنش آنارشی است، و

 ها خواهد بود.ن زن موضوع قابل دفاع کمونیستآاعتراض برهنۀ « حق»

توان شود. در این رابطه دیگر نمیدر مورد یک جریان با ادعای کمونیستی موضوع به کلی متفاوت می

قابل دفاع است، این دیگر گیجی و سردرگمی سیاسی است که مورد دفاع قرار گرفته « حق»گفت برهنگی 

ش روشی قابل دفاع به جنب است. یک حزب کمونیستی مجاز نیست روش آنارشی در اعتراض را به عنوان

های ن تاکتیکتریگری و اتخاذ صحیحمنعکس کند، بر عکس، وظیفۀ یک حزب کمونیستی پرهیز از آنارشی

ت که روش ای اسهمان نکته تر است. این دقیقاًکمونیستی برای انتقال مبارزات انقالبی به سطحی باال

مند شهها برنامه و حرکت نقکند. برای آنارشیستمیمبارزۀ کمونیستی را با مبارزات آنارشیستی متمایز 

کنند، زیرا که اساساً قصد انتقال هایی در لحظه، امکان ابراز وجود پیدا میها در واکنشمفهوم ندارد، آن

 ها به نیرویها با این روشتر به منظور کسب قدرت سیاسی را ندارند. آنمبارزات موجود به سطح باال

هایی در چارچوب نظام نهایت از آن برای کسب امتیازات و رفرمشوند و در تبدیل میفشار نظام موجود 

ها رکسیستماد. اما نبینکنند، و دقیقاً به همین دلیل خود را نیازمند تشکیالت هم نمیموجود استفاده می

داری مایهضدّ سر تر به منظور اتصال با مبارزۀکه هر تاکتیک و ابتکاری را به جهت گره زدن به سطح باال

اندازند و ثانیاً و منطبق با نقشۀ تسخیر قدرت سیاسی در نظر دارند، اوالً بر این اساس تشکیالت به راه می
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های خود جنبۀ عمومی بدهند. یعنی اگر هم قرار است ماشین آالت خرد شود، کنند به تاکتیکتالش می

یر دهند تا بتواند تأثان در سطح وسیعی انجام میآن را به عنوان تاکتیک در همه جا تبلیغ کرده و همزم

 برنامه ریزی شده داشته باشد.

یا مثالً یک زندانی سیاسی در زندان که هیچ گونه وسیلۀ اعتراضی در اختیار ندارد، از سر ناچاری برای آن 

 ها از حق اعتراض او حمایتزند، کمونیستکه صدای اعتراضش شنیده شود دست به اعتصاب غذا می

خواهند کرد، اما خود مبلغ اعتصاب غذا به عنوان تاکتیک مبارزاتی نیستند. چنانچه یک جریان کمونیستی 

در بیرون از زندان که همۀ امکانات شنیده شدن صدایش را هم در اختیار دارد خود دست به اعتصاب غذا 

 کند.میکند و روش ناصحیح مبارزاتی را تبلیغ میبزند، در واقع دارد توهم ایجاد 

بینیم که اوالً این یک عمل کنیم میبا توجه به موضوعات فوق، وقتی به عمل مریم نمازی نگاه می

مند و برنامه ریزی شده نبوده، چون از یک حزب با همه ادعایش فقط یک نفر در این عمل شرکت نقشه

م نمازی ود که این مریاش به درستی گفته بهای فیسبوکیکرده است. یکی از کادرهای این حزب در بحث

 کرد. شد در این رابطه عنوانترین تعریفی بود که میکشاند. این دقیقاست که حزب را به دنبال خود می

ثانیاً، این عمل نشان داد حزب کمونیسم کارگری حتی تشکیالت قابل اعتنایی ندارد چه رسد به اینکه 

ل گسترش بایست قاباست، می« و کمونیستی مترقی». اگر عمل برهنگی یک اعتراض باشدت مدعی حزبیّ

است، چرا فقط یک نفر از یک حزب باید تَبر تابو شکنی را بر دوش خود « تابو شکنی»باشد. اگر این عمل 

 حمل کند و بقیه او را تماشا کنند.

 ای برای گام بعدی برهنگی در این حزب وجود ندارد. گیریم همه اعضای حزب کمونیسمثالثاً، هیچ نقشه

ها باید از قبل دقیقاً روشن کنند گام بعدی چه خواهد بود، یعنی مرحلۀ تکامل کارگری هم برهنه شدند، آن

ک جریان کنیم، یبرهنگی به عنوان یک اعتراض چیست. مثالً وقتی به موضوع جنبش کارگری نگاه می

عد از این جریان نقشۀ بکند، این کمونیستی کارگران را به تجمع اعتراضی بر سر فالن مطالبه دعوت می

خ کند. مثالً وقتی مطالبه پاسمرحله را از قبل آماده دارد که بنا بر شرایط مساعد در حین اعتراض ارائه می

تصاب وارد اع ریزی کرده است. کارگرِدهد، اما باز قدم بعدی را از قبل برنامهگیرد، فراخوان اعتصاب مینمی

ه اش کشود چون تا مرحلۀ قبل از آن را در مسیر مبارزهارخانه میشده به راحتی متوجه مطالبۀ اشغال ک

شود، های اعتراض و تجمع و بعد اعتصاب بود تجربه کرده است. تازه این موضوع به همین جا ختم نمیقدم
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های حزب کمونیستی به این دلیل حزب شده است که بتواند مبارزات این کارخانه را به مبارزات کارخانه

 ها اقداماتی است که قبل از قدم اولیه برنامه ریزی شده است.وط سازد، ایندیگر مرب

شود. اوالً این فردِ مریم نمازی بود که سعی کرد میدر مورد برهنگی مریم نمازی همه چیز وارونه انجام 

تر از اعتراض او کسی حاضر نشد به حمایت از وی حزبش را دنبال خود بکشد؛ ثانیاً یک قدم آن طرف

دانست بعد از این برهنگی چه باید کرد، باید لباس برهنه شود، حتی از اعضای خود حزبش. ثالثاً خود نمی

پوشید و رفت خانه و یا چه!! در نتیجه آن چه که حاصل شد یک سردرگمی طنزآلود بود که فقط توانست 

سته این حزب را تأمین برای مدت کوتاهی اسم کمونیسم کارگری را بر سر زبان بیاورد، و این همۀ خوا

 کرد.می

اما زیان این عمل برای جنبش زنان به مراتب بیش از معروف شدن حزب کمونیسم کارگری بود. این 

ا توانند بها تالش کردند بگویند میاند. آنحزب و طرفداران برهنگی، جنبش زنان را دچار توهم کرده

ز به برهنه شدن هرگز مطالبۀ جنبش زنان نبوده برهنگی به امتیازاتی برسند حال آن که برهنگی و نیا

است. این عمل به طور مشخص به منظور منحرف کردن جنبش زنان از مجرای طبقاتی آن بوده، و از 

ازی باید از حزب کمونیسم کارگری کمال تشکر را به عمل آورد. در این رابطه حتی واین جهت بورژ

ز حمایت نکرده و از آن فاصله گرفتند. یکی از فعالین زنان های آشنا به اهداف و مبارزۀ خود نیفمینیست

سبوک به درستی به یکی از این کدخداهای ناصح و بازنشستۀ کمونیسم کارگری گفته بود: یهای فدر بحث

 .«کنیمشما اگر یک قدم عقب بکشید ما خودمان بهتر از شما راه برابر طلبی را پیدا کردیم و می»

 شکنی: تابو

اند! برهنگی یک زن به طور هنگی مریم نمازی این عمل را یک تابو شکنی معرفی کردهموافقین بر

 واقع در ادعا این خود بشکند؟ را تابو کدام است قرار لوور موزه مقابل در زن، جهانی روز در  منفرد

ه ر آمدبش دجن یک صورت به نقداً اعتراض این اگر. «برهنه اعتراض» نام به است موضوعی کنندۀنقض

در این میان  «تابو»می گویند، و در برگیرندۀ جنبش زنان نیز شده، پس این « نبش برهنگیج»که به آن 

 عریان شدن را ندارد، و چون مریم« جسارت»از کجا پیدایش شده! و اگر تابو به این معنی است که کسی 

کستن تابو بی شداشته پس تابوشکن شده است، باید گفت موضوعیت یک جنبش انقال« جسارت»نمازی 

توان ار میگیرد. به این اعتبنیست، بلکه شکستن چارچوب سیستمی است که در آن تابوسازی صورت می
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اوکراینی  هایگفت که اگر به تبعیت از برهنگی مریم نمازی که خود به دنباله روی از لیبرال فمنیست

و از سر سیستم موجود کم نخواهد انجام شده، همۀ آحاد بشر به طور همزمان هم برهنه شوند، حتی یک م

شد، سهل است که خود در رأس آن قرار گرفته و آن را رهبری کرده و از این پس پوشیدن لباس را به 

 کند برای دفعه بعد لباس به تن بکند تا تابو بشکند!کند و مریم نمازی را وادار میتابو تبدیل می

 بندی:جمع

مسلم هر شهروند جامعه است و هیچ کس مجاز نیست « حق» بدیهی است که برهنگی یا هر نوع پوششی

« حق»به آن تعرضی داشته باشد. کسانی که قصد چرخاندن موضوع برهنگی مریم نمازی به دفاع از 

 های اخالقی و سرزنشیها اغلب بحثشوند. آنبرهنگی به طور عام را دارند، اساساً وارد بحث سیاسی نمی

هرکس حق دارد چه و چه »، «ما باید حقوق دیگران را محترم بشماریم» دهند. مواردی نظیرِارائه می

تواند برای هرچیز دیگر و در هر زمان دیگر تکرار کرد. اما تا هایی که میو شبیه به این کلی گویی «بکند

ای گردد، برهنگی نه تنها کمترین موضوعیتی ندارد و هیچ گوشهجایی که به جنبش زنان در ایران بر می

کند، بلکه اساساً برای به انحراف کشاندن این جنبش از مجرای طبقاتی ز مطالبۀ این جنبش را بیان نمیا

های ای انگشت شمار از لیبرال فمنیستهای عدهآن است. اگر حزب کمونیسم کارگری مدافع انواع فعالیت

. ستارها کرده قاتی راها پیش عرصۀ مبارزه طب، به این دلیل واضح است که مدتاستاین سو و آن سو 

توان اعتراض به صورت برهنه کرد در غیر این صورت و بر اساس ضرورت و نیاز یک جنبش، حتی می

 آن که بتوان حلقۀ واسطی از این اعتراض با ارتقای جنبش طبقاتی زنان ایجاد کرد. بشرط

ارد عرصۀ ربط هستند، وی بیطیف پیروان کمونیسم کارگری از آن جایی که دقیقاً به همین مبارزۀ طبقات

هرکس »شوند که از نظر منطق دمکراتیک ایرادی هم به آن وارد نیست، مثل این که عام و کلی گویی می

های عامه پسند. اما تا جایی که به و نظایر این فرمولبندی« خواهد اعتراض کندحق دارد هرگونه که می

شایشی در کند که بتواند گنها زمانی اعتبار پیدا میشود، هرگونه تاکتیک تمبارزۀ کمونیستی مربوط می

ت که داری اسداری داشته باشد. درست این عنصر مبارزۀ ضد سرمایهارتقای مبارزۀ طبقاتی و ضد سرمایه

شوند، وگرنه این همه ها با این ادعا وارد این عرصه میگیرد، چون آنیقۀ حزب کمونیسم کارگری را می

جایی که  اند، تاشوند و این را به یک نُرم تبدیل کردهن این سو و آن سو برهنه میهنرپیشه و مدل و مانک

خواهد با گذاشتن یک نقطۀ ای که میشود. مانند مورچهدیگر رفته رفته اعتنای خاصی هم به آن نمی
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 مسفید در وسط سر خود در میان انبوه مورچگان در رفت و آمد به طور برجسته دیده شود، حزب کمونیس

ر ای دیده شود، های شده به طور ویژهکارگری عالقۀ وافری دارد که در میان کل اپوزسیون به هر وسیله

ها و کالً همۀ کند تا بخشی از مخاطبینش را قلقلک دهد. اما آناز چند گاهی موضوعاتی دست و پا می

ت دیگری اقضاتش را پشکنند و هرکس تنمدافعین این حرکت سرگردانی خود را به یکدیگر پاسکاری می

 کند.پنهان می

تواند قابل دفاع باشد که بتواند قابل اجرا هم باشد. چه تر گفته شد یک ایده زمانی میهمان طور که باال

طور ممکن است کسی در مخالفت با جمهوری اسالمی از برهنگی به عنوان ابزار مبارزه و تابو شکنی یاد 

یند که توانند بگوای بشود. علی جوادی و حمید تقوایی میچنین مبارزهکند بدون این که خود بخواهد وارد 

ه آید به جز صادر کردن اطالعیه و مصاحبدر حمایت از مثالً فالن اعتصاب کار بیشتری از دستشان بر نمی

ض اخود قادر نیستند که در صف اول این اعتر« اعتراض برهنه»توانند بگویند در دفاع از و اعالمیه، اما نمی

در ها باید این قدر صبر کنند و این قزند. آنیک جای این موضوع لَنگ می .و به صورت برهنه قرار بگیرند

موضوع را مزه مزه کنند تا زمانی که قصد دفاع از برهنگی را داشتند، نه به صورت یک خط نوشتۀ کلی 

هستند، در یک آکسیون گویی، بلکه با یک هماهنگی با همۀ سایر اعضای حزب خود در هر نقطه که 

کت ها شرشرکت کنند. چنین کاری ممکن است باعث شود عدۀ دیگری در صفوف آن« اعتراض برهنه»

معنی شرکت کنند، در غیر این صورت بی« تابو شکنی»انجام داده و در پروژۀ « اعتراض برهنه»کرده و 

بل اجرا باشد که دو نفر بتوانند این ای در خارج آمده و آن قدر قاخواهد بود که برهنگی فقط در ذهن عده

ور به دلیل یکی یک دانه بودن یا غیر قابل وایده را متحقق کنند. عمل مریم نمازی در مقابل موزۀ ل

 شود، بلکه مانند آثار به قابمیای برای مبارزۀ مترقی کمونیستی محسوب نگسترش دادن آن، نمونه

 آید.میت حزب کمونیسم کارگری به کار گرفتۀ داخل موزه، جهت بایگانی در افتخارا

این اِشکال فقط ناشی از ایده آلیسم و تخیل گرایی رهبران کمونیسم کارگری نیست، بلکه تناقض ذاتی 

این عمل است. حزب کمونیسم کارگری باید یکبار برای همیشه به این نتیجه برسد که آیا گروه برهنگان 

راض اعت»ها وارد یا نه، اگر آری که بالفاصله از صدر تا ذیل آنشانس نفوذ در جنبش پابرهنگان را دارد 

شوند، و اگر نه، با این مزه مزه کردن و گرفتن نبض اوضاع از طریق جلو انداختن یک نفر، فقط « برهنه

اپورتونیسم خود را به صورت عریان نشان داده اند و نه اعتراض به چیز خاص دیگر.
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 تراض در اصفهان و تهرانهای اعها  و جرقهاسیدپاشی

 مراد شیرین

 برگردان: آرام نوبخت

نفر از زنان و دختران در اصفهان باری دیگر موقعیت حاد زنان  1۹های اخیر به موج اسیدپاشیرسیدن 

 گذارد.ایرانی در جامعه را به معرض نمایش می

تند ای هسم منفرد و پراکندهدهد، اما همیشه جرایاگرچه اسیدپاشی در بسیاری دیگر از کشورها هم رخ می

های شخصی نشأت می گیرند و اغلب هم به دست خواستگاری که جواب رد گرفته یا معشوقی که از کینه

که ترک شده صورت می گیرد. هیچ جای دیگری در جهان نیست که این موارد در چنین مقیاسی رخ 

 و حمایت« بد حجابی»نحوۀ برخورد با ای دربارۀ مشغول بحث و جدل حول الیحه« مجلس»بدهند؛ فعالً 

 از کسانی است که به خشونت علیه زنان دست می زنند!

 اعتراضات در اصفهان و تهران

های روشنی اگرچه مقامات مختلف شتابزده بودند تا منکر ارتباط این حمالت با یکدیگر شوند، اما شباهت

ور غیره. مرتضی میرباقری، قائم مقام وزیر کش میان این حمالت وجود دارد: موتورسیکلت، چند لیتر اسید و

 ایهای اصفهان زنجیرهاسیدپاشی»اکتبر گفت که  ۱۰در امور اجتماعی و فرهنگی، در نشستی خبری روز 

 گیرند!می یاری« ان و صهیونیستیگهای اطالعاتی بیگاناز سرویس»حتماً کنندگان و حمله« نبوده است

ی به بازداشت و تعقیب اراذل و اوباش خودشان ندارند، هزاران نفر از در شرایطی که مقامات رژیم تمایل

اکتبر،  ۱۱ها ریختند. روز روحانی به خیابان« اعتدالی»های مردم با وجود تداوم سرکوب در دورۀ سیاست

ها  و سر دادن شعارهایی در محکومیت حمالت و تقاضای هزار نفر با در دست داشتن نوشته ۱نزدیک به 

ت و آرامش برای زنان، در مقابل وزارات دادگستری اصفهان دست به اعتراض زدند. بسیاری از مردم امنی

 ، مهاجمان را با داعش در عراق و سوریه مقایسه کردند.«داعش برمرگ »با سر دادن شعار 
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تر بود، ولی با صراحت بیش تری از حمایت رژیم در تهران هرچند کوچک« مجلس»اعتراض در مقابل 

یاسی ای فعالین سهای زنجیرهکرد. برخی نیز این حمالت را با قتلامات نسبت به مهاجمان صحبت میمق

 «ای = اسیدپاشی زنجیره ایهای زنجیرهقتل»شعار یکسان می دانستند:  1۵۵۱تا  1۵۱۱های در سال

پلیس »شدند که به ای معترضین از به اصطالح نمایندگان مجلس رژیم خواستار لغو الیحه ازین زمره بود!

 «بد حجابی»ها  آزادی عمل بیشتری برای آزار و اذیت و مجازات زنان متهم به و لباس شخصی« اخالقی

 می داد.

 ضد انقالب اسالمی

های متناقض وزرا و سایر مقامات، این جمهوری اسالمی است که به روشنی چارچوب با وجود تکذیبیه

کند. مییاد و ستم قرون وسطایی بر زنان در قرن بیست و یکم مهیا و مذهبی را برای انق« حقوقی»عمومی 

ها آنها  قبل از آن که طالبان به اعدام علنی زنان در افغانستان یا داعش به سنگسار و سربریدن مدت

ی انها موجی عظیم از اقدامات بربرمنشانه را علیه زنان ایرآندست بزنند، آخوندها و اراذل و اوباش هوادار 

و تمام 1۵۲۱-۲۵اسالمی بود که انقالب  انقالبِ ها  بخشی مهم از ضدِانجام دادند. این وحشی گری

 دستاوردهای کارگران و کلیۀ اقشار تحت ستم و استثمار جامعۀ ایران را درهم شکسته بود.

با رژیم  یبندان حزب اللهی و دیگر نیروهای تندروی مذهبی که به جایگزینی سلسله مراتب شیعقداره

شدۀ سابق مورد حمایت سیا، یعنی شاه، کمک کرده بودند، خود به یکی از ارکان مهم دستگاه بازسازی

داری در ایران تبدیل شدند. نهایتاً با نجات رژیم در برابر صدام و سایر تهدیدات سرکوب دولت سرمایه

 ا آنهمگام ب ها رشد کرد وآنیاسی های ملی(، منافع و نفوذ سکارگران، زنان و اقلیت خطر داخلی )نظیر

ها  علیه رژیم، منافع سپاه پاسداران )و دیگر نیروها و طی چند سال گذشته، با تنگ تر شدن حلقۀ تحریم

نفت و گاز  و های متعدد( نیز رشد کرد. قاچاق، ساخت و ساز، مهندسی، واردات خودروهای لوکسسازمان

 ها فعال است.آنکه سپاه پاسداران در های سودآوری است تنها شماری از بخش

 و« عفت»از « صیانت»باید به یاد داشت که نیروهای افراطی و تندروی رژیم با وجود تالش برای 

 ا کهبه این معنهای زنان و جوانان ایران، ضدیتی با روابط حسنۀ اخیر با امپریالیزم امریکا ندارند؛ عرف
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های صادی بی بهره بمانند، چرا که بهبود روابط دیپلماتیک و همکاریای ندارند از منافع اقتصرفاً عالقه

های مسدود شود که بخش زیادی از داراییمینظامی در عراق )و هرجای دیگری در منطقه( منجر به آن 

سال  ۶۹برای نخستین بار در  -دیروزمثالً آنکه تر گردد. ها  هم نسبت به قبل نرمرژیم آزاد شود و تحریم

های ناوبری هواپیما به ، جداول و دادهنقشه راهنمای عملکرد، شرکت بوئینگ اقدام به فروش -شتهگذ

کرد. هنوز فروش هواپیما ممنوع است، اما این مورد هم به محض حل اختالفات اساسی، از « ایر ایران»

 ای، پیگیری خواهد شد.جمله برنامۀ هسته

رسد و فصل جدیدی را در همکاری میسیار محتمل به نظر ای بدرحال حاضر پیشرفت در مذاکرات هسته

امپریالیزم امریکا و رژیم ایران خواهد گشود. این امر به نفع این دو و به ضرر تمامی کارگران و دیگر اقشار 

 تحت ستم و استثمار در منطقه خواهد بود.

ن بافق، واگن پارس، به خصوص اعتصابات و اعتراضات در سنگ معد -های اخیر طبقۀ کارگرحرکت

ار های طبقۀ کارگر و دیگر اقشامید عظیمی است برای سایر بخش -کاشی گیالنا و نیشکر هفت تپه

های مردم. هنگامی که مبارزات کارگران متحدانه باشد و بتواند هدایت اعتراضاتی را که با مطالبۀ توده

ه همان ب هم گیرد، در آن صورت رژیم کنونیدهند به دست بمیهای ملی رخ حقوق ابتدایی زنان و اقلیت

 های تاریخ خواهد پیوست.در کتاب« سالۀ شاهنشاهی ۱۹۰۰سلطنت »

 ۱۰1۷اکتبر  ۱۶

www.marxistrevival.com/?p=540
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 بهای پورنوگرافی

 مارس، روز جهانی زن ۱به مناسبت 

  ایمی لتر

صور نوگرافی علت ستم بر زن نیست یا تمخالف پورنوگرافی هستند. منتها از نظر ما پورها سوسیالیست

کنیم که چنانچه پورنوگرافی از میان برود، دیگر خشونتی علیه زنان وجود نخواهد داشت. ما از سانسور نمی

 کنیم؛ بلکه با خودِ پورن مخالف هستیم.دولتیِ پورنوگرافی هم حمایت نمی

طالعات های یکی از منه استثنا. یافته در پورنوگرافیِ غالب، پرخاش فیزیکی و کالمی یک قاعده است و

عنوان  ۹۰های دهد که اکثر صحنهمیدر مورد محتویات پورن معاصر نشان  ۱۰۰۲صورت گرفته در سال 

 اند.های فیزیکی و کالمی با بازیگران زن می شدهبرتر پورن، شامل بدرفتاری

ها به سادگی و به آنند، بلکه دسترسی به های تاریک و ناپیدای اینترنت پنهان نیستاین تصاویر در گوشه

 طور رایگان میسر است. این ماهیت تولید انبوه پورن در دورۀ کنونی است.

اینترنت نحوۀ نگرش به پورنوگرافی و نوع تصاویری را که به سادگی قابل دسترس هستند دگرگون کرده 

میلیون صفحۀ پورن در  ۷۱۰ نشان می داد که ۱۰۰۵های صورت گرفته در سال است. یکی از پژوهش

میلیون درخواست برای محتویات پورن از موتورهای جستجو صورت  ۳۱اند و روزانه داشتهاینترنت وجود 

 گرفته است.می

پورن دسترسی  مطالب های کامپیوتری نیز قادر است با تنها چند کلیک بهترین مهارتهر کسی با ابتدایی

ها  هم مشاهده کرد. متوسط سن افرادی که برای نخستین توان روی موبایلمیپیدا کند. محتویات پورن را 

 سال است. 11کنند، میبار به پورنوگرافی دسترسی پیدا 

تر از هر زمان دیگری می توانند از پورنوگرافی برای یافتن بنابراین کودکانِ کنجکاو دربارۀ سکس، ساده

 حالی که پورنوگرافی ارتباط ناچیزی با سکس واقعی دارد. برداشتی نسبت به سکس استفاده کنند. در 
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داری و نیروی محرک آن، به فهم این که چرا پورنوگرافی به این شیوه توسعه یافته است درک سرمایه

کند. درک مارکسیستی از پورنوگرافی، این مقوله را چیزی مرتبط با فرد فردِ مردان یا حتی کالً میکمک 

داری و پیروی آن از منطق این لکه در عوض پورنوگرافی را در بستر جامعۀ سرمایهمردان نمی بیند. ب

 کند.میسیستم نگاه 

داری در صدد است که از همۀ جوانب زندگی پول بسازد محرک سرمایه داری، رقابت است و سود. سرمایه

و تمایالت  ، حتی احساساتو همه چیز را به کاال، به چیزی که قابلیت خرید و فروش داشته باشد تبدیل کند

 ا.رجنسی 

تر نسبت به مقولۀ سکس هستند. این یکی از مطالبات جنبش پردگی بیشخواهان بیها  سوسیالیست

بود؛ این که سکس باید برای لذت و نه صرفاً تولیدمثل باشد، این که زنان هم  1۵۳۰رهایی زنان در دهۀ 

 د.های جنسی هستنموجوداتی با نیازها و خواسته

اما قرار نیست پورنوگرافی زندگی جنسی ما را بهتر کند؛ بلکه قرار است از این طریق پول در بیاورد. 

ابل اتکایی های قتوان دادهمیپورنوگرافی یک کسب و کار، یک کسب و کارِ حقیقتاً بزرگ است. به سختی 

 ۵۳، حدوداً ۱۰۰۳ان در سال شود که صنعت پورن جهمیدر این زمینه به دست آورد، اما تخمین زده 

 میلیارد دالر درآمد داشته است.

 حرفه

ها  مرتبط است و به داری وجود ندارد، بلکه به بسیاری از حرفهپورنوگرافی در خأل و جدایِ از سرمایه

 کند.میها کمک آنسودآوری 

آورند؛ بانکدارانی که این یمکسانی که تولیدکنندۀ پورن هستند درست مانند توزیع کنندگان آن پول در 

های اعطایی خود درآمد دارند؛ به همین ترتیب تولیدکنندگان کنند، از بهرۀ واممیصنعت را تأمین مالی 

، «هیلتون»ای مثل های زنجیرهنرم افزارهایی که امکان مشاهدۀ محتویات پورن را به مردم می دهند، هتل

 های موبایل و اینترنتبه صورت پولی نمایش می دهند، شرکتکه پورن را « دِی اینهالی»و « ماریوت»
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 زارسازند. ارزش باکه اجازۀ دسترسی به چنین محتویاتی را به مردم می دهند، همگی به این واسطه پول

 .ه استمیلیارد دالر تخمین زده شد ۶.۹، ۱۰1۰موبایل برای پورنوگرافی در سال 

در امریکا از  (Time Warner Cable) «تایم وارنر کیبل»ظیر های تلویزیونی و توزیع کنندگانی نشرکت

« وگلگ»ها  دالر درآمد دارند. موتورهای جستجو مثل قِبَل فروش ویدیوهای سکسی بزرگساالن میلیون

 آورند.میاز دسترسی مردم به پورن پول در  هم «یاهو»و 

طات پیوند دارد. پورنوگرافی متحدین نیرومندی ای و ارتباهای مالی، رسانهدر نتیجه صنعت پورن با حرفه

 برای خود دارد.

داری نیز رقابت است. همین امر منجر به رشد پذیرش تصاویر محرک پورنوگرافی مانند سایر صنایع سرمایه

« سخت»صریح تر در بازار پورنوگرافیِ غالب شده و راه را به روی توزیع انبوه محتویات پورنوی به اصطالح 

(Hardcore) ه استگشود. 

« بوی پلی»مجلۀ  افتتاحتوان در میاکثر مفسرین قبول دارند که ردّ پای پورن در شکل کنونی اش را 

(Playboy ) پیدا کرد. البته تصاویر صریح سکسی پیش از این هم « هیو هِفنر»از سوی  1۵۹۶در سال

 ارد دست نیافتند.د« پلی بوی»ای نظیر آن چه وجود داشتند، اما به مخاطب گسترده

وارد بازار کرد، اما دو صفحۀ وسط آن شامل یک « سبک زندگی»خود را به عنوان یک مجلۀ « پلی بوی»

یون نسخه رسیده بود. لمی ۷.۹تیراژ این مجله به رقم بی سابقۀ  1۵۳۰تصویر برهنه می شد. تا اواخر دهۀ 

 از این فرمول به بازار شتافتند. به این ترتیب دیگران نیز برای پول درآوردن با نسخه برداری

بنیان گذاشته شد، با انتشار تصاویر صریح تر  1۵۲۰که در دهۀ  (Penthouse)« پنت هاوس»مجلۀ 

نخستین تصویر تمام برهنه را در دو صفحۀ  1۵۲۰برخاست، و در اوت « پلی بوی»سکسی به رقابت با 

یگیری همین الگو تحت فشار بود و نهایتاً در در آن مقطع برای پ« پلی بوی»میانی مجله به چاپ رساند. 

 چنین کرد. 1۵۲۱ژانویۀ 
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این کشمکش برای بیرون راندن رقبا از طریق تولید تصاویر سکسی صریح تر و افراطی تر، تا به امروز 

« یل دینزگِ»کند. میگیرد و به محصولی برای فروش تبدیل ادامه یافته است. پورنوگرافی، سکس را می

 کند: تولید انبوه تصاویر سکسی.میپورنوگرافی را به یک محصول صنعتی تشبیه  نویسنده،

شود. میبندی پورنوگرافی عموماً به شدت قالبی و کم عمق است، چرا که برای تولید و بازاریایی انبوه بسته

 های رابطۀ جنسی شود. نمی تواند پیچیده باشد یا وارد ریزه کاری

بی  هایبدن های بزرگ )اغلب جراحی شده( وکثراً زنانی الغر، خوش اندام، با سینها مطالب پورنو بنابراین

 بلوند هستند. هم گیرد که اغلببرمی درمو را 

 عطش جنسی

پورن برای راضی کردن مخاطبینش طراحی نشده، در عوض طوری طراحی شده که بینندگانش را با 

احساس رهایی  زنانپورنوگرافی به ی کنند. ری خریداترتر رها کند تا به این ترتیب پورن بیشعطش بیش

شود که مرد میها همان چیزی آن. عطش جنسی زنان در پورنوگرافی جواب نمی گیرد. خواستۀ نمی دهد

 می خواهد.

، به این نتیجه «سوزان براون میلز»و « اندریا دورکین»مانند  1۵۲۰های دهۀ برخی، از جمله فمینیست

 شود.مینجر به خشونت علیه زنان رسیدند که پورن م

ها  دقیقاً عکس این است. پورنوگرافی دلیل ستم بر زن نیست، بلکه آن را منعکس اما استدالل سوسیالیست

 کند.میو تقویت 

ان های جنسیتی در سینما یا موسیقی، همیشهلفرهنگ عامه پسند، چه تبلیغات بیلبوردها باشد و چه ک

 )چاپ انگلستان(.« سان»که صفحۀ زنندۀ شمارۀ سه در روزنامۀ  کندمینقشی را ایفا 
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ستم بر زن یک پایۀ مادی و ریشه در جامعۀ طبقاتی، و به خصوص نهاد خانواده دارد. فارغ از این که شما 

شود میدر یک خانوادۀ سنتی زندگی کنید یا نه، خانواده کاربرد ایدئولوژیک دارد و به عنوان ایده آلی حفظ 

 اید از آن الهام گرفت یا تقلید کرد.که ب

آیند که مورد پذیرش جامعه است. با های مختلفی بار میزنان و مردان اساساً از طریق خانواده برای نقش

 داری را به دوش می کشند. داری، آشپزی و خانهچنان بار اصلی بچههای عظیم، زنان هموجود پیشرفت

دهند. از دختران انتظار می رود که ننشان  شان راباشند و احساستر از پسرها انتظار می رود که خشن

 داری باشند.کمک حال و اهل بچه

های متفاوتی نمایش می دهند. در فرهنگ به همین ترتیب در سکس هم زنان و مردان را دارای نقش

د به ند که بایشود که باید با زنان انجام داد، این زنان هستمیعام، سکس به صورت چیزی نمایش داده 

  مرد لذت بدهند.

