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 بهای پورنوگرافی

 مارس، روز جهانی زن 8سبت به منا

  ایمی لتر

مخالف پورنوگرافی هستند. منتها از نظر ما پورنوگرافی علت ستم بر زن نیست یا تصور ها 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 مدر پورنوگرافیِ غالب، پرخاش فیزیکی و کلامی یک قاعده است و نه استثنا. یافته

عنوان  ۰۰های دهد که اکثر صحنهمیدر مورد محتویات پورن معاصر نشان  ۷۰۰۲صورت گرفته در سال 

 اند.و کلامی با بازیگران زن می شده های فیزیکیبرتر پورن، شامل بدرفتاری

ها به سادگی و به آنهای تاریک و ناپیدای اینترنت پنهان نیستند، بلکه دسترسی به این تصاویر در گوشه

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

ن کرده ادگی قابل دسترس هستند دگرگواینترنت نحوۀ نگرش به پورنوگرافی و نوع تصاویری را که به س

میلیون صفحۀ پورن در  ۰۷۰نشان می داد که  ۷۰۰۲های صورت گرفته در سال است. یکی از پژوهش

میلیون درخواست برای محتویات پورن از موتورهای جستجو صورت  ۸8اند و روزانه داشتهاینترنت وجود 

 گرفته است.می

پورن دسترسی  مطالب ای کامپیوتری نیز قادر است با تنها چند کلیک بههترین مهارتهر کسی با ابتدایی

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

 سال است. ۱۱کنند، میبار به پورنوگرافی دسترسی پیدا 

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

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

کسیستی از پورنوگرافی، این مقوله را چیزی مرتبط با فرد فردِ مردان یا حتی کلاً کند. درک مارمیکمک 

داری و پیروی آن از منطق این مردان نمی بیند. بلکه در عوض پورنوگرافی را در بستر جامعۀ سرمایه

 کند.میسیستم نگاه 

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

و همه چیز را به کالا، به چیزی که قابلیت خرید و فروش داشته باشد تبدیل کند، حتی احساسات و تمایلات 

 ا.رجنسی 

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

د برای لذت و نه صرفًا تولیدمثل باشد، این که زنان هم بود؛ این که سکس بای ۱۲۸۰رهایی زنان در دهۀ 

 های جنسی هستند.موجوداتی 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 

 ۲۸، حدوداً ۷۰۰۸شود که صنعت پورن جهان در سال میدر این زمینه به دست آورد، اما تخمین زده 

 میلیارد دلار درآمد داشته است.

 حرفه

ها  مرتبط است و به داری وجود ندارد، بلکه به بسیاری از حرفهپورنوگرافی در خلأ و جداِی از سرمایه

 کند.میها کمک آنری سودآو

آورند؛ بانکدارانی که این میکسانی 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 زنجیرهرن را به مردم می دهند، هتلنرم افزارهایی که امکان مشاهدۀ محتویات پو

 های موبایل و اینترنتکه پورن را به صورت پولی نمایش می دهند، شرکت« 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 دلار تخمین زده شد ۵.۰، ۷۰۱۰وگرافی در سال موبایل برای پورن

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

و « وگلگ»ها  دلار درآمد دارند. موتورهای جستجو مثل قِبَل فروش ویدیوهای سکسی بزرگسالان میلیون

 آورند.میسترسی مردم به پورن پول در از د هم «یاهو»

ای و ارتباطات پیوند دارد. پورنوگرافی متحدین نیرومندی های 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»بازار پورنوگرافیِ غالب شده و راه را به روی توزیع انبوه محتویات پورنوی به اصطلاح صریح تر در 

(Hardcore) ه استگشود. 

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

(Playboy ) ته تصاویر صریح سکسی پیش از این هم پیدا کرد. الب« هیو هِفنر»از سوی  ۱۲۰۵در سال

 دارد دست نیافتند.« 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 ۰.۰م بی سابقۀ تیراژ این مجله به رق ۱۲۸۰تصویر برهنه می شد. تا اواخر دهۀ 

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

بنیان گذاشته شد، با انتشار تصاویر صریح تر  ۱۲۲۰که در دهۀ  (Penthouse)« پنت هاوس»مجلۀ 

نخستین تصویر تمام برهنه را در دو صفحۀ  ۱۲۲۰برخاست، و در اوت « پلی بوی»سکسی به رقابت با 

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

 چنین کرد. ۱۲۲۷ژانویۀ 
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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 فته است. پورنوگرافی، سکس را میادامه یا

 کند: تولید انبوه تصاویر سکسی.مینویسنده، پورنوگرافی را به یک محصول صنعتی تشبیه 

شود. می بندیپورنوگرافی 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( واکثراً زنانی لاغر، خوش اندام، با سینه مطالب پورنو بنابراین

 بلوند هستند. هم گیرد که اغلببرمی درمو را 

 عطش جنسی

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

احساس رهایی  زنانپورنوگرافی به ی کنند. رتری خریداتر 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  ۱۲۲۰های دهۀ مینیستبرخی، از جمله ف

 شود.میرسیدند که پورن منجر به خشونت علیه زنان 

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

 کند.میو تقویت 

ان های جنسیتی در سینما یا موسیقی، همیشهلچه تبلیغات بیلبوردها باشد و چه کفرهنگ عامه پسند، 

 )چاپ انگلستان(.« سان»کند که صفحۀ زنندۀ شمارۀ سه در روزنامۀ مینقشی را ایفا 



 2 

ستم بر زن یک پایۀ مادی و ریشه در جامعۀ طبقاتی، و به خصوص نهاد خانواده دارد. فارغ از این که شما 

شود میدۀ سنتی زندگی کنید یا نه، خانواده کاربرد ایدئولوژیک دارد و به عنوان ایده آلی حفظ در یک خانوا

 که باید از آن الهام گرفت یا تقلید کرد.

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

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

دهند. از دختران انتظار می رود که ننشان  شان راتر باشند و احساساز پسرها انتظار می رود که خشن

 داری باشند.کمک حال و اهل بچه

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

شود که باید با زنان انجام داد، این زنان هستند که باید به میعام، سکس به صورت چیزی نمایش داده 

  مرد لذت بدهند.

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

تأثیری  یه زنان نیست به این معنی نیست کهاین که می گوییم پورنوگرافی مستقیماً مسئول خشونت عل

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

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

کند؛ سکس را که چیزی متکی بر روابط میخدوش اما فراتر از این، پورنوگرافی تمایلات جنسی ما را م

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

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

 . تر در این حوزه استدارند. این طیف خواهان بی پردگی کم
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ها  با پورن از زاویۀ اعتراض اخلاقی به رفتارهای خاص جنسی یا اعتقاد به چیزی سوسیالیستمخالفت 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 اهان بی پردگی، صداقت و اطلاعات بیشما خو

دربارۀ چیستی سکس باشد. بلکه مقصود ما  تجویزیهای رایج یا تصورات فرمول بندی شده و کلیشه

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

این به معنای مبارزه برای نوع دیگری از جامعه است که در آن احساسات به کالا برای کسب سود تبدیل 

 نشوند.

 ( است.۷۰۱۵« )فستیوال مارکسیسم»این مقاله، بر اساس بحثی در 
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 سقط جنین: چند استدلال

 لیندا کیهو 

یازمند نبه جد ما  ش فراسیده.نون زمان تغییراک ، اماواژه ای است در چنبرۀ شرم و بدنامی« سقط جنین»

بحث های مستند و باز دربارۀ سقط جنین هستیم. این را به تک تک زنانی که از کنترل بر حّق بازتولید 

قرص سقط  ۱۲هزار و  ۱خود محروم شده اند مدیونیم. زنان ایرلندی سقط جنین می کنند؛ سال پیش 

 زن ایرلندی در انگلستان سقط جنین داشتند. اما چرا ایرلند ۰۰۱هزار و  ۵جنین در گمرک مصادره شد و 

تند هس «اصلاحیۀ هشتم»چون کبک سر خود را زیر برف می کند؟ اکثر مردم ایرلند خواهان لغو هم هنوز

 می کند. زنان ایرلندی به دلیلمعرفی که حقوق یک زن را برابر با حقوق جنینِ وابسته به حیات مادر 

 جان خود را از دست داده اند. «شتماصلاحیۀ ه»همین 

 چرا باید سقط جنین را قانونی کرد؟

سقط جنین در ایرلند )شمالی و جنوبی( غیرقانونی است؛ با این حال سفر به خارج برای سقط جنین 

غیرقانونی نیست. برخی زنان قادر به ترک ایرلند نیستند، از این رو سقط جنین تنها در دسترس کسانی 

پوندی سفر به انگلستان برای سقط  ۱۰۰۰ق و توانایی سفر برخوردارند. افزون بر این، هزینۀ است که از ح

ساعت پس از  ۷۰جنین، برای اکثر خانواده های ایرلندی بسیار بالا است. به لحاظ پزشکی یک زن باید 

یاری از بس چنان بالاست کهآن نین معاینۀ عمومی شود، اما هزینۀ یک شب اضافی در انگلستانجسقط 

زنان را وامی دارد تا به زیان خود از این مورد صرف نظر کنند. فارغ از هزینۀ مالی، مسئولیت هایی دارند 

که در خانه انتظارشان را می کشد. در همان حال که ما مسأله را نادیده می گیریم و به بعد موکول می 

ز باشند که برای درمان پزشکی به خارج اکنیم، آن ها هستند که متحمل رنج می شوند؛ زنان نباید مجبور 

 ایرلند بروند.

 مخاطرات؟
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اگر سقط جنین قانونی و ایمن باشد، بروز عوارض برای سلامت جسمانی بسیار نادر می شود. بارداری خود 

هزار زن در جهان در اثر بارداری یا عوارض ناشی از زایمان جان خود را از  ۵۰۰خطرناک تر است؛ سالانه 

قابل جلوگیری بوده  و« پنهانی»هزار مرگ به دلیل سقط جنین  ۵۰۰درصد از این  ۱۰.۰هند. دست می د

اند. برچسب زدن به زنانی که سقط جنین داشته اند بر سلامت روانی شان تأثیر می گذارد و خطر ابتلا به 

 گیری افزایش می دهد. افسردگی را به طور چشم

 قابلیت دسترسی؟

رس داوری و قضاوت در دستنتخاب پزشکی شخصی، می بایست بدون پیشسقط جنین به عنوان یک ا

هر زنی که می خواهد باشد. نه به رضایت شریک نیازی خواهد بود و نه به رضایت والدین )در موارد 

 (. هیچ کس نمی بایست برای برآوردن خواسته های والدین، وادار به حفظ بارداری شود.خردسالانبارداری 

 جنین در اواخر دورۀ بارداری؟نگرانی از سقط 

سقط جنین هایی که اواخر دورۀ بارداری رخ می دهند اغلب یا به دلیل ریسک آن برای زندگی زن هستند 

هفتۀ نخست رخ می دهند.  ۱۷. اکثر سقط جنین ها در ۱«نابهنجاری جنینی مهلک»یا به دلیل تشخیص 

درصد سقط  ۸۷استفاده کرد. در سوئد  یمشکل ی هیچهفته ب ۱۰قرص های سقط جنین را می توان تا 

درصد سقط جنین های انگلستان  ۸۸جنین ها، سقط جنین های خانگی با استفاده از این قرص ها هستند. 

هفتگی صورت می گیرند. اما زنان ایرلند دیرتر می توانند اقدام کنند، چرا که مجبور به سفر و  ۲تا  ۸در 

ط جنین های تر سقبه سقط جنینِ امن و قانونی، به معنی تعداد کمرتق و فتق سایر امور هستند. دسترسی 

 اواخر بارداری است.

 سقط جنین به جای پیشگیری؟

و وسایل پیشگیری از بارداری وسیعاً در دسترس باشد،  شوندوقتی مردم از آموزش جنسی مناسب برخوردار 

ل به یکسان قاب یک و روسیه. سقط جنین در بلژرخ می دهندتری در این صورت سقط جنین های کم

                                                           
1 Fatal Foetal Abnormality 
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دسترسی است، با این وجود میزان سقط جنین در روسیه به مراتب بالاتر است، چرا که در این کشور هزینۀ 

جلوگیری از بارداری گزاف و دسترسی به آن دشوار است. در کشورهای توسعه یافته تعداد سقط جنین 

کاهش یافت.  ۷۰۱۰-۷۰۱۰یلیون در سال های م ۲به  ۲۰-۱۲۲۰میلیون در سال های  ۱۷های سالانه از 

وسایل پیشگری به طور صد در صد کارایی ندارند و اکثر زنانی که در کشورهای پیشرفته سقط جنین می 

کنند از وسایل پیشگیری استفاده کرده بوده اند. این باور که زنان به خودشان زحمت نمی دهند از وسایل 

راغ سقط جنین می روند، یکی از افسانه سرایی های کمپین ضّد پیشگری استفاده کنند، اما در عوض س

 سقط جنین است.