 .ترپورنوگرافی انعکاس همان ستمی است که پیش از این وجود داشته، منتها به شکلی افراطی

این که می گوییم پورنوگرافی مستقیماً مسئول خشونت علیه زنان نیست به این معنی نیست که تأثیری 

دهد و به میکند؛ زنان را تقلیل میا تقویت هم ندارد. پورنوگرافی نگرش به زنان به عنوان شیء جنسی ر

 کند. بازیگران زن می توانند در تولید پورن آسیب ببینند.میشیء تبدیل 

کند؛ سکس را که چیزی متکی بر روابط میاما فراتر از این، پورنوگرافی تمایالت جنسی ما را مخدوش 

 ی به نمایش می گذارد.گیرد و در عوض آن را بدون روابط انسانانسانی است می

تر هستند، دیدگاهی سطحی و اخالقی از محتوای سکس گرایانی که خواهان سانسور بیشبسیاری از راست

 تر در این حوزه است. دارند. این طیف خواهان بی پردگی کم
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چیزی  هها  با پورن از زاویۀ اعتراض اخالقی به رفتارهای خاص جنسی یا اعتقاد بسوسیالیستمخالفت اما 

نیستیم. چنین قدرتی اغلب علیه  هم . ما خواهان افزایش قدرت دولتنیست« سکس طبیعی»به اسم 

 کنند.میشود و نه کسانی که آنان را قربانی میها  استفاده اقلیت

تر دربارۀ سکس هستیم. ما نمی خواهیم که این متکی بر ما خواهان بی پردگی، صداقت و اطالعات بیش

دربارۀ چیستی سکس باشد. بلکه مقصود ما  تجویزیی رایج یا تصورات فرمول بندی شده و هاکلیشه

 ای به جوانان و حمایت از جوانان است.مبارزه برای آموزش مناسب سکس در مدارس، خدمات مشاوره

 لاین به معنای مبارزه برای نوع دیگری از جامعه است که در آن احساسات به کاال برای کسب سود تبدی

 نشوند.

 ( است.۱۰1۶« )فستیوال مارکسیسم»این مقاله، بر اساس بحثی در 

www.socialistworker.co.uk/art/33995/The+price+of+pornography
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 های تجاوزریشه
 سِیدی رابینسون / ترجمۀ آزاد

رت آوری دهند که رقم حیمیدرصد فقرای جهان را زنان تشکیل  ۲۰برای زن بودن، دنیا جای بدی است. 
است. مؤنث بودن، همۀ جوانب زندگی زن را شکل می دهد: از کار گرفته تا مسکن و بهداشت و درمان و 

 ترین روابط ما.آموزش تا شخصی
درصدی دستمزد مردان و زنان است. اما تهوع آورترین  1۲در بریتانیا گویاترین شاهد ستم بر زن، شکاف 

 ستند و همین طور گرایش غالب برای مقصر دانستن قربانی.های ستم بر زن، تجاوز و خشونت هنشانه
 ها ذاتاً بی رحمماهیت بهت آور خشونت جنسی می تواند باعث شود خیلی مردم گمان کنند که انسان

شود که از آفرینش دنیایی عاری از خشونت جنسی و ستمِ سیستماتیک به کل میهستند. همین باعث 
 دلسرد شوند.

هزار زن در بریتانیا  ۷۲کم شود که هر ساله دستمیزنان هولناک است. تخمین زده میزان خشونت علیه 
 ۳.۹در حالی که میزان محکومیت صادره بابت تجاوزهای گزارش شده تنها  -مورد تجاور قرار می گیرند

 درصد است.
 ی ورزند.کنند. اکثر مردان به زنان خشونت نماما اکثر قریب به اتفاق مردان به زنان تجاوز نمی

ای است که جامعۀ طبقاتی میل مردان رخ نمی دهد؛ بلکه نتیجۀ شیوه« طبیعی»تجاوز به دلیل غرایز 
داری کند. ستم بر زنان به نفع سرمایهمیجنسی را منحرف و مردم را از یک دیگر و از خودشان بیگانه 

 است و یک کارکرد ایدئولوژیک و اقتصادی دارد.
کنند که هیچ کنترلی بر آن ندارند. دنیا میزیست و جوامع خود هستند، اما احساس  ها سازندۀ محیطانسان

 برایشان یک نهاد بیگانه به نظر می رسد.

 افراطی ترین شکل بیگانگی

ن ترین اشکال ایدیگر بیگانه می شویم. تجاوز و خشونت جنسی برخی از افراطیما از خودمان و از یک
 بیگانگی هستند.

د. چون سایر کاالها می بینشود که سکس را کاالیی هممینگرشی به میل جنسی ترکیب این امر با 
توان خرید و فروخت یا حتی به زور گرفت. نزدیک به یک سوم مردم بریتانیا بر این تصورند میکاالیی که 

 است.ای خود مقصر که اگر زنی به خاطر مست بودن مورد تجاوز قرار گرفته، پس الاقل تا درجه
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به تجاوز مقصر می دانند و با « تحریک کردن»های غالب دربارۀ میل جنسی، زنان را به خاطر دیدگاه
کنند که گویی تنها کمی با حیواناتی فرق دارند که قادر نیستند خود را کنترل میمردان طوری برخورد 

 کنند.
« تجاوز»به زحمت  1اوز در قرار آشناییکه کنث کالرک، وزیر دادگستری، برخی انواع تجاوز را مانند تجاین

کرد، متأسفانه چندان جای تعجب نداشت. نظرات کالرک سروصداهای زیادی راه انداخت و میمحسوب 
 هایش قویاً با مخالفت رو به رو شده است.دیدگاه
ود به خ -سیاستمداران و قضات و اصحاب رسانه و غیره -اندکردههایی که باالی جامعه جا خوش اما آن

را سرشار  هایشانهای تلویزیونی برنامهها  و ایستگاههای سکسیستی دامن می زنند. صاحبان روزنامهایده
های گیهایی با شایستشوند و نه انسانمیکنند که در آن زنان یک شیء جنسی ترسیم میاز تصاویری 

 خود.

که آیا تا دیروقت بیرون بارۀ لباس زن، اینهایی درهای رسیدگی به پروندۀ تجاوز، طرح سؤالدر دادگاه
 بوده یا آیا مست بوده یا آیا قبالً با فرد متجاوز رابطۀ جنسی داشته، متدوال است.

البته بسیاری از زنان و مردان باورهای سکسیستی را به چالش می گیرند و برای اصالح و بهبود زندگی 
ر جامعه و نحوۀ تحریف شدن میل جنسی در جامعۀ ما، این کنند. اما به خاطر جایگاه زن دمیزنان مبارزه 

 دست باورهای سکسیستی شایع اند.
کارل مارکس، انقالبی سوسیالیست، توضیح داد که عقاید غالب در هر جامعه عقاید طبقۀ حاکم هستند. نه 

 ا هستند.هآنها  صرفاً یک مُشت عقیده هستند، بلکه به این معنی که قوی ترینِ به این معنی که این
 شود؟میاما چرا طبقۀ حاکم باید بخواهد به چنین نگرشی از زنان دامن بزند؟ چه چیزی عایدش 

 ستم بر زن همیشه وجود نداشته. بلکه زمانی پدیدار شد که تقسیم اجتماعات انسانی به طبقات آغاز شد.
یدایش م بر زن دانستند. انگلس پمارکس و همکارش فردریش انگلس، خانواده را در جامعۀ طبقاتی کلید ست

 توصیف کرد.« شکست تاریخی و جهانی جنس ماده»خانواده را 
مارکس و انگلس می دیدند که چگونگی تأمین بقای اولیه و ضروری مردم، شکل دهندۀ رفتار و عقاید 

 انسان است.
-شکارورز»مع خانواده در کنار مالکیت خصوصی و دولت ظاهر شد. تا پیش از این زن و مرد در جوا

کردند که کارهایی متفاوت اما برابر انجام می دادند و به یک اندازه در تصمیم میای زندگی «گردآورنده
 نامیدند.« کمونیسم بدوی»گیری سهیم بودند. مارکس و انگلس این جوامع را 

                                                            
1 Date Rape 
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از شد. مازادی که چه برای رفع نیازهای اولیه ضروری بود، آغبا توسعۀ جامعه، تولید مقداری مازاد بر آن
 می بایست از این پس ذخیره و کنترل می شد.

 های تولیدی که این مازاد را خلق کرده بودند، برای نخستین بار کار مرد را به کار زن اولویت دادند.تکنیک
ها آنبرای انتقال مازاد به « مشروع»با توسعۀ طبقۀ حاکم، مردانی که سلطه یافته بودند خواستار ورثۀ 

 د. کنترل زنان و روابط جنسی به کلید مالکیت بر این مازاد مبدل شد.شدن
ای توسعه یافت که با زنان به عنوان شهروند درجۀ دو و مایملک تحت کنترل واحد خانواده با ایدئولوژی

 کند.میمردان برخورد 
 این باورها به تشویق و توجیه خشونت علیه زنان یاری می رسانند.

. اکثر اندکردهداری هم زنان برای دگرگونی زندگی خود ظرف یک قرن گذشته مبارزه ایهحتی در دورۀ سرم
 کنند. مردم آزادی جنسی بیش تری نسبت به گذشته دارند.میزنان بریتانیا امروز بیرون خانه کار 

ست که اتغییر در زندگی و باورهای زنان تأثیری بر مردان هم داشته است. بنابراین خیلی رایج تر شده 
 مردان مشاغلی داشته باشند که سابقاً کار زنان دانسته می شدند )مثل پرستاری(.

 کار خانگی

ها  مردان امروز نسبت به گذشته زمان بیش تری را به کودکان شان اختصاص می دهند. در بسیاری خانه
 کارمنزل دیگر تنها مسئولیت زنان نیست.

خ داده است، بخشاً به دلیل نیازهای متغیر این نظام و بخشاً به داری رتغییرات شگرفی در درون سرمایه
 ای و مبارزۀ مردم عادی.دلیل فشار توده

 های ثابت و بالتغییری دارند، خطاست.دهند این برداشت که مردان و زنان نقشمیاین تغییرات نشان 
کنند میان ما مداوماً تالش چنان باقی است. حاکمرغم اهمیت این تغییرات، ستم بر زن هماما علی

 دستاوردهایمان را عقب برانند.
 شود.میبنابراین همسر و مادر بودن هنوز هم جزء کلیدی هویت یک زن دیده 

کند. به زنان می گویند اگر نتوانند مردی را برای خودشان میجامعه بیش از حد بر روابط جنسی تأکید 
 وند.شمیمی خواهند هنوز به چشم موجوداتی عجیب و غریب دیده بقاپند، بازنده اند. زنانی که فرزند ن

که مردم نکنند. به جای ایمیستم بر زن، مانند سایر اشکال ستم، به انشقاق و تشتت طبقۀ کارگر خدمت 
که  شوندمیعادی هدف مشترک شان را در مبارزه با ثروتمندان ببینند، زنان و مردان به جایی کشیده 

کنند. چنین چیزی بسیار برای حاکمان ما مفید است و به خوبی میدشمن اصلی شان محسوب دیگر را یک
 هم به آن واقف اند.
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داری دارد. از زنان انتظار می رود که نیروی به عالوه خانواده یک عملکرد اقتصادی کلیدی برای سرمایه
 اغلب خود جزئی از آن نیروی کارند.که این زنان کار فعلی و آینده را حفظ کنند و پرورش دهند. حال آن

کنند. میکنند و خانواده را حفظ میکنند، از بستگان بیمار یا سالمند نگه داری میزنان کودکان را بزرگ 
 کنند.میداری صرفه جویی به این ترتیب زنان با ارائۀ رایگان همۀ این خدمات، برای سرمایه

ای اضافی به دور گردن زنان است. اغلب مردم برای صرفاً وزنهای نمی گوییم که هر خانه و هر رابطه
أمنی ها  مرسد اینمیروابط فردی و زندگیِ خانوادگی شان بیش از هر چیزی ارزش قائل اند، چون به نظر 

. دهدمیداری نهای دنیای بیرونی اند. اما این امر تغییری در نقش خانواده در نظام سرمایهدر برابر استرس
 شوند.میاکثر مواقع مردمی که در خانواده به دنبال آسایش و سرپناه هستند، ناامید 
های فروخفته در آید که تنشمیمأمن و سرپناهی که امیدش را دارند، دست آخر دیگ زودپزی از آب در

 شود.میشوند. اغلب هم بدترین قسمت این ماجرا نصیب زنان میآن آزاد 
دهد که چرا حاکمان ما از انتقاد به این نهاد نفرت دارند میکند، توضیح میخانواده ایفا ای که نقش کلیدی

و به هر کسی که خارج از آن جای گیرد حمله می برند. به همین دلیل است که هوموفوبیا و ترس از 
 والدین مجرد و فشار به مجردها برای ازدواج وجود دارد.

م نسبت به تجاوز هم شکل می دهد. اکثر زنانی که مورد تجاوز قرار همین است که به نحوۀ نگرش مرد
که خشونت در درون خانواده رخ بدهد بیش تر است. با می گیرند مهاجم خود را می شناسند. احتمال این

 ای استرسد غریبهمیشود، رایج ترین چیزی که به ذهن اکثر مردم میاین وجود وقتی حرف از تجاوز 
 روقت ناگهان مثل سایه از پشت بوته بیرون می پرد.که شب دی

ان اند که ستم بر زن هزاران سال از زمگرفتهقدر ریشه دوانده و قوام عقاید سکسیستی به این دلیل این
 ظهور جوامع طبقاتی وجود داشته است. به همین خاطر است که خیلی طبیعی و همیشگی به نظر می رسد.

توان ستم را به چالش کشید، به این خاطر چنین می گویند که خود کنند نمیمیاما برخی افرادی که ادعا 
شوند، چون با این کار توجه از ستم میها روی موارد مجزای خشونت متمرکز آندر حفظ ستم نفع دارند. 
 شود.میداری منحرف ساختاری در قلب سرمایه

این کار نیاز داریم از شرّ سیستمی خالص بشویم که  ما می توانیم به ستم بر زن پایان بدهیم، اما برای
 این ستم را سر پا نگه می دارد.

 ستم، بر همۀ زنان تأثیر می گذارد؛ اما تأثیر این ستم بسته به طبقۀ اجتماعی بسیار متفاوت است.
 یزنان طبقۀ حاکم از همین سیستم نهایت استفاده را می برند. به همین دلیل است که برای تغییر نم

 توانیم به ائتالف با زنان ثروتمند اتکا کنیم.
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داری زندگی مردان و زنان طبقۀ خالصی از شرّ سرمایه داری، منفعت مشترک مردم عادی است. سرمایه
کند. ما را میداری برای ایجاد شکاف و تضعیف طبقۀ کارگر بر ستم اتکا کند. سرمایهمیکارگر را تباه 

 کند.میی ترین روابط مان را هم مخدوش و تحریف کند. حتی شخصمیاتُمیزه 
 «کثافات اعصار»چه را که مارکس در فرایند خلق یک دنیای جدید، مردم خودشان را تغییر می دهند؛ آن

 کنند.میاند آغاز به محو شدن کردهنامید دور می ریزند؛ همۀ باورهایی که چندین قرن جان سختی 
ای هدایت مبارزه به خط مقدم می آیند. انقالب، داستان جنّ و پری نیست. در هر جنبش انقالبی، زنان بر

یک ضرورت است. ما در کنار هم، قدرت جمعیِ درهم شکستن سیستم و خلق برابری و آزادی واقعی برای 
همه داریم.
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 و تجاوز جنسیداری سرمایه

 گریس اللی 

م به مصرف مواد مخدر و تعرض جنسی به مته« جان وُربویز»وقتی یک راننده تاکسی در لندن به اسم 

مسافرینش شد، کاشف به عمل آمد که پیش از این زنان بسیاری قریب به هفت سال مشغول گزارش 

عدم »را تحت عنوان ها  مشابه این فرد بوده اند، در حالی که پلیس همۀ این گزارش هایدادن تعرض

وادار شد مجدداً اعتراف کند که نحوۀ بررسی حکومت دست آخر  به کناری گذاشته بود.« اثبات جرم

 اتهامات تجاوز از سوی پلیس، با مشکالت بنیادی زیادی رو به رو است.

قوانین سفت و سخت تری برای برخورد با مشکالت اجتماعی نیستیم وضع البته ما خواهان بگیروببندها یا 

تهم م صادره برای مردانِ هاین محکومیتو تمایلی هم نداریم که تجاوز را مستثنی کنیم. اما میزان پایی

 خود روایت گویایی از ماهیت این مشکل است. -درصد ۹تنها کمی بیش از  -به تجاوز

 را بیش تر باور کنند تا حرف سایر« متجاوز غریبه»حرف قربانیان یک ها که پلیس و دادگاهاحتمال این

 ی یا سابق خود قرار می گیرند(، بسیار باالتر است.قربانیان تجاوز را )که اکثراً مورد تجاور شریک کنون

محسوب نشده اند، چون تصور بر این بوده که پیش « شاهد معتبر»اما در این مورد به احتمال زیاد قربانیان 

 از سوار شدن به تاکسی وُربویز، شب تا دیروقت مست بیرون خانه بوده اند.

« بگیر پسشب را »نخستین راهپیمایی موسوم به ها  سال از زمانی می گذرد که گروهی از فمینیست ۶۰

وز هم اما هن فرهنگی را به چالش کشیدند که زنان را بابت تجاوز مقصر می داند. هاآنسازماندهی کردند. 

ند اگر زنی مست بوده باشد، پس بخشاً یا کامالً مسئول کنمینزدیک به یک سوم مردم بریتانیا تصور 

مبارزات زیادی صورت گرفته تا قانون بپذیرد که یک زن مست نمی تواند در تعرض به خودش است. 

 چنین موقعیتی رضایت داشته باشد.

چنان بر این برداشت استوارند که سکس، تجاوز، هم هایرسیدگی به پرونده هایبا این وجود دادگاه

 .شوندمیآن بهره مند  سرویسی است تحت اختیار زنان و مردان هم )چه عادالنه و چه ناعادالنه( از
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هیچ دادگاهی نیست که این دیدگاه تحقیرآمیز و تحریف شده از میل جنسی انسان را به محکمه بکشاند. 

مثل هر کاالی دیگری. چیزی که می تواند آزادانه عرضه شود،  دشومیسکس به چشم کاالیی دیده 

 ر.دیگنحوۀ ارتباط گیری ما با یکخریده یا فروخته یا حتی سرقت شود؛ و نه بخشی از هویت ما و 

داری رمایهسبرای کارل مارکس، انقالبی سوسیالیست آلمانی، فقدان کنترل بر زندگی و کار ما در نظام 

 د.کنمیرا از خودشان و همین طور از یک دیگر ایجاد  هانااست که اساساً بیگانگی انس

تجاوز و خشونت جنسی  محل کار یا خیابان.نگی هستند که همان قدر جزئی از این بیگا ما هایخانه

انسانی  هایتو قابلیها  نفی کامل ابتدایی ترین ظرفیت که افراطی ترین اشکال این بیگانگی هستند؛

 .را باخود دارد برای ابراز همدردی و احترام متقابل

 ۷۲کم زاید. دست هستند که جامعۀ ما میای بیگانه شده آمارهای موجود گواهی هولناک بر میل جنسیِ

هزار زن بالغ ساالنه در بریتانیا مورد تجاوز قرار می گیرند، آن هم اکثراً در خانۀ خودشان و از سوی مردی 

 که می شناسند.

د که در آن تمامی زنان به طور روزمره شیء جنسی معرفی کنمیتغذیه ای خشونت جنسی را جامعه

ت شرم آور اس کند و مورد ستم قرار می دهد.میته زنان را تحقیر که به طور نظام یافای ، جامعهشوندمی

 باالتر است.« مراکز بحران تجاوز»مجاز لَپ دَنس از تعداد  هایکه تعداد کلوب

ند یک اقلیت هستند. زنان بسیاری که از بی رحمی و خشونت یک مرد کنمیمردانی که به زنان تجاوز 

 برقراری روابط عاشقانه ادامه خواهند داد. سیب می بینند، بعدها در آینده بهآ

ل اینست که ند تنها راه حکنمیدر بین کسانی که قربانی تعرض جنسی شده اند هستند بسیاری که فکر 

 یک به یک افراد متجاوز با غل و زنجیر بسته شوند.

تکرار  نرمال برگردند و ازشوند تا بتوانند به زندگی  اردر حالی که متجاوزین باید از درمان و مشاوره برخورد

رفتارشان جلوگیری شود. اما برای ریشه کن ساختن تمامی اَشکال خشونت جنسی، ما باید با هم برای 

 بسیار متفاوت مبارزه کنیم.ای خلق جامعه



 

 

 نشر میلیتانـــت جنسی تجاوز و داریسرمایه 
 -----------------------------------------------              www.militaant.com 

 

38 

طبقاتی به سر می بریم که فشارها و بار مالی پرورش کودکان را به گردن ای مادام که ما در جامعه

 چنان مطیع و فرمانبردار باقی خواهند ماند.، زنان همدمنفرد می انداز هایخانواده

خودش(  هایو شایستگیها  که زن را خانه دار و همسر و مادر می بیند )و نه انسانی با قابلیتای ایدئولوژی

 د.کنمی شتوجیه می گردانندمزد زنانی که خانواده را  یخواهد یافت، چرا که کار ب استمرار

و  جنسی هاییک جامعۀ طبقاتی است. جایی که طبقۀ حاکم از جاودانه سازی شکافداری سرمایهامعۀ ج

در پژوهشی دربارۀ رویکردهای جامعه نسبت به قربانیان تجاوز، شمار زنانی که  بقای این ستم نفع می برد.

 .کردمیردان برابری قربانیان تجاوز را به خاطر مستی یا پوشش بدن نما مقصر می دانستند با شمار م

که می گذارد ارزش یک زن به یک شیء جنسی تقلیل پیدا کند، زنان این کشور را هم ای ایدئولوژی

 میلیارد پوند بابت جراحی پالستیک خرج کنند. 1تشویق خواهد کرد تا ساالنه 

نین هم و چ بزنیمدست رد تبعیض جنسیتی در جامعۀ مان  به ما به عنوان مردان و زنان منفرد می توانیم

یم. اما به عنوان فرد نمی توانیم فشارهای فرهنگی و اجتماعی شکل دهندۀ رویکردها و روابط مان کنمی

 نسبت به هم را ملغا کنیم.

شی برای تغییر است که در بسترش مردان و زنان طبقۀ کارگر برای به چالش بچنین چیزی مستلزم جن

 اشند.ند که ارزشی برابر برای هم قائل بزند و در این فرایند بیاموکشیدن حاکمیت بتوانند بر هم اتکا کن

 ۱۰۰۵مارس  ۱۲
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 هاسکس، خشونت و ژن

 هلن شوتر 

ریتانیا در بای دربارۀ تعداد زنانِ قربانی تجاوز یا تعرض جنسی وزارت کشور آمار و ارقام زننده پیشهفتۀ 

ی جنسی هاع این تعرضوبرای چرایی وق« لمیع»اند دلیلی کردهسعی « کارشناسان»منتشر کرد. برخی 

«. بیعی تجاوزتاریخ ط»با عنوان « هیلرندی تورن»، کتابی است به قلم هاۀ این تالشبیابند. اخیرترین نمون

های مذکر به اجبار با جنس ماده عقربیمهایش حشرات دُکند که طبق پژوهشمیاشاره  اوجا در این

ر مردان که تجاوز د دشومیی عدهد و مدمیها تعمیم نارا مستقیماً به انس کنند و سپس اینمیگیری جفت

« نپا داد»به عنوان عالمت یک غریزۀ طبیعی است و پوشیدن دامن کوتاه یا بلوزهای جلوباز زنان هم 

هم به این اثر او  «New Scientist»مقالۀ مفصلی در نشریۀ  اختصاصکند. با میاین غریزه را تحریک 

 است.شده اعتبار داده 

اما این باور که تجاوز در ژن مردها است هیچ پشتوانۀ علمی ندارد. در سراسر تاریخ نحوۀ برقراری روابط 

دیگر بسته به جوامع مختلف دستخوش تغییر شده است. در روم باستان، مرد بود که خانوار زن و مرد با یک

 و گی را در دست داشت. در حالی که در شهر باستانیمرگ و زند تعیین کرد و حتی تصمیممیرا کنترل 

، زنان به استقالل و عرض اندام در امور شهرت داشتند. در برخی جوامع «اِتروسک» جوار روم، به نامهم

امری نرمال بود، در حالی که در دیگر شهرها چندشوهری یا ازدواج زن  (polygamyچندهمسری مرد )

 معمول بود.  (polyandryحد )تر در آن وابا دو مرد یا بیش

دهد که روبط جنسی در طول تاریخ می، نشان دشومیمحسوب « بط نرمالارو»چه که آن در تنوعوجود 

د های مختلفی خود را در جوامع مختلف نموه شکلببالتغییر نبوده اند. تمایالت جنسی ما ثابت و انسان 

ه روابط از اساس تغییر کرده است؛ از آن زمانی که شما با های اخیر دیدگاه ما نسبت بداده اند. در دوره

د و در کننکردید و تا دم مرگ با او می ماندید تا حالتی که بسیاری اصالً ازدواج نمیمییک نفر ازدواج 

 های متعددی دارند.طول عمر خود شریک
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ای عهند از بستر جامبه عنوان چیزی که برای ما بسیار شخصی به نظر می رسد، نمی توا« میل جنسی»

رت طبقاتی. با قددارد کنیم جدا شود. در جامعۀ طبقاتی تمایل جنسی رابطۀ تنگاتنگی میکه در آن زندگی 

عدود ای که در آن اقلیتی مها نیست، بلکه بازتابی است از جامعهآنروابط مردم صرفاً تجلی تمایل فردی 

که طبقۀ  های مرسومید در دست دارد. بنابراین یکی از روشتملک و کنترل ثروتی را که اکثریت آفریده ان

ار های بسیخوابهحاکم ثروت و موقعیت و قدرت خود را به نمایش می گذاشته، برخورداری از همسران و هم

 بوده است.

ا کنیم، همه چیز به یک کاال بمیای طبقاتی که در آن زندگی داری به عنوان شکل جامعهدر نظام سرمایه

. ها هم مصداق داردناکند. این امر نه فقط در مورد اجناس، که همین طور انسمیرزش معین تقلیل پیدا ا

رخورد دارند. با زنان به مثابۀ اشیایی بتملک شوند که قابلیت خرید و فروش و میمردم به چیزهایی تبدیل 

ها برای فروش همه چیز آن. از بدن شوندمیها به نمایش گذاشته که برای لذت مردان در مجله دشومی

 کند.می، از ماشین تندرو تا فالن مارک آبجو. بنابراین جامعۀ ما روابط جنسی مان را دِفُرمه دشومیاستفاده 

ه کهایشان ثبت شده باشد نیست، بلکه نمودی است از اینتجاوز انعکاسی از غرایز طبیعی مردان که در ژن

 های دانشمندانیتا چه حد در جامعۀ طبقاتی مخدوش و منحرف شده اند. استدالل اننروابط میان مردان و ز

هیل دربارۀ طبیعی بودن تجاوز صرفاً اهانت به زنان  نیست، بلکه مردان زیادی را که نظیر رندی تورن

میال اای ندارند که های جهش یافتهکند. این دسته از مردان ژنمیکنند منزجر هرگز به تجاوز فکر نمی

تند، کنند زنان اشیاء منفعل و بی جان نیسمیطبیعی شان را سرکوب کنند؛ بلکه مردانی هستند که درک 

 بلکه باید نقش برابر در جامعه ایفا کنند.

« طبیعی»ای کنند، روشی است برای توجیه کلّ گندیدگی جامعهمیهایمان تعیین این ادعا که رفتار ما را ژن

 به شکل تراژیکی این ادعا را پذیرفته اند که رفتار« پسافمینیست ها»بریم. برخی  که در آن به سر می

 رفتار» قتشوی متفاوت اند. برخی از مجالت برجستۀ زنان و الگوهای جدید آنان زنان و مردان بنا به طبیعتِ

ازی ودشان به بمردها را با همان قواعد خ» بی اعتمادیکنند با پرخاشگری و می، زنان را تشویق «ولنگار

 «.بگیرند
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ها کپی برداری از نگاه کاالیی به سایر مردم، نه به معنی تجلیل از در صورتی که از نظر سوسیالیست

 انسانیت ما که برعکس انکار آن است.

گر مکند، در جهانی که دیی شیرۀ وجود کارگران را برای سود نمییتهای چند ملدر دنیایی که ابرشرکت

ای شانه به شانۀ فقر مفرط وجود ندارند، رفتار مردان و زنان متفاوت خواهد بود. فردریش نههای افساثروت

سال پیش از این صحبت کرد که چگونه یک جامعۀ سوسیالیستی روابط مردان و  1۰۰انگلس بیش از 

تصرف نسلی از مردان که هرگز نمی دانند » باای سخن گفت ون خواهد کرد. او از جامعهگزنان را دگر

ای به خود به یک مرد با هر مالحظهتسلیم یک زن با پول یعنی چه. نسلی از زنان که هرگز نمی دانند 

د چه را که ما بگوییم بای. هنگامی که چنین افرادی پیدا شدند، دیگر آنجز عشق واقعی به چه معناست

 .«ن را خواهند داشت و تمامها کردار و افکار عمومی خودشاآنانجام دهند به پشیزی نخواهند گرفت. 

کنیم و تمام میکه در آن زندگی  متعفنیمردان و زنان در کنار هم می توانند برای جارو کردن جامعۀ 

  ، مبارزه کنند.شوندمیای به کار گرفته باورهای تهوع آوری که برای توجیه چنین جامعه

۱۰۰۰ فوریۀ ۱۳
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 کنند؟میبه ستم بر زن کمک  هاآیا مرد

 کاردوِل  جو

اگر ستم بر زن را در بستر خانواده و عروج جامعۀ طبقاتی قرار بدهیم، بهتر خواهیم فهمید که چرا این 

 پدیده وجود دارد.

ند می گوی د.کنمیدست نخورده رها  را نقش مردان منفرداین گفته رسد که میبرای برخی به نظر  اما

های پورنو می خرند یا زنان را مورد سوء استفادۀ جنسی و ، فیلمدارندمردان هستند که نظرات سکسیستی 

 دهند و نه سیستم. از همین جا نتیجه می گیرند که خودِ مردان مشکل هستند.میتجاوز قرار 

اگر بگوییم  بود خواهدبسیار ساده لوحانه ببینیم در پس آن چیست. اما باید این پوستۀ بیرونی را خراشید تا 

رغم سطح شرم آور خشونت علیه زنان، اکثر مردان می دانیم که علی مردانه است. که خشونت یک خصلت

 کنند.به این شکل رفتار نمی

و  1۵۱۰مارگارت تاچر، نخست وزیر محافظه کار اسبق انگلستان، مسئول جنگ خونین فالکلند در دهۀ 

رایت از ی کلینتون و مادلین آلبسیاستمداران امریکا مثل هیالر یکی از هواخواهان امپریالیسم امریکا بود.

ای شیانههای وحها  مرد در جنگمیلیون اند.کردههای امپریالیستی در عراق و افغانستان پشتیبانی جنگ

« ذاتاً»اما نه به این خاطر که  اند.اند، با یک دیگر جنگیدهداری مبدل شدهکه به خصوصیت جوامع سرمایه

ات بسیاری تبلیغ دست به دامنتهییج مردان طبقۀ کارگر به رفتن به جنگ ها  برای خشن هستند. حکومت

های بسیاری برای کشتار الزم است. در نتیجه خیلی از مردان دچار ضایعات روانی . آموزششوندمی

 شوند.می

ای هامعها در جآنکنند یا عقاید سکسیستی دارند، بازتاب زندگی میکه برخی مردان به زنان تجاوز این

 کند.میاست که به زنان ستم 

ها ندارد. خشونت درست همان قدر ریشه در بافت طبیعی مردان دارد که بحران آناین ارتباطی به بیولوژی 

 داری.اقتصادی سرمایه
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یری شد جلوگداری کنونی هم مید که اگر زنان مسئول امور بودند حتی از بحران سرمایهنگویبرخی می

این است که اگر زنان بیش تری مثل کریستین الگارد )سرپرست صندوق بین المللی پول(  اما سؤال کرد.

 کردند، آن وقت وضعیت بهتر بود؟میسیستم را ادامه 

کردند که در حال حاضر استانداردهای میآیا اگر اقتصاد را زنانی مثل آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، اداره 

 تر بی رحم بود؟داری کمنابود کرده است، آن وقت سرمایهمیلیون زن یونانی را چند زندگی 

 کند.موجود را دلچسب تر نمی البته این حقّ زنان است که رئیس شرکت و دولت باشند؛ اما این سیستمِ

 کند تردیدیمیهای عمومی به طور بی تناسبی اشتغال زنان را متأثر که رکود و کاهش هزینهدر این

 نیست.

وند یا برای شمیبسیاری شان جمعاً از کار بیرون ریخته  -ری هم هستند که آسیب می بیننداما مردان بسیا

 پس زدن حمالت به دستمزد و شرایط و خدمات شان دست و پا می زنند.

 اند.داریها هم قربانیان سرمایهآندهد که میخودکشی باال در بین مردان طبقۀ کارگر نشان 

 ابری دستمزدی منتفع شود؟کیست که از این نابر پس

 دستمزد مردان طبقۀ کارگر خود به خود به دلیل پایین آورده شدن دستمزد زنان کارگر باال نمی رود.