 آیا سقط جنینی با علائم معلولیت جایز است؟

سقط جنین به عنوان یک انتخاب پزشکی شخصی، می »جمله ای که بالاتر گفته شد را تکرار می کنیم: 

شواهد نشان می دهد که «. باشدداوری و قضاوت در دسترس هر زنی که می خواهد بایست بدون پیش

درصد از سقط جنین های انگلستان به دلیل معلولیت صورت  ۱سقط جنین به دلیل معلولیت نادر است. تنها 

د یا معلولیت جنین برخوردار شوند. باید به آنان اعتماناسالمی گرفتند. زنان باید از اطلاعات مرتبط دربارۀ 

رند. اگر یک زن احساس می کند که از پس بزرگ کردن کودکی کرد که تصمیم آگاهانۀ خودشان را بگی

 اوست. معلول برنمی آید، این انتخاب شخصی خودِ

 تأسف؟

درصد زنان ایرلندی که سقط جنین داشتند، تصمیم خود را  8۲نشان می داد که  ۷۰۱۰پژوهش سال 

این مطالعه  قد. طبدرست می دانسته اند و مطالعۀ اخیر دیگری از همین احساس زنان حمایت می کن

و  آسودگی»ابراز بوده اند که قادر به استفاده از قرص های سقط جنین زنان از این« قریب به اتفاق»

می کنند. یک اقلیت معدود از زنان اظهار تأسف می کنند، اما تأسف آن ها دلیل کافی برای « قدردانی

 انصراف دیگران از تصمیم شان نیست.

 ست؟«خطا»سقط جنین 
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ن های ضدّ سقط جنین توجه ما را از حقوق زنان منحرف می کنند و مدعی می شوند که سقط جنین کمپی

است. این ادعا یک ادعای احساسی است که برای ایجاد حسّ نفرت و بیزاری طراحی شده. « قتل کودک»

لیت مغزی هفتگی اثری از فعا ۱۰هفتگی ضربان قلب وجود ندارد. تا قبل  ۸جنین، کودک نیست. تا قبل از 

درصد  8۰هفتگی میزان بقا  ۷8هفتگی، جنین نمی تواند خارج از رحم زنده بماند )در  ۷۵نیست. تا قبل 

 است(.

جنین زندگی خودش را ندارد، بلکه تمامًا وابسته به حیات مادر است. قانون نمی تواند کسی را به اهدای 

تواند یک زن را وادار به حفظ جنین بر خلاف  رو به مرگ وادار کند، اما با این حال می عضو به یک کودکِ

میل و خواسته اش کند. حال از خودتان بپرسید که آیا متناقض است یا خیر. برخی معتقدند که زندگی به 

محض لقاح آغاز می شود، برخی آغاز زندگی را هنگام تولد می دانند و برخی دیگر حدّ فاصل این دو. به 

روزگی و برای جنین  ۰۰برای جنین مذکر در « حلول روح»بوده است که علاوه یک باور رایج دیگر این 

، پاپ ۱۰۲۱روزگی رخ می دهد. فقط به این تبعیض جنسیتی بی پرده توجه کنید! سال  ۲۰مؤنث در 

هفته رخ می  ۷۰مین روز بارداری، یعنی تقریبًا بعد از ۱۸۸که حلول روح در  تعیین کردگرگوری چهاردهم 

 دهد!

 چه طور؟« ندانمجمع شهرو»

مجمع شهرندان ابزار حکومت است برای خرید وقت. حاکمیت امیدوار است که بتواند به واسطۀ قاضی و 

« لاحیهاصلاحیه بر اص»بر یافته های مجمع اعمال نفوذ و کنترل کند و چه بسا با یک  خود «کارشناسان»

 سر برسد. اما این به اندازۀ کافی خوبی نیست.

ازمان ملل و عفو بین الملل و سایرین به خاطر قوانین سقط جنین ما ایرلند را به عنوان اتحادیۀ اروپا و س

نان چو غیرانسانی و تحقیرآمیز برای زنان به باد انتقاد گرفته اند. این را نمی توانیم همرحم بیکشوری 

باره رأی نداده سال گذشته متولد شده اند هیچ کسی در این  ۰۰نادیده بگیریم! از بین کسانی که ظرف 

 !سپری شدهاست. موعد یک همه پرسی مدت هاست که 
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دارد بحث را بیرون از انظار عمومی پیش می برد و تصمیم گیری را از دست ما خارج  «مجمع شهروندان»

می کند. کنترل بر حقوق بازتولید زن، برای استقلال اقتصادی و اجتماعی زن حیاتی است. اکنون زمان 

 !«اصلاحیۀ هشتم»به سوی فسخ تغییر است. پیش 

 ۷۰۱۸نوامبر  ۷۰

 کارگر سوسیالیست )ایرلند(
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 فروشی دربارۀ تن

  )پزشک سوسیالیست( سوزان روزنتال

داری ایهفروشی در نظام سرمدربارۀ پدیدۀ تن توضیح: متن پیش رو صرفاً به منظور طرح بحث و تبادل نظر

های الیستی به آن تهیه شده است و الزاماً مؤید همۀ دیدگاههای مختلف سوسیهای طیفو واکنش

 های انقلابی نیست.مارکسیست

*** 

ر زنی فروشی کسر شأن ههای طبقۀ متوسط با این استدلال که تناز قرن نوزدهم به این سو، فمینیست

اهد زنان وجود نخوفروشی بدون انقیاد . درست است که تناندمبارزه بوده کارزار درگیر است برای محو آن

ی داند، م شاندیدگان را مقصر ستم بر خودداشت؛ با این حال هدف گرفتن کارگران جنسی، نه فقط ستم

 کند.تر میبلکه ستم بر آنان را عمیق

بانی بردۀ جنسی و قر صرفًا مُشتی را که همۀ تن فروشان گرایانهکارگران جنسی امروز این دیدگاه راست

هستند به چالش می گیرند. بسیاری به دلایل اقتصادی، برای سیر کردن خود  یدستدم هایو بدن ناتوان

که همۀ  خواهندمیهایی را شوند و همان حقوق شغلی و حمایتهایشان وارد این حرفه میو خانواده

عنوان کار به رسمیت شناخته شود، همراه نسی بهجها خواهان این هستند که کار خواهند. آنکارگران می

 .*زدایی کامل و همه جانبه از صنعت سکسبا جرم

 به حمایت از حقوق انسانی کارگران جنسی رأی داد که: از این منظر عفو بین المللسازمان  ۷۰۱۰اوت 

های جهان هستند که در اکثر موارد با خطر دائمی ترین گروهشدهراندهحاشیهکارگران جنسی یکی از به»

 «ه مواجه اندتبعیض و خشونت و سوء استفاد

 های اخلاقشوالیه
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ها و لالد تصمیم عفو بین الملل موجب خشم منتقدانی شد که اصرار دارند همۀ کارگران جنسی به اجبارِ

که قوانین سفت و سخت و اجرای شدید قوانین برای نجات این شوند و اینقاچاقچیان وارد این تجارت می