هایی ادهکشد. برای خانوهای تک سرپرست، دستمزد پایین اساساً زنان را به ورطۀ فقر میبرای اکثر خانواده

 شود.میها آنهش قدرت خرید جمعی با دو سرپرست شاغل، دستمزد پایین منجر به کا

نتفع بینند. تنها کسانی که مدر این موارد زنان و کودکان و مردان همگی از پیامد دستمزد نابرابر آسیب می

 شوند کارفرمایان هستند.می

تحقیر بدن زنان هم می تواند تقصیرِ این یا آن مرد به نظر برسد. در حالی که این نیز نتیجۀ منطقی 

 دهد.می است که همه چیز را به کاالیی برای خرید و فروش تقلیل میسیست
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 عدم اعتمادبنفسها  تا چه حد زیرکانه از دهد که رسانهمیهای سبک زندگی مردان نشان ظهور مجله

در جامعه، نه جنسیت که طبقه است. ستم بر زن به یکسان  دینبنابراین شکاف بنیا مردان سود می برند.

ی خود را به اشکال مختلف ،زنان ثروتمند هم تحت ستم هستند، اما ستم. شودجامعه احساس نمیدر سطح 

 نمود میدهد.

یندگان زن حزب کارگر وارد پارلمان شدند، می توانستند بین اتعداد قابل توجهی از نم 1۵۵۲وقتی سال 

ا انتخاب کردند. در صورتی مهدکودک و آرایشگر در پارلمان به یکی رأی بدهند. در این مورد آرایشگر ر

 های کارگری یک رسوایی است.که نبود مهدکودک مناسب برای خانواده

گران واقعی هستند، در این صورت ضعیف تر خواهیم بود، چون اگر تصور کنیم که مردان منفرد ستم

ستر یک نظام باید این مشکالت را در ب. شودمیمان اعث شکاف در طبقهبایم که باورهایی را قبول کرده

 اقتصادیِ متکی بر نابرابری طبقاتی دید.

 شود.میداری منتفع طبقۀ حاکم اعم از مرد یا زن است که در واقع از ستم بر زن و سرمایه

 اتحاد برای خالصی از شرّ این سیستم به راستی به سود مردان و زنان طبقۀ کارگر است.

 ستم را دارد.این ان دادن همیشگی به افزون بر این، یک طبقۀ کارگرِ متحد قدرت  پای

 ۱۰1۱فوریۀ  ۱۱
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 !داری نهفته استتبعیض جنسیتی در بطن نظام سرمایه

 سیدی رابینسون / ترجمۀ آزاد

، مجری بی بی سی، تنها اخیرترین «جیمی ساویل»های جنسی ها  دربارۀ ابعاد سوء استفادهافشاگری

 است. خشونت علیه زنان و دختران ترسناکِ روایتِ

ه ای که در جامعتمام رویکردهای مشمئزکننده است این مورد اخیر در کنار سایر موارد مشابه باعث شده

نتها های او باخبر بودند، مها  از تعرضخودنمایی کنند. در مورد ساویل، خیلیبه سطح بیایند و وجود دارند 

 یده می شد.مطلقاً کاری نکردند، چرا که ساویل مهم تر از قربانیانش د

مایۀ شرمساری است که خشونت علیه زنان به موازات رویکردهایی ادامه دارد که با زنان به عنوان 

کنند. برخی به این نتیجۀ بدبینانه می رسند که محال است بتوان از شرّ میشهروندان درجۀ دو برخورد 

 کنند.میتفادۀ جنسی تبعیض جنسیتی )سکسیسم( خالص شد و برخی مردان همیشه از زنان سوء اس

 هایتِنبرخی دیگر هم به این نتیجه می رسند که متقاعد کردن مردان به کنار گذاشتن افکار سکسیستی 

 توان به آن دست یافت.میچیزی است که 

های مشکل البته که باید رویکردها و رفتارهای سکسیستی را به چالش بگیریم. اما با این کار به ریشه

 که کنیممیم. رویکردهای سکسیستی به این جهت وجود دارند که ما در سیستمی زندگی دست نبرده ای

شرّ این  از با خالصیستم باقی خواهند ماند، مگر  همین طور ستم بنا شده. این قبیل رویکردها و بر بنیانِ

 .منظا

نان ن عالمت ستم بر زده تریخشونت علیه زنان بازتاب موقعیت زنان در جامعه است. این می تواند آزاردهن

ست جامعه ا تاروپوداما ستم چیزی فراتر از این یا آن عمل یا رویکرد فردی است؛ ستم در ساختار و  باشد.

 و بر همۀ جوانب زندگی اثر می گذارد.
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تن. زنان  11حکومت،  رئیس 1۵۱منتخب دولت، تنها هفت تن زن بودند و از  رئیس 1۹۰از  ۱۰1۰سال 

 که زنان در مشاغل سطح پاییناحتمال این های ملی را شکل می دادند.صدِ پارلماندر 1۲به طور متوسط 

تر به خانه داری و بچه داری مشغول باشند بسیار تر از مردان بگیرند و بیشباشند، دستمزدی کم مشغول

 تر است.بیش

ن شود. اما ایمیتر در معرض فقر هستند و دسترسی شان به آموزش مسدود در سطح جهانی زنان بیش

کارل مارکس، انقالبی سوسیالیست،  ؟ستم ساختاری چگونه بر نحوۀ تفکر و عمل افراد تأثیر می گذارد

 ، یعنی آنانی که مالک ثروت هستند.استعقاید طبقۀ حاکم  ،توضیح داد که عقاید غالب در جامعه

 طبقه

ی برای خود دارد. به همین این طبقه در حفظ نظام موجود و همین طور تبعیض جنسیتی، منفعتی مادّ

 کند تا مردم را قانع کند که این نظام طبیعی است.میخاطر انرژی بسیاری صرف 

شوند تا برخی اشکال زندگی و مهم تر از همه ازدواج دو میهای مالیاتی بهره مند سیاستمداران از معافیت

م دردها و امراض جامعه را به گردن کنند تا تمامیهای بسیاری جنس مخالف را تشویق کنند. سخنرانی

 نظرشان جای می گیرند )مثل مادران مجرد(.های مدّ«هنجار»کسانی بیاندازند که خارج از 

ما را  ،ها  دربارۀ نحوۀ زندگیهایی که با انواع پیامها  را در دست دارند؛ رسانهصاحبان ثروت، کنترل رسانه

 کنند.میهر روز بمباران 

های دهند که مرد و زن نقشمیلف، از سُس پاستا و آبجو تا ماشین و شامپو، این پیام را تبلیغات مخت

حتی همین امروز مجالت زنان  نهفته است.ها  مختلفی دارند و خوشحالی و رضایت در پذیرش این نقش

 های زنان باشند.ها  باید اولویتتو گویی این ،شوندمیبر ظاهر و روابط متمرکز 

خوانی همزنان و مردان اغلب با واقعیت « نرمال»های آل و نقشما نگرش طبقۀ حاکم به خانوادۀ ایدها

کند. بسیاری از مردم الاقل برخی جوانب آن را زیر سؤال می برند یا نادیده می گیرند. اما فشار پیدا نمی

 ها وجود دارد.ای برای وادار کردن به پذیرش این نقشبی اندازه
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خودشان « برتر»شوند و باید قدردان موقعیت میزن منتفع  بر کنند که باور کنند از ستممیان را تشویق مرد

 باشند.

حاکمیت امیدوار است که به این ترتیب مردان طبقۀ کارگر احساس کنند سهمی در این نظام دارند. در 

ن، روابط را تحریف و مخدوش دیگر و از خودشاعین حال جوامع طبقاتی با بیگانه کردن مردم از یک

 کنند.می

کنند هیچ کنترلی بر آن ندارند. در این میان با میکنند، اما اغلب احساس میمردم عادی جهان را خلق 

 شود.میسکس و بدن زنان مثل کاال برخورد 

ین وجود ساختار ا کنند و اکثراً نسبت به زنان خشن نیستند. بامیناکثر قریب به اتفاق مردان به زنان تجاوز 

 ست برخورد کنند.چون یک شیء پَکند که با زنان هممیمردان را تشویق  ،آن جامعه و عقاید مسلطِ

مارکس و همکارش فردریش انگلس استدالل کردند که نحوۀ سازمان یابی یک جامعه، عقاید را شکل 

 شوند.میش تغییر ودهند و با تغییر جامعه این عقاید نیز دستخمی

ه این و طبقۀ کارگری ک بودهامروز جامعه به طبقات تقسیم شده است. طبقۀ حاکمی است که مالک ثروت 

های این طبقات هستند. اساس جامعه بر سلسله مراتب و رقابت بنا شده ترینثروت را می آفریند، مهم

 است.

ی برعهده های مختلفان نقشجوامع پیشاطبقاتی به شکلی کامالً متفاوت سازمان یافته بودند. مردان و زن

ه هم»تر از مردان محسوب نمی شد. همان طور که انگلس نوشت در این جوامع داشتند، اما ارزش زنان کم

 «.آزاد و برابر بوده اند، از جمله زنان

 مطالعات

کرد که می. انگلس به این نگاه صحه می گذارندهای انگلس بخش اعظم نوشته ، برتر اخیرمطالعات بیش

 ش تغییر شد.وچه طور با پیدایش جوامع طبقاتی، موقعیت زنان دستخ
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این مسأله زمانی رخ داد که انسان بیش از نیازهای فوری و اولیۀ خود تولید کرد. گروهی که نهایتاً به طبقۀ 

 برای« مشروع»ها خواهان ورثۀ آنحاکم مبدل شد، کنترل این مازاد را به دست گرفت. از این جا به بعد 

 کنترل بیش تر زنان و روابط جنسی را می طلبید.نتقال این مازاد بودند، که همین امر ا

کار  که کار مردان را به داشتمازاد شد، به این سو تمایل  گیریشکل های تولیدی که منجر بهتکنیک

 زنان اولویت دهد.

حل اسکان داشته باشند و وجود این مازاد بدان معنا بود که مردم می توانند مدتی طوالنی تر در یک م

 ملکِای ظاهر شد که زنان را مای. ساختار خانواده به موازات ایدئولوژیدارندبنابراین فرزندان بیش تری نگه 

 های این باورها همین امروز هم باقی اند.کنترل مردان می دید. نسخه تحتِ

ل داده اند. زندگی زنان امروز قابالبته از زمان رشد نخستین جوامع طبقاتی تاکنون تغییرات عظیمی رخ 

 فئودالیسم نیست. عصرِ قیاس با زندگی زنانِ

ثمرۀ مبارزات در دورۀ سرمایه داری، دست یافتن به حق رأی و طالق و سقط جنین و دیگر دستاوردها 

 بوده است. با تغییر دنیا، رویکردها هم تغییر کردند.

س جامعه اند هم به لحاظ اقتصادی و هم ایدئولوژیک از چنان باقی است، چون آنانی که در رأاما ستم هم

یگان رابه دهند که همه نوع کاری را میآن نفع می برند. باورهای سکسیستی زنان را به سمتی سوق 

 انجام دهند.

کنند، کودکان را به عنوان نیروی کار آینده پرورش میکه بیرون خانه کار از زنان انتظار می رود ضمن آن

 .دهند پرورشها انتظار می رود که خانوار را آنو نیروی کار کنونی را حفظ کنند؛ از  دهند

سیاستمداران از خدمات عمومی می کاهند و در عوض مراقبت رایگان از بستگان بیمار و سالمند را به زنان 

 می سپارند.
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ر هم یاری ق طبقۀ کارگهای سکسیستی می تواند به تشتت و انشقاحاکمان ما می دانند که تشویق ایده

. به همین دلیل است که در کلّ طبقۀ حاکم )از بکاهدبرساند و از توانش در راه مبارزه برای دنیایی بهتر 

 د.شونمیهایی نظیر مقصر دانستن زنان بابت تجاوز یافت قضات گرفته تا سیاستمداران( ایده

کنند. در برخی موارد مثل سقط جنین میبه عالوه حاکمان برای مهار هرگونه تغییر مترقی مبارزه 

 هایی از طبقۀ حاکم خواهان برچیدن این تغییرات هستند.بخشی

ها این است که زنان، آنحاکمان از ما می خواهند فکر کنیم که ستم بر زن دیگر وجود ندارد؛ ترجیح 

 مردان را مقصر تبعیض جنسیتی بدانند و نه سیستم را.

ی خواهند باور کنیم که تغییر انقالبی و جامعۀ آلترناتیو ممکن نیستند. در واقع زنان تر از ما مو از همه مهم

 و مردان طبقۀ کارگر می توانند انقالب کنند. این تنها امید برای پایان دادن به ستم بر زن است.

 .دسرنگونی طبقۀ حاکم و خلق جهانی جدید را دار طبقۀ کارگر، هم نیروی کمّی و هم قدرت اقتصادیِ

ه کند. به همین دلیل است که به چالش کشیدن تبعیض جنسیتی و مقابلمیاتحاد، طبقۀ کارگر را نیرومندتر 

 کند.میبا هر کوششی که بخشی از طبقۀ کارگر را دشمن دیگری بداند، اهمیت پیدا 

 اعتصابات

 کنگرۀ»ای تظاهرات تودهبریتانیا را درنوردید و همین طور  ۱۰11سال  در بگیران کهدر اعتصابات مستمری

 ، ما شاهد نیروی بالقوۀ کارگران متحد بودیم.«های کارگریاتحادیه

. زنان دکنتأثر مهم  را آنان ،توان به زنان طبقۀ حاکم اتکا کرد، هرچند که ستمبرای مبارزه با ستم نمی

 شوند.میکند منتفع میطبقۀ حاکم از نظامی که ستم را می زاید و حفظ 

ها را پایین نگه می دارد نفع آنداری به عنوان نظامی که ی که برعکس هیچ کارگری از سرمایهدر حال

 مشترک کارگران است. تداری منفعبرد. خالصی از شرّ سرمایهنمی
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روسیه، دسترسی زنان به  1۵1۲کنند. بالفاصله پس از آغاز انقالب میها موقعیت زنان را دگرگون انقالب

 جای جهان وجود ندارد. هیچهم شد. تقریباً یک قرن بعد از این هنوز چنین امکانی در سقط جنین فرا

قالب، ان نامید.« کثافات همۀ اعصار»مارکس همۀ خرافات و عقاید تفرقه انگیز موجود در جوامع طبقاتی را 

یق در خلق وفها  نیست. انقالب فرایندی است که می تواند چندین دهه برای تبه معنی محو یک شبۀ این

 جامعۀ نوین زمان ببرد.

الب اما انق را رها کند. تمام عیارطبقۀ حاکم نیز برای حفظ نظم کهن می تواند افسار یک ضدّ انقالب 

 کنند.میبنیان مادی ستم را از میان می برد. در فرایند تحقق انقالب، مردم خودشان را متحول 

قالبی  ی«نقش ها»فروریزی باشد، باورهای موجود دربارۀ  اند در حالوقتی سیستمی که در آن رشد یافته

 شوند. زنان در هر جنبش انقالبی برای هدایت مبارزه به صحنه می آیند.میتر زنان و مردان هم بی معنی

 خود را از همۀ کثافات دشومیموفق »کرد که طبقۀ کارگر تنها در انقالب است که میمارکس استدالل 

 «.نهد که جامعه را از نو بنا دشومیمستعد آن  اعصار رها کند و

ی عقاید سکسیستی، باید هدف باالتری داشت. ما دنیای به کناره گیری ازاین یا آن فرد  قانع کردنبه جای 

 برای فتح داریم.

 ۱۰1۹مارس  ۶
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 !نیازمند تبعیض جنسیتی استداری سرمایه

ونه سیستم موجود دختران و زنان جوان را تباه انتشار دو گزارش در هفتۀ گذشته نشان می داد که چگ

 د.کنمی

گیر کیفیت زندگی دختران انگلستان و ویلز بر حسب محل زندگی آنان پرده یک گزارش از اختالفات چشم

 گزارش دیگر سطوح آزاردهندۀ آزار و اذیت جنسی در مدارس انگلستان را به رخ می کشید. برمی داشت.

دهندۀ تأثیر طبقه بر نشان «Plan International UK»و سازمان خیریۀ  (Hull)گزارش دانشگاه هال 

 زندگی دختران بود.

پژوهشگران با نگاه به سطوح فقر، امید به زندگی، میزان باروری نوجوانان، نتایج گواهی عمومی آموزش 

ی بدترین نواح سالِ بدون شغل یا آموزش و تعلیم، دریافتند که 1۱و درصد دخترانِ زیر  (GCSE)متوسطه 

 برای دختران مناطق فقیرتر بوده اند.

مجلس عوام نشان می داد که آزار و اذیت دختران در مدارس به قدری « کمیتۀ زنان و برابریِ»گزارش 

 شود.میشایع است که جزئی از زندگی روزمره دیده 

کور گزارش مذ ندارد. برای برخورد با این وضعیتاین گزارش می افزود که حکومت هیچ برنامۀ منسجمی 

یا « پتیاره»درصد دختران در مدرسه با الفاظ  ۲1داشت.  دختران و زنان جوانان میدانینگاهی به مطالعۀ 

 خطاب شده بودند.« هرجایی»

این  ساله در معرض تماس جنسی ناخواسته قرار گرفته بودند. 1۱تا  1۳درصد از زنانِ  ۱۵قریب به 

 ند. این باور که ما به برابریکنمیز نحوۀ برخورد با زنان و دختران ترسیم تصویر شرم آوری اها  گزارش

 ایم تنها یک دروغ است.دست یافته

ان در قلب چنتر از مردان می دانند، همرویکردهایی که ارزش زنان را کم تبعیض جنسیتی و ستم و تشویقِ

۱۰1۳سپتامبر  1۶ / باقی اند. باید از شرّ این نظام خالص شد.داری سرمایهنظام 
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 زنان نابرابریهای ریشه

 «معنای مارکسیسم»پال داماتو، فصلی از کتاب 

  تولید بیولوژیکیهای جنبه که حالی در دارند. نیاز هاگونه بازتولید یعنی زاد و ولد و به تولید جوامع همۀ

مثل را در خود جای داده  ولیدکه ت خانواده، نهاد این حکم دربارۀ نکرده بود، اما تغییر اواخر تا این مثل،

گذشته معطوف  داری را بهسرمایه روابط مدرن اقتصاددانان ای مشابه،عموماً به شیوه. صادق نیست

چند  ،زن یک مرد، یک از متشکل ای، واحد تغییرناپذیرِهسته خانوادۀ مدافعان دانند، از این رو، در مقاممی

  کنند،می استدالل هاآنآن طور که  ای،هسته خانوادۀ این .سگ را به گذشته نسبت می دهند یک و کودک،

بیولوژیکی،  واقعیت یک نه نهاد است، یک خانواده که است این حقیقت. کندمیامور را حفظ  «طبیعی» نظم

  جامعه در زنان وضعیت تغییر کرده است. از این رو، ای دیگردر گذر از یک شیوۀ تولید به شیوه تاریخاً و

 .است دستخوش تغییر شده توجهی، قابل به طور نیز،

  ورشپر زن در مقامو  مرد در مقام نان آور تغییرناپذیر سرشت را برآمده از جنس دو بین باور رایج، روابط

  تاریخی شواهد را زن نقش نگاه به این اما. پیوسته چنین بوده و چنین خواهد ماند نتیجه در-دهنده می داند

 ه داریو خان کودک پرورش از مولد فراتر کار زنان در جوامع پیشاطبقاتی، از یاریبس در. کندتأیید نمی

 ب بودندکارهایی راغ انجام به مردان تقسیم جنسیتی شدید کار حاکم بود. چنین جوامعی، سهیم بودند. در

 کارهای جامان به تمایل به خاطر باروری زنان،. برای مثال شکار: کردمیها را از محل سکونت دور آن که

.  تندپز داش و پخت و لباس و پوست تهیه ها، توت انواع و ریشۀ گیاهان آوری جمعمانند نزدیک به خانه 

  در. دندرسی برداشت و کاشت به آوری جمع از طبیعی طور به زنان نخستین جوامع باغبانی، در آن، از پس

  نانز نقش بود، غذایی مواد اصلی تهیۀ تنها منبع شکار آن در که به استثنای روزهای سرد، مورد، دو هر

 .بود ترمهم مردان شکار از گروه بقای برای کشاورزان و جمع آورندگان عنوان به

  تصادیاق اجباری این که مناسبات دلیل هم به و گروه حیاتی بود بقای برای زنان کار بدین خاطر که هم

  زا بسیاری در مقابل، در ی ستم مردان نبود.به معنا مردان از متفاوت کارهایی انجام نداشت، وجود هنوز

جنگ، تصمیم به جنگ فرماندۀ انتخاب قدرت تصمیم گیری نهایی در مواردی چون شده، گزارش موارد
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ن بی بنیان را که دلیل ستم بر ز و واقعیات، این استدالل کودکانه این. ازدواج با زنان بود زمان متارکۀ و

م ست تحت نیز باید همواره کودکان استدالل، این اساس بر ی شکند.را قدرت مردان می داند، در هم م

.  کردندمیجوامع رشد  این در نسبی آزادی با برخورداری از کودکان حال، این با. بزرگساالن قرار می گرفتند

وانند کنند چون می تمیبه آن می رسد، این است که مردان به زنان ستم  برانگیز بحث نظریۀ این آن چه

 .ترتیب برای هیچ چیز توضیحی نداردبدینو 

  و تر و غالباً عاری از حس حسادت و مالکیتآزادانه جنسی بسیار روابط پیشاطبقاتی، جوامع از بسیاری در

  مادرمادرگاهی )ماتریلوکال(  و اغلب جوامع  در. است عجین جنسی روابط امروز با گی است کهوارهشئ

حدود نام جنسی آزادانه روابط ترس از ننگ، بدون مردان می پندارند، زنان وتبار را از نیای مادر  که  تبار

وامع ج که آن چرا کار تولیدی را درآمیزند، و می توانستند باروری زنان کردند.میرا تجربه  ازدواج از قبل

 تفاوتی بین این دو قائل نبود.

 1۵۱۵ سال را در مالنزی غرب شمال قع درساکنان جزایر تروبریاند وا مردم نگار، برونیسالو مالینوفسکی،

داشته  ایقبیله زندگی در توجهی قابل سهم زنان» تبار، مادرای قبیله جامعۀ این در. مورد مطالعه قرار داد

سی حیات جن آداب تمام عمیقاً که جادوگری دارند؛ واقعیتی و آیین ها، اقتصادی، نقش رهبری در بخش و

  دونب کودکان که کندمیخاطر نشان  مالینوفسکی «حت تاثیر قرار داده است.ازدواج را ت نهاد همچنین و

  انکودک» .کندمیجلوه « اخالقی غیر و طبیعی غیر»تروبریاندها  نزد اجبار شوند،میبزرگ  بزرگساالن اجبار

 یدر زندگی جنس» او می نویسد«. شرم کشف کنند و ترس بدون را خود جنسیهای دارندکنجکاوی اجازه

 «بزرگترها به چشم نمی خورد. کودکان، دخالت

  در کلیدی نقش زنان جمع آورنده، در مقام،. دستخوش تغییر شد زنان وضعیت طبقاتی، جامعۀ ظهور با

  شمال در اایروکو مانند باغبانی، جوامع از بسیاری در و کردند،میبومی سازی نباتات ایفا  توسعۀ و کشف

  سازیپاک سنگین کار کردند ومی شکار مردان. ماند باقی ه عالی خوددر جایگا زنان وضعیت نیویورک،

اختراع . پرورش محصوالت را به عهده داشتند و کاشت زنان اما کاشت را انجام می دادند، زمین برای

  دند،بدل ش کشاورزی عمدۀ به کارگران مردان. حیوانات شرایط را تغییر داد کردن اهلی و گاوآهن سنگین

.  ردندرا از آن خود ک حیوانات کردن اهلی مسئولیت همچنین شکارچی، در مقام خود قدیمی نقش دلیل به و
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  و تولید چیره شدند، بر حوزۀ دولت و طبقاتی جامعۀ ظهور به خاطر -مردان از برخی یا دست کم -مردان

  یخیتار کستش» دهندۀ این به قول انگلس نشان مازاد جامعه را در اختیار گرفتند. ثروت از این رهگذر

 و در عین حال، انقیاد اقتصادی اکثریت مردان به دست اقلیتی از مردان ثروتمند بود.  «زن در جهان جنس

  ازمانس یک عنوان به خانواده. خصوصی پدیدار شد مالکیت کردن حیوانات، اهلی و کشاورزی توسعۀ با

 ای توسعه یافت که میراث پدر را برایهشد به شیوخانواده تعیین می مرد طریق از آن تبار در که مردساالر

  .زنان انتظار پاکدامنی داشتند اما نه برای خود از مردان همسر جدید، خانوادۀ تک در. فرزندان تضمین کند

رفاً ص مرد، شهوت بردۀ، شد تحقیر و برده زن را نیز اشغال کردند، خانه قلمروی مردان» نوشت انگلس

 «تولید مثل. برای ابزاری

  اندکی تعداد هک یافت، زمانی ای ستمگرانهتنها با ظهور جامعۀ طبقاتی دامنه نتیجه کار، در جنسیتی تقسیم

رف بدل س یا برده به بخت تیره مردان بیشتر و زنان. را در دست گرفتند کشاورزی مازاد کنترل مردان از

در کنار تربیت کودکان، کارهای  زنان مردساالر، خانوادۀ در. درآمدند جدید حاکم طبقۀ و تحت انقیاد شدند

  ی تغییراتدارسرمایه توسعۀ اما. را بر عهده داشتند (غیره  و شیردوشی، کاشت،) خانواده بقای برای مختلفی

  کامل رهایی برای را شرایط منسوخ کرد و کمابیش کار را جنسیتی تقسیم که تکنولوژیکی را در پی آورد

.فراهم آورد زنان
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 خشونت علیه زنان سرمایه داری، زایندۀ

 دونا گودمن

توان به مشارکت زنان در نیروی میهای بسیاری برای ارزیابی موقعیت زنان در یک جامعه وجود دارد. راه

ها در قیاس با مردان، قوانین مشوق برابری، شمار زنان در حکومت، و حق طالق، مالکیت آنکار، درآمد 

اخص روشن و صریح ما از جایگاه زنان در جامعه، میزان بروز خشونت اما ش یا کنترل بر تولیدمثل نگاه کرد.

  علیه زنان است.

 یک مشکل جهانی

های بسیار زنان در طول چندین دهه مبارزه، خشونت علیه زنان همچنان در سطح علی رغم پیشرفت

ت قومیهای وسیعی همچون فرهنگ، طبقه، تحصیالت، درآمد، جهانی شایع است. این خشونت، به حوزه

شود. ممکن است شکل بدرفتاری در درون خانواده یا قتل را به خود بگیرد، یا شکل قتل میو سن وارد 

سی ها، قتل نامونوزاد دختر، ختنۀ دختران، سوزاندن عروس، آزار جنسی، آدم ربایی، خودکشی اجباری بیوه

د، و هم در کشورهای تحت استثماری یا تجاوز در بستر زناشویی. این پدیده هم در ایاالت متحده رخ می ده

 هم چون هند یا مکزیک.

ار ، و به این اعتب«مایملک»اما در هر حال خشونت علیه زنان، از بقایای موقعیت تاریخی زنان به عنوان 

محصول تقسیم جامعه به طبقات استثمارگر و تحت استثمار است. این پدیده یک نشانۀ بیماری است از 

ری ها  از حل نابرابداری جهانی که فرسنگها در جامعۀ طبقاتی. سرمایهآنو مطیع  تداوم موقعیت فرودست

های نظامی های کسب و کار و استراتژیتاریخی زنان فاصله دارد، خشونت علیه زنان را در فعالیت

 امپریالیستی خود درآمیخته است.

سوء رفتار قرار گرفته یا وادار به  از هر سه زن در جهان، یکی در طول زندگی خود مورد ضرب و شتم و

 درصد از زنان قربانی قتل، از سوی شریک مرد خود کشته شده اند. ۲۰رابطۀ جنسی شده است. 
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ها را وادار به خصوصی سازی های تعدیل ساختاری حکومتدر تحت ستم ترین کشورها، اجرای برنامه

فزایش نابرابری، همراه با صعود خشونت علیه زنان کند. همین امر به امیذخایر و حذف خدمات اجتماعی 

 انجامیده است.

 (NAFTA)« پیمان نفتا»های فراملیتی که تحت معاهدات تجارت آزاد نظیر به عنوان نمونه، در بیگارخانه

فعال اند، زنان جوان شاغل در ازای دستمزدهای بردگی، به طور مرتب مورد سوء استفاده در محیط کار 

« هوآرز»به این سو در  1۵۵۶دختر و زن از سال  ۶۰۰ند. در یک مورد دردناک، بالغ بر قرار می گیر

در منطقۀ آزاد تجاری در « ماکیالدورا»های ها کارگرانی در کارخانهآن)مکزیک( به قتل رسیده اند. اکثر 

 مرز ایاالت متحده و مکزیک بوده اند.

داری شرقی، شاهد بوده اند که چگونه سرمایه سابق در اروپای« سوسیالیستی»کشورهای به اصطالح 

ها را نابود و بسیاری از دستاوردهای پیشین در زمینۀ برابری جنسیتی را تکه تکه کرده آنامنیت اقتصادی 

 است. خشونت جنسی، نتیجۀ دردناک آن بوده است.

ر از مراتب بیش ت های امروز بهکند؛ تلفات غیرنظامی جنگمیجنگ مصایب عظیمی را به زنان تحمیل 

درصد آن را شکل می دهند. زنان و دختران  ۱۰تلفات نیروهای نظامی است، به طوری که زنان و کودکان، 

 به طور مرتب هدف خشونت جنسی، به خصوص تجاوز قرار می گیرند.

 خشونت علیه زنان در ایاالت متحده

بیش از زنان است. اما خشونت علیه  در ایاالت متحده احتمال آن که مردان قربانی جرایم خشن باشند،

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

هزار قربانی  ۱۰۰مورد تعرض جنسی و هر شش دقیقه مورد تجاوز قرار می گیرد. این یعنی چیزی در حدود 

 در سال.
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ی شود. بسیارمیز تعرضات جنسی به دستگاه مجری قانون گزارش درصد ا ۷۰که تنها  دشومیتخمین زده 

 نند.ها  ریسک نکدهند که به خاطر شرم، سرزنش، بی اعتنایی مقامات قانونی و دادگاهمیاز زنان ترجیح 

درصدی کل جرایم خشن بوده است. اما این  ۹۰، آمارهای رسمی نشان دهندۀ کاهش تقریباً 1۵۵۶از سال 

 کند.میقام، تفاوت میان جرایم علیه مردان و زنان را پنهان آمار و ار

حملۀ  هایجرایم علیه مردان بسیار تندتر از جرایم علیه زنان کاهش یافته است. در برخی نواحی گزارش

، ده ۱۰۰۱تا  ۱۰۰1های جنسی افزایش یافته است. مثالً در نیویورک سیتی موارد حملۀ جنسی بین سال

شود. اما این هم مهم است که بفهمیم میاین امر گاهی به گزارش دهی بهتر نسبت داده درصد باال رفت. 

 شوند.میهای پلیس جمع آوری و گزارش ها  چگونه از سوی دپارتمانداده

اوز را به های مرتبط با تجفاش کرد که پلیس محلی شکایت« فیالدلفیا اینکوایرر»، روزنامۀ ۱۰۰1در سال 

ده تر تجاوز منجر شمی داده است و همین امر به کاهش تعداد تحقیقات و آمارهای پایینپوشش  ینادرست

بود. همین روزنامه نسبت به برخوردهای پلیس در چهار شهر دیگر ابراز نگرانی کرده بود. از آن جا که 

 رد.ردید کهای فدرال هستند، بنابراین در موثق بودن آمارهای تجاوز باید تهای پلیس منبع دادهگزارش

، دنها  هستند. تقریباً نیمی از کل قربانیان تجاوز فقیرآسیب پذیرترین زنان در اغلب موارد هدف خشونت

ی گیرند. زنان زندانی نیز متحمل تعرض جنسی، جستجویعنی در بازۀ یک سوم پایینی توزیع درآمد جای می

ها آن شوند که تعداد کمی ازمیبانان زندان بدنی، دستبند و پابند هنگام زایمان، و تجاوز به وسیلۀ نگه

ند های سنتی جنسیتی قرار نمی گیرند، مانمورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. زنانی که در چارچوب نقش

زنان همجنسگرا یا دگرباشان جنسی، به طور اخص نسبت به حمالت پلیس و مقامات زندان آسیب پذیر 

 هستند.

 فراوانی خشونت خانگی

از اشکال اصلی خشونت علیه زنان، خشونت خانگی است، یعنی ضرب و شتم و قتل زنان به دست یکی 

شریک زندگی خود. در فضای خصوصی منزل، این باقی ماندۀ حقوق مالکیت در قالب ازدواج یا رابطۀ تک 



 

 

 نشر میلیتانـــت زنان علیه خشونت زایندۀ داری، سرمایه 
 -----------------------------------------------              www.militaant.com 

 

58 

ورد همسری، به بقای خود ادامه می دهد. این مشکلی است که نه فقط زنانِ مورد حمله، که کودکان م

 بدرفتاری یا شاهد بدرفتاری را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

ثانیه یک زن مورد ضرب و شتم  1۹های خانگی در ایاالت متحده دردآور است. هر مقیاس بدرفتاری

شوند. میشریک عشقی خود قرار می گیرد. یک سوم زنان قربانی قتل، به دست یک شریک عشقی کشته 

اند، قربانی شریک عشقی سابق یا گرفتهجاوز، تعرض یا مزاحمت جنسی قرار درصد زنانی که مورد ت ۳۷

 شوند.میفعلی خود 

هر روز، بیش از سه زن به دست همسر یا دوست پسر خود به قتل می رسند. قتل، علت اصلی مرگ برای 

ی جسمی یا جنسی ای از زندگی خود مورد بدرفتاردرصد زنان ایاالت متحده در مرحله ۶1زنان باردار است. 