 ضروری است.« قربانیان»

ضدّ بردگی »های از سازمان ای، به عنوان شبکه (American Rescue Industry) «اصنعت نجات امریک»

ن الیزابث آ»کند. بودجۀ عمومی و خصوصی دریافت می درقالب میلیارد دلار ۱، سالانه بیش از «جنسی

وانین سفت ق تصویب گری برای، گزارشگر تحقیقی، آشکار کرد که بخش اعظم این پول صرف لابی«مور

تنها جزء ناچیزی از این مبالغ به ارائۀ خدمات حقوقی و کمک  و شودعلیه صنعت سکس می رتو سخت

 طور که مور افشا کرد:کند. همانپزشکی و مسکن امن اختصاص پیدا می

ان کنند، تنها دو سازممسکن یا خوابگاه میی دربارۀ روشننانگ و در حالی که اکثر سازمان ها ادعاهای گُ»

خواب مقتضی ارائه می دهند... به بیان  جای ،درصد هستند که به قربانیان قاچاق انسان ۸یا به عبارتی 

شان از وضعیت قاچاق انسان ها مدعی نجاتسازماناین درصدِ قربانیانی که  ۰تر از دیگر مسکن برای کم

 «اند تضمین شده استبوده

 راست فمینیسمِ

جنسی و  انگاری کارگرانجرم اکنند تا بلت رو میمتناقضی به دوفروشی به شکل های ضّد تنفمینیست

ان حقوق مداری قهرکه دولت سرمایه ملغا کند. چنین چیزی متناقض است، چرا رافروشی شان، تنمشتریان

به  کمک، نوزاداناز  تمین بودجۀ مراقبأعدم ت و زنان نیست. برعکس دولت با انکار حق بازتولید زن

 کند.ستم بر زن را تقویت می ،داماتحمایت اجتماعی و سایر اق، انکار درآمدیو  یشغلتبعیض 

اقدام برای برابری میان زنان و » از مشوقین است که UK Feminista سازمان مؤسس «ت بانیاردکَ»

را به راه  (End Demand) «به تقاضا پایان دهید» بانیارد کارزارِ  ۷۰۰۰. سال رودبه شمار می« مردان

یا  «روسپی شدگان)»حمایت کند « شدگانروسپی»از  ،گاری خریداران خدمات جنسیانانداخت تا با جرم

Prostituted أکید کند(. بانیارد تزور تعریف میاجباری و به امری اصطلاحی است که هرگونه کار جنسی را

 .«برای پایان دادن به قاچاق سکس و تن فروشی باید به تقاضا برای آن پایان داد»می کند که 
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 اشتباه است. وکاستکمبیتحلیل این 

 اقتصاد

گیرند: و چیز را نادیده میدد، نکبرای تن فروشی ب« یک کاری»خواهند درستی از حکومت میکسانی که به

دهند و نیروهای اجتماعی که بازار خدمات جنسی را ل میشرایط اجتماعی که افراد را به کار جنسی هُ

 سازند.می

 به مایملک خصوصی مردان، به دو گروه مادرانتبدیل  با گردد. زنانبقاتی بازمیفروشی به آغاز جامعۀ طتن

و فاحشگان )دختران خوب و دختران بد( تقسیم شدند. در طبقات بالاتر، از زن باکرگی و وفاداری طلب شد 

 ر شد.با فاحشگان همۀ طبقات پُ این امربری ثروت صیانت شود. خلأ جنسی ناشی از تا از میراث

سکس  گیرد، جایی کهپولی از نظام بازتولید خانواده سرچشمه می داری تقاضا برای سکسِنظام سرمایهدر 

هم از کودکان و اعضای خانواده  و دنشود که می بایست هم کار کنمحدود می شرکای یک زندگیبه 

ی ف خانوادگهای عاطفی یا وظایگرفتاری فارغ ازبی دردسر و  نگهداری کنند. آنانی که خواهان سکسِ

 برای بهره مندی از آن. پول هستند، گزینۀ چندانی ندارند جز پرداخت

م هکند، بلکه عرضۀ دائمی کارگران جنسی را برای کار جنسی خلق میرا سرمایه داری نه فقط تقاضا 

کند: مهاجرین و پناهندگان درمانده، افرادی که سابقۀ کیفری دارند، بازماندگان از تحصیل، تضمین می

ی تمزد مناسب مستثنسبا د یدگرباشان که عمومًا از مشاغل و افراد غیرماهر، معلولین، بیماران، معتادان

سازی و مهندسی شده است که را اضافه کنید که به نحوی کوچک یبازار کار هاهمۀ اینشوند. به می

ت و صرفه و بهداشبهرونمق بیکاری را بالا و دستمزدها را پایین بیاورد. این مشکل را با فقدان مسکنِ 

 .که فقر محرک اصلی کار جنسی استه اینصخلا. ترکیب کنید نوزاداندرمان و مراقبت از 

درصد دانشجویان در  ۰روند. تقریباً کار جنسی می سوی تری بهبا صعود هزینۀ تحصیل، دانشجویان بیش

 یهارداخت هزینهپویند که برای زن( می گ هم مرد وهم ) این تعداد کنند. سه برابرصنعت سکس کار می

 که کار جنسی انجام دهند. خواهند بود تحصیل مایل
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 خطرناک

نند. نبود کمجازات می پراند مخالفت می از اندنترس با قوانینی که مشتریان را با ،متشکل کارگران جنسیِ

تر ینکه قیمت خود را پای شوند. وادار میکندر میتکم ها راپذیری آنانتخاب ،مشتری برای کارگران جنسی

صه، . به طور خلاباشندهای خود ارائه کنند و به دنبال کمک مدیران یا دلال یتربیاورند، خدمات خطرناک

 کند.ترمیشود، بلکه آن را خطرناکفروشی نمیبازداشت مشتریان باعث توقف تن

د قی فاان جنسررگاک کهاز اینآگاهی کنند. تر میکار را خطرناک ، شرایطتمام قوانین ضدّ صنعت سکس

و  تر از سوء استفاده و تعرضها سادهشود که مشتریان و پلیسنی هستند باعث میوهرگونه حمایت قان

 ر دربروند.سِقتل قِ  ارتکاب حتی

به عنوان  بسا چهشان را بالا ببرند، در ایالت متحده اگر دو کارگر جنسی کنار هم قرار بگیرند تا امنیت کاری

 اندهایبتوانند به کار بیرون از خانه در آریزونا کارگران جنسی می ایالت کار متهم شوند. درهچی بزقاچاق

وید، چون ت بششرک اگر شما با خود کاندوم حمل کنید می توانید بازداوای محکوم بشوند. در نیویزنجیره

 ،ها و سوابق کیفریهشواهد قانونی است که شما در حال فروش سکس هستید. جریم از جلۀحمل کاندوم 

نی تو»د. نکه به توقف آن کمک کند که به فروش سکس ادامه دهند، به جای ایننکنافراد را وادار می

 ، کارگر جنسی، توضیح می دهد:«مک

د این جریمه توانیاگر بیرون خانه موقع فروش سکس گیر بیفتید، باید جریمه پرداخت کنید. چه طور می»

بان پرداخت کنید؟ نیاز به پول بوده که در وهلۀ اول باعث شده شما به خیابان را بدون برگشتن به خیا

سکس  : فروشافتیدیک دور باطل گیر می ها روی هم تلنبار می شوند و شما تویبنابراین جریمهبروید. 

 «.فروش سکس تبرای پرداخت جریمه باب

 تعیین سرنوشت خود

کنند. با یفاع موه های تحت ستم به دست خودشان دهای حقیقی از حق تعیین سرنوشت گرسوسیالیست

و بین الملل از کارگران جنسی را محکوم ف، سوسیالیست خودخوانده، حمایت ع«سجِکریس هِ»این حال 
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ی کلیۀ کارها ،کار جنسی از روی رضایت و قاچاق اجباری انسان میانتمایز  هرگونه کرد. او با امتناع از

 کند.تعریف می« فتن برای امرار معاشقرار گر زومورد تجا»جنسی را 

یری گبه تصمیمرا ها ای حق آنوزی پدرانهسدل اکند و بهمۀ کارگران جنسی را قربانی ترسیم می سهج

 :شان قائل نیستها در رهاییشکارا هیچ نقشی برای آنآگیرد. در واقع او دربارۀ نیازهایشان نادیده می

بخش توانند در یک جنبش رهاییپوست هستند، نمیر و رنگینیفقزنان و دختران، به خصوص آنانی که »

را به ما  خود اشتیاقو رهبری و  تیزبینیها نمی توانند که رها شده باشند. آنمگر این ،شرکت داشته باشند

 «که از اجبار فیزیکی و سلطۀ خشونت آزاد شده باشندمگر این پیشکش کنند،

اری را تنها دکنند و دولت سرمایهت را به نفع نجات قربانی انکار میشحق تعیین سرنو ،های اخلاقشوالیه

اسخ ت فحشا پرجاتحکومت ها چه طور باید به »بینند. بانیارد می پرسد: می نجات انبوهنیروی قادر به 

 «بدهند؟

 کنترل فردی هایرفتاربر  ،ت از افراد آسیب پذیریشش حماپوتر مایل اند که زیر مت ها خیلی بیشوحک

ستند(. سال ه هگیری و سقط جنین دو نمونپلیسی داشته باشند )محدودسازی دسترسی به وسایل پیش

 اعلام کرد که: شزیدنت جورج. دابلیو بورپ ۷۰۰۷

و )یا(  گری جنسیمرتبط به آن، از جمله دلالی و واسطه هایفروشی و فعالیتایالات متحدۀ امریکا با تن»

پدیدۀ قاچاق انسان سهم دارند، مخالف است. این فعالیت ها ذاتًا مضر و  ها که همگی درخانهحفظ فاحشه

وان یک شکل نعها نباید برای هیچ انسانی بهگونه فعالیتحکومت امریکا این از منظرضدّ انسانی هستند. 

 «ده شوندرقانونی کار برشم

علناً با  است ( خواستهها«ان جی او»های مردم نهاد )حکومت امریکا از تمامی سازمان ۷۰۰۵از سال 

التزام »مخالفت کنند تا به این ترتیب بتوانند از بودجۀ مبارزه با ایدز و اچ آی وی برخوردار شوند.  فروشیتن

فروشی و قاچاق جنسی هیچ تمایزی بین تن (Anti-prostitution pledge) «فروشیتن به مخالفت با
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هایی یا سازمان هارسانی به گروهکمک ی. نمی تواند براهیچ بودجه ای ..»گوید شود. قانون میقائل نمی

 «فروشی و قاچاق سکس هستند اختصاص یابدحتاً مخالف تناصر تِکه فاقد سیاس

برداری از کمک مالی به عنوان ابزاری برای سلطه بر سایر ملل یک اقدام متعارف امپریالیستی است. بهره

-شهشکنان، ریبرخورد با کارگران جنسی به عنوان قانون هیچ ارتباطی با کمک به مردم ندارد. برعکس

 کند.سازی اچ آی وی و ایدز را ناممکن میکن

 علاج

ر با تکاری ایمن انجام صنعت سکس زمانی تلف خواهد شد که کارگرانش بتوانند همان مقدار پول را با

ای و مادام که ما با چنین جامعهگذارد پا نمی ی این گزینه را پیشرداشرایط بهتر به دست آورند. سرمایه

 رو به رو هستیم، تن فروشی ادامه خواهد یافت. تنها مسأله اینست که تحت چه شرایطی.

 أنش کسر ،چه را انجام می دهند انتخاب کنند. اکثر مشاغلمعدودی این فرصت را دارند که آن کارگرانِ

 د.دهد مجازات کرکه برای بقا انجام می کس را نباید بابت انجام کاریو بسیاری خطرناک. هیچ هستند

امل پایین بیاوریم، باید برای اشتغال ک دهنداگر حقیقتاً می خواهیم شمار افرادی را که کار جنسی انجام می

انان و ها و جودستمزد برابر برای زنان و اقلیت دهند وو دستمزدهایی که واقعاً هزینۀ زندگی را پوشش می

-دگان، مسکن مقروننن و پناهیرال مهاجغ، حقوق کامل اشتنوزادانودجۀ کامل از ساعته با ب ۷۰مراقبت 

 و آموزش شغلی مبارزه کنیم. نت و درمان کاملاً قابل دسترسی و آموزش رایگاشصرفه، بهدابه

 کنند با مخالفتها به نفع طبقۀ کارگر خواهند بود. با این وجود چون جریان سود را مختل میاین رفرم

 چنان یککار جنسی هم ،شوند. تا زمانی که این طبقه حذف شوددار رو به رو میقۀ سرمایهشدید طب

 بود.هایی از طبقۀ کارگر خواهد ستراتژی بقا برای بخشا

استفاده شد، زمانی که کارگران  ۷۰۰۱* چتر قرمز ابتدا به عنوان نماد همبستگی کارگران جنسی در سال 

های زار و اذیت به خیابانض به شرایط بد کاری و تبعیض و آگ در اعتراجنسی ایتالیا با چترهای قرمزرن
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ز آن پس ا المللی حقوق کارگران جنسی اروپا چتر قرمز را برگزید وونیز آمدند. چهار سال بعد کمیتۀ بین

 گران جنسی سراسر دنیا مبدل شد.رالمللی حقوق کابه نماد بین چتر قرمز

 ۷۰۱۲ژانویۀ  ۱۸
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 های تجاوزریشه

 سِیدی رابینسون / ترجمۀ آزاد

دهند که رقم حیرت آوری میدرصد 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  ۱۲در بریتانیا گویاترین شاهد ستم بر زن، شکاف 

 های ستم بر زن، تجاوز و خشونت هستند و همین طور گرایش غالب برای مقصر دانستن قربانی.نشانه

م ذاتًا بی رح هاماهیت 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  ۰۲کم شود که هر ساله دستمیمیزان خشونت علیه زنان هولناک است. تخمین زده 

 ۸.۰صادره بابت تجاوزهای گزارش شده تنها  در حالی که میزان محکومیت -مورد تجاور قرار می گیرند

 درصد است.