 درصد زنان متأهل از سوی همسران خود مورد تجاوز قرار می گیرند. 1۷اند. گرفتهشریک عشقی قرار 

خشونت علیه زنان، بیش از همه زنان فقیر را متأثر می سازد. کسانی که شاغل هستند، درصورت واکنش 

شوند. میدن شغل خود رو به رو های محیط کار، با خطر از دست دایا غیب مکرر در مواجهه با خشونت

ها آنهای رفاهی، قربانیان خشونت خانگی هستند؛ بسیاری از درصد نامتناسبی از دریافت کنندگان کمک

ای استقالل اقتصادی از شریک بدرفتار های رفاهی به عنوان ابزاری برای دست یافتن به درجهاز کمک

 کردند.میخود استفاده 

به یغما رود. فقدان همین پشتوانه، زنان  1۵۵۳های رفاهی در سال از آن بود که کمکها  قبل همۀ این

کنند، میرا از انتخاب حساس برای بقای فیزیکی و اقتصادی محروم کرده است. زنان فقیر که از خانه فرار 

سترسی د ندارد. دها برایشان وجوآنشوند؛ چرا که مسکن با بهای متناسب با استطاعات میاغلب بی خانمان 

به درآمد مستقل، نگهداری از کودکان و حمل و نقل، از جمله نیازهای اساسی زنانی است که به دنبال 

 فرار از خشونت در منزل هستند.

کنند، اما این یک مشکل فردی نیست. این یک میاگرچه زنان دور باطل خشونت و فقر را در انزوا تجربه 

وری است که طبقۀ حاکم آن سهم روز افزونی از ثروت جامعه را به غنی مشکل اجتماعی و سیاسی در کش
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ساختن خود اختصاص داده است، درحالی که خدمات اجتماعی را برای کارگران و تهی دستان، کاهش و  

 فتوحات نظامی خارج کشور را بسط می دهد.

قانونی گزارش داده  خشونت خانگی همانند سایر اشکال خشونت علیه زنان، به طور کامل به مراجع

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

 کمک به خود نیز بی اعتماد هستند.

 خشونت خانگی میان افسران پلیس و نظامیان

ۀ هد ارتباط داشته باشد. به گفتدمییکی از دالیل این عدم اعتماد شاید به آن چه که در منازل افسران رخ 

های تر از خانوادهبرابر رایج ۷تا  ۱های پلیس، ، خشونت خانگی در میان خانواده«مرکز ملی زنان و نظارت»

های افسران پلیس خشونت خانگی را درصد زنان در خانواده ۷۰تا  ۱۷امریکایی به طور اعم است.  یعنی 

یس به طور اخص آسیب پذیر هستند، چرا که فرد مرتکب بدرفتاری کنند. قربانیان یک افسر پلمیتجربه 

های زنان مضروب را می داند و از طریقۀ دستکاری و تقلب در نظام حقوقی مسلح است، محل پناهگاه

 آگاهی دارد.

در لس  ۱۰۰۶ها  نیست. حادثۀ سال در بخش پلیس« مورد استثنای بد»خشونت علیه زنان، تنها یک 

بنیاد »شود. به گزارش میدهد که رسماً با خشونت خانگی از سوی افسران پلیس، مدارا میآنجلس نشان 

ای از ای را افشا کرد که مجموعههای محرمانه، یک مشاور حقوقی کیفری، پرونده«اکثریت فمینیست

ی ر مآنجلس را آشکاهای آن به دست افسران دپارتمان پلیس لسهای خانگی و پنهان سازیخشونت

درصد تخلف  ۶۰درصد بعداً ترفیع گرفتند.  ۱۵ساخت. از کسانی که متهم به خشونت خانگی شده بودند، 

خود را تکرار کردند. نهایتاً فردی که اسناد را افشا کرده بود، به دلیل فاش کردن رسوایی بازداشت گردید. 

دثه انجام داد، اما این مورد اگرچه دپارتمان پلیس لس آنجلس اصالحاتی را پس از علنی شدن این حا

 کرد.میماهیت نهادینه شدۀ خصومت ضدّ زن در درون نهادهای سرکوبگر دولتی را برجسته 

توان در ارتش نیز به عنوان ابزار دیگری از سرکوب دولتی میالگوی مشابهی از قربانی ساختن زنان را 

نگ شایعی از زن ستیزی وجود دارد که باالترین مشاهده کرد. با وجود شمار رو به رشد زنان در ارتش، فره
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تنها بخشی  1۵۵1در سال « تِیل هوک»کنند. حوادث بسیار معروفی نظیر حادثۀ میهای نظامی ترویج رده

افسر  1۰۰شهرت یافت، بیش از « رسوایی تیل هوک»کنند )طی این حادثه که به میاز داستان را روایت 

 -سرباز مرد شدند ۲سرباز زن و  ۱۶ی متهم به تعرض جنسی به دست کم نیروی دریایی و تفنگدار دریای

 م(.

درصدی تعداد موارد تعرّض جنسی گزارش شده در ارتباط با قربانیان  ۱۹گزارش اخیر پنتاگون به افزایش 

اشاره داشت. نرخ خشونت خانگی   ۱۰۰۷تا  ۱۰۰۱های درصدی بین سال ۷1نظامی، و همین طور افزایش 

برابر باالتر از افراد غیرنظامی است، و نسبت بسیار کمی از افراد خاطی مورد  ۶تا  ۱یروی نظامی در میان ن

پیگرد یا تأدیب قرار می گیرند. این جرایم در میان نیروهای ویژۀ زبده بسیار شایع هستند، از جمله چهار 

 .۱۰۰۱، کارولینای شمالی در سال «فورت براگ»قتل مشهور همسران نظامیان در 

این خشونت، باالتر و فراتر از خشونت علیه زنان غیرنظامی است و هرجایی که نیروهای مسلح ایاالت 

می های نظامتحده مستقر باشند رخ می دهد؛ می خواهد عراق تحت اشغال امریکا باشد یا نزدیک پایگاه

 امریکا در ژاپن.

 زنان اصالحات مهمی را محقق ساخته اند

-های مهمی را در مبارزه علیه خشونت جنسیت، زنان رفرم1۵۲۰زنان در دهۀ  ایبه دنبال جنبش توده

های تبلیغاتی، به افزایش آگاهی پیرامون این مسأله منجر اند. آموزش وسیع و کمپینکردهمحور ایجاد 

 گردیده، و فشار بر نظام قانونی، آموزشی و پزشکی، به اصالحات قابل توجهی انجامیده است. هزاران مرکز

های اضطراری برای قربانیان خشونت خانگی دایر تلفن و برای بحران تجاوز جنسی، پناهگاه زنان مضروب

لیس نیز کنند؛ پمیاند؛ متخصصین پزشکی به طور معمول زنان بیمار و مورد بدرفتاری خود را معاینه شده

 تعلیماتی اجباری در زمینۀ نحوۀ برخورد با قربانیان می بیند.

وارد شاهد در م حضور شرط انونی و حقوقی، شامل تعریف درجات مختلف تعرّض جنسی، حذفِتغییرات ق

 1۵۵۱سال  شود. درمیتعرض جنسی، و مستثنی کردن تاریخچۀ پیشین جنسی قربانیان به عنوان شواهد 
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و گقوانین ایالتی را در مورد خشونت خانگی به عنوان ال« شورای ملی قضات دادگاه جوانان و خانواده»

 منتشر کرد.

به « انقانون خشونت علیه زن»ها  آکسیون خیابانی و فشار شدید برای یک قانون فدرال، با تصویب سال

به اوج خود رسید. این قانون که امسال نیز منتظر تصویب دوباره است، توجه ملی را به جرم  1۵۵۷سال 

 وجهۀ قضایی می دهد. محور، معطوف و به این مسأله در تمامی نهادهای حکومتی-جنسیت

های درون سازمانی برای پایان دادن به خشونت علیه ها  یا برنامهها، کارگروهبسیاری از ایاالت، از ائتالف

تحت دست کم یک بخش از قوانین « تجاوز در بستر زناشویی»، 1۵۵۶زنان برخوردار هستند. در سال 

ماه آگاهی نسبت به »یویورک برای خود یک ایالت به جرم تبدیل شد. ایالت ن ۹۰تعرض جنسی، در 

دارد و وب سایت رسمی دفتر دیوان عالی نیز فهرست مبسوطی از حقوق و منابع زنان را « خشونت خانگی

ترین دادگاه ایالت نیویورک حکم داد که زنان نباید حضانت فرزندان را تنها به خاطر دربر دارد. امسال عالی

 اند، از دست بدهند.ها به دست شریک خود بودهآنآن که کودکان شاهد ضرب و شتم 

هایی مترقی برای زنان وجود داشته است. اعالمیۀ جهانی حقوق بشر در سال در سطح جهانی نیز گام

ها را، از جمله در ارتباط با جنسیت، اعالم نمود و خواهان ممنوعیت شکنجه یا نا، برابری کلیۀ انس1۵۷۱

اعالمیۀ محو خشونت علیه » 1۵۵۶جمع عمومی سازمان ملل متحد در سال برخوردهای تحقیرآمیز شد. م

المللی حقوق بشر منحصراً برای برخورد با خشونت علیه زنان، تصویب را به عنوان نخستین ابزار بین« زنان

کنوانسیون بین امریکایی منع، مجازات و ریشه کن نمودن »کرد. این الگویی بود برای سایر اقدامات نظیر 

ون چهارمین کنفرانس جهانی پیرام«. »کنوانسیون افریقایی حقوق بشر و مردمان»، و «ونت علیه زنانخش

هدف  1۱در پکن، حذف تمامی اشکال خشونت علیه زنان را به عنوان یکی از  1۵۵۹در سال « زنان

 استراتژیک خود دربرگرفت.

 هان همچنان تیره باقی مانده است.البته با وجود تمامی این بیانیه ها، شرایط اکثریت عظیم زنان ج
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 سرمایه داری، تهدیدی دائمی در برابر اصالحات

انی ستم اخص بر زنان بنی ،تولید برای سود خصوصی ، یعنیداریدر جهان اقتصادی تحت سلطۀ سرمایه

های مردم در زندگی شخصی خود، امکان سازماندهی برای اقتصادی دارد. ارعاب و ناامنی دائمی همۀ گروه

 شرایط بهتر زندگی را به آرامی می فرساید.

داری، زیر یورشی بی امان است. به ازای هر موفقیت، بنابراین هر دستاورد حقوقی زنان تحت نظام سرمایه

 یک عقب نشینی وجود دارد.

اکنون نیاز دارد که اطالعات دقیقی دربارۀ زنان ( HUD)« دپارتمان توسعۀ مسکن و شهر»به عنوان مثال 

. این اطالعات به کند، گردآوری  HUDبودجۀ  دارای های قربانیان خشونت خانگیِپناهگاه در بمضرو

هزار زن هر سال از  ۷۰۰های حکومتی است. بیش از شکل دیجیتالی درآمده و در اختیار سایر آژانس

 کند، استفاده می نمایند.میتأمین مالی  HUDهایی که پناهگاه

میلیارد  1.۳، که اکنون در مجلس سنا است، ۱۰۰۹در سال « ی، کار و خانوادهقانون ترویج مسئولیت فرد»

 و و وادار نمودن زنان به پذیرش دستمزدهای پایین، مشاغل بدون آینده« ترویج ازدواج»دالر را به منظور 

میلیون  1۰۰رها کردن کودکان در مهدهای نامناسب هزینه خواهد کرد. حکومت درحال صرف بیش از 

 های اجتماعی می زند.ر روی ترویج ازدواج است، و در این میان از بودجۀ سایر برنامهدالر ب

ها  با دستمزدهای مناسب، بهداشت و هیچ گونه کاری برای تأمین خانواده« ترویج ازدواج»این قوانین 

که  اسباتیدرمان یا نگه داری از کودکان انجام نمی دهند. در عوض مشوقی هستند برای ورود زنان به من

 شاید آسیب زننده یا بی ثبات باشند.

 ضدیت با امپریالیسم و مبارزه علیه سکسیسم

حجم عظیم مشکل خشونت علیه زنان در سرتاسر جهان، از جمله در پیشرفته ترین  کشورهای سرمایه 

برای  تدهد که این جرم نه اتفاقی است نه متعلق به یک فرد؛ بلکه یک ابزار ستم اسمیداری، نشان 

 مطیع نگاه داشتن زنان.
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نماد  داری جهان، از لحاظ ایدئولوژیکخشونت جنسیتی در ایاالت متحده، این پیشرفته ترین دولت سرمایه

مذکری است که بر فرهنگ ایاالت متحده غالب است. توسعه « قهرمان»تجلیل از جنگ، خشونت، و 

 این جا و دیگر کشورها شدت بخشیده است. طلبی و جنگ امپریالیستی، استثمار و مصایب زنان را در

های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به دست آورده است. هر های مهمی را در حوزهجنبش زنان، رفرم

ها  اهگزار، دادگها آمدند و نهادهای قانونناها به خیابآنپیروزی به این دلیل محقق شد که زنان و متحدین 

 ند.و پلیس را تحت فشار قرار داد

علل ستم بر زنان، ریشه در جامعۀ طبقاتی دارد. مبارزۀ کنونی برای برابری و آزادی زنان از خشونت، 

ای بین المللی و جزئی جدایی ناپذیر از مبارزه علیه امپریالیسم و جنگ است. تجدید فعالیت در مبارزه

متحد شدن در مبارزه علیه  داری، فرصتی فوق العاده برایسازی سرمایهواکنش به جنگ عراق و جهانی

 داری و میلیتاریسم است.ستم بر زنان، استثمار سرمایه

۱۰۰۹ژوئن  1  

www.pslweb.org/site/News2?page=NewsArticle&id=11091&news_iv_ctrl=1044
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سرمایه داری زوالکودکی، خانواده و 

 آنتونیو بالمر 

نا به که بای بالندگی زندگی انسان؛ دوره هایال؛ سدشومیشاد و بی آالیش پنداشته ای کودکی، دوره

رۀ . والدینی که خود در رفاه نسبی دومینمایدگشوده آینده تماماً  هایجهان بینی سنتی بورژوازی، فرصت

رونق پساجنگ زندگی کرده بودند، با اطمینان به کودکان شان تضمین می دادند که وقتی بزرگ شوند، 

 شوند.می توانند هر چه خواستند ب

 نقش بر آب شده است. ما هم اکنونداری سرمایهتان، با بحران این آرزوی قلبی برای آیندۀ بهتر کودکان

مدت به سر می بریم که استانداردهای زندگی نسل جدید برای نخستین بار از درازاز انحطاط ای در برهه

 تر از والدین شان خواهد بود.پایین 1۵۶۰دهۀ  «بحران بزرگ»زمان 

ایین باکیفیت و دستمزدهای پ هاییکی از اَشکال روشن تجلی بُن بست تاریخی این نظام، کمبود شغل

جوانانی است که قدم به بازار کار می گذارند. اما این بُن بست خود را در تجزیه و تالشی گسترده تر 

ک به عنوان ی بورژوایی «ایخانوادۀ هسته»نهاد  مناسبات انسانی هم نمود می دهد؛ از جمله فروپاشی خودِ

واحد اجتماعی ایزوله و مبتنی بر مالکیت خصوصی و پدرساالری که جامعه بارِ کار خانگی و پرورش 

 اندازد.اش میردهکودکان را به گُ

این وظایف که برای بازتولید یک نسل جدید اساسی هستند و از این رو برای کل جامعه حیاتی، تا صدها 

ش جامعۀ طبقاتی به طور جمعی انجام می پذیرفتند. در نظام سرمایه داری، هزار سال قبل از پیدای

 «فعالیت معیشتی»آن چه مارکس  -و فشارهای همه گیر روزمرگی زندگی یک کارگر مزدیها  اضطراب

که خود در عوض باعث  ،دکنمیزمان و انرژی موجود را برای نگهداری بچه محدود  -کارگر نامید

 شود.میجه و رابطۀ متقابل الزم برای حداکثر رشد کودک در دوران طفولیت اش محدودیت شدید تو

د: کنمیعالوه بر استخراج ارزش اضافی از کارمان، ما را از چیزی اولیه تر بی بهره داری سرمایهبنابراین 

 وقت، انرژی و منابع مادی الزم برای پرورش کامل نسل آتی.
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رد و مفصل دربارۀ دو کودک منتشر ک« خواننده پسند»چندی پیش دو داستان « واشنگتن پست»روزنامۀ 

 که درک و دریافتی متفاوت از مسأله به دست می دهد.

سالۀ مهندسی به نام جرمی شولر، جوان ترین  1۱داستان اول نگاهی دارد به تعلیم و تربیت یک دانشجوی 

ماه داشت، خواندن و  1۱پذیرفته شده است. زمانی که جرمی تنها  «کورنلدانشگاه »فردی که تاکنون در 

سال داشت، مشغول یادگیری جبر مقدماتی بود.  ۷آموخته بود و زمانی که ای نوشتن را به انگلیسی و کره

ن کند. در س گشت و گذارساله شد، یک سال از مدرسه مرخصی گرفت تا همراه والدینش در اروپا  ۱وقتی 

درصد دانش  ۵۵.۳آورد، به طوری که امتیازش از « تیای اس»لگی بهترین نتیجه را در آزمون سا 1۰

آموزانی که همان سال در این آزمون شرکت کرده بودند باالتر بود. جرمی از روزی که دنیا آمد از مراقبت 

ت: سیر روشنی اسو توجه دائمی والدینش برخوردار شد و تربیت او به عنوان یک مهندس جوان، دنبالۀ م

 مادر او دکترای مهندسی هوافضا دارد و پدرش نیز مدرک مهندسی اش را از دانشگاه کورنل اخذ کرد.

ر د« سی وی اس»ساله و بی نام تمرکز داشت که پلیس بیرون از داروخانۀ  ۲ای مقالۀ بعدی بر پسربچه

را در  کی اشسد و سعی داشت خرس عروسربچه چند روز غذا نخورده بوپفرانکلین )اهایو( یافته بود. این 

ری بود که پیش از دستگیای ازای پول برای خرید غذا بفروشد. قهرمان مقاله، افسر پلیس دل شکسته

ود. ب آوردهرا یافته و برایش شام  او، ی که حبس کرده بودندوالدین او و خارج ساختن چهار کودک دیگر

ده و د: زباله و غذای گندیکنمیختگی خانه اختصاص پیدا برهم ری توصیف جزء به جزءچند پاراگراف به 

. در ردی به خود می گیمضحک شکل سوسک و بوی تعفن. بعد از هفت پاراگراف تصویرسازی زنده، مقاله

هر روز »د، چون کنمیکه از افسرانش تعریف و تمجید  دشومیاین جا نقل قولی از رئیس پلیس آورده 

 خودشان ۀو کودکان سنگ تمام می گذارند ... با مردم مثل اعضای خانواد هانامبرای غذا دادن به بی خان

 «.ندکنمیبرخورد 

ینی است: پتانسیل عداری سرمایهاین اختالف فاحش در شرایط دو خانواده، تصویری گویا از تناقض ژرف 

د پتانسیل یگر. با وجونفر در سوی دها  گسترده در یک سو و واقعیت شرایط غیرانسانی پیش روی میلیون

 در امریکا از گرسنگی رنج می برند. کمیلیون کود 1۳.۱برای وفور فوق العاده در جامعه،  یماد
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 ند و حتی چند شغل دارند تا دقیقاً کودکانکنمیخیل کثیری از والدین سخت تر و بیش تر از قبل کار 

رین فع ابتدایی ترین نیازهایشان نیستند. در حادتنفر قادر به رها  شان را تأمین کنند. با این حال میلیون

حالت ممکن، بی توجهی مزمن به صورت ناتوانی سرپرست از تأمین نیازهای ابتدایی کودک نظیر 

سرپرستی، مسکن، تغذیه، بهداشت و پوشاک و همین طور سایر نیازهای جسمی و آموزشی و عاطفی و 

 میلیون از چنین مواردی در امریکا گزارش شد. ۱.۲قریب به  ۱۰1۱سال  شود.میایمنی تعریف 

افزایش فقر، بیکاری، کاستن از خدمات »توضیح دادیم: « سند چشم اندازهای امریکا»همان طور که در 

اجتماعی و حبس و بازداشت گستردۀ فقیرترین اقشار طبقۀ کارگر، همگی مرتبط با بحران کنونی 

 ۱۰11. سال هستند زیادی مسبب اضمحالل نهاد بورژوایی خانوادهتا حدّ ها  و همۀ این بودهداری سرمایه

درصد کلیۀ موارد تولد نوزاد در امریکا مربوط به مادران مجرّد  ۷۰ادارۀ سرشماری امریکا گزارش داد که 

ادارۀ آمار  بستگی دارد.با فقر باالتر، ترک تحصیل از دبیرستان و خشونت نوجوانان هم این بوده است که

میلیون کودک صغیر در زندان هستند  1.۱گزارش داد که والدینِ تقریباً  ۱۰۰۲ی امریکا در سال دادگستر

 «.و نیمی از این والدین مسئولیت اصلی حمایت مالی از فرزاندان شان را بر عهده دارند

ه ب در نظام سرمایه داری، بارِ بازتولید یک نسل جدید به دوش واحد منفرد خانواده می افتد و به خصوص

رو به رشدی از جمعیت از تأمین نیازهای ابتدایی خانواده  ناتوانی بخشِ شود.میمسئولیت والدین تبدیل 

است این بازتاب رک و ر اما د. در واقعکنمیتقلیل پیدا « تربیت نادرست فرزند»عموماً به مسألۀ اخالقی 

اش در بازار و ناتوانی اش از تأمین معساختار منسوخ جامعۀ بورژوایی، مالکیت خصوصی و تولید برای سود 

 .است اکثریت مطلق جمعیت

مارکس و انگلس توضیح دادند که شکل خانواده و همراه آن مناسبات اجتماعی که کودکان در چهارچوب 

، در سراسر تاریخ متناسب با تغییرات ساختار جامعه دستخوش تغییر شده است. بر شوندمیاش بزرگ 

ندی مادرتبار که بر بخش بزرگ تری از تاریخ بشر غالب بود، ظهور جامعۀ طبقاتی خالف مناسبات خویشاو

. به واحد به ارمغان آوردو مالکیت خصوصی همراه خود یک سلسله مراتب جدید را در ساختار خانواده 
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تقل نمالکین بتوانند مایملک خود را به کودکان شان م با تعیین دودمان پدر، خانوادۀ تک همسر نیاز بود تا

 کنند.

ای انعکاسی از مناسبات اجتماعی جدید در جامعه -در خانوار قتدارا همه جانبۀ به عنوان چهرۀ -سلطۀ پدر

امعه را باقی ج ، ،دولت« مسلح هایدسته»اش بر  هبود که برای نخستین بار طبقۀ حاکم به واسطۀ سلط

در  و -در خانوادۀ سنتیو حرف شنوی ت ت اطاعسخوادرداری سرمایه. در نظام کردمی فرمانبردارِ خود

از کارفرما و حرف شنوی در حکم آمادگی اولیه است برای پذیرش اطاعت  -آموزش کودک سراسر روند

 در محیط کار.

 وابسته و منحصراً فاقد مالکیتطبقۀ سرمایه دار برای توسعۀ صنعت مدرن نیازمند عرضۀ وافر کارگرانی 

کارگران  پرورش نسل بعدی از طریقبازتولید خودشان به عنوان یک طبقه به دستمزد بود که البته از پس 

ی متکی شد: یعنی یک واحد خودکفای خانوار که برا« خانوادۀ هسته ای»به داری سرمایهبربیایند. بنابراین 

انجام وظایف خانگی الزم برای پرورش نسل بعدی کارگران مزدی و همین طور رتق و فتق امور کارگر 

 زگشت هر روزه به کارخانه، وابسته به دستمزد کارگر است.برای با

ماهیت زندگی در نظام سرمایه داری، بیانگر یک محدودیت دست و پاگیر عظیم در برابر عملکردهای 

 ،الدینو همراه با دستمزد برای اساسی تربیت فرزند است؛ به خصوص در ایاالت متحدۀ امریکا که مرخصی

، دار سازمان یافتهانباشت حداکثر سود طبقۀ سرمایه قصد بهکه ای جامعه . دربه شمار می رودکمیاب 

، مراقبت از فرزند، بهداشت و درمان و آموزش دیگر یک حق نیستند، کردن چیزهایی مثل پدری و مادری

بلکه کاالهایی برای فروش اند. به همین دلیل است که ما برای حق مرخصی با دستمزد کامل برای مادران 

با پرداخت کامل تا دو سال پس از تولد فرزند یا  ینسه ماهۀ نخست و مرخصی والد ۀار پس از دوربارد

 یم.کنمیگی مبارزه دفرزندخوان

که هر خانواده با منافع مجزای خود  -بورژواییای برخالف واحدهای منزوی و بیگانه شدۀ خانوادۀ هسته

 ۀعهد به هواحد خانوادهر از منافع منحصر به فرد  و مسئولیت تأمین و محافظت دشومیاز دیگری جدا 

تر خواهد بود، اگرچه ینی جمعی و طبیعسوسیالیسم بیانگر بازگشت به مناسبات انسا -قرار می گیردوالدین 
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باالتر است. در این جا اجتماع درک خواهد کرد که هر فرد ای غیرقابل مقایسه شکلدر سطحی که به 

 هر کودک نفع می برد.بزرگسال از رشد و تکامل 

ی فراغت از مدرسه، ضامن محیط هایهودکان و برنامکتوسعۀ بی سابقۀ تسهیالت باکیفیت مراقبت از 

از منابع کامل الزم برای حداکثر رشد برخوردار خواهد شد.  و است که در آن کودک پرورش خواهد یافت

 برخوردار از سوبسید هایعمومی و رستوان یهاها، همراه با خدمات کم هزینۀ رختشوی خانهاین نوع برنامه

برای تأمین خوراک سالم و باکیفیت، کمک خواهد کرد که زنان کارگر از بردگی خانگی رها شوند و در 

دی به کلّ جامعه تفویض شود. آموزش مادام عمراقبت و پرورش نسل ب هایعوض وظایف و مسئولیت

وجه هفتۀ کاری به همین ترتیب زمینه را برای نوعی العمر، بهداشت و درمان همگانی و کاهش قابل ت

 است، مهیا خواهد کرد. ناچیزار یک اقلیت یزندگی که امروز تنها در اخت

ر به توجهی به کودک دیگریزی دمکراتیک برای ارضای نیازهای انسانی، بیمبتنی بر برنامهای در جامعه

ساله در یک  1۱کودکان یا پذیرش یک کودک گوش کسی آشنا نخواهد بود. دیگر پیشرفت و رشد برای 

 هایبرخالف دانشگاه ،نخواهد بود. نهادهای آموزشیبرای هیچ کسی امری غریب  ترنهاد آموزشی عالی

بسط خواهند یافت و به رایگان در اختیار ای ، عمومی خواهند شد، به شکل گسترده«لیگ ویآی»امروز 

 همه قرار خواهند گرفت.

زمان  نکودک از هما وقتیاست که ای لر نشان دهندۀ پتانسیل بیولوژیکی فوق العادهداستان جرمی شو

ها  لیون، وجود دارد. میآیدو فضایی برای تحقق کامل این پتانسیل فراهم  تغذیه شودگیرد مینطفه  که

، بپردازند انشدبه فراگیری و با آهنگی خیره کننده  کودک اگر از اسارت زنجیرهای جامعۀ طبقاتی رها شوند

 ظرفیت بالقوۀ بشر خواهند گشود. غیرقابل تصوری را به روی هایافق

۱۰1۳سپتامبر  ۱
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 1311انقالب جنسی روسیه پس از 

 کولین ویلسون 

ل کارگران و فقرا و عگرا را متحول کرد. روسیه به مشجنسهم روسیه زندگی مردان و زنانِ 1۵1۲انقالب 

 ود.تواند به نفع همه اداره شنه جامعه میوچگ شاهد بودندنخستین بار گانی مبدل شد که برای ددیستم

 فرایند انقالب و زدودن نظم اجتماعی موجود، رهایی جنسی و برابری حقیقی را ممکن کرد.

 داشته باشیم. 1۵1۲برای درک تأثیر انقالب، ضروری است که نگاهی به روسیۀ پیش از 

دهقانانی در روستاهای کوچک که از زمین  ، به عنوانکردندمیاکثر مردم مانند صدها سال قبل زندگی 

 های متعلق به اشراف بودند.ها سِرفنقااکثر ده 1۱۳1. تا سال ندکنمیامرار معاش 

 فت.سرمای بی رحمانۀ سیبری پاسخ می گر بهبا تبعید  ،در نظام استبدادی تزار در روسیه، هرگونه مخالفت

 ۱۰ف مالک تِمِرِدر ثروت و تنعم به سر می بردند. به عنوان مثال خاندان شِها  اقلیت معدودی از روس

 خدمتکار آماده به کار بود. ۶۷۰هزار سِرف و 

گرایی جنسهم و رفتار جنسی تحت کنترل شدید کلیسا و دولت بود. ،توأم با خشونت و ستم ،سکس

ت، اما خود را به صورت روابط کامالً گرایی وجود داشجنسغیرقانونی به شمار می رفت. شواهد روابط هم

 نشان می داد. هاآنمتعلق به  مردِ یا دهقانانِ داران طبقات باالتر و خدمتکاراننابرابر میان زمین

 تنداشتند. برای دهقانان ازدواج از روی ضرور تحصیلزنان اشراف بدون اجازۀ همسر حقّ سفر یا کار یا 

ه حساب بند از جملۀ وظایف زن نتولید کودکانی که همین کار را بک و بقا بود. کمک به شوهر در مزرعه و

 .می آمد

عد دوال شو زنت بزن، ب مالجبا تهِ تبر به »شایع بود. ضرب المثلی بود که می گفت:  امری خشونت خانگی

می تک کتر بیشبازهم و  مردگی زدهخودش را به موشکشید، بدان و ببین نفس می کشد یا نه؛ اگر می

 «.هدخوا
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 تغییر

کرد، گرچه آزادی واقعی وجود  اسرواژ را ملغ ،آغاز به تغییر کرد. تزار یهروس ۀ، جامع1۵اما از اواسط قرن 

 یرظسازی منجر به شهری شدن سریع شهرهایی نداشت و نابرابری مفرط به قوت خود باقی بود. صنعتین

 مسکو و پتروگراد شد.

باید  چه»یافتند. رمان  وسعههای جدیدی دربارۀ زنان و سکس تهایی رادیکال با ایدهجنبش 1۱۲۰از دهۀ 

رار از کند که برای فمیرا روایت  «وفناوِرا باولُ»به انجیل جنبش جدید مبدل شد. این رمان داستان « کرد؟

 والدین بورژوای خود تن به یک ازدواج ساختگی می دهد.

شود که در آن دیگر خبری میاتپویایی ترسیم  اشنیفصل پایادر . کندمیبازگو این رمان رؤیاهای او را 

اشته باشند. د یانتخاب کنند چه کاری بکنند و چه روابط ندتواناز فقر نیست؛ مردان و زنان برابرند؛ مردم می

 هایی الهام بخش هزاران مرد و زن جوان بودند.چنین ایده

ۀ المثنای که نسخفضا یا پولی برای اینروابط جنسی را دستخوش تغییراتی کرد.  ،به عالوه شهری شدن

 تکرار شوند وجود نداشت.هم و الگوهای خانوادگی دهقانی در شهرها ها  ازدواج

پدیدار شد. مردان در  ،گراجنسیک خُرده فرهنگ هم، به عنوان «گرایانجنسک همچدنیای کو»گروه 

دمت خها  با پیشردان ثروتمند در گرمابههای عمومی برای سکس می رفتند. در عوض مها  و توالتپارک

 کردند.میفروش رابطۀ جنسی برقرار و خدمتکار و سرباز و مردان تن

ت فراغت برخوردار بودند که در ااوق از قدرگرا زندگی دشوارتر بود. زنان ثروتمند آنجنسبرای زنان هم

 ل شرکت کنند.متموّگرای جنسهای معمول برای زنان همادبی و گردهمایی هایجمع

 برای مالقات بودند ها  اماکنیفاحشه خانه -دشوارتر بودبه مراتب اما زندگی برای زنان طبقۀ کارگر 

 می شد. اطالقگرای طبقۀ کارگر جنسنامی که به زنان هم -«(های مادهگربه»ها )یا «کوشکی»
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کردند. میفا ای یزنان بیش از پیش نقشمحوری بود.  یک امر رو به رشد، برای جنبش انقالبی طبقۀ کارگرِ

که موفقیت آمیز بود و ماه  1۵1۲که به شکست انجامید و همین طور در انقالب  1۵۰۹از جمله در انقالب 

 اکتبر حزب بلشویک قدرت گرفت.