 کنند. اکثر مردان به زنان خشونت نمی ورزند.اما 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 سرمایهمییک دیگر و از خودشان بیگانه جنسی را منحرف و مردم را از 

 است و یک کارکرد ایدئولوژیک و اقتصادی دارد.

کنند که هیچ کنترلی بر آن ندارند. دنیا میها سازندۀ محیط زیست و جوامع خود هستند، اما احساس انسان

 برایشان یک نهاد بیگانه به نظر می رسد.

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

 بیگانگی هستند.

د. کالایی چون سایر کالاها می بینشود که سکس را کالایی هممیاین امر با نگرشی به میل جنسی ترکیب 

رفت. نزدیک به یک سوم مردم بریتانیا بر این تصورند که اگر توان خرید و فروخت یا حتی به زور گمیکه 

 ای خود مقصر است.زنی به خاطر مست بودن مورد تجاوز قرار گرفته، پس لااقل تا درجه

به تجاوز مقصر می دانند و با « تحریک کردن»های غالب دربارۀ میل جنسی، زنان را به خاطر دیدگاه

ویی تنها کمی با حیواناتی فرق دارند که قادر نیستند خود را کنترل کنند که گمیمردان طوری برخورد 

 کنند.

« تجاوز»به زحمت  ۷که کنث کلارک، وزیر دادگستری، برخی انواع تجاوز را مانند تجاوز در قرار آشناییاین

کرد، متأسفانه چندان جای تعجب نداشت. نظرات کلارک سروصداهای زیادی راه انداخت و میمحسوب 

 هایش قویاً با مخالفت رو به رو شده است.گاهدید

خود به  -سیاستمداران و قضات و اصحاب رسانه و غیره -اندکردههایی که بالای جامعه جا خوش اما آن

را سرشار  هایشانهای تلویزیونی برنامهها  و ایستگاههای سکسیستی دامن می زنند. صاحبان روزنامهایده

های گیهایی با شایستشوند و نه انسانمیه در آن زنان یک شیء جنسی ترسیم کنند کمیاز تصاویری 

 خود.

که آیا تا دیروقت بیرون هایی دربارۀ لباس زن، اینهای رسیدگی به پروندۀ تجاوز، طرح سؤالدر دادگاه

 بوده یا آیا مست بوده یا آیا قبلاً با فرد متجاوز رابطۀ جنسی داشته، متدوال است.

سیاری از زنان و مردان باورهای سکسیستی را به چالش می گیرند و برای اصلاح و بهبود زندگی البته ب

کنند. اما به خاطر جایگاه زن در جامعه و نحوۀ تحریف شدن میل جنسی در جامعۀ ما، این میزنان مبارزه 

 دست باورهای سکسیستی شایع اند.

                                                           
2 Date Rape 
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 قاید غالب در هر جامعه عقاید طبقۀ حاکم هستند. نهکارل مارکس، انقلابی سوسیالیست، توضیح داد که ع

 ا هستند.هآنها  صرفاً یک ُمشت 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 

 ه. بلکه زمانی پدیدار شد که تقسیم اجتماعات انسانی به طبقات آغاز شد.ستم بر زن همیشه وجود نداشت

مارکس و همکارش فردریش انگلس، خانواده را در جامعۀ طبقاتی کلید ستم بر زن دانستند. انگلس پیدایش 

 توصیف کرد.« شکست تاریخی و جهانی جنس ماده»خانواده را 

اولیه و ضروری مردم، شکل دهندۀ رفتار و عقاید  مارکس و انگلس می دیدند که چگونگی تأمین بقای

 انسان است.

-شکارورز»خانواده در کنار مالکیت خصوصی و دولت ظاهر شد. تا پیش از این زن و مرد در جوامع 

کردند که کارهایی متفاوت اما برابر انجام می دادند و به یک اندازه در تصمیم میای زندگی «گردآورنده

 نامیدند.« کمونیسم بدوی»ارکس و انگلس این جوامع را گیری سهیم بودند. م

چه برای رفع نیازهای اولیه ضروری بود، آغاز شد. مازادی که با توسعۀ جامعه، تولید مقداری مازاد بر آن

 می بایست از این پس ذخیره و کنترل می شد.

 دادند. مرد را به کار زن اولویتهای تولیدی که این مازاد را خلق کرده بودند، برای نخستین بار کار تکنیک

ها آنبرای انتقال مازاد به « مشروع»با توسعۀ طبقۀ حاکم، مردانی که سلطه یافته بودند خواستار ورثۀ 

 شدند. کنترل زنان و روابط جنسی به کلید مالکیت بر این مازاد مبدل شد.

هروند درجۀ دو و مایملک تحت کنترل ای توسعه یافت که با زنان به عنوان شواحد خانواده با ایدئولوژی

 کند.میمردان برخورد 

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



 21 

. اکثر اندکردهداری هم زنان برای دگرگونی زندگی خود ظرف یک قرن گذشته مبارزه حتی در دورۀ سرمایه

 ردم آزادی جنسی بیش تری نسبت به گذشته دارند.کنند. ممیزنان بریتانیا امروز بیرون خانه کار 

تغییر در زندگی و باورهای زنان تأثیری بر مردان هم داشته است. بنابراین خیلی رایج تر شده است که 

 مردان مشاغلی داشته باشند که سابقاً کار زنان دانسته می شدند )مثل پرستاری(.

 کار خانگی

ها  تری را به کودکان شان اختصاص می دهند. در بسیاری خانهمردان امروز نسبت به گذشته زمان بیش 

 کارمنزل دیگر تنها مسئولیت زنان نیست.