مردان و زنان طبق قانون برابر شدند. طالق عندالمطالبه فراهم شد؛ کنترل کلیسا بر رفتار جنسی برچیده 

گرایان را متحول و شکوفا کرد. تمامی ارجاعات به جنسزندگی هم ،انقالب سقط جنین قانونی شد. شد؛

 حذف شدند. 1۵۱۱ارهای جنسی از متن قانون جزای ترف

« کرامتزندگی و سالمت و آزادی و »برای  را ق افرادحشد که یک جرم جنسی عملی تعریف میاکنون 

 نقض کند.

ی و برابری کامل و دوستی حقیقی آغاز به شکوفای یمثل آزادای اکنون ناشناختههای تنای ایدهبروابط بر م

 کردند.

که ینا ۀ. زنان دهقان سرودهایی می خوانند دربارنداین اصالحات قانونی بازتاب تغییرات درون جامعه بود

 حقّ ازدواج دوها  دادگاهیکی از چگونه اگر شوهران شان دست رویشان بلند کنند طالق خواهند گرفت. 

 زن را تأیید کرد.

دار و قوام شهری تفکراتتوان بر میالبته هنوز برخی عقاید و عملکردهای متعصبانه باقی ماندند. به زحمت 

-مها  را واقعی کنند. بنابراین زنان و هرفتشها  کوشش کردند که این پیگرفته فائق آمد. اما بلشویک

 ل رها شدند.گرایان و کارگران در عمجنس

ه همه از کاً برای تضمین اینشمستقر شدند )بخ اشتراکیهای ناهارخوری بنابراین به عنوان مثال سالن

اً برای رهایی زنان از کار خانگی(. در طول جنگ داخلی هر کودک در شو بخ شوندمیدار تغذیه برخور

 های شام غذا می خوردند.لنپایتخت از غذای رایگان برخوردار بود و اکثر بزرگساالن هم در سا

ت یها  و دسترسی به حماهایی را به قصد حمایت از فاحشهاز تن فروشی جرم زدایی شد. حکومت تعاونی

 ف به آنان ایجاد کرد.رَپزشکی و تعلیم و آموزش سایر حِ
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به  ، سرپرست هیئت اعزامی شوروی«مؤسسۀ بهداشت جنسی مسکو» رئیس، «گریگور باتکیس»دکتر 

 برلین بود. در (1۵۱۶سال )« اتحادیۀ جهانی آزادی جهانی»انس نفرک

قانون گذاران شوروی ... عدم مداخلۀ مطلق دولت و جامعه »رویکرد جامعۀ جدید را روشن کرد: او جا در آن

-جنسد، مادام که بر منافع هیچ کس دست اندازی نشود... در ارتباط با همنرا در امور جنسی اعالم می دار

لواط و سایر اشکال مختلف لذت جنسی که در قوانین اروپایی اعمال منافی عفت عمومی تلقی گرایی، 

زش آمی"کند که با به اصطالح میست به همان صورت برخورد رشوند، قوانین شوروی با این موارد دمی

 «."طبیعی

ه . در بریتانیا ناندهحاصل نشددر برخی از کشورها  هم بسیاری از دستاوردهای انقالب هنوز تا به امروز

غیرقانونی بود و تنها  1۵۳۲گرایی تا سال جنسسقط جنین به مجرد درخواست وجود دارد و نه طالق. هم

سیاری ب قوانین تبعیض آمیزِتا آغاز قرن حاضر هنوز های روانی خارج شد. از فهرست بیماری 1۵۵۶سال  رد

 یا باقی بودند.های درسی حقوق بریتاندر کتابگرایان جنسعلیه هم

به  ها  نبود، بلکه نتیجۀ انقالبی بود که اکثریت قریبهای روسیه به خاطر صدور فرمان بلشویکپیشرفت

 ننی جامعه و به دست گرفتن کنترل آن دخالت می داد. اما فقداواتفاق جامعه را در مبارزه برای دگرگ

سم خود ست که بتواند برای رسیدن به سوسیالیتوسعۀ اقتصادی به این معنی بود که روسیه فقیرتر از آن ا

 را حفظ کند.

ۀ انقالب به کشورهای توسعه یافت و بسط گسترش درجهتها به همین دلیل است که اتکای بلشویک

کلّ »ت وزیر بریتانیا، اعالم کرد که س، نخ«جورج لوید»، 1۵1۵بیشتر بود. این فرض منطقی بود. سال 

 ستاد.یبازا ویمتأسفانه رادیکالیزه شدن اروپا از پیشر«. تهفراگرف باروپا را روح انقال

ه مصمم ب های خارجیِهواداران تزار و ارتش علیه خانمان برانداز ها جنگالسمند روسیه با زانقالب پیرو

بی  ار ها کودکمیلیونجنگ، نابودی جامعۀ نوین شوروی مواجه شد. همین امر تلفات سنگینی گرفت. 

 .کردنابود را ۀ کارگرخانمان و طبق
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 دستاوردها تعلیق

)نپ( به عنوان کوششی برای حفظ قدرت نداشتند « طرح اقتصادی نوین»ی فای جز معرها  چارهبلشویک

داری را مجدداً بخشاً سرمایه ت. این سیاسفرارسد تا زمان انقالب سوسیالیستی در یک کشور پیشرفته تر

 .کردمیوارد 

 کیِاشترهای اهای محدود به این معنی بود که سالنبودجهوجود غله پول گرفتند. دهقانان برای تولید 

ها  کار را برای زنان ها چنین شدند. همۀ اینشیرخوارگاه که بسته خواهند شد، درست همان طور ،شام

 دشوارتر کرد. تن فروشی دوباره رو به افزایش گذاشت.

مونی جایی که خانوارهای ک. از آنفقر و عقب ماندگی بود در ،بازگشتند. مشکل رفته رفتهکهن  هایشیوه

 ها  بود، بسیاری دهقانان هرگز از طالق منتفع نشده بودند.دهقانان متمرکز بر وصلت زوج

ها  به جستجوی رهایی زنان و مردان از قید وبندهای خانواده برآمده بودند. اما برای بسیاری، بلشویک

 بود. دولت پولی برای تضمین استاندارد زندگی شایسته برای زنان نداشت.خانواده تنها گزینه 

ای حاشیهنسبتاً  ایهچهر 1۵1۲در شرایط این انزوا و فقر بود که ژوزف استالین به قدرت رسید. او در سال 

قانان دهکرد که چارۀ عقب ماندگی روسیه را واداشتن کارگران و میای نوظهور را نمایندگی بود، اما طبقه

خود  ایتکنترل و هد تحت ای کار و زندگی رادولت به طور فزایندهترتیب بدین به کار مولدتر می دانست.

 .گرفت

هایی از شد. زنانی با هفت فرزند دریافتیدرست مانند دورۀ تزار، عملکرد اصلی یک زن بازتولید دیده می

 بیش تری می گرفتند.یازده فرزند پول به مراتب  ی باهایدولت داشتند و آن

ب گرایی مجدداً جرم محسوجنسحکومت استالینیستی سقط جنین را ممنوع کرد؛ طالق دشوارتر شد. هم

 شدند.می گرا تا هشت سال زندان متحمل جنسشد. مردان هم
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 1۵۶۷گرایان دوباره به پستوها بازگردانده شدند. خودکشی به طور قابل توجهی باال رفت. سال جنسهم

 سکو و سایر شهرها وجود داشت.مای در های گستردهاشتبازد

گرایی در تبلیغات دورۀ جنگ میان روسیۀ استالینیستی و آلمان نازی به کار گرفته جنسگفتمان ضدّ هم

هیتلر  ، در حالی که«، فاشیسم ناپدید خواهد شدکن کنگرایی را ریشهجنسهم» می گفتشد. استالین 

 می نامید.« حطاط کمونیستیان»گرایی را یک جنسهم

هایش رین نمونهتهها  بسنن انقالبی که بلشویک از آنبا این حال خیانت استالین به سوسیالیسم نمی تواند 

 ها  دستیابی به رهایی جنسی و مبارزه برای دنیایی بهتر جدایی ناپذیر بودند.برای بلشویک .بکاهدبودند 

۱۰1۰فوریۀ  1۳
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 رفت؟ خواهد در قِسِر سوسیالیستی انقالب زا جنسیتی تبعیض یاآ

 استل کوچ 

ی او را سکسیست خطاب که اگر کسدهد میجناب جرمی کالرکسون، در انجیل جدید خودش بشارت 

 «.ات را پشت هم به کف پیاده رو می کوبمات را می گیرم و پَس کلهخرخره»کند، 

می خواهم بگویم. به باور من شما یک سکیسست بسیار خوب آقای جرمی. اما این دقیقاً چیزی است که 

 هستید.

سکسیسم یا تبعیض جنسیتی که در هیبت افرادی مثل کالرکسون و ساختارهای دولت متجسم شده است، 

همین باعث شده است که زنانِ  چنان ادامه دارد؛ آن هم با وجود دستاوردهایی که زنان داشته اند.هم

 ببینند.داری سرمایهببرند و ستم بر خود را جزء الینفکی از بسیاری نظام موجود را زیر سؤال 

 یر.الزاماً به معنی پایان تبعیض جنسیتی است یا خداری سرمایهند که آیا پایان کنمیهم سؤال ها  اما خیلی

 زند که هرچند شاید ما به یک انقالب برای سرنگونی جامعۀ طبقاتی نیاکنمیاستدالل ها  برخی فمینیست

 داشته باشیم، اما نیازمند یک انقالب مجزا برای سرنگونی ستم بر زن هم خواهیم بود.

مثالً می پرسند تضمینی هست که بعد از انقالب متجاوزین جنسی یا آزار و اذیت جنسی وجود نداشته 

مینی هست ضاشتراکی وجود داشته باشند چه ت هایو آشپزخانهها  یا می گویند اگر هم شیرخوارگاه باشند؟

در واقع هیچ دلیلی ندارد که  که زنان دست آخر سر از آشپزی و نگهداری از کودکانِ دیگران درنیاورند؟

-تمفستیوال س»ستم بر زن و هم ماهیت خودِ انقالب را که لنین  هایریشههم این دیدگاه  چنین باشد.

 د.کنمینامیده بود غلط درک « دیدگان

گر مرد، دیها  زن توان بالقوۀ خود را درک کنند؛ میلیونها  اهد شد که میلیونامر مبارزه منجر به این خو

زنان را نه به عنوان اشیاء جنسی، که به عنوان مبارزین طبقۀ کارگر که نیاز دارند در کنار خودشان باشند 

 می بینند.
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نحوۀ نگرش شان را به دنیا و دهد میتجربۀ هر مبارزه، چه کوچک و چه بزرگ، باورهای مردم را تغییر 

ردم را م -و همین طور فرایند کار جمعی برای خلق نوع جدیدی از جامعه -فرایند انقالب د.کنمیمتفاوت 

شود. میاین گفته به آن معنی نیست که ستم بر زن بالفاصله بعد از انقالب محو اما  د.کنمیدگرگون 

ل وجود داشته و احساسی ترین و شخصی ترین جوانب چنین نخواهد شد، چرا که ستم بر زن هزاران سا

 زندگی ما را تسخیر کرده است.

سازندۀ خود را متحول نخواهد کرد؛ بلکه ساختارهایی را که  هایاما یک انقالب سوسیالیستی صرفاً انسان

ی ناگسستدر جریان انقالب روسیه، حزب بلشویک پیوند  1۵1۲سال  د.کنمیند نابود کنمیستم را جاودانه 

 میان جامعۀ طبقاتی و ستم بر زن را تشخیص داد.

روسیه بعد از انقالب به یکی از نخستین کشورهایی تبدیل شد که به زنان حق رأی داد. سقط جنین و 

هنوز در بریتانیا هم همین امروز تا طالق به محض درخواست در اختیار زنان قرار گرفت، امری که حتی 

 .است رخ نداده

اشتراکی شام و رخشتوی  هایند، سالنکردمیا یا همان شوراهای کارگری که کشور را اداره ه«سُوویت»

سوادآموزی را به راه انداختند تا کمک کنند که زنان از انزوا و جان  هایو برنامهها  و شیرخوارگاهها  خانه

 کندن در خانه آزاد شوند.

ها  ذاریگار فراتر و سریع تر از رهایی آنان به واسطۀ قانونمبارزه برای رهایی زنان در جریان انقالب بسی

تی، مختلف )تبعیض جنسی هایدربارۀ ستمها  و کلیشهها  در یک قرن گذشته افسانه پیشرفت داشت.

 .اندکردهنژادپرستی یا هوموفوبیا( بارها و بارها نادرستی خود را اثبات 

یند اکنون به ما می گو ظاهر شده است.« فرهنگ هرزگی»شکل  با این وجود تبعیض جنسیتی مجدداً به

ند؛ با این حال در آنِ واحد به حقّ یک زن کنمیلَپ دَنس و پورنوگرافی زنان را تقویت  هایکه کلوب

 برای انتخاب سقط جنین حمله می برند.
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 راستی شنیع است. زنانبه  -«ظهور دخترِ احمق»ای یه به قول نویسنده -نحوۀ معرفی زنان در رسانه ها

 که برای پذیرفته شدن، وانمود کنند احمق اند. شوندمیتشویق 

یی که چنین باورها شودمیو باعث گیرد میستم بر زن را به چالش  هایانقالب سوسیالیستی ریشه

اهند ودر جامعۀ سوسیالیستی ستم بر زن در جامعه را منعکس نخها  رسانه ضحک و مسخره به نظر برسند.م

 کرد.

هرچند در کوتاه مدت این یا آن مرد خودبرتربین وجود خواهد داشت، اما جریان غالب و قابل احترام جامعه 

 نخواهد بود.

تبعیض جنسیتی از عهد عتیق وجود نداشته. اگر این طور است، پس دلیلی هم نیست که در آینده بخواهد 

رایند یکنواخت نیست. در عوض تاریخی است که نشان تاریخ مبارزه برای رهایی، یک ف وجود داشته باشد.

می ریزند تا  هاانبزرگ ترین دستاوردها زمانی محقق شده اند که مردان و زنان عادی به خیابدهد می

 ند به چالش بگیرند.کنمیتغییر را فریاد بزنند و ساختارهایی را که ستم را عملی 

ستاوردهای زنان رو به رو هستیم، باید جزئی از یک جنبش امروز در شرایطی که با واکنش تند علیه د

 باشیم تا قدرت انجام دوبارۀ این کار را بازیابیم.ای توده

 ۱۰۰۵اکتبر  1۶
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 نقش زنان در انقالب روسیه

 (Louise O'Shea) لوئیس اوشی

 (SocialistAlternative)منبع: سایت آلترناتیو سوسیالیستی 

تا آن  به تبعیض جنسی بود کهای ندگی زنان را دگرگون کرد، بلکه چنان ضربهانقالب روسیه نه تنها ز

 زمان هرگز مشابه اش رخ نداده بود.

مانند سقط جنین رایگان برای متقاضیان، قانونی  -1۵1۲بعد از انقالب اکتبر هایزنان طی ماه هایپیشرفت

 ایت دولتی از زنانِ بی سرپرست وبودن زندگی مشترک بدون ثبت دولتی، آزادی حق طالق، تضمین حم

کودکانشان، لغو قوانین عدم 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 

از جمله اقداماتی   -سراسری و رایگان دولتی  هایمهد کودک وها  عمومی، رخت شوی خانه هایخوری

 دهه هنوز هیچ دولتی نتوانسته به انجام کامل همۀ آن نائل شود.  ۵است که تا همین حاال بعد از 

اما این پیروزی ها، با همۀ پیشرو بودن شان، فقط قسمتی از داستان هستند. تغییر در موقعیت و درک زنان 

آنان در کنار مردان و در مبارزۀ انقالبی علیه رژیم تزاری و ای خاطر شرکت تودهجامعۀ روسیه به 

 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 

جشن »د که گفته بود انقالب ها، در بطن خود، کنمیلنین را تأیید  نظری طبقه کارگر بود، این از سو

را زدند. زنان کارگر بدون این که  1۵1۲این زنان کارگر بودند که جرقۀ انقالب فوریۀ «. زحمتکشان اند

با راهپیمایی در شبیه رفقای مردشان محتاطانه عمل کنند،  در روز جهانی زن دست از کار کشیدند و 

یک صدا پایان دادن به جنگ،  هاآنبپیوندند.  هاآنپتروگراد از باقی مردم خواستند که به  هایخیابان

 گرانی، گرسنگی، ومحرومیت کارگران را مطالبه کردند. 
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 زنان به طور گروهی تمامی ابزار کارشان را پایین»که چگونه دهد مییکی از توصیفات آن زمان نشان 

را ترک کردند و به سرعت و هدفمندانه به طور جمعی از یک کارخانه به کارخانۀ دیگر ها گذاشتند، آسیاب

حرکت کردند.... زنان از هر چه که به دستشان می رسید استفاده کردند )سنگ و گلوله برفی و چوب و 

 را تسخیر کردند. اهنارا شکستند و تمامی کارخانه و ساختمها  غیره(، در و پیکر کارخانه

که آغاز به بپیوندند، بل هاآنکارهای زنان کارگر کاتالیزوری برای کارگران دیگر شد تا نه تنها به اعتصاب 

بنای ساختارهای دمکراتیک خود برای به چالش کشیدن رژیم، کارفرمایان و جنگی کنند که ثروتمندان 

ر کشیدن عدۀ بیشتری بودند. در ماه اکتبر، این برای آن آمادۀ قربانی کردن کارگران بیشمار و به فق

ری و استقرار حکومت کارگداری سرمایهساختارها به اسم شوراها، قادر به سرنگونی آخرین بقایای حکومت 

 شدند.

درصد  ۷۰ند که در پتروگراد به به خاطر جنگ، زنان نسبت قابل توجهی از نیروی کار را تشکیل می داد

نه زنان در آن جا دلیل قطعی موفقیت انقالب بود. از آن جایی که مشارکت در رسید، و دخالت فعاالمی

شوراها داوطلبانه بود، گسترش احترام و رفتار برابر برای همه در جنبش، برای موفقیت آن نقشی سترگ 

 داشت. 

قبل از ا  هاین نقش زنان در انقالب باعث به زیر سؤال بردن بسیاری از تبعیضات جنسیتی شد که از مدت

انقالب وجود داشت. این تصور که زنان به طور طبیعی به خانه تعلق دارند، باید کودکان را بزرگ کنند و 

 یا آن که باید تسلیم به اقتدار مرد شوند، به عنوان عقایدی بر خالف منافع کارگران نگریسته شد.

رد. او وانان انقالبی مشاهده کیکی از رهبران زن بلشویک این پدیدۀ تبعیض جنسیتی را در میتینگ ج

گزارش داد: یکی از موضوعات آن روز این بود که همۀ اعضا باید دوختن را یاد بگیرند که در این موقع 

چرا همۀ باید دوختن را یاد بگیریم؟ البته دختران باید یاد بگیرند، چون »یک پسر جوان بلشویک می گوید: 

 «همسرانشان را بدوزند؛ ولی چرا ما یاد بگیریم؟ در آینده آنان باید بتوانند دگمۀ شلوار

طرح این جمالت توفانی از خشم بر پا کرد. نه تنها دختران، بلکه همه به خشم آمده بودند و روی صندلی 

همسران باید دگمه شلوار بدوزند؟ منظورت چیست؟ آیا می خواهی به قوانین »هاشان آرام و قرار نداشتند، 
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؟ یک همسر، رفیق شوهرش است، نه یک خدمتکار. در آخر آن پسر جوانی که بردگی زنان ادامه بدهی

 این حرف را زده بود مجبور به پس گرفتن صحبتش شد.

بودند،  1۵1۲متعهدترین نیروی سیاسی نسبت به قدرت گیری کارگران در ها  از آن جایی که بلشویک

و و زنان رختش هاآن. کردندمیزن معطوف سازمانی بودند که بیشترین تالش را به سازماندهی کارگران 

ات جزوات و ادبی هاآنند. کردمیسازماندهی  را دو گروه از سرکوب شده ترین زنان همسران سربازان، یعنی

شت ارتباط بین سرنوها  گفت، تهیه و پخش کردند. بلشویکزیادی که از شرایط خاص زنان کارگر می

 دریافته بودند. قدرت کارگران و آزادی زنان را

در ماه اکتبر، زنان در قیام شرکت کردند و به ارتش 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 

د: کنمیروسیه بر روی او و دیگران داشت، این طور توصیف به عهده داشت. او تأثیر عمیقی را که انقالب 

که با آن مأنوس بودم از هم گسیخته می شد، و من در این گسست و ای م کلّ زندگیکردمیاحساس »

 «.تخریب شاد می شدم

در نهایت در شوروی تمامی دستاوردهای انقالب تخریب شد. ضد انقالب استالین تمامی بقایای قدرت 

به  اما این به هیچ وجه ن را نابود کرد و با این نابودی دستاوردهای زنان هم به نابودی کشانده شد.کارگرا

نیست. این انقالب به ما قدرت درک پتانسیل  1۵1۲معنی نفی دستاوردهای انقالبی کارگران در سال 

 چالش می کشد. نابرابری اجتماعی را به هایکارگری را داد؛ انقالباتی که تمامی شکل هایانقالب

کارگران، مخصوصاً زنان کارگر، در اکثر توصیفات اصلی رویدادهای انقالب کنار گذاشته و  هاینقش توده

ای هدف این تاریخ نویسان معموالً بی اعتباری سیاست رادیکال و کنش توده شود.مییا نادیده گرفته 

داری سرمایهکرد که جایگزینی برای ثابت  1۵1۲است و تسلیم شدن به وضع موجود. ولی وقایع سال 

 وجود دارد.

زنان در انقالب اکتبر نشان دادند که چگونه ستم دیدگان به جلوی صحنه می آیند و در یک نبرد انقالبی 

چگونه  و دشومیعظیم به چالش گرفته  مقیاسیجنسی در  هایعه را شکل می دهند، چگونه تبعیضجام
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می اشکال ظلم و ستم  حمله کند. درک این پروسه برای تمامی کسانی طبقۀ کارگر می تواند به قلب تما

که متعهد به آزادی زنان هستند، ضروری است.  
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 زنان رهایی برای مبارزه و سوسیالیسم

 اسپیر جس

 آن، اشکال تمامی در ستم، علیه که است ایستاده شماریبی زنان هایشانه روی زنان، کنونی جنبش

 و ارگریک جنبش تا گرفته جنین سقط جنبش از. یافتند دست توجهی قابل الحاتاص به و کردند مبارزه

 و) «پارکس رزا» این. اند بوده ستم تحت مردم تمام حقوق برای مبارزه اول صف در زنان مدنی، حقوق

 از( الباماآ ایالت) گومری¬مونت شدۀ¬تفکیک هایاتوبوس در که بود( او از پیش سیاهپوست زنان دیگر

 روشن را مدنی حقوق جنبش هایجرقه همین و کرد امتناع سفیدپوست مرد یک به خود ندلیص دادن

 هک شد باعث و کرد جنگ اعالن بیستم قرن اوایل در کودک کار علیه که بود «جونز مادر» این. نمود

 یبرا ارزهمب مسیر امروز، زنان که است سنتی چنین یک با. شود باز موضوع این روی به ملت یک چشمان

 .برند می پیش را ساعت در دالر 1۹ دستمزد حداقل

 در خود ارک محل از که بودند فود فست کارگران نخستین از تن دو ،«دورُشِر کارولین» و «فلپس مارتینا»

 شهر، شورای کرسی در پیروزی از پس ،«سوآنت کشما. »زدند اعتصاب به دست و رفتند بیرون سیاتل

. انداخت راه به ساعت، در دالر 1۹ فدرال دستمزد حداقل از حمایت در را «Now 1۹» به موسوم کارزار

 بدیلت کشور بزرگ شهر نخستین به سیاتل بود شاهد که کرد روشن را جنبشی هایجرقه  هااین همۀ

 الدنب به پیروزی این. رساند می تصویب به بعد سال یک درست را دالر 1۹ دستمزد حداقل که شودمی

 طالبۀم یک حول یافته¬سازمان کنش یک قدرت بیانگر و رسیده راه از کارگری جنبش شکست  هادهه

 .است روشن و شفاف

 کارگران به پرداختی میزان ۱۰1۳ فوریۀ تا که این بر مبنی «مارت وال» ایزنجیره فروشگاه اخیر بیانیۀ

 -کشور سطح در کارگر هزار ۹۰۰ از بیش برای افزایشی -بود نخواهد ساعت در دالر 1۰ از تر¬کم آن

 یروین جمیعت کل برای ملموسی دستاوردهای مبارزه، به ورود با کارگران که این از است دیگری نشانۀ

 .کنندمی ایجاد کار
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 درآمدی نابرابری

 مردم بسیاری. است عمیق رکود در اما است، اقتصادی بهبود یک تجربۀ درحال متحده ایاالت اگرچه

 هایهزینه و پایین، یا نابرابر دستمزدهای ناکافی، اشتغال بیکاری، سنگین بار رزی در مبارزه به چنان¬هم

 یم شکل را پایین دستمزدهای با کارگران اکثریتِ زنان،. دهند می ادامه مبارزه به معیشت، رشد روبه

 از تر¬کم مراتب به یعنی ساعت، در سنت 1۶ و دالر ۱ که هستند محرومی کارگران اکثریت زنان دهند؛

 داشته قرار وءس تأثیرات تحت تناسبی،بی شکل به زنان دلیل همین به کنند؛می دریافت دستمزد، حداقل

 .اند

 که -پایین حقوق با کارگرانی برای ساعت در دالر 1۹ دستمزد حداقل تعیین و کار محیط حقوق

 اجتماعی یروین و یاقتصاد شرایط بهبود به توجهی قابل شکل به -دهند می تشکیل زنان را شان¬اکثریت

 برای مبارزه بزرگ کارگری هایاتحادیه و زنان حقوق اصلی جریان هایگروه اگر. کرد خواهد کمک زنان

 می قویتت مبارزه دو هر صورت آن در دادند، می پیوند جنسی تبعیض علیه تر¬وسیع مبارزۀ به را دالر 1۹

 لمشغو که است پایین دستمزدهای با کارگر نمردا و زنان میان وحدت مستلزم دالر، 1۹ برای مباره. شد

 بر لبهغ سوی به بزرگ گامی تواند می وحدت این. بزرگ هایشرکت: هستند مشترک دشمن یک با نبرد

 .کندمی تحمیل ما بر داریسرمایه که باشد هاییشکاف

 زنان علیه خشونت و جنسی تبعیض هایریشه کردن نابود

 نان،ز که گیردمی نشأت جاافتاده عمیقاً ایدۀ این از زن، علیه خشونت و نزنا و مردان میان هاینابرابری

 هاآن مطیع و مردان به وابسته باید و دارند وجود مردان نیازهای ارضای برای هستند، مردان مایملک

 ندگیز. ردگی می سرچشمه طبقاتی جوامع در مالکیت و بازتولید میراث در زنان نقش از  هاایده این. باشند

 نابراینب زنان و یافت، می تقلیل برد، خواهند ارث به را مرد دارایی که کودکانی ولد و زاد به زنان، جنسی

 .شدند می نگریسته مایملک عنوان به خود
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 چنان¬مه زنان که این یک شمارۀ دلیل. است ساختاری خشونت این متضمن خود زنان، بر اقتصادی ستم

 تحت ار پول به زنان این دسترسی هاآن شرکای که است این مانند، یم باقی خود پرخاشگر شرکای با

 .ذارندگ نمی باقی برایشان را رابطه این از فرار برای اقتصادی توانایی ترتیب این به و دارند کنترل

 زنان به سبتن خشونت و جنسی تعرض ،«فوتبال ملی لیگ» بازیکنان منازل و ارتش تا گرفته دانشگاه از

 قرار  هانهاد این خودِ وسیع سازیپنهان شوند،می مواجه آن با زنان که خشونتی رأس در. است یاپیدم یک

 ستیز زن رهنگیف یعنی پردازند؛می اقداماتی چنین مرتکبین از دفاع و قربانیان بر تربیش ستم به که دارد

 .شود شکسته درهم باید که ستمی و

. اند ودهب مقاومت و مبارزه حال در جنسی، تبعیض به معترضین و زنان از جدیدی نسل اخیر، هایسال طی

 ترسخت محافظت و مقررات خواهان که جوانی مردان و زنان اعتراض با ها، دانشگاه در جنسی تجاوز

 زنان بخشالهامCarryThatWeight#  کمپین خصوص به. است شده رو به رو هستند، قربانیان برای

 به را خود تجربۀ ینا بار بتواند که کنند کمک او به تا بود تجاوز قربانی یک اب همبستگی به پیوستن برای

 نفر هزاران ،۱۰11 سال در. نماید محکوم را دانشگاه سوی از دردآور پاسخگویی عدم این و بکشد دوش

 چالش به را قربانیان شدن محکوم تا کردند شرکت (slutwalk) «هاپتیاره رژۀ» در جهان سرتاسر در

 .ندبکش

 اتحاد زا مؤثرتر چیزی هیچ جنسی، تبعیض هایایده تضعیف برای که دهدمی نشان بارها و بارها تاریخ

 انمرد و زنان جمعی مبارزۀ و سازماندهی طور همین و تولید و جامعه در کامل نقش یک ایفای برای زنان

 .نیست خود مشترک منافع برای

 ظارانت هاآن از بیابند، راه کار مراکز به گسترده شکل به مدو جهانی جنگ طول در زنان که آن از پیش

 آن از. ندباش خود شریک نفوذ تابع و دهند انجام نظافت و آشپزی کنند، بزرگ را خود فرزندان که رفتمی

 باقی زمال کارگرِ بدون کار، مراکز و  هاکارخانه از بسیاری داشت، نیاز مردان عظیم اکثریت به جنگ که جا

 آن محض هب. شدند کار نیروی ارتش وارد زیاد بسیار تعداد در بار نخستین برای زنان ترتیببدین و ندما

 شانن کردند، کار مردان شانۀ به شانه ماندند، باقی کار هایمحیط در زنان از بسیاری شد، تمام جنگ که
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 جربهت این. زدند مبارزه به تدس بهتر دستمزدهای و کاری شرایط برای مردان کنار در و برابرند که دادند

 را انیبنی هم و رساند، یاری کلی طور به جامعه و کار هایمحیط در جنسی تبعیض هایایده تضعیف به

 برای مبارزه تداوم چگونگی برای الگویی هم و کرد ایجاد میالدی ۲۰ و ۳۰ هایدهه در زنان جنبش برای

 .زنان علیه خشونت و جنسی تعرض جنسی، تبعیض به دادن پایان

 انتخاب واقعی حق آوردن دست به

 وزهن که زنانی. است جنین سقط قانونی وضعیت صِرف از بیش چیزی انتخاب، حق و باروری حقوق

 ساعتۀ ۲۱ هایدوره کلینیک، ترین¬نزدیک به طوالنی سفر نظیر ایپرهزینه موانع بر غلبه استطاعت

 به یدسترس از ندارند، باشد، مرخصی روز چندین مستلرم دتوان می همگی که اجباری هایمشاوره و انتظار

 .اندشده محروم باروری بهداشت

 اکیفیتب و رایگان هایمراقبت به زنان همۀ دسترسی: هستند انتخاب واقعی حق مدافع  هاسوسیالیست

 خواهان نچنی¬هم  هاسوسیالیست. ایمن و رایگان جنین سقط طور همین و بارداری از جلوگیری برای باال

 راقبتم اقتصادی، تأمین بدون. هستند دارند، نیاز زندگی انتخاب برای هاخانواده و زنان چه آن هر تأمین

 از اریبسی مناسب، آموزش و مسکن و سالم غذای به دسترسی پزشکی، هایمراقبت کودکان، از رایگان

 را رزندف پرورش برای الزم کافی هایمراقبت توانایی و هستند پشتوانه¬بی که کنندمی احساس زنان

 .ندارند

 سوسیالیسم موضوعیت

 همان ده،پدی این مادی هایریشه. باشد رسیده ثبت به بشر «ای ان دی» در که نیست چیزی زن، بر ستم

 به ودخ بقای برای که داریسرمایه اقتصادی نظام همان و کنیم،می زندگی آن در که است طبقاتی جامعۀ

 پایان اًنهایت و زنان برای تر¬بیش حقوق کسب هدف با استراتژی هرگونه. است وابسته ایجامعه چنین

 .بود نخواهد ماندگار هاییپیروزی به قادر  هاریشه به بردن دست بدون زن، بر ستم به دادن

 کاشت؟ خواهیم آن جای به چیزی چه ما ها، ریشه نابودی از بعد که است این پرسش اما
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 و سهم نصاحبا یعنی ناچیز، اقلیت یک سود کردن حداکثر اساس بر تصمیمات داری، مایهسر نظام تحت

 نژادی، ی،جنسیت هایشکاف طریق از کارگر طبقۀ مقاومت تضعیف با. شوندمی اتخاذ مالی سرمایۀ مالکان

 است افکش این بر غلبه با. شوندمی هاییشکاف چنین تحمّل به متقاعد کارگران جنسی، هویت و مذهبی

 آن نضم بزنیم، دست ملموس هایپیروزی برای مبارزه و سازماندهی به مؤثری طور به توانیم می ما که

 .بکشیم چالش به را داریسرمایه نظام کل که

 و مراقبت ساعت، در دالر 1۹ دستمزد حداقل -عینی و مشخص بهبودهای برای جمعی مبارزۀ طریق از

 رشد ار اعتقاد این و نفس به اعتماد ما -غیره و همه برای ایستهش شغل و مسکن کودک، رایگان آموزش