داری رخ داده است، بخشًا به دلیل نیازهای متغیر این نظام و بخشًا به تغییرات شگرفی در درون سرمایه

 ای و مبارزۀ مردم عادی.دلیل فشار توده

 های ثابت و بلاتغییری دارند، خطاست.این برداشت که مردان و زنان نقش دهندمیاین تغییرات نشان 

کنند میچنان باقی است. حاکمان ما مداومًا تلاش رغم 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.شمیبقاپند، بازنده اند. زنانی که فرزند نمی خواهند هنوز به چشم موجوداتی عجیب و غریب دیده 

که مردم نکنند. به جای اییمستم 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 میدیگر را دشمن اصلی شان محسوب یک

 هم به آن واقف اند.
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داری دارد. از زنان انتظار می رود که نیروی اقتصادی کلیدی برای سرمایهبه علاوه خانواده یک عملکرد 

 که این زنان اغلب خود جزئی از آن نیروی کارند.کار فعلی و آینده را حفظ کنند و پرورش دهند. حال آن

کنند. یمکنند 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 ای صرفاً وزنهنمی گوییم که هر خانه و هر رابطه

أمنی ها  مرسد اینمیه نظر روابط فردی و زندگیِ خانوادگی شان بیش از هر چیزی ارزش قائل اند، چون ب

دهد. میداری 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 تنشمیزودپزی از آب در مأمن و سرپناهی که امیدش را دارند، دست آخر دیگ

 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 میای که خانواده ایفا نقش کلیدی

ه می برند. به همین دلیل است که هوموفوبیا و ترس از و به هر کسی که خارج از آن جای گیرد حمل

 والدین مجرد و فشار به مجردها برای ازدواج وجود دارد.

همین است که به نحوۀ نگرش مردم نسبت به تجاوز هم شکل می دهد. اکثر زنانی که مورد تجاوز قرار 

اده رخ بدهد بیش تر است. با که خشونت در درون خانومی 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 

 که شب دیروقت ناگهان مثل سایه از پشت بوته بیرون می پرد.

ال از زمان اران ساند که ستم بر زن هزگرفتهقدر 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.
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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 میرکز ها روی موارد مجزای خشونت متمآندر حفظ ستم نفع دارند. 

 شود.میداری منحرف ساختاری در قلب سرمایه

ما می توانیم به ستم بر زن پایان بدهیم، اما برای این کار نیاز داریم از شرّ سیستمی خلاص بشویم که این 

 ستم را سر پا نگه می دارد.

 تم بسته به طبقۀ اجتماعی بسیار متفاوت است.ستم، بر همۀ زنان تأثیر می گذارد؛ اما تأثیر این س

زنان طبقۀ حاکم از همین سیستم نهایت استفاده را می برند. به همین دلیل است که برای تغییر نمی 

 توانیم به ائتلاف با زنان ثروتمند اتکا کنیم.

نان طبقۀ داری زندگی مردان و زخلاصی از شّر 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.میکند. حتی شخصی ترین روابط مان را هم مخدوش و تحریف میاتُمیزه 

« رافات اعصاکث»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 

در هر جنبش انقلابی، زنان برای هدایت مبارزه به خط مقدم می آیند. انقلاب، داستان جنّ و پری نیست. 

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

همه داریم.
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 و تجاوز جنسیداری سرمایه

 گریس لالی 

متهم به مصرف مواد مخدر و تعرض جنسی به « 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 هایضدادن تعر

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

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

قوانین سفت و سخت تری برای برخورد با مشکلات اجتماعی نیستیم وضع ببندها یا البته ما خواهان بگیرو

تهم م صادره برای مردانِ هایو تمایلی هم نداریم که تجاوز را مستثنی کنیم. اما میزان پایین محکومیت

 خود روایت گویایی از ماهیت این مشکل است. -درصد ۰تنها کمی بیش از  -به تجاوز

 را بیش تر باور کنند تا حرف سایر« متجاوز غریبه»حرف قربانیان یک ها لیس و دادگاهکه پاحتمال این

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

پیش  بر این بوده کهمحسوب نشده اند، چون تصور « 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 ۵۰

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

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

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

 چنین موقعیتی رضایت داشته باشد.

چنان بر این برداشت استوارند که سکس، تجاوز، هم هایی به پروندهرسیدگ هایبا این وجود دادگاه

 .شوندمیسرویسی است تحت اختیار زنان و مردان هم )چه عادلانه و چه ناعادلانه( از آن بهره مند 
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هیچ دادگاهی نیست که این دیدگاه تحقیرآمیز و تحریف شده از میل جنسی انسان را به محکمه بکشاند. 

مثل هر کالای دیگری. چیزی که می تواند آزادانه عرضه شود، خریده  دشومیالایی دیده سکس به چشم ک

 دیگر.یا فروخته یا حتی سرقت شود؛ و نه بخشی از هویت ما و نحوۀ ارتباط گیری ما با یک

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

 د.کنمیرا از خودشان و همین طور از یک دیگر ایجاد  هاناست که اساساً بیگانگی انسا

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

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

 .را باخود دارد برای ابراز همدردی و احترام متقابل

 ۰۲کم هستند که جامعۀ ما می زاید. دستای بیگانه شده آمارهای موجود گواهی هولناک بر میل جنسیِ

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

 سند.که می شنا

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.میکه به طور نظام یافته زنان را تحقیر ای ، جامعهشوندمی

 تر است.بالا« مراکز بحران تجاوز»مجاز َلپ 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

ست که ل اینند 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.

شوند تا بتوانند به زندگی نرمال برگردند و از تکرار  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.ی اخلق جامعه
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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  انسانی با قابلیت که زن را خانه دار و همسر و مادر می بیند )و نهای 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 سرمایهجامعۀ 

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

 .کردمیقربانیان تجاوز را به خاطر مستی یا پوشش بدن نما مقصر می دانستند با شمار مردان برابری 

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

 میلیارد پوند بابت جراحی پلاستیک خرج کنند. ۱ا سالانه تشویق خواهد کرد ت

نین هم و چ دست رد بزنیمتبعیض 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

 غا کنیم.نسبت به هم را مل

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 بزکشیدن حاکمیت بتوانند بر هم اتکا کنند و در این فرایند بیامو

 ۷۰۰۲مارس  ۷۲



 ۵۰ 

 هاسکس، خشونت و ژن

 هلن شوتر 

ریتانیا در بای دربارۀ تعداد زناِن قربانی تجاوز یا تعرض جنسی آمار و ارقام زنندهوزارت کشور  پیشهفتۀ 

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

«. یعی تجاوزبتاریخ ط»با عنوان « هیلرندی تورن»، کتابی است به قلم هاۀ این تلاشبیابند. 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 ناکنند و سپس این را مستقیماً به انسمیگیری جفت

این « نپا داد»به عنوان علامت وباز زنان هم یک غریزۀ طبیعی است و پوشیدن دامن کوتاه یا بلوزهای جل

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

 است.شده 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 با یکزن و مرد 

 و مرگ و زندگی را در دست داشت. در حالی که در شهر باستانی تعیین کرد و حتی تصمیممیرا کنترل 

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

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

 معمول بود.  (polyandryتر در آن واحد )با 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 شکلببلاتغییر نبوده اند. تمایلات جنسی ما ابت و ثانسان 

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

د و در کننصلاً ازدواج نمیکردید و تا دم مرگ با او می ماندید تا حالتی که بسیاری امییک نفر ازدواج 

 های متعددی دارند.طول عمر خود شریک
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ای به عنوان چیزی که برای ما بسیار شخصی به نظر می رسد، نمی تواند از بستر جامعه« 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 جامعهآنم صرفاً تجلی تمایل فردی روابط مرد

که طبقۀ  های مرسومیتملک و کنترل ثروتی را که اکثریت آفریده اند در دست دارد. بنابراین یکی از روش

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

 بوده است.