 آن و ردک قبضه بزرگ هایشرکت ارشد مدیران دستان از را سیاسی و اقتصادی قدرت باید که داد خواهیم

 جامعۀ یک باشد، کارگر طبقۀ دستان در قدرت که آن محض به.  داد قرار کارگر طبقۀ دستان در را

 رفع و تأمین نایمب بر اقتصادی تصمیمات ترتیب بدین و شود، ساخته تواند می یکدمکرات سوسیالیستی

 .شد خواهد گرفته قلیل، ایعده سود کردن حداکثر اساس بر نه و زیست محیط و مردم نیاز

 زن بر ستم و جنسی تبعیض هایریشه

 ردبرخو و برابر، کار ازای در برابر دستمزد جنین، سقط حقوق برای ،1۵۲۰ و 1۵۳۰ هایدهه در زنان جنبش

 توجهی قابل هایپیروزی و زد دست مبارزه به کار، محیط تا گرفته ورزش از زندگی، شئون تمامی در برابر

 ژهوی به هستند، شدن گرفته بازپس درحال یک به یک دستاوردها این حال این با. آورد دست به هم

 .نازل بهای با و ایمن باروری هایمراقبت به دسترسی

 همبارز به باید چرا: که واداشته سؤال این به را جوان مردان و زنان از جدیدی نسل زنان، حقوق به حمله

 هب تری¬بیش و تر¬بیش زنانِ! آوردند؟ دست به ما هایمادربزرگ که بدهیم ادامه حقوقی همان برای

 و کیپزش نظیر تخصصی بسیار هایحرفه از عظیمی شمار زنان، کنند؛می پیدا دست مختلف مناصب

 چرا پس .اند یافته دست برتری به اند،کرده تالش که ایشاخه هر تقریباً در و دهند،می شکل را مهندسی

 کنند؟می سختی جان هنوز ستیزی¬زن و جنسی تبعیض عقاید
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 انزن به تنسب مردان ویژۀ امتیاز و پدرساالری مشکل، که رسانده نتیجه این به را بسیاری ها، پرسش این

 ینا  یعنی. آموزش طریق از هم آن است، زنان به نسبت مردان رویکرد تغییر حل، راه نتیجه در و است

. وندش تشویق رهبری هاینقش ایفای  به زنان و دهند، پایان خود ویژۀ امتیازات به بیاموزند مردان که

 هب مهمی هایگام رهبری هاینقش ایفای به زنان تشویق و زنان مسائل دربارۀ مردان به آموزش اگرچه

 امر واقعیت در ولی است، مشترک رهایی برای مشترک مبارزۀ یک در زنان و مردان کردن متحد سوی

 رد خود این که -دانند می مقصر را مردان هاآن. گیرد نمی هدف را پدرساالری و جنسی تبعیض ریشۀ

 کنندمی تولید را مردساالرانه خشونت و جنسی تبعیض هایایده که شرایطی و -اندازد می شکاف کارگران

 .نمیدانند مقصر

 بشری ۀجامع هایبنیان از را آن مؤثر طور به توانمی چگونه و چیست، پدرساالری و جنسی تبعیض ریشۀ

 یافت؟ دست زنان رهایی به و انداخت دور

 هایداده. داشت خواهد و داشته وجود همواره که نیست «طبیعی» امر یک زن و مرد میان نابرابری

 هک تمدن ظهور از پیش -بشر تاریخ اعظم بخش طول در زنان و مردان که دهدمی نشان شناسیباستان

 جامعۀ پیدایش. کردندمی زندگی برابر جنس دو عنوان به عموماً -شد ممکن کشاورزی ظهور با خود

 و -کارگر طبقۀ یا کارگران -نندکمی کار زندگی گذران برای که کسانی میان جامعه تقسیم و طبقاتی،

 -کنندیم زندگی کارگران کار ثمرۀ از و دارند دست در را تولید برای نیاز مورد منابع کنترل که کسانی

 نقیادا تحت زنان که است بوده عاملی -دار سرمایه طبقۀ امروز و فئودال، اربابان و برده مالکان درگذشته

 !همبارز بدون نه منتها. درآیند مردان

 از یطبقات جامعۀ تکامل دورۀ در چه آن هر گیری بازپس برای که است زنانی و مردان تاریخ تمدن، تاریخ

. خود یندۀآ تعیین نیروی و منابع و ذخایر بر برابر و کامل کنترل یعنی: کردند مبارزه بودند، داده دست

 جامعۀ به دنبخشی پایان برای که اردد ایمبارزه با تنگاتنگی پیوند زن، بر ستم به دادن پایان بنابراین

 چیزی این. است مردمی منفعت به بنا دمکراتیکِ ادارۀ و کنترل تحت اقتصادی نظام ساخت برای و طبقاتی

 .است تحقق قابل زن و مرد میان شکاف بر غلبه با که است
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 :گفت زنان رأی حق برای مبارزه در 1۵1۶ سال در «کلر هلن» که طور همان

 اداره ارک استثمارگران و امالک بازان سفته بانکداران، ها، شرکت برای ها،¬ثروتمندترین برای کشور»

 اکثریت .سازیم آزاد هم با را مردان و زنان باید ما کنیم، رها را زنان بتوانیم که آن از پیش مطمئناً. شودمی

 یرحق -هاآن معاش و گیزند کنترل و مالکیت -هاآن حق¬به مطالبات که مادام. هستند کارگران بشر،

 .«را زنان حقوق نه و باشیم داشته را مردان حقوق توانیم می نه ما شود، شمرده

 آن در که ایجامعه باشد،  هادرصدی ۵۵ نفع به که ایجامعه برای مؤثر مبارزۀ یک به زدن دامن برای

 به برابر و آزاد دسترسی و رایگان موزشآ فرزند، از رایگان هایمراقبت برابر، کار ازای در برابر مزد زنان

 کسانی تمامی میان در را وحدت ترینبیش که است ضروری کنند،می دریافت باروری پزشکی هایمراقبت

  .آوریم وجود به کارگر، طبقۀ یعنی هستند، نظام این ستم تحت که

 نسیتیج تبعیض هاییدها سخت و سفت بقایای مشترک، مبارزۀ این برابر در موانع ترینبزرگ از یکی

 از یشب نانی خرده مردان به کنونی سیستم که شوندمی تقویت رو آن از  هاایده این است، مردان دربارۀ

. ارندد نیاز آن اشکال تمامی در جنسیتی تبعیض علیه دائمی مبارزۀ یک به مردان و زنان. دهد می زنان

.است متحدانه مبارزۀ خودِ تبعیض، و داوریپیش بر غلبه برای روش مؤثرترین
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  فوبیابای فوبیا،ترنس هموفوبیا، با مبارزه جهانی روز مه، 1۲ به بهانۀ

 مبارزه برای حقوق دگرباشان: مبارزه برای سوسیالیسم!

جنبش دگرباشان با مبارزات خود، طی چند سال گذشته به دستاوردهای بسیاری رسیده؛ اما نبرد پایان 

، به باال رفتن امیدهای مردم (DOMA)« قانون دفاع از ازدواج»علیه « ن عالیدیوا»نیافته است. رأی 

ز این شان به رسمیت شناخته شود و اانتظار کشیده بودند تا رابطه با شریکها  بسیاری انجامیده که مدت

 حقّ دمکراتیک ابتدایی که برای اکثر مردم مسجل و مفروض است بهره مند شوند.

ی بود که هایو اشکها  ل یک مبارزۀ سخت بود. این پیروزی، نتیجۀ خون ها، عرقاین دستاورد، ماحص

 یا حکومت اوباما.« دیوان عالی»از سر لطف ای جنبش دگرباشان و متحدین اش ریختند، و نه هدیه

شان از سوی کارفرمایان خصوصی به خاطر جنسیت« کوییر»ایالت امریکا اخراج کارکنان  ۱۵هنوز در 

ت. د، قابل پذیرش نیسکنمیی است! سیستمی که کلّ اقشار مردمش را به شهروند درجۀ دو محدود قانون

با بحران جاری سرمایه داری، یافتن و حفظ مشاغل امن و باثبات دشوار است و برای تحت استثمارترین 

زدیک به ریباً نتق -و مهاجرینها  سیاهپوستان، التین تبارها، تراجنسیتی -کارگران دگرباش هایبخش

درصد است، و برای زنان  1۹و  1۶. سطح فقر در بین مردان همجنسگرا و غیرهمجنسگرا است ناممکن

درصد  1۵گرا به سدرصد، در حالی که این رقم برای زنان دگرجن ۱۷همجنسگرا و دوجنسگرا در حدود 

احتمال زندگی در فقر رو به رو تر از مردم جامعه به طور کلی با برابر بیش ۷ تیمی رسد. افراد تراجنسی

 د. کنمینفر یکی بی خانمانی را تجربه  ۹هستند و از هر 

یاضتی ر هایبحران است و اکنون می خواهند این بحران را با سیاستای علت ریشهداری سرمایهسیستم 

از ازدواج  هااجتماعی به دوش کارگران بیندازند. به عالوه، با ریاکاری تمام سال هایو کاهش هزینه

یج از آن به عنوان هو است که و تنها اکنون اندکردههمجنسگرایان به عنوان موضوعی سیاسی استفاده 

هرگز مدافعین حقوق ما  هاآندر برابر چماق بهره می برند. دمکرات ها، حزب سرمایۀ بزرگ هستند. 

را امضا کرد(. تنها اتحاد میان « ازدواجقانون دفاع از »نخواهند بود )این کلینتون بود که در وهلۀ نخست 
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تر کارگری است که می تواند بدیلی جدّی در برابر حمالت طبقۀ سرمایه کارگران دگرباش و جنبش وسیع

 ایجاد کند. هاآندار و سیاستمدار

نیان قی کافی نیستند. برای برابری، یک بوو اصالحات برای تضمین برابری حق به اعتقاد ما وضع قوانین

ادی ضروری است: بهداشت و درمان باکیفیت و رایگان برای همه؛ حقوق و دستمزد برابر فارغ از نژاد، م

 مسکن برای هایوضعیت تأهل، ترجیح جنسی، هویت جنسی یا شکل و ظاهر؛ اشتغال کامل و برنامه

 پایمال شدنبرای جلوگیری از کار  هایمقابله با فقر و بی خانمانی؛ و حقّ سازماندهی جمعی در محیط

 .خودحقوق 

و مسلح به یک برنامۀ مبارزاتی سوسیالیستی است که می ها  تنها یک حزب کارگری، متکی بر اتحادیه

 آن را خود هک علیه دگرباشاننژادپرستی و تبعیض  ،داریسرمایهتواند این مزایا را تضمین و علیه استثمار 

 د، مبارزه کند.کنمیتقویت و از آن تغذیه 

www.socialistappeal.org/38-resources/leaflets/1185-fight-for-lgbt-

rights-fight-for-socialism.html
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 «پسره یا دختر؟: »جنسیت و سرمایه داری

 ایپریل هولوکام 

مان را بکشیم، جامعه مسیری جلوی پای ما می گذارد که باید طی کنیم. قبل قبل از این که اولین نفس

 ما می دانند. ۀکنند خیلی چیزها دربارمیخودمان را بدانیم، دیگران تصور  از این که حتی اسم

مان اندازد و بالفاصله جنسیتمینگاهی به الی پاهای کوچک مان  دکتر، بی خبرنداگر والدین ما هنوز 

« هدوجنس»آید این جنسیت روشن نباشد، که در این حالت از لفظ میهرازچندگاهی پیش  کند.میرا تعیین 

کنند تا میکه اندام تناسلی را ناقص  چنین است در برخورد با این مسأله کنیم. سیاست معمولمیاستفاده 

 شما حق انتخاب ندارید. به هر حال به این یا آن جنس تطبیق داده شود: مؤنث یا مذکر. ولی

 یامدهاییپ نسیتج نیست که بتوانیم فراموش کنیم؛ بلکه در عوض« ایدۀ احمقانه»جنسیت صرفاً یک 

 های عمیقی دارد.های جامعه و در هر نهاد قدرت ریشهدارد. جنسیت در تمام حوزه شماواقعی برای 

 نوزاد دختر است، او را به مراتب کمتر از نوزادی دشومیتحقیقات نشان داده بزرگساالنی که به آنان گفته 

سیت توانند خود را ابراز کنند، به دنیایی جنیکنند. نوزادانی که به سختی ممیکه پسر باشد لمس و بغل 

رود خود را با آن وفق دهند. کودکانی که با جنس مخالف بازی ها انتظار میآنشوند که از میزده معرفی 

ها  است که کودکان آیندۀ جنسی خودشان دارند. در همین بازی« دوست پسر و دوست دختر»کنند، می

 کنند. میرا تصور 

های ورزشی متفاوتی دارند. دختران تشویق ها  و تیمها، توالتروپوشس برای پسران و دختران، مدار

تر کم وپیشرفت داشته باشند شوند و ازشان انتظار می رود که در علوم انسانی و هنر و صنایع دستی می

ه باشند باید انتظار داشت ،دآیمیتر و دخترانی که از فوتبال خوششان ئادر ریاضی و علوم. پسرانی که از ت

 خطاب شوند. « لِز» و« اواخواهر»که در زمین بازی 

 دانند که کدام یک قابل مجازاتکه کودکان امیال جنسی خودشان را درک یا تجربه کنند، می قبل از این

و یا  یکودکانِ گِ دشومیگرایی است، باعث هستند. آموزش مسائل جنسی که تمرکزش روی دگرجنس
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ه جنسیتِ کسانی ک –عجیب و غریب هستند. برای افراد تراجنسیتی  یا ین احساس کنند که مریض ولزب

مبارزه برای آزادی بیان و به رسمیت شناخته شدن تقریباً  -کنندمیتحمیلی و قالب شده به خودشان را رد 

رشد دگرباشان های روانی، آسیب به خود و خودکشی همگی جزئی از جامعۀ رو به است. بیماری محال

 .است

در عوض زنگ  ای برای اجتماعی شدن، کشف کردن و آزمودن باشد.دوران کودکی و نوجوانی باید دوره

ت جنسی د.نکنمیمان را تنظیم زندگیکه ش و اولیای ما هستند رمدرسه و مدیر و وزارت آموزش و پرو

سخت جنسیتی همه جا وجود دارد، و کند. این دوگانۀ سفت و مینقشی کلیدی را در این کنترل ایفا 

 د.شومیاز طریق محرومیت اجتماعی و تبعیض نهادینه شده مجازات  از آن، هرگونه سرپیچی و تخطی

سیتی پیدا های جنبرای نقش قابل استنادیشاید شگفت زده شوید اگر بفهمید که علم هیچ پایه و اساس 

گزارشی دربارۀ  ۱۰1۹های موجود، سال ژوهشبه گنجینۀ پ افزودنبا « ساینس»نشریۀ  نکرده است.

 هایفرد را مطالعه کرده بودند تا ببینند که آیا ویژگی 1۷۰۰دانشمندان علم اعصاب منتشر کرد که مغز 

های متعدد آنان برای یافتن یک الگو و نقشۀ جنسیتی در مغز، د یا نه. تالشنوجود دار« مؤنث»و « مذکر»

 ست خورد.درصد افراد شک 1۰۰تا  ۵۰برای 

که نحوۀ تعامل مردم با هم آن را می سازد و  –شبیه نژاد، ملیت، میل جنسی  –جنسیت یک مقوله است 

های مختلف های مختلف در زمانجوامع و اقتصاد خود را به شکل ،دهد. همان طور که مردمشکل می

 .کندمیآن تغییر  همراهشان هم کنند، خانواده و روابط جنسیمیسازماندهی 

 سازمان یافته؟ چگونه پس جامعۀ ما

سرمایه داری، یک اقلیت کوچک، مالک و قادر به کنترل ثروت عظیم جهان است. تولید به آن  ۀدر جامع

یزهایی که آن چ به سوی که بیشترین سود را برای این اقلیت داشته باشد و نه دشومیسمتی حرکت داده 

به یک بازار برنامه ریزی نشده می ریزند، به این  را محصوالتاکثریت مردم نیاز دارند. ثروتمندان، این 

د، : برای حداکثر کردن سوحکمفرما استامید که با باالترین قیمت به فروش برسانند. سود بر دنیا 
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تر با یشب کارگران به کار واداشتنترین هزینه از ما بیرون بکشند. را با کم نکارفرمایان باید ذره ذرۀ کارما

 کند.میای برخوردار است که کارگران را استخدام تر، از اهمیت مرکزی برای طبقهمک ۀهزین

هر  ،افزایش کارایی برایآن است.  یباط آهنین، فرمانبرداری در محل کار و فراضها  مستلزم انهمۀ این

بنابراین  اند، وبرای بقای خود، به دستمزدهایشان وابسته  کارگران. زیر نظر قرار می گیردحرکت کارگران 

بعد هم برای دور بعدی استثمار به سر کار برگردند. از آن جایی که کارگران می توانند  زوردلیلی دارند که 

که احساسِ  باید کاری کرد پس -متحدانه دست از کار بکشند به شرط این کهمنتها  -تولید را متوقف کنند

 .بیفتندان هم ناتوانی بکنند، از هم جدا نگه داشته شوند، و به ج

ای در حکم چسبی است که ما را به این ، خانوادۀ هستهخشکیبا چنین روبط اجتماعیِ غیر انسانی و 

اری می کارگر ی ۀکند و به حفظ ثبات اجتماعی و کنترل بر طبقمیکارسخت و یکنواخت روزانه متصل 

 رساند.

ن مکان دنج و خصوصی، در حکم یک ، خانه، ایکشدعصر بیگاری می  ۹صبح تا  ۵برای کارگری که از 

تری داشته باشند تا در اداره که صرفاً مأمن است. اما شوهران ممکن است در خانه احساس کنترل بیش

مجری دستورات اند. اما کارگر، چه مرد باشد و چه زن، در خانه وابستگانی دارد که برای زندگی متکی به 

تن کار و یا در رف سیپلین است. آرزوی دست کشیدن ازدستمزد او هستند. پس از این جهت هم تحت دی

ند، مدرسه را تهیه کنند و یا غذای کافی بخور روپوشاز زیر کار، فقط با فکر این که کودکان او نمی توانند 

 شود.میمنتفی 

ان کشود. پخت و پز، شستشو، بزرگ کردن کودمیرسد که عمالً در داخل خانه انجام میبعد نوبت به کاری 

. در نظام سرمایه داری، زنان هستند که کارگران را هر روز استو مراقبت از بیماران، برای جامعه ضروری 

 کنند.میباط مدرسه و کار آماده ضبرای دور دیگری از کار و کودکان را برای نظم و ان

هستند  ی مزداما این وظایف به جای این که یک مسئولیت اجتماعی باشند، قسمتی از کار خصوصی و ب

ای زنان در خانه انجام می دهند. ادارۀ آمار استرالیا، ارزش این کار خانگی را معادل که به صورت گسترده
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ایان و نیست که کارفرم یبا نیمی از تولید ناخالص داخلی استرالیا تخمین زده است. این صورت حساب

 سیاستمداران بخواهند پرداخت کنند.

مک کخود به این برداشت  متشکل از زن و شوهر،ای هسته ۀیک خانواد در یهای جنسیتبنابراین نقش

قش زنانی که این ن د.ناحتیاج به جبران ندار هستند و زنان« طبیعی نقش» که چنین کارهاییکند می

ه و تحقیر دید« کنندمینیک زن واقعی عمل  ثلم» به چشم کسانی که ،جنسیتی را به چالش می کشند

 «! به فرزندان خود فکر کنید» می گویند ها آنه و ب شوندمی

داری مایهای و سربرای خانواده هستههمین استدالل را « بنیاد پدر استرالیا»سازمان فوق العاده محافظه کار 

 ازدواج متعهد مادام»توضیح می دهد: « دلیل دربارۀ چرایی اهمیت مسائل جنسیتی ۱1». در جزوۀ می آورد

 ای کمکهسته ۀلنگر خانواد«. رد و زن برای اقتصاد به عنوان یک مجموعه خوب استالعمر بین یک م

 تری کارشان را ترک کنند وکم دفعات ،نندهل، تعهد کاری دراز مدت تری قبول کأمردان مت»کند تا می

  «.تر و با ثبات تری داشته باشندشخصی سالم عادات

ی، گرایان جنسیتما بدترین تبعیض ۀافراد جامع جای تعجب نیست که ثروتمندترین و ممتازترین

 و فکر کنید «حزب ملی لیبرال»به ها  هستند: فقط تراجنسیتیین دوآتشۀ گراستیزترین و مخالفهمجنس

های سنتی خانواده دقیقاً به همین خاطر در. را تکه و پاره کرد« مدارس امن» این که چه طور اخیراً طرح

اپایدار ن ۀجامعمی تواند در لحظات حساس و سرنوشت ساز مانع فروپاشی این  شود کهمیسرمایه گذاری 

 نگه دارد.کنترل  را تحتو طبقه کارگر  شود

های شمردم باید اجتماعی شوند و نق که خانواده پذیرفته بشود، برای این ها  طبیعی نیست.هیچ یک از این

 ،ونپسران کامی شود و بهمیۀ بازی داده و کالسک پس به دختران عروسک را از روز اول بپذیرند. شانخود

 ها  تحمیل، سالبه نیروی کار می پیوندندکند. زمانی که جوانان میادامه پیدا  به همین ترتیبو این روند 

ه در هنگامی ک کند.میطرف صنایع مشخص و الگوهای کار معین هدایت ه ها را بآن ،های جنسیتینقش

 تر از همتایان مرد خود مزد می گیرند،شوند که زنان به طور قابل توجهی کممیمتوجه محیط کار هستند، 

 کند.میخود خانواده و نقش جنسیتی را تقویت  ۀبه نوب این نیز که
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بت دهد که تنها ثمیمنتشر کرده است، نشان « های کارگری استرالیاشورای اتحادیه»گزارش جامعی که 

ث( در شناسنامه، چه زیان اقتصادی عمیقی برای شما به دنبال خواهد داشت. )به معنی مؤن« F»حرف 

دهد که زنان با مدرک لیسانس، مینشان  ۱۰1۳در سال « شکاف جنسیتی در پرداخت دستمزدها»گزارش 

 الت مشابه در طول زندگی خود مزد می گیرند. ییک ونیم میلیون دالر کمتر از مردانی با سطح تحص

تمام وقت را انتظار  دستمزدِپرداخت درصد تفاوت در  1۲.۹سطح آموزش، زنان می توانند  صرف نظر از

د، این انگیزۀ در دستمز یتبعیضچنین نیمی از آنان در فقر بازنشسته خواهند شد.  داشته باشند و تقریباً

خانه  یتی خود درکند که کارمزدی را کنار بگذارند و به انجام نقش جنسمیاقتصادی را برای زنان ایجاد 

 های مراقبت اولیه از کودکان.بپردازند، از جمله پذیرش مسئولیت

کارگران را در مقابل یکدیگر قرار می دهد: مردان زنان را بابت پایین آوردن  ،به عالوه تفاوت دستمزد

تنگ  هکنند بمیدستمزدها مقصر می دانند؛ زنان هم به طور قابل درکی از دست مردانی که سرزنش شان 

 می آیند. کارفرما هم این وسط حسابی پول به جیب می زند و به ریش همه شان می خندد.

برای رهایی جنسی یک چالش مهم در برابر  1۵۲۰و  1۵۳۰های ای دهههای اجتماعی تودهجنبش

های زندگی درون خانوادگی را دگرگون کرد. های خانوادگی وضع موجود بود، و بسیاری از جنبهارزش

ی ننگ داغتر از قبل کارهای خانه و مراقبت از کودکان را انجام می دهند. مردان در حال حاضر خیلی بیش

بید، به صورت قابل توجهی کاهش یافته است. دگرباشان در سمی چ مطلقهمادران مجرد و  پیشانی که به

 اشته اند.سطح بین المللی، دستاوردهای عظیمی در زمینۀ حقوق ازدواج و فرزند خواندگی د

 دهد که وقتی فشارهای اجتماعی این خطر را دارد کهمیها  مثبت هستند. اما این را هم نشان همۀ این

هد، خانواده تطبیق د نظام، سیستم موجود می تواند خود را با تغییرات کنار بزنداز نظم موجود  ها  راپرده

ا ای جهسته ۀدر اطراف هنجارهای خانواد ،ر سنتینظم غی بی آن که از ساختار ماهوی آن صرف نظر کند.

ین شوند. برای تمام امیهای جنسیتی به شرایط جدیدی تبدیل می گیرد، و در انجام این انطباق نقش

 های نگهداری ازماند که هزینهچنان به صورت یک واحد بسته باقی میخصوصی هم ۀتغییرات، خانواد

د که در این واحی برداری را به عهدۀ خود کارگران می گذارد. برای افرادیک نیروی کار سالم و قابل بهره 
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تر ظالمانه اند، کمکردهبه روز شده و انتظاراتی که با این واقعیت تطبیق پیدا  های جنسیتیِهستند، کلیشه

 نیستند.

و داشتن فرزند  ر داشتن آرزوی ازدواجطها  به معنی مالمت کردن مردم عادی به خاهیچ یک از این گفته

اما خانواده به  .ها هستندزخم حاصل از این ستم مرهم برقدری ها  اینهمۀ و تشکیل خانواده نیست. 

از وجود یک زندگی رضایت بخش محروم ما را تر مواقع و بیش کندمیخودی خود وسعت دید ما را محدود 

  سازد.می 

پرورش رضایت بخش این روابط ممانعت  اما کار، از ؛نیمکنیم تا از اعضای خانواده حمایت کمیما کار 

نق هستیم، عبدزندگی جنسی آزاد و لذت بخشی داشته باشیم، بعد از کار خسته و  به جای این که کند.می

یم به جسم کنکه دیگر فرصت نمیمشغول آشپزی و یا درست کردن ماشین لباس شویی هستیم  آن قدر

  خودمان برسیم.

میلیارد  ۹۰ صنعت یک دالر بفروشد: هصورت کاال در می آورد و می تواند ببه  ما را هایهخواست ،بازار

 سرکوب جنسیکند. می، دارد تجربۀ ایده آل و کاالیی شدۀ لذت را فتح پورنوگرافیسکس و  یدالر

 ه بدن ماک کارگران ضروری است تا درست مثل تبلیغات تبعیض آمیز جنسی روی بیلبوردها اثبات کند

 .خودمان نیست مال

 توان آزادی واقعی و رهایی ازمیقرار بگیرد  قلیلای ای که رضایت انسان پیش از سود عدهتنها در جامعه

ت که هایی اسانگل ۀاین به معنی سرنگونی طبق نقش جنسیتی را امکان پذیرساخت. پذیرشفشار 

  می خواهند.در هر مقطع زندگی  را فرمانبرداری ما

 جایگاه پنهان و که زنان را درنخواهد بود خصوصی  ای وخانوادۀ هستهبه دیگر وابسته ای امعهچنین ج

هایی ولهمق باید. ما دکنمیرا به چالش می کشند مجازات  شرا که قوانینکسانی و دهد می فرمانبردار قرار

 محتوای سیاسی شان خالی را از کلّ غیرهو  «سیس»و  «استریت» ،«ترنس»، «گی» ،«زن»، «مرد» نظیر

خصی ای شلهأمس صرفاًجنسیت یا در آن که  می آوردوجود ه ای بجامعه زمینه را برای خلقکار  . اینکنیم

 ای نیست.اصالً دیگر مسألهو یا است 
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 «المللی زناناعتصاب بین» سازمانپیرامون  مسائل سیاسی

 جوزف کیشور / ترجمه و تلخیص

برای « روز عمل بین المللی»یک  ریزیِ، چندین سازمان مشغول برنامهمارس ۱چهارشنبه  برای

خواهند که های درگیرِ این کارزار از زنان کشورهای مختلف میداشت روز جهانی زن هستند. گروهگرامی

تراض های اجتماعی اعسر کار حاضر نشوند، به تظاهرات بپیوندند و به خشونت علیه زنان و سایر بیماری

 کنند.

فراد بسیاری که در این اعتراضات شرکت خواهند کرد، در جستجوی مجرایی برای مقابله با حکومت ا

های گروه خچۀاش هستند. در نتیجۀ تحلیل این برنامه، چشم انداز و تاریهای ارتجاعیترامپ و سیاست

 شود.تری برخوردار میدهندۀ اعتراضات، از حساسیت و اهمیتِ هرچه بیشسازمان

« نانمارشِ ز»شود: سازمان ها در امریکا متمرکز است و شامل دو سازمان چتر میین بخش فعالیتتربیش

(Women’s March)  ژانویه به دنبال مراسم تحلیف ترامپ برخی تظاهرات را سازمان داد و  ۱1که

 .(International Women’s Strike USA)در امریکا « اعتصاب بین المللی زنان»سازمان 

عنوان به Emily’s Listکنند؛ نظیر هایی نزدیک به حزب دمکرات تأمین مالی میرا گروه« زنان مارشِ»

عنوان یک سازمان غیرانتفاعی. هر به NARAL Pro-Choice Americaیک کمیتۀ عمل سیاسی و 

فدراسیون »از هیالری کلینتون حمایت کردند.  ۱۰1۳ها در جریان رقابت انتخاباتی دوی این سازمان

های مهمی ( نیز از جمله اتحادیهSEIU« )اتحادیۀ بین المللی کارکنان بخش خدمات»و « معلمان امریکا

ها دالر برای که میلیون MoveOn.orgسایت به حمایت مالی از کلینتون پرداختند. وب که هستند

 .است اصلی اسپانسرهای از یکی نیز کرده آوریجمع دمکرات حزب کاندیداهای

 حزب حامی هایسازمان از تریگسترده طیف سوی از( امریکا) «زنان المللی بین اعتصاب» سازمان

 هایسوسیالیست» با همراه (ISO) «المللیبین سوسیالیستی سازمان. »شودمی مالی تأمین دمکرات

 قداما» ،«همبستگی» ،«رهایی و سوسیالیسم حزب» ،«المللیبین اقدام مرکز« ، (DSA)امریکا دمکرات
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 .کندمی ایفا را مسلط نقش مشابه، هایسازمان و «امریکا سوسیالیست حزب» ،«سوسیالیستی

MoveOn.org   است ائتالف دو هر مشترک عضو. 

 

وان دریافت که همگی مشغول تگیری سیاسی مشترک هر دو گروه را از این واقعیت میهتج

 دیگر هستند.سازی و حمایت متقابل از فعالیت های یکهماهنگ

ون های دربه طور اخص از این جهت برجسته است که سازمان« المللی زناناعتصاب بین» ازمانس نقش

ای وسیعی هاشتیاق بخشکنند تا بتوانند از استفاده میپردازی های چپ و حتی سوسیالیستی آن از عبارت

حول ود کردن مسیر تبرای مسددر اصل ها این لفاظیاز  برداری کنند. اماتغییر رادیکال بهره هاز جمعیت ب

استفاده  آن آفرینندۀحکومت ترامپ و نظام اقتصادی و سیاسی  ضدجنبش سوسیالیسی طبقۀ کارگر 

 شود.می

ما وارد اعتصاب می شویم. به ما بپیوندید »نوامبر با عنوان  ۳ای مندرج در روزنامۀ گاردین به تاریخ در مقاله

 .اشاره شده است امۀ این گروهخطوط کلی برنبه « مان را ببیندتا ترامپ قدرت

دۀ آغاز یک دهننشان»به دنبال مراسم تحلیف ترامپ و اعتراضات گویند که تظاهرات نویسندگان مقاله می

« درصدی ۵۵فمینیسم »ها خواهان یک جا آناست. در این« موج جدید مبارزۀ فمینیستی میلیتانت

الیستی، ضدّ نیسم ضدّ نژادپرستی، ضدّ امپریفمی»، یک «نیستی جدید و فراگیرترجنبش فمی»شوند؛ یک می

 «.گرایی و ضدّ نئولیبرالیدگرجنس

ای و مهمی است که در سازی مسائل طبقاتی پایهبا هدف پنهان« درصدی ۵۵فمینیسم »ها به اشارۀ آن

ضدیت با  اسماپوزیسیون ترامپ را به  ،شوند. این رویکردمبارزه علیه حکومت ترامپ طرح می

 ،و مدعی می شود که مسألۀ اصلی محصور می کنددر چهارچوب جنسیت « زن ستیزی»و « ریپدرساال»

 ها و نخبگان مالی.د و زن به دست ابرشرکترم رگرانِاستم مردان بر زنان است و نه استثمار ک
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هایی که در دستور کار قرار داده )تهاجم به کارگران مهاجر و نیست و سیاست« مردان»ترامپ، نمایندۀ 

 و ت و درمان و آموزش عمومی و محیط زیست و مشاغل؛ نابودی حقوق دمکراتیک؛شحمله به بهدا

 که از اهمیت مرگ و زندگی برخوردارند. دهدکلّ طبقۀ کارگر قرار می پیشِ رویرا  یتدارکات جنگی( مسائل

و بادقت کامالً عامدانه « درصدی ۵۵حزب »درست مثل فراخوان به یک « درصدی ۵۵فمینیسم » زبانِ

 ۵۰مبهم ساختن شکاف اجتماعی عمیقی است که میان  ،کارگیری این زبانانتخاب شده است. هدف از به

 رو به باال( وجود دارد. ار ممتازتر طبقۀ متوسطِقشدرصد باالیی )شامل ا ۹یا  1۰پایینی و  درصدِ

نشگاه کالیفرنیا اداقتصاددانان پیکتی و امانوئل سائز و گابریل زوکمان،  سهایی که سال پیش توماطبق داده

محسوب  درصد باالیی 1۰آستانۀ ورود به میزان درآمد شخصی پیش از کسر مالیات که منتشر کردند، 

ر دال ۶۱۵هزار و  1۱۷ به درصد باالیی، این رقم ۹دالر است. برای ورود به  ۳۵1هزار و  1۱۱شود، می

 رسد.می

سهم خود از درآمد و ثروت به  خیره کنندۀسط شاهد صعود طی چهار دهۀ گذشته اقشار باالیی طبقۀ متو

پایینی سقوط کرده است.  درصدِ ۵۰که سهم ؛ درحالیندار بورس بودهابازارزش موازات سربه فک کشیدن 

ۀ های طبقهای مردان یا زنان اقشار ممتازتر بسیار تفاوت دارد با دغدغهدر نتیجه روشن است که دغدغه

 به رو است. رو هنگفت یکاری و بدهیکارگر که با فقر و ب

 سهم در تقال برای به چنگ آوردندهند، را شکل می« اعتصاب زنان امریکا» سازمان هایی کهگروه

ت و هیئ یگاهشتر به مناصب داندسترسی بیشهمین طور  و ییدرصد باال 1۰گیرتری از دندان درآمدیِ

های . این تماماً با سیاستشوندمند میهبهر« های هویتیسیاست»از  ،ها و حکومتمدیرۀ شرکت

 دارانه و امپریالیستی حزب دمکرات خوانایی دارد.سرمایه

ایت سبیانیه یا وب هیج جایچه که گفته شده اهمیت دارد. در چه که گفته نشده به اندازۀ آنجا آندر این

طبقۀ  یهای درونا یا درگیریای به حزب دمکرات و کمپین کلینتون و حکومت اوبامسازمان مطلقاً اشاره

 شود.بال پیروزی انتخاباتی ترامپ نمینحاکم به د
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زبانی  از هکبا وجود این« المللی زناناعتصاب بین» سازمان های دروناین به هیچ رو تصادفی نیست. گروه

 شِمار» سازمان هایاز حزب دمکرات هستند که گروه عقدر متعهد به دفاکنند، همانمتفاوت استفاده می

 «.زنان

، ۱۰۰۱ن اقتصادی ااز بحر سحزب دمکرات مسئولیت اصلی عروج ترامپ را به عهده دارد. هشت سال پ

ها و حفظ و بسط ثروت نخبگان مالی بوده است. کمپین کلینتون تمام همّ و غمّ حکومت اوباما نجات بانک

مدعی شدند زندگی در امریکا  ها حتیان انتخابات هرگز خشم اجتماعی را هدف نگرفت، دمکراتیدر جر

 هرگز بهتر از این نبوده است.

د. برنی ساندرز حمایت کردن ناز کمپی« اعتصاب بین المللی زنان»سازمان های سازندۀ بسیاری از گروه

کلینتون،  پشتبه را « طبقۀ میلیاردرها» اجتماعی در برابر نقش سیاسی ساندرز این بود که اپوزیسیون

یئت ه نسبت به موجود بیزاری اجتماعی بر موجیت ببرد. در نتیجه ترامپ توانست کاندیدای وال استر

 حاکمۀ سیاسی و وضع موجود سوار شود.

م بین تأیید ترامپ و تقبیح او در نوسان بوده است. اوباما بعد وحزب دمکرات از زمان انتخابات به طور مدا

هه بوده بین دو تیم در یک جب« درونی رآزماییزو»از انتخابات گفته بود که کمپین انتخاباتی صرفاً یک 

انان کارگران و جو یهاهیچ ارتباطی با خشم حقیقی و ملموس توده حاکماست. این درگیری درونی طبقۀ 

ت به کابینۀ میلیاردرها و ژنرال ها و مدیران شرکت ها و فاشیست های تمام عیاری که ترامپ گردآورده بنس

 ندارد.

وق ای تماماً متفاوت باشد. مبارزه برای دفاع از حقبایست متکی بر برنامهترامپ می تحکوممقابلۀ واقعی با 

آموزش( از مبارزه علیه نابرابری و بازنشستگی مزایای اجتماعی طبقۀ کارگر )حقّ کار، بهداشت و درمان، 

ارگر بقۀ کزنان ط رویِ ناپذیر است. مسائل اخصی که پیشِداری جداییاجتماعی و جنگ و نظام سرمایه

ند توااز خالل بسیج کلّ طبقۀ کارگر می دیت با تمامی اشکال تبعیض( تنهاضقرار دارند )حق سقط جنین و 

 جواب بگیرند.
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های عظیمی در نتیجه به یک برنامۀ سوسیالیستی برای طبقۀ کارگر ایاالت متحده و جهان نیاز است. ثروت

 نگچاز  ،های غول پیکرها و بانکیت از ابرشرکتبایست با سلب مالکاند میکه کارگران خلق کرده

رزه برای وحدت و بر مبا یبایست متکثروتمندان بیرون آورده شود. مقابله با ناسیونالیسم و شووینیسم می

 مشترک آن باشد. ییکپارچکی طبقۀ کارگر کلّ کشورها حول منافع طبقات

یابی سیاسی طبقۀ کارگر را چه از حزب انسازم استقالل ترمبارزه برای این برنامه در هر لحظه ضرو

 ند.کمطرح می ،کنندهایی که به نظام مسلط دو حزب بورژوایی خدمت میتمامی سازمان از دمکرات و چه

 ۱۰1۲مارس  ۱

 



 

 

 نشر میلیتانـــت راندداری حقوق زنان را به عقب میچین: سرمایه
 -----------------------------------------------              www.militaant.com 

 

102 

 راندداری حقوق زنان را به عقب میچین: سرمایه

 وینسنت کولو

سبت سال نوی چینی، ظاهراً پربیننده به منا (CCTV)« تلویزیون مرکزی چین»برنامۀ جشنوارۀ بهاری 

و شمار  دشومیکانال  دولتی پخش  1۱۵ترین برنامۀ تلویزیونی جهان است. این برنامه به طور زنده از 

شود. این برنامۀ میمیلیون نفر برآورد  ۳۰۰های اخیر، بیش از بینندگان آن، با وجود کاهش طی سال

فوریه  1۱آوری سکسیستی است. برنامۀ امسال که در تاریخ نمایشی چهار ساعت و نیمه، به شکل شرم 

های ترین جایگاه را در نظرات فعالین حقوق زنان و بسیاری از کاربرانی که در شبکهروی آنتن رفت، پایین

 اند، به خود اختصاص داده است.کردهاجتماعی وسیع، اما شدیداً تحت کنترل چین صحبت 

های برنامه دارند ما را به تبعیض و تمسخر زنان دست زد. آیا کارگردانجشنواره به طور شرم آوری به »

این تنها یکی از   1«دوران امپراتوری، زمانی که زنان مجبور بودند پاهای خود را ببندند، باز می گردانند؟

 ()نسخۀ چینی شبکۀ توئیتر Weiboهزاران نوشتۀ آکنده از خشم به دنبال پخش برنامۀ جشنوارۀ امسال در 

ته و اشاره به باد انتقاد گرف« زهرآلود»ای بود. یک طومار اعتراضی فمینیستی، این برنامه را به عنوان برنامه

مورد نبوده  ۷۰تر از کرده است که در این برنامه تعداد قطعات کوتاه کمدی که زنان را دست می اندازد، کم

ه )کسانی ک« زندختران تیغ»کارمند به عنوان نشان داده شدند و زنان « ماندۀ غذاپس»است. زنان مجرد 

 اند برای ارتقای شغلی، به داخل رختخواب کارفرمایان خود هم شیرجه بروند(. آماده

این اعتراضات شاهدی زنده از ظهور نسل جدیدی از فعالین زن در چین است که علیه خشونت خانگی و 

ن شهر، فعالین فمینیست اعتراض خود را با اشغال تبعیض در بازار کار دست به اعتراض می زنند. در چندی

                                                            

 پاهای اندازۀ هب تقریباً پاها شدن کوچک و شکل تغییر باعث جوان، دختران پاهای بستن با که باستان چین در ارتجاعی و دردناک سنتی .1 
 یا دهم قرن) چین امپراتوری پادشاهی ده و سلسله پنج دورۀ طی در باال طبقات دربار رقاصان میان در رسم این. شدند می عروسک یک

 پاها، بستن. دش مبدل پایینی، اقشار جز به همه، میان در شایع رسمی به نهایتاً و یافت گسترش سونگ سلسلۀ دورۀ در اما برخاست،( یازدهم
 کارگیری هب مستلزم کارهای به نیازی اصوالً که ثروتمند هایخانواده از زنان) شد برجسته جایگاه و یتموقع نمایش برای ایوسیله عنوان به

 بیستم قرن یلاوا از نهایتاً رسم این. کرد باز جای چین حاکم فرهنگ در زیبایی نماد عنوان به ترتیب این به و( کردندمی چنین نداشتند، پاها
 مترجم -شده خشکانده
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های طوالنی تر برای زنان نشان های مردانه برای جلب توجه عموم به نبود تسهیالت و وجود صفتوالت

داده اند. باید به یاد داشت که این موارد تحت یک دیکتاتوری سفت و سخت پیش می رود که به سرعت 

 کند.میهر اعتراضی را خفه 

تری برمی دارد. عقب رانده و انزجار از جشنوارۀ ساالنۀ تلویزیونی، پرده از مشکل به مراتب بزرگخشم 

ایگزینی تر، همراه با جشدن موقعیت اجتماعی زنان، خود بخشی از تثبیت ضد انقالب چین در سطحی وسیع

طق  شهر و روستا، و مناداری و بازسازی نابرابری شایع میان فقیر و غنی، ریزی دولتی با سرمایهبرنامه

 شرق و غرب کشور است.

 گسترش شکاف درآمدی

 1۵۵۰اقتصاد بازار به افزایش نابرابری جنسیتی از دهۀ »لیژیا ژانگ، نویسندۀ فمینیست، خاطر نشان کرد 

 (.۱۰1۷ژوئن  China File ،11سایت )وب« به این سو انجامیده است

مردان بازتاب یافته است. تحولی که مغایر با روند بین این امر در گسترش شکاف درآمدی میان زنان و 

 .کند، هرچند که هنوز هم زنان را منتفع نمیاست المللی کاهش اختالفات دستمزدی

درصد از عواید  ۳۲.۶، به طور متوسط معادل با ۱۰1۰طبق آمارهای رسمی، زنان شهری چین در سال 

کاهش نشان می دهد. در مناطق  1۵۵۰ر سال درصد د ۲۱مردان درآمد داشتند، رقمی که نسبت به 

 درصد از دستمزد مردان است.  ۹۳روستایی، دستمزد زنان تنها 

نیویورک »زنان کارگر یقه سفید، با دیواری از رویکردهای سکسیستی و تبعیض آشکار رو به رو هستند. حتی 

ان سوسیالیستی جای خود را در ادارات، برابری طلبی دور»کند که می( تصدیق ۱۰1۹فوریۀ  ۱۰« )تایمز

ک این روزنامه به نقل از ی«. به سکسیسم آشکار داده و در برخی موارد به واسطۀ قانون تقویت شده است

ه جایگاه زنان بهبود نداشته، و در برخی موارد پسرفت داشت»فمینیست چینی به نام فنگ یوآن می نویسد: 

 «.است
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 :حقایقی که روند منفی را به تصویر می کشد

درصد از کارفرمایان در زمان استخدام کارمندان، شروطی  ۳۵نشان می داد که  ۱۰1۰* پژوهشی در سال 

ی را مانند توان عباراتمیکنند. در زمینۀ تبلیغات، به کرات میجنسیتی را با وجود غیرقانونی بودن اعمال 

 مشاهده کرد.« بانوان جذاب»یا فقط « تنها برای متقاضیان مرد»

شارکت زنان در نیروی کار چین با توجه به معیارهای بین المللی باال است، اما سهم زنان شهری از * م

 درصد تنزل یافته است. ۳1درصد )دو دهۀ گذشته( به  ۲۲اشتغال، از بیش از 

ین تر از یک پنجم اهای کشاورزی روستایی اساساً در دستان مردان است، تنها کم* سند مالکیت زمین

 شود. در مواقع طالق، زنان اغلب دست خالی باقی می مانند.میها شامل نام همسران مردان قرارداد

* یک میلیون چینی هر ساله برای جراحی زیبایی به کرۀ جنوبی می روند، این عالوه بر افرادی است که 

سال آخر  هزار کلینیک در چین مورد عمل جراحی قرار می گیرند. در پکن، دانش آموزان ۹۰در بیش از 

درصد بیماران جراحی پالستیک را تشکیل می دهند، موردی که  ۱۰مقاطع متوسطه و دانشگاه، بیش از 

تردید به فشار شدید در بازار کار از طریق تکیۀ وسیع بر ملزومات ظاهر فیزیکی فرد در تبلیغات شغلی بی

 پیوند دارد.

ه ن، اکنون شایع و بسیار آشکار است. کارفرمایان بتبعیض علیه زنان در بازار کار، با وجود غیرقانونی بود

ندرت از تبلیغات شغلی آشکارا سکسیستی خم به ابرو می آوردند، چرا که چنین رویکردهای ارتجاعی، 

 در پکن، نشان می داد که وقتی یک« دانشگاه خلق»مقبولیت اجتماعی یافته اند. پژوهش سال گذشتۀ 

 ، شانس فارغدشومیهای کاریابی ارسال نس مخالف، به بنگاهرزومۀ شغلی یکسان، منتها از سوی ج

درصد باالتر از فارغ التحصیالن زن است. این رقم برای فارغ  ۶۵.۱التحصیالن مرد برای مصاحبه 

ای، چنین رویکردهای یافت. مانند هر جامعهدرصد افزایش می ۹۶التحصیالن تحصیالت تکمیلی به 

 هایتوان در برنامهمیگیرد که نمونۀ آن را وی قشر حاکم سرچمشه میجنسیتی همواره از باال، از س

« ای زیبامنظره»چین تصویری را با عنوان « روزنامۀ خلق»مشاهده کرد. CCTV جشنوارۀ سال نو در 

نمایش  ۱۰1۱مین کنگرۀ حزب کمونیست حاکم در سال 1۱منتشر کرد که زنان میزبان را مشغول کار در 
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روشن این تصویر این است که زنان دکور تزئینی هستند، درحالی که مردان تصمیم می  می داد. پیام

 گیرند.

 انقالب و ضدّ انقالب

 که با وجود جنبۀ منفی بروکراسی گسترده، مشاغل -در دورۀ مائوئیستیِ برنامه ریزی دولتی، نقش دولت

شکاف میان کار، دستمزد و جایگاه را به همۀ افراد تخصیص می داد و بنابراین به عنوان عامل کاهندۀ 

ای می شد. همراه با مالکیت دولتی و شرمانهمانع چنین تبعیض بی -داشتاجتماعی مردان و زنان نقش 

 پدرساالری هم از سوی-های کهنۀ فئودالیتنظیم مقررات، فشار اجتماعی عظیمی برای دور ریختن روش

تی قابل توجه در میان طیف چپ چین ، و هم از سوی زنان وجود داشت که انعکاسی از یک جریان فمینیس

، حکومت مائو ازدواج اجباری و نظام ازدواج موقت را ممنوع کرد 1۵۹۰مردم رادیکالیزه شده بود. در سال 

های حکومت درحوزۀ روابط تکانیترین خانهتر ساخت. این یکی از مهمو طالق را برای هر دو جنس راحت

 وقع انجام شده بود.زناشویی بود که تا آن م

این تغییرات به برابری کامل برای زنان منجر نشد و برخالف ادعای حزب کمونیست نمی توانست به 

م واقعی امری که برای سوسیالیس -توصیف شود. اما با وجود حاکمیت استبدادی مائو« سوسیالیسم»عنوان 

شده و دولتی، در را به سوی رهایی  وجود حیاتی یک اقتصاد برنامه ریزی -یک ارتداد به شمار می رود

 داری در تالش برای بستن آن است.زنان باز کرد که اکنون ضدّ انقالب سرمایه

تبعیض جنسیتی در کارخانه به مراتب بدتر از ادارات است. پژوهشی بر روی بیش از یک میلیون آگهی 

ی های جنسیتها  علناً اولویتهیاستخدام اینترنتی، نشان می داد که در مجموع بیش از ده درصد از آگا

 درصد می رسید. ۱۶داشتند، این رقم برای مشاغلی که به تحصیالت دانشگاهی نیاز داشتند، به 

 زنان کارگر

، انجام «عدم بارداری»ی برای امضای بند ونزنان شاغل چه در کارخانه و چه اداره، با فشار غیرقان

شوند. زمانی که یک کارگر زن باردار میعدم ازدواج رو به رو  های بارداری و حتی امضای تعهد بهآزمایش
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، کارفرما اغلب او را به کار دشوار و ناراحت، یا ساعات طوالنی وامی دارد تا او را وادار به ترک شغل دشومی

ه از سوی حکومت برای اجازه ب« سیاست تک فرزندی»کند. این نگرانی وسیعاً وجود دارد که تعدیل اخیر 

جین شهری در جهت برخوردی از فرزند دوم، می تواند عمالً زنان را به عقب براند و تبعیض را در بازار زو

ها  بیش از ادارات کارمندان یقه سفید، به چشم می خورد. کار افزایش دهد. آزار و اذیت جنسی در کارخانه

درصد از زنان کارخانه در  ۲۰، «مرکز زنان کارگر آفتابگردان»از سوی  ۱۰1۶در یک پژوهش در سال 

درصد از تماس ناخواستۀ بدنی با خود  ۶۱ها مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند، آنگوآنگژو گفتند که 

 های رکیک دریافت کرده بودند.های تلفنی یا پیامدرصد تماس ۱۹گزارش دادند و 

ر کارخانه هر چیزی هستند به با این حال همان طور که اعتصابات سال گذشته نشان می دهد، زنان کارگ

کنند. با دو برابر شدن شمار اعتصابات در سال میجز آن زنبورهای کارگر پستی که کارفرمایان تصور 

، زنان کارگر به صدر بسیاری از مبارزات و به خصوص مبارزات یک سال پیش یوئه ۱۰1۶نسبت به  ۱۰1۷

طول سه دهۀ گذشته بود و زنان کارگر کفش  ترین اعتصاب چین دریوئن وارد شدند. این مورد بزرگ

تری از همکاران ها ارادۀ کمآندرصد از نیروی اعتصاب را شکل دادند، و این برداشت را که  ۲۰سازی، 

 بینی عظیم داریم که جنبشمرد خود دارند محو کردند. با تغییر و تحوالت اخیر، دلیلی برای این خوش

زات درحال ظهور طبقۀ کارگر پیوند بخورد و از این طریق نیرویی را بسازد نوپای زنان چین می تواند با مبار

 های ستم بر زن را ویران کند. که قادر است یک بار و برای همیشه نظام موجود را سرنگون و ریشه

www.chinaworker.info/en/2015/03/04/9655
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 چیست؟ زن روز

 الکساندرا کولونتای-

به قلم الکساندرا کولونتای یک هفته پیش از برگزاری اولین مراسم روز « روز زن»این مقاله با عنوان 

در روزنامۀ پراودا  1۵1۶مارس( سال  ۱فورویه ) ۱۶جهانی همبستگی پرولتاریای زن در روسیه به تاریخ 

، حقوقی اقتصادی و سیاسی زنانبیمنتشر شد. این روز در سن پترزبورگ بعنوان فراخوان کارزار علیه 

 . 1بودطبقۀ کارگر و بیداری آگاهی بین زنان کارگر نشان شدهوحدت 

--------------------- 

رفدار ها و زنان طروز زن چیست؟ آیا واقعاً ضروری است؟ آیا به معنای تأیید زنان طبقۀ بورژوا، فمینیست

 نیست؟ آیا به ضرر وحدت جنبش کارگری نیست؟ ۱حق رأی

خورد. سیر وقایع شود اما هنوز هم در روسیه به گوش میده نمیگرچه این سؤاالت دیگر در خارج شنی

 است.خود پاسخی روشن و وزین برای این سؤاالت عرضه کرده خودیبه

ای از زنجیر مستحکم و دراز جنبش زنان پرولتری است. ارتش متشکل زنان کارگر هر حلقه« روز زن»

را  های کوچکی از کارگران زنیکارگری تنها گروههای شوند. بیست سال پیش اتحادیهتر میساله افزون

های جا در بین صفوف حزب کارگران پراکنده شده بودند دربرمی گرفت. اکنون اتحادیهجا و آنکه این

ای هزار زن در جنبش اتحادیه ۱۰۰هزار عضو زن دارند. در آلمان حدود  ۱۵۱کارگری انگلیس بیش از 

های کارگری بوده و هزار زن در اتحادیه ۷۲ارگران اند. در اتریش هزار زن هم عضو حزب ک 1۹۰بوده و 

اند. همه جا در ایتالیا، مجارستان، دانمارک، سوئد، نروژ و سوئیس زنان طبقۀ هزار نفر هم عضو حزب ۱۰

کارگر مشغول سازماندهی خود هستند. ارتش زنان سوسیالیست تقریباً یک میلیون عضو دارد. چه نیروی 

                                                            
 /day.htm-/womens1913www.marxists.org/archive/kollonta: منبع .1 

 
۱ Suffragette 
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این نیرویی است که قدرتمندان این دنیا وقتی هزینۀ معیشت، بیمۀ مادری، کار کودک و قدرتمندی! 

 گذاری در حمایت از کار زن مطرح است، ناچارند به حسابش آورند.قانون

ان بکشند. شکردند باید به تنهایی فشار مبارزه علیه سرمایه را بر دوشمیزمانی بود که مردان کارگر تصور  

بقۀ حال وقتی زنان طبدون کمک همپایگان زن خود مواجه شوند. بااین« دنیای قدیم»ید با به تنهایی با

ی همسر خاطر بیکارفروشند وارد شده و بنا به احتیاج، بهکارگر به صفوف آنانی که نیروی کارشان را می

زنان در صفوف گاه مردان کارگر دریافتند که فروگذاشتن شدند؛ آنیا پدرشان به بازار کار هُل داده 

ها خواهد بود و آن را عقب نگه خواهد داشت. هرقدر تعداد مبارزین به ضرر جنبش آن« ناآگاهان طبقاتی»

تر است؛ زنی که همیشه در آشپزخانه است و حقی به جامعه، تر باشد، شانس پیروزی هم بیشآگاه بیش

چیز به امر از آنِ خودش ندارد و همه «فکری»دولت یا خانواده ندارد، چه آگاهی دارد؟ چنین فردی، هیچ 

 گیرد.و ارادۀ پدر یا همسرش انجام می

ها نه تنها هیچ سودی برای طبقۀ کارگر ندارد که اعتنایی آنماندگی و غیاب حقوق زنان، انقیاد و بیعقب

اند توتواند جذب جنبش شود؟ چگونه میهمانا مستقیماً به ضررش خواهد بود. اما چگونه زن کارگر می

 بیدار شود؟

حل مناسب را سریعاً درنیافت. تشکالت کارگری به روی زنان جریان سوسیال دموکراسی خارج از کشور راه

باز بود، اما چرا تنها عدۀ کمی به آن وارد شدند؟ زیرا که طبقۀ کارگر در آغاز متوجه نبود که زن کارگر 

هاست که تحت قلدریِ دیگری بوده، نترین عضو طبقه از حیث حقوقی و اجتماعی است و قرمحروم

که ذهن و قلب او را به حرکت درآورد نیازمند روش خاص و زبانی مرعوب و محاکمه شده است و برای آن

باشد. کارگران در آغاز از این ایده که زن در این دنیای پر از عنوان زن برایش قابل فهم هستیم که به

ان فروشندۀ نیروی کارش بلکه به عنوان مادر و زن نیز تحت استثمار و عاری از حقوق نه فقط به عنو

حال وقتی حزب سوسیالیست کارگران متوجه این نقص شد، جسورانه استثمار است، استقبال نکردند. بااین

 به دفاع از زنان، هم در مقام کارگر و هم در مقام زن و مادر پرداخت.  
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ای از زنان کارگر شدند؛ بیمۀ مادر و فرزند، حقوق های همۀ کشورها خواستار حمایت ویژهسوسیالیست

ها بود. هرقدر حزب کارگران همراه زنان کارگر شان از جملۀ این حمایتسیاسی برای زنان و دفاع از منافع

تری به حزب پیوستند و حزب را مدافع واقعی خود این هدف ثانویه را بهتر درک کرد، زنان با میل بیش

ها هم در حال مبارزه است. طبقۀ کارگر برای نیازهای ضروری و انحصاراً زنانۀ آن دانسته و فهمیدند که

اند. اکنون بار اصلی خودِ کارگران زن آگاه و متشکل هم تالش زیادی برای روشنی این هدف انجام داده

و  هاجذب کارگران زن به جنبش سوسیالیستی بر عهدۀ خود زنان است. احزاب همۀ کشورها، اینک کمیته

های زنان در بین جمعیت زیادی از زنان ناآگاه ها و دفاتر خاص مربوط به زنان دارند. این کمیتهدبیرخانه

 چنین از نزدیک به بررسی مسائل و مطالباتکنند. آنان همشان میسیاسی فعالیت کرده، آگاه و متشکل

یا شیرده، اصالح قانونی کار زن، راه پردازند. از جمله: حمایت و تأمین مادران باردار مربوط به زنان می

اندازی کارزار علیه فحشا و مرگ کودکان، مطالبۀ حقوق سیاسی برای زنان، بهبود وضعیت مسکن، کارزار 

 علیه هزینۀ باالی معیشت و غیره.

که در حال مبارزه برای جنبش طبقاتی ترتیب زنان کارگر به عنوان اعضای حزب، عالوه بر آنبدین

ند، نیازها و مطالباتی را که ایشان را به عنوان زنان، همسرانِ در خانه و مادران هم متأثر مشترکی هست

جنگد، نیازهای کند و برای آن میکنند. حزب از این مطالبات حمایت میکند برجسته و مطرح میمی

 کارگران زن بخش جداناپذیری از جنبش مشترک کارگری است.

چرا باید  پرسندحال برخی میکنند. بااینلیه نداشتن حقوق تظاهرات میترین زنان عمتشکل« روز زن»در 

و  ها و نشستداشت؟ این جزوه دادن« روز خاص زنان»؟ چرا باید جدا کردزنان کارگر را 

 زنان و هانیستفمی تأیید معنای آید؟ مگر در تحلیل نهایی بهها به چه کار زنان کارگر میگذاشتنکنفرانس

 نیست؟ رأی حق دارطرف بورژوای

دانند نمی رأی را حق طرفدار بورژوای فقط کسانی که فرق اساسی  بین جنبش زنان سوسیالیست و زنان

 توانند چنین فکری داشته باشند.می
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داری است شان تحقق همان امتیازات، قدرت و حقوقی در جامعۀ سرمایهها چیست؟ هدفهدف فمینیست

ن دارند. هدف زنان کارگر چیست؟ هدفشان الغای تمامی امتیازاتی است شاکه همسران، پدران و برادران

اشد یا زن ب« اربابش»کند است. برای زن کارگر فرقی نمیواسطۀ ثروت و خون افراد به دست آمده که به

 اش در راه لغو مقام کارگری خود است.مرد. همگام با تمامی طبقه

مۀ گویند: ما خواستار حقوق هبرابرند. زنان کارگر در پاسخ میجا خواستار حقوق ها همیشه و همهفمینیست

شهروندان اعم از زن و مرد هستیم، اما فراموش هم نخواهیم کرد که کارگریم و شهروندیم و البته مادر 

ایم، خواستار  حمایت ویژه از دولت و جامعه برای خود و نیز هستیم. و به عنوان مادرانی که زایشگر آتیه

 انیم.مکودکان

دا است. ها جکنند که در این نقطه نیز مسیر ما از آنها برای کسب حقوق سیاسی تالش میفمینیست

ر تر و پایدارتدهد راهشان را سادهها اجازه میبرای زنان بورژوا حقوق سیاسی صرفاً ابزاری است که به آن

امی در وق سیاسی برای زنان کارگر، گبه جهانی که بر پایۀ استثمار کارگران استوار است بگشایند. اما حق

 مسیر پرسنگالخ و دشواری است که به سیادت مطلوب کارگر نظر دارد.

های زیادی رأی جدا شده است. شکاف حق طرفدار بورژوای دیرزمانی است که مسیر زنان کارگر از زنان

زیادی بین منافع زن در اهدافی است که زندگی پیش روی هر یک از آنان قرار داده است. تضاد بسیار 

کارگر و سَرکارعِلیۀ مالک، بین کلفت و اربابِ زن وجود دارد. هیچ نقطۀ تماس، سازش و همگرایی بین 

اص ها و مطبوعات ختواند باشد. بنابراین مردان کارگر نباید از روز مجزای زنان، نشستها نیست و نمیآن

ن طبقۀ کارگر صرفاً ابزاری برای برانگیختن آگاهی زنان کارگر بترسند. هر نوع کار خاص و مجزا بین زنا

ه و جنگند. روز زنان و کار آهستای بهتر میزن کارگر و کشاندن او به صفوف کسانی است که برای آتیه

انگیزد نه در جهت تجزیۀ جنبش که برای وحدت پرظرافتی که در این روزها آگاهی زنان کارگر را برمی

 گیرد.طبقۀ کارگر صورت می

ش بخبخش جنبش طبقاتی مشترکمان و مبارزۀ همزمان برای رهایی خودِ زنان، الهامبگذاریم حس فرح

 کارگران زن برای پیوستن به مراسم روز زن باشد. 
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 روابط خانوادگی در شوروی

 (1۵۶۱) پاسخ تروتسکی به چهارده سؤال

 «؟تبدیل کرده است را به ربات هاانسان آیا دولت شوروی.»1

که تمدن  ندکنمیمانند تولستوی و یا راسکین، اعتراض  پدرشاهی نظام هایرسم چرا؟ ایدئولوگمن می پ

د. در چند دهۀ گذشته، این کنمیروح بدل بی هایماشینی، دهقانان آزاد و صنعتگران را به آدم ماشینی

 )تیلوریسم و فوردیسم( را نشانه گرفته است. تر نظام صنعتی امریکااتهام بیش

ی که روح را می خراشند، می شنویم؟ چرا به هایامروز، از شیکاگو و دیترویت اعتراضی به این ماشین آیا

پوستی برنمی گردیم؟ نه؛ ما این را نمی  هایبازنمی گردیم؟ چرا به باالپوشها  تبرهای سنگی و دخمه

جه تحده بوده است و به هیچ وتنها مرید ایاالت م مینۀ مکانیزاسیون، جمهوری شوراها تاکنونپذیریم. در ز

 قصد توقف در نیمۀ راه را ندارد.

 هانامتمایز نظم اجتماعی باشد. آیا انس هایاما شاید منظور سؤال، نه در عملکرد مکانیکی، بلکه در ویژگی

در دولت اتحاد جماهیر شوروی به این دلیل که ماشین آالت مایملک دولت اند و نه تحت مالکیت 

؟ کافی است این سؤال را بپرسیم تا آشکارا نشان دهیم که این سؤال از شوندمیبدل ن خصوصی، به ربات

 اساس بی بنیان است.

زندگی  استاندارد پایین و انعطاف ناپذیر، تنش شدید نیروها مسألۀ رژیم سیاسی، دیکتاتوری نهایتدر 

حقایق، نه تنها نمود رژیم نوین، برجای باقی می ماند. معنایی در انکار این واقعیت وجود ندارد. اما این 

 .است ماندگی عقب دهشتناک بلکه میراث 

د، دیکتاتوری نیز می بایست انعطاف پذیرتر و مالیم تر کنمیهمان طور که رفاه اقتصادی در کشور رشد 

ن ایدهی امور باز خواهد کرد. برای سامانای ، راه را به سوی شیوههاناشود. شیوۀ جاری فرماندهی به انس

 شود.میراه، نه به ربات، که به نظم واالتر انسانی منتهی 
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گروهی کوچک در کرملین افتاده  به دست آیا دولت اتحاد جماهیر شوروی، کامالً. »2

 «ند؟کنمیاست که قدرت الیگارشی خود را در هیئت دیکتاتوری پرولتاریا اعمال 

کومت مختلف سیاسی بنابر مقتضیات ح هایو روشها البته که چنین نیست. طبقه می تواند با کمک نظام

کند. بنابراین، بورژوازی در مسیر تاریخی خود، از طریق حکومت سلطنت مطلقه، بناپارتیسم، جمهوری 

را اری دسرمایهپارلمانی، و دیکتاتوری فاشیستی راه خود را طی کرد. همۀ این اشکال حکومت، خصلت 

و مطبوعات، دست در دست  اداره کنندگان ابزار تولید، مدارستوانگران،  بطوریکهکنند میحفظ 

 .ندکنمی محافظت بورژوازی مالکیت از همه از بیش  بورژوازی

رژیم شوروی به معنای حاکمیت پرولتاریاست، فارغ از میزان گستردگی قشری که قدرت را فوراً در دستان 

 خود متمرکز کرده است.

ربوده است و آموزش را به نظام تبلیغات بلشویکی آیا شوروی شادی کودکانه را . »3

 «مبدل کرده است؟

آموزش کودکان همیشه و همه جا با تبلیغات درآمیخته است. تبلیغات با القای مزیت استفاده از دستمال 

 و یا بالعکسها  و به مزایای پالتفرم جمهوری خواهان بر دموکرات دشومیآغاز ها  برای پاک کردن دست

ترین بزرگ ازیکی « سنت پُل»که  انکارکردتوان مینروح دین، تبلیغات است. مطمئناً  رسد. آموزش، در می

 مبلغان بود.

دنیوی جمهوری فرانسه به مغز استخوانش رسیده بود. هستۀ کالم این بود که  هایتبلیغات در آموزش

 کم ملت فرانسه حک شده است.تمامی فضایل در نهاد ملت فرانسه یا، دقیق تر بگوییم، در طبقۀ حا

نیز تبلیغات است. تنها تفاوت این است که در کشورهای  توان انکار کرد که آموزش کودکان شورویمین

در  ود.شمیتزریق  شوندمیکهن که حقایق مسلم فرض  هایبورژوازی به کودکان احترام به نهادها و ایده

در « غاتتبلی» شود.می، و در نتیجه با اشتیاق پذیرفته نوین است هایاتحاد جماهیر شوروی مسأله، ایده
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 هاآنی به کار می برند که به هایمعنای منفی آن، نامی است که مردم معموالً برای دفاع و گسترش ایده

 راضی نیستند.

در دوران محافظه کاری و ثبات، تبلیغات روزمره قابل توجه نیست. در زمان انقالب، تبلیغات، ضرورتاً 

، از کانادا به 1۵1۲د. وقتی که من با خانواده ام، در اوایل ماه مهکنمیصلت خصم آمیز و تهاجمی پیدا خ

)تقریباً همان دبیرستان( درس می خواندند که فرزندان « ژیمناسیوم»مسکو بازگشتم، دو پسر من در یک 

، ر داشتند. در کل دبیرستانبسیاری از سیاستمداران، از جمله برخی از وزرای دولت موقت نیز در آن حضو

رس مدا»تنها دو بلشویک حضور داشتند، پسران من، و یک هوادار دیگر. با وجود این قانون رسمی که 

، پسر من در سن دوازده سالگی نامهربانانه به عنوان یک بلشویک مورد ضرب «باید از سیاست مبرا باشد

ای پتروگراد انتخاب شدم، پسر من هرگز به و شتم قرار گرفت. پس از آن که من به عنوان رئیس شور

د تبلیغات ضها  نامی غیر از رئیس خطاب قرار نگرفت و بار دیگر مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این

 بلشویکی بود.

 می نالند. اگر دولت باید جامعۀ جدیدی« تبلیغات»از  اندکردهوالدین و معلمانی که خود را وقف جامعۀ کهن 

 می تواند آن را از جایی غیر از مدرسه بیاغازد؟ را بسازد، آیا

به چه دلیل و به کدام شیوه؟ کودکان شوروی بازی « ربود؟ها  آیا تبلیغات شوروی شادی را از بچه»

دیگر. مراقبت غیر معمول رژیم  هایند، آواز می خوانند، می رقصند، و می گریند مثل همه بچهکنمی

رگ قدیمی، م هایبدخواه را هم به تأیید واداشته است. در مقایسه با رژیمشوروی از کودکان حتی ناظران 

و میر نوزادان به نصف کاهش یافته است. درست است، کودکان در شوروی چیزی دربارۀ گناه نخستین و 

. پس از مرگ ربوده شده است گفت که از کودکان، شادی زندگیِتوان میاین معنا  بهبهشت نمی آموزند. 

تخصصی در این مسائل ندارم تا با جرأت این فقدان را قضاوت کنم. همچنان، دردهای این زندگی، هیچ 

زندگی پیش رو تقدم دارد. اگر کودکان مقدار الزم کالری را دریافت کنند، با شور زندگی  هایبر شادی

 ند.کنمیمضاعف دالیل کافی برای شادی پیدا 
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پیش من آمد. اگر چه او هیچ از خدا نمی دانست، تمایالت  دو سال پیش نوۀ پنج ساله ام، از مسکو

غیراخالقی در او ندیدم، مگر زمانی که موفق شد با کاغذ روزنامه لولۀ دستشویی را بند آورد. برای این که 

 کاتولیک بفرستیم. خواهران هایبازی شود، مجبور شدیم او را به کودکستان راهبهبا کودکان دیگر هم

 بال اصول اخالقی این آتئیستِ اکنون هفت سالۀ من، چیزی جز تحسین روا نداشتند.گرانمایه در ق

 هایکودکان روسیه، از نزدیک آشنا شوم، هم کتاب هایبه لطف این نوه، در سال گذشته توانستم با کتاب

 ر قابلشوروی به طور غی هایبا وجود این، کتاب شود.میشوروی و هم مهاجران. تبلیغات در هر دو دیده 

ن کوچک با خواندن و گوش دادن به ای هایقیاسی، بانشاط تر، پویاتر و سرشار از زندگی است. این انسان

ترین لذت را می برند. هیچ یک از تبلیغات شوروی، دوران شادی کودکان را به یغما نبرده بیشها  کتاب

 است.

 «؟را از بین برده است آیا بلشویسم عمداً خانواده. »2

 «آیا بلشویسم همۀ استانداردهای اخالقی در رابطۀ جنسی را فروپاشانده است؟». 5

 «آیا این درست است که دو همسری و چند همسری در نظام شوروی جرم نیست؟. »3

واحدی اجباری بر اساس عقدنامه ازدواج ، تقدیس کلیسا، حقوق مالکیت، و پاسپورتی « خانواده»اگر مراد از 

 یسم این خانوادۀ پلیسی را از بنیان کنده است.واحد باشد، پس بلشو

نی برای زن باشد، آن گاه سلطۀ نامحدود والدین بر فرزندان، و فقدان حقوق قانو« خانواده»اگر مراد از 

 ، متأسفانه، هنوز به طور کامل بقایای بربریت کهن جامعه را نابود نکرده است.بلشویسم

ها  ل باشد، نه در شکل قانونی بلکه در معنای واقعی آن، بلشویکتک همسری ایده آ« خانواده»اگر مراد از 

 نمی توانند چیزی را که به جز چند استثنا، هرگز روی زمین به وجود نیامده است، برچینند.

برای تعدد زوجات و ای برای بیان این که قانون ازدواج اتحاد جماهیر شوروی انگیزهای مطلقاً هیچ پایه

واقعی در دسترس نیست، و نمی تواند باشد. اما حتی  هایوجود ندارد. آماری از ازدواج چند شوهری است
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ناکام خیلی متفاوت از  هایمطمئن بود که شاخص آمار زنا و ازدواجتوان میبدون ستونی از آمار و ارقام 

 د.هم باش مربوط با نیویورک، لندن، یا پاریس نیست. چه کسی می داند؟ شاید حتی کمتر هایداده

شوروی به هیچ  د کهکنمیدر رابطه با روسپی گری، پیکار شدید و نسبتاً موفقی در گرفته است. این اثبات 

کال گری تجلی مخرب ترین و زیانبارترین اشکند که روسپینمیوجه بی بندوباری لجام گسیخته را تحمل 

 آن است.

لیس قیود پ که بدون بل، استانداردی ایده آل استمتقا ازدواج طوالنی و بادوام، بر اساس عشق و همکاری

 یازهایناز  ییرها بعد از است. تأثیرات مدارس، ادبیات، و افکار عمومی در شوروی به این سو از ت،و روحانی

می یابد که فیزیولوژی، روانشناسی و اهمیت به رفاه مردم چنان اقتصادی، رابطۀ بین زن و مرد راه خود را 

د. رژیم شوروی هنوز از حل این مسأله، به مانند دیگر مشکالت اساسی عاجز کنمیین ماهیت آن را تعی

غیر انتقادی و  است، اما برای حل آن شرایط جدی را ایجاد کرده است. در هر صورت، ازدواج دیگر سنت

 است بر دوش خرد جمعی.ای اقتضائات نیست؛ بلکه وظیفه از برآمده وه جبر خارج از اراد

 هاآنپنج و نیم میلیون کودک در اتحاد جماهیر شوروی به دنیا می آیند که بیش از سه میلیون از  ساالنه،

زنده می مانند. روسیۀ تزاری هرگز چنین رشد جمعیتی را به خود ندید. این واقعیت به تنهایی صحبتِ از 

 د.کنیمهم پاشیدگی اخالقی و یا کاهش نیروهای حیاتی در جمعیت روسیه را غیر ممکن 

 «؟دشومیجرم محسوب ن آیا درست است که زنای با محارم. »1

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 جماهیر شوروی در مورد زنای با محارم چه گفته یا این که 

از طرفی، در حوزۀ ها  م تمام این پرسشکنمیکرده پاسخ دهم. با این حال، فکر ای آن اشاره اصالً به

آسیب شناسی و از طرف دیگر در حوزۀ آموزش جای می گیرد، تا جرم شناسی. زنای با محارم کیفیت 

ندرست ت هایاز انسانای مطلوب و قابلیت بقای نسل را کاهش می دهد. به همین دلیل اکثریت گسترده

 آن را تخطی از استانداردهای طبیعی می دانند.
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 هایهدف از سوسیالیسم آن است که منطق را نه تنها به مناسبات اقتصادی، بلکه تا جای ممکن به عملکرد

بیولوژیک انسان وارد کنند. امروز، مدارس اتحاد جماهیر شوروی در تالش اند تا کودکان را نسبت به 

و روح انسان آگاه کنند. دلیلی برای این باور وجود ندارد که موارد آسیب شناختی  نیازهای واقعی جسم

زنای با محارم در روسیه بیشتر از کشورهای دیگر است. در عین حال، به نظر من، دقیقاً ضرر مداخلۀ 

به  1«بایرون»قضایی می تواند بیش از حسن آن باشد. برای مثال، پرسیدنی است که آیا بشر از فرستادن 

 دست دستگاه قضایی بریتانیا به زندان چیزی به دست می آورد؟

 «؟دشومیآیا این درست است که طالق با درخواست جاری . »۸

آیا این درست است که در کشورهایی هنوز »البته این درست است. بجاست سؤال دیگری پرسیده شود: 

 «طالق با درخواست یکی از طرفین ازدواج قابل حصول نیست؟

آیا این درست است که شوراها هیچ احترامی برای پاکدامنی مردان و زنان قائل . »3

 «نیست؟

 م که در این زمینه، مسألۀ احترام مطرح نیست، بلکه ریاکاری کاهش یافته است.کنمیمن فکر 

 و سلطان کبریت، دشمن آشتی ناپذیر اتحاد جماهیر شوروی -«ایوار کروگر»آیا شکی وجود دارد که مثالً 

بی اخالقی پسران و  -کسی که از وی به عنوان زاهدی سرسخت در تمام طول عمرش یاد شده است

ند خود به دنبال تقدیس کلیسا نیست هایدختران سازمان جوانان کمونیست روسیه را که برای هم آغوشی

ه عنوان یک ه ب، نه تنها به عنوان انسانی عادل در بورس سهام، بلک«کروگر»بیش از یک بار تقبیح کرد؟ 

در « کروگر»سرمشق اخالق به خاک سپرده شد. اما در حال حاضر، به گزارش مطبوعات، تعداد زنان 

 مختلف چند برابر تعداد دودکش کارخانجات کبریت او بود. هایقاره

                                                            
 .رمانتیسیم جنبش اصلی هایچهره از و انگلیسی شاعر ،(Bayron) بایرون لرد .1 
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 وصیفت قاعده فرانسوی، انگلیسی، و آمریکایی دو یا سه خانواده را نه به عنوان استثنا، بلکه چون  هایرمان

 منتشر شوروی جوانان دربارۀ کتابی تازگی به که ،«مهنرت کالوس» آگاه، آلمانی جوان ناظر یک. ندکنمی

 :نویسد می کرده،

 هاینیتر از آلماقطعاً کم هاآناین درست است جوان روس سرمشق فضیلت نیستند ... اما از نظر اخالقی، »

 «هم سن و سال خود نیستند.

من یک شب چندین دانشجو را به همراه  1۵1۲ ین درست است. در نیویورک، در فوریۀمن باور دارم که ا

با نشاط طوری بود که چنین  هایشان دیدم. اگرچه افراد دیگری نیز بودند، عمل این زوجهایدوست دختر

 ایه: حتی اگر این جوانان از اساس به تک همسری اعتقاد دارند، در عمل، از راهکردمیبه ذهن خطور 

 .شوندمیدغلکارانه به آن وارد 

لغو قانون ممنوعیت مشربات الکلی در آمریکا به هیچ وجه حاکی از آن نیست که دولت جدید می کوشد 

خانوادگی،  از زندگیشد میمستی را تشویق کند. در همین راستا، لغو تعدادی از قوانین در شوروی که گفته 

بطی به هر گونه تالش برای از بین بردن استحکام خانواده و یا هیچ ر کردمیپاکدامنی، و غیره حفاظت 

تشویق بی بندوباری ندارد. مسأله، صرفاً دستیابی به باالترین سطح مادی و فرهنگی است، چیزی که با 

 .آیدمیبی جان به دست ن هایممنوعیت رسمی یا موعظه

ر زندگی دها  یا مورچهآیا مقصود غایی بلشویسم بازتولید عصر کندوی زنبور عسل . »10

 «انسان است؟

ا چه حشرات کنترل رایده آل بلشویسم تا چه حد متفاوت از تمدنی است که چنان. »11

 «به دست می گرفتند بر زمین چیره می شد؟

و نه زنبورها پاسخی برای چنین ها  هر دو پرسش دربارۀ حشرات و انسان ناعادالنه است. نه مورچه

تاریخ بشر از آن ماالمال است ندارند. از سوی دیگر، مسأله این نیست که انسان چه  ی کههایوحشیگری
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ه نمی تواند به آن دست یابد. اثبات این قضیای امکاناتی دارند که هیچ حشره هاآنقدر می تواند بد باشد، 

 جامعۀ انسانی است.ای دشوار نیست که وظیفۀ شوراها دقیقاً نابودسازی ویژگی مورچه

کار، ند و برخی شکنمیدارای طبقه بندی اند: برخی کار ها  حقیقت این است که زنبورها و همچنین مورچه

چنین تخصصی از عملکردهای اجتماعی را در ایده آل توان میدیگران در تولید مثل تخصص دارند. آیا 

 هایرا بر دوش می کشد. گونه  هابیشتر خصلت تمدن امروزی است که محدودیتها  بلشویسم دید؟ این

 دیگر را برده ساخته اند. هایاز رنگ  ی دیگرهاخاصی از مورچه ها، مورچه

« لنآبراهام لینک»و یا « جان براون»هنوز نتوانسته اند ها  نظام شوروی به هیچ وجه چنین نیست. مورچه

 خود را به وجود آورند.

تی می خواند. این ویژگی قابل توجه مبنای تفسیر مارکسیس« رسازحیوان ابزا»بنجامین فرانکلین انسان را 

ساخت، انسان را از قلمرو حیوانات رها کرد و به کار فکری انسان پا داد و گذار از از تاریخ است. ابزار دست

 و نظام شوروی را سبب شد.داری سرمایهبردگی به فئودالیسم، 

جهانشمول باید فردیت را از بین ببرد. شرِ نظام شوروی معنای این پرسش، به وضوح این است که کنترل 

از سؤاالت دیگر، چنان که دیدیم، شوروی را به ای دسته کنترل بیش از حد آن است؟ همچنین پس در

ی خصوصی زندگی شخصی، عشق، خانواده، روابط جنس هایامتناع از در اختیارگرفتن کنترل دولتی بر زمینه

 الً آشکار است.د. تناقض کامکنمیمتهم 

 شوراها به هیچ وجه این را وظیفه خود نمی دانند که قدرت فکری و اخالقی فرد را به انقیاد درآورند.

د فردیت هر انسانی را از کنترل بازار و نیروهای نمی خواه هاآندر مقابل، از طریق کنترل زندگی اقتصادی 

 د.نخارج از کنترل و اراده برهان
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سازمان داده است و در نتیجه خروجی آن بسیار زیاد است.  ۱را بر اساس سیستم کانوایرفورد، تولید خودرو 

لی و ه سازماندهی کل اقتصاد موظیفۀ سوسیالیسم، زمانی که به اصل تکنیک مولد توجه کافی شود ب

المللی بر اساس سیستم کانوایر می انجامد، بر اساس یک برنامه و متناسب سازی دقیق قطعات آن. بین

، باید به چنان عملکرد خروجی دشومیو مزارع منتقل ها اصل کانوایر که از یک کارخانه به تمام کارخانه

برسد که دستاورد فورد در مقایسه با آن یک فروشگاه بنجل صنایع دستی در حاشیه دیترویت به نظر آید. 

خود را از عرق جبین کسب کند. د، دیگر نمی خواهد نان روزانۀ کنمیهنگامی که انسان طبیعت را فتح 

کار روزانه برای  این پیش شرط آزادی فردی است. اجازه دهید بگوییم همین که سه یا چهار ساعت

، برای هر مرد و زن بیست ساعت باقی می ماند، رها از هرگونه استبرآوردن آزادانۀ تمام مایحتاج کافی 

قرار  در کانون توجه عموم سمی و روحی انسانتکمیل ساختار ج مسائل آموزشی،ترتیب بدین«. کنترل»

و هنر به طور کلی، برای  یمخالف در ادبیات، معمار هایخواهد گرفت. مکاتب علمی و فلسفی، گرایش

ها. های برگزیده، بلکه کل خیل تودهمهم بدل خواهد شد، نه تنها برای الیهای نخستین بار به دغدغه

قاً خصلتی عمی ،اراده از خارج اقتصادی نیروهای فشار از ییرها در سایۀ بها، و مکاتها، گرایشمبارزۀ گروه

ر ، بلکه ددشومیایده آل و عاری از خود خواهی به خود می گیرد. در این فضا، شخصیت انسان منجمد ن

 مقابل، برای نخستین بار شکوفا خواهد شد.

پدر و مادر خود  آیا این درست است که حکومت شوروی به کودکان می آموزد به. »12

 «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 

ند، اقتدار آن پدر و مادر که بر این کنمیاز تئوری داروین صحبت را کاهش می دهد. هنگامی که استادان 

 باورند حوا از دندۀ آدم افریده شده، می تواند کاهش یابد.

                                                            
 نترلک مهندسی در نوین دانش و تکنیک. است صنعت در مواد سازی ذخیره و انتقال هایسیستم از جزئی ،(Conveyor System) کانوایر سیستم .۱ 

 طوطخ همچون متوسط صنایع از هاآن کاربرد دامنۀ و گیرند قرار مدرن هایفناوری زمرۀ در مواد، انتقال هایسیستم دیگر همراه به هانقاله تا شده باعث
 .شود دهگستر غذایی و دارویی صنایع و سازی خودرو فوالد، پتروشیمی، همچون بزرگی صنایع تا گرفته کوچک مونتاژ و تولید
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 ترند. سنت اجتماعیبه طرز غیر قابل قیاسی آشکارتر و دردناکها  در اتحاد جماهیر شوروی تمام تضاد

اقتدار والدین در قضاوت خوب از ازدواج دختران و پسران سازمان جوانان کمونیست به ناگزیر در تقابل با 

شان قرار می گیرد. مردان ارتش سرخ که آموخته اند چگونه از تراکتور و کمباین استفاده کنند نمی توانند 

 ، اذعان کنند.کردمیبه اقتدار فنی پدر که با گاوآهن چوبی کار 

دستش به شمایل مذهبی اشاره کند و این ژست را با برای حفظ شأن خود، پدر دیگر نمی تواند صرفاً با 

سیلی بر صورت کامل کند. پدر و مادرها باید با سالح معنوی پاسخ دهند. کودکانی که در مدارس رسمی 

این  شود.می، از آنان مسلح ترند. عزت نفس آسیب دیدۀ والدین اغلب به ضد دولت تبدیل اندگرفتهپا 

ه دشمن رژیم جدید و وظایف اساسی آن هستند، اتفاق می افتد. اکثر والدین ی کهایمعموالً در خانواده

پرولتر با از دست دادن بخشی از اقتدار قیمومیت خود از در آشتی درآمده اند، چرا که دولت بخش اعظم 

 ینا است.باقی ها  در این حوزهها  را به عهده گرفته است. با این حال، تضاد نسل هاآنمراقبت پدرمادری 

ر م خوب است. در غیکنمیخوب است یا بد؟ من فکر  چنین امریبه ویژه در میان دهقانان شدیدتر است. 

 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 

حتی در سیصد سال آتی، آن چه تو در آرزوی آنی به »به من گفت  آن دوره برای من تصمیم بگیرد. او

و مسأله در آن دوران فقط سرنگونی سلطنت بود. کمی بعد پدرم حدود نفوذ خود بر من را « آیدمیدست ن

درک کرد و روابط من با خانواده ام دوباره از سر گرفته شد. پس از انقالب اکتبر او اشتباه خود را دید و 

د نفر خواهنها  را هزاران، بعدها، صدها هزار نفر و میلیونها  این نمونه«. قت شما قوی تر بودحقی»گفت 

 شود.میتکه پاره « قیود نسل ها»است که ای ساز در دورهدید. این مشخصۀ تحول سرنوشت

آیا این درست است که بلشویسم برای دین و عبادت مذهبی مجازات تعیین کرده . »13

 «است؟

این ادعا عامدانه فریبکارانه است و هزاران بار با حقایق و مدارک تردیدناپذیر و گواهی شاهدان رد شده 

؟ چرا که کلیسا هنگامی که بودجه و نیروی پلیس از آن حمایت دشومیاست. چرا هربار از نو مطرح 
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رها یند. در بسیاری از کشوو مخالفان آن از تعقیب و پیگیری در امان اند خود را مورد ستم می ب کندنمی

دولت شوروی  شود.مییا در جاهایی صرفاً تحمل  دشومیانتقاد علمی به ایمان مذهبی جرم محسوب 

د. به دور از جرم انگاری عبادت مذهبی، علناً از تبلیغات ماتریالیستی در برابر باور کنمیطوری دیگر عمل 

عیتی است که کلیسا آن را به عنوان آزار و اذیت مذهبی د. این دقیقاً همان وضکنمیمذهبی پشتیبانی 

 د.کنمیتفسیر 

، در عین حال که دشمن دین است، از بلشویکی  آیا این درست است که دولت. »12

رود هیچ قدیسی را وها  نادان سود می جوید؟ به عنوان مثال، روس هایتعصبات توده

اش تجزیه شود. آیا به همین دلیل  نمی پذیرند، مگر این که جسم به بهشت واقعاً

 «جسم لنین را مومیایی کردند؟ها  بلشویک

ر و آزادانه تخیر؛ این تفسیرِ کامالً نادرست، ناشی از تعصب و خصومت است. من می توانم در این باره بیش

ایی، مومیم مخالف مصم ،بیوۀ لنین کروپسکایاشخصاً در کنار صحبت کنم. به این دلیل که از همان ابتدا 

که با  کردیم. شکی نیست که اگر لنین در بستر بیماری، یک لحظه تصور آرامگاه، و باقی قضایا بودم

پیکرش چون یک فرعون رفتار خواهد شد، پیشاپیش حزب را مورد غضب قرار می داد. من این ایراد را 

 شود. بحث اصلی خود قرار دادم. از جسم لنین نباید در برابر روح لنین استفاده

مومیایی شدۀ لنین ممکن است خرافات « فسادناپذیری جسد»من هم به این واقعیت اشاره کردم که 

مذهبی را ترویج کند. کراسین، که ظاهراً ایدۀ مومیایی کردن از آن اوست و به دفاع از آن برخاست، 

دست ما بدل در مقابل، آن چه موضوع معجزۀ کشیشان بود، به موضوع تکنولوژی در »اعتراض کرد: 

نفر خواهند دید مردی که چنین تغییرات شگرفی در زندگی کشور ما به ارمغان آورد ها  خواهد شد. میلیون

یم و هم زمان رمز و راز کنمیرا برآورده ها  چگونه به نظر می رسد. با کمک علم، ما این عالقۀ توده

 «فسادناپذیری را شرح خواهیم داد.
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، مریدانگی همیش، ساختن مقبره به دنبال هدفی سیاسی شکل گرفت: تقویت قدرت به طور انکارناپذیری

برای مشاهدۀ استفاده از خرافات مذهبی نیست. به ای از رهگذر اقتدار مرشد. با این حال، هنوز هیچ زمینه

 د.کنمیکه این علم شیمی است که از تجزیۀ جسم لنین جلوگیری  دشومیبازدیدکنندگان مقبره گفته 

پاسخ ما مطمئناً نمی خواهد وضع موجود در اتحاد جماهیر شوروی را تحریف کند، تا دستاوردهای اقتصادی 

بداند که در حال حاضر به آن رسیده ای و فرهنگی آن را کم اهمیت جلوه دهد و نه سوسیالیسم را مرحله

خواهد ماند پر از تضاد و  است. رژیم شوروی اکنون و برای یک مدت طوالنی رژیمی در حال گذار باقی

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.

اتوری، اَشکالی به طور اخص خام و ناپخته بخشیده وضعیت یک قلعۀ تحت محاصره است که به دیکت

تر همه باید در راستای ایجاد احساس امنیت در روسیه در محاسبات لحاظ ژاپن را کم هایاست. سیاست

کرد؛ اما این واقعیت که ایاالت متحده، که جنگ علیه شوروی را در خاک شوروی به راه انداخت، هیچ 

 روز با مسکو نداشته است، تأثیری شگرف و طبیعتا منفی بر کشور گذشتهگونه روابط دیپلماتیک تا به ام

این مقاله را نوشت، بیش از یک سال قبل از آن که ایاالت  1۵۶۱ است. )لئون تروتسکی در اواخر سال

سردبیر -وسیه را به رسمیت بشناسدمتحده، ر
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 ها  و مسألۀ زنکمونیست

 بوکبحث فیس

 پرسش:

ین سؤال را پرسیدم که: آیا زنان در کمونیسم اشتراکی هستند ؟ پاسخ شما این با سالم؛ چندی پیش ا

چنین بود که: چرا باید اشتراکی باشد؟ مگر زنان، جزو ابزار تولید هستند؟ کسانی که این اتهام را وارد 

یجه می ی را نت، زن را خود ابزار تولید می دانند، و از مالکیت اشتراکی بر دومی، اشتراکی شدن اولآورندمی

 گیرند.

 اما پس این قسمت از مانیفست چه می گوید که:

اشتراک در زنان را به وجود بیاورند. این اشتراک تقریباً از ازل تا امروز وجود ها  الزم نیست که کمونیست»

ه نان برا سرزنش کرد این است که آها  کمونیستتوان میآن چه که به خاطر آن احتماالً داشته است. 

جای اشتراک در زنان که از روی ریا کاری پنهان نگه داشته شده اشتراکی از زنان می خواهند که آشکار 

 «شکل قانونی به خود گرفته باشد

 پاسخ:

خواهان اشتراکی کردن زنان ها  کل پاراگراف را درست دنبال نکرده اید. اتهام می زنند که کمونیست

ده د و چون شنیکنمیکه بورژوازی به زن خود مثل یک ابزار تولید نگاه  دهدمیهستند. مارکس پاسخ 

ه می خواهیم کرسد میغیر از این نای است ما خواهان اشتراکی کردن ابزار تولید هستیم، طبیعتاً به نتیجه

 زنان اشتراکی بشوند.

د جامعه بورژوازی نهفته است، که اتفاقاً اوج اشتراکی شدن و اغوا کردن زنان، در خودهد میبعد توضیح 

این آن چه بنابر»منتها به شکل غیر آشکار، غیر قانونی و بی سر و صدا. در نتیجه در این جا می نویسد: 
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ممکن است احتماالً به آن متهم شوند، حداکثر این است که خوهان اشتراکی کردن علنی و ها  کمونیست

 «.باشند ]موجود[زورانه قانونی زنان به عوض اشتراکی کردن پنهانی م

یعنی چون این اشتراکی کردن «. خواسته و هدف ما»د، نه از کنمیصحبت « اتهام»در این جا هنوز دارد از 

که ما  «ادعا کنند»می توانند « حداکثر»باشد، « اتهام»زنان به شکل پنهانی عمالً وجود دارد، اگر قرار به 

 تیم.هس« اشتراکی کردن علنی و قانونی»خواهان 

واضح است که الغای نظام تولید، با خود الغای اشتراک زنان را که نتیجۀ آن »ولی این خواستۀ ما نیست: 

 «نظام یعنی فحشای عمومی و خصوصی است، به دنبال دارد

اشتراک زنان شرایطی است که »انگلس هم به صراحت نوشته شده است: « اصول کمونیزم»در نوشتۀ 

یی اختصاص دارد و امروز تجلی تام و تمام خود را در فحشا می یابد. اما فحشا بر تماماً به جامعۀ بورژوا

ی د. بنابراین جامعۀ کمونیستی به جای معرفکنمیمالکیت خصوصی مبتنی است و با سقوط آن، سقوط 

 .«دکنمیاشتراک زنان، در واقع آن را ملغا 

تبا تشکر، آرام نوبخ
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 تهران در کارگری اقدام کمیتۀ مارس هشت پوسترهای توزیع از تصویری گزارش

 پوسترهای توزیع از تصاویری

 کمیتۀ «مارس هشت»

 در نوبت چندین در کارگری

 خوابگاه تهران، دانشگاه اطراف

 دختران، دانشجویی های

 و ها هنرستان و مدارس

 نسال دخترانه، های دبیرستان

 کودک، مهدهای آرایش، های

 و عمومی معابر و ها پارک

 .اتوبوس های اهایستگ
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 کابل در «مارچ ۸» بیانیۀ توزیع از گزارش

 اقدام کمیتۀ» فعالین ۱۰1۲ مارچ ۱ امروز

 یانیۀب» خود توانایی حد در «افغانستان کارگری

 اقدام کمیتۀ رفقای همکاری با که را «زن روز

 رد بودند، کرده تهیه مشترکاً ایران کارگری

 گسترده صورت به کابل در شهر مرکز سطح

 توزیع زنان، خصوص به جوانان، عموم میان

 رو هب رو بسیاری استقبال با عمل این. کردند

 ایهبیانیه کامل مندی عالقه با برخی و شد

 در یانیهب توزیع. گرفتند خوانش به را شده تهیه

 ودمسد عابرین برای هاجاده اکثر که بود حالی

 مرگ داشت گرامی و مراسم تا بود هشد

 هب داعش حمله ترینبزرگ و «فهیم مارشال»

( ملی ارتش به مربوط) بستر ۷۰۰ شفاخانۀ یک

 سهم ترینکوچک توانستیم بود، تنگ بسیار شهر سطح در امنیتی جوّ کهاین رغمعلی اما. شود برگزار

 ختس جامعۀ در لحاظ هر از که دهیم انجام نافغانستا ستمدیدۀ زنان قبال در را خود انقالبی مسئولیت و

 نام هب محافلی برگزاری با حاکم رژیم. گیرند می قرار هاستم و هاخشونت انواع مورد مذهبی و ساالر مرد

 پشت در حرف جز که کرده اثبات عمل در حاکم رژیم گیرد؛ می سخره به را زنان و خود واقعاً «مارچ ۱»

 اگر تنیس اتفاقی این است؛ زنان و فقرا سرنوشت بهبود و تغییر هرگونه از عاجز عمل در خطابه میزهای

 بوده زمامپریالی دخالت دهه یک از بیش محصول الخلقه، ناقص داری سرمایه رژیم این که بیاوریم یاد به

 یم کوشش حاکمیت این. شود واقع زنان علیه سرکوب تداوم عامل یک جز تواند نمی رو این از و است

 …و مرد و زن برابر حقوق مدنی، جامعۀ و زنان اجتماعی انجمن زن، حقوق نظیر فریبنده هاینام با دارد

 نادار و یرفق زنان مبارزۀ با هاکاریکاتورسازی این اما. دهد نشان دیموکراتیک المللی بین عرصۀ در را خود
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 می قربانی همواره و اند ادهایست زندگی برای مبارزه در دوشادوش زحمتکش مردان با برابر امروز که افغان

 قرار حاکمیت باالی مناصب در حاکمیت این چهرۀ تزئین برای که زنانی و حاکم رژیم. دارد فاصله دهند

 و مانع ترینبزرگ خود شوند، می داده

 .استند زنان رهایی راه سدّ

 انافغانست کارگری اقدام رفقای همچنین

 ترهاییپوس توانستند فرصت از استفاده با

 اب مشترکاً که زنان جهانی روز دربارۀ را

 ایران کارگری اقدام کمیتۀ زنان هستۀ

 کابل در مناطقی در بودند، شده تهیه

 آن از تصاویری و هافلم) کنند نصب

 داده نشر متعاقباً

 شوند(. می

 ایههسته تشکیل

 متشکل انقالبی

 و مبارزه که زنان

 را جاری مطالبات

  .است زنان رهایی برای واقعی مسیر تنها زند، می پیونده یالیستیسوس انقالب برای مبارزه به

 افغانستان کارگری اقدام کمیتۀ

 1۶۵۹ حوت 1۱
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 سوئد 2011 مارس ۸ مراسم در کارگری اقدام کمیتۀ حامیان شرکت
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