ا کنیم، همه چیز به یک کالا 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 انسمیارزش معین تقلیل پیدا 

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

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

 کند.میه م، از ماشین تندرو تا فلان مارک آبجو. بنابراین جامعۀ ما روابط جنسی مان را دُِفردشومیاستفاده 

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

 های دانشمندانیان تا چه حد در جامعۀ طبقاتی مخدوش و منحرف شده اند. استدلالنروابط میان مردان و ز

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

ل ای ندارند که امیاهای 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 

 ه ایفا کنند.بلکه باید نقش برابر در جامع

« 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»که در آن به سر می بریم. برخی 

 رفتار» قتشوی ز مجلات برجستۀ زنان و الگوهای جدیدمتفاوت اند. برخی ا آنان زنان و مردان بنا به طبیعتِ

مردها را با همان قواعد خودشان به بازی » بی اعتمادیکنند با پرخاشگری و می، زنان را تشویق «ولنگار

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

 ا که برعکس انکار آن است.انسانیت م

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 های افسانهثروت

که چگونه یک جامعۀ سوسیالیستی روابط مردان و  سال پیش از این صحبت کرد ۱۰۰انگلس بیش از 

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

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

جام چه را که ما بگوییم باید اننگامی که چنین افرادی پیدا شدند، دیگر آن. هعشق واقعی به چه معناست

 .«ها کردار و افکار عمومی خودشان را خواهند داشت و تمامآندهند 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 تهوع آوری که برای توجیه چنین جامعه باورهای

۷۰۰۰ فوریۀ ۷۸
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 کنند؟میبه ستم بر زن کمک  هاآیا مرد

 جو کاردوِل 

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 میرای برخی به نظر ب اما

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

 ن مشکل هستند.دهند و نه سیستم. از همین جا نتیجه می گیرند که خودِ مردامیتجاوز 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 که خشونت یک خصلت مردانه است.

 کنند.به این شکل رفتار نمی

و  ۱۲8۰افظه کار اسبق انگلستان، مسئول جنگ خونین فالکلند در دهۀ مارگارت تاچر، نخست وزیر مح

سیاستمداران امریکا مثل هیلاری کلینتون و مادلین آلبرایت از  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 دامنها  برای تهییج مردان طبقۀ کارگر به رفتن به جنگ خشن هستند. حکومت

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

 شوند.می

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

 کند.میاست که به زنان ستم 

ان رها ندارد. خشونت درست همان قدر ریشه در بافت طبیعی مردان دارد که بحآناین 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

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

 کردند، آن وقت وضعیت بهتر بود؟میسیستم را ادامه 

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

 تر بی رحم بود؟داری کممیلیون زن یونانی را نابود کرده است، آن وقت سرمایهچند زندگی 

 کند.یدلچسب تر نم موجود را 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  -اما مردان بسیاری هم هستند که آسیب می بینند

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

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

 کیست که از این نابرابری دستمزدی منتفع شود؟ پس

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

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

 شود.میها آنبا دو سرپرست شاغل، دستمزد پایین منجر به کاهش قدرت خرید جمعی 

نتفع م بینند. تنها کسانی کهدر 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.سیستمی است که همه چیز را به کالایی برای خرید و فروش تقلیل می
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 عدم اعتمادبنفسه حد زیرکانه از ها  تا چدهد 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. شوددر سطح جامعه احساس نمی

 نمود میدهد.

یندگان زن حزب کارگر وارد پارلمان شدند، می توانستند بین ااز نم تعداد قابل توجهی ۱۲۲۲وقتی سال 

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

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

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

باید این مشکلات را در بستر یک نظام . شودمیمان اعث شکاف در طبقهبایم که باورهایی را قبول کرده

 اقتصادِی 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 خلاصی از شرّ این سیستم به راستی به سود مردان و زنان طبقۀ کارگر است.

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

 ۷۰۱۷فوریۀ  ۷8
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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

 خشونت علیه زنان و دختران است. 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، خیلی به سطح بیایند ووجود دارند 

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

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.میتبعیض جنسیتی )سکسیسم( خلاص شد و برخی مردان همیشه از زنان سوء استفادۀ جنسی 

 هایتِ نبرخی 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 کنیممیدست نبرده ایم. رویکردهای سکسیستی به این جهت وجود دارند که ما در سیستمی زندگی 

شرّ این  از با خلاصیستم باقی خواهند ماند، مگر  ورهمین ط ستم بنا شده. این قبیل رویکردها و بر بنیانِ

 .منظا

ان ده ترین علامت ستم بر زنخشونت 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.

 وانب زندگی اثر می گذارد.و بر همۀ ج
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تن. زنان  ۱۱حکومت،  رئیس ۱۲۷منتخب دولت، تنها هفت تن زن بودند و از  رئیس ۱۰۰از  ۷۰۱۰سال 

 که زنان در مشاغل سطح پاییناحتمال این های ملی را شکل می دادند.درصدِ پارلمان ۱۲به طور متوسط 

 به خانه داری و بچه داری مشغول باشند بسیار ترتر 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، انقلابی سوسیالیست،  ؟ستم ساختاری چگونه بر نحوۀ تفکر و عمل افراد تأثیر می گذارد

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

 طبقه

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

 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 میالیاتی بهره مند های مسیاستمداران از معافیت

کنند تا تمام دردها و امراض جامعه را به گردن میهای 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؛ رسانهکنترل رسانهصاحبان ثروت، 

 کنند.میهر روز بمباران 

های دهند که مرد و زن نقشمیتبلیغات مختلف، از سُس پاستا و آبجو تا ماشین و شامپو، این پیام را 

حتی همین امروز مجلات زنان  نهفته است.ها  ین نقشمختلفی دارند و خوشحالی و رضایت در پذیرش ا

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

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

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

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

 باشند.

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

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

 کنند.می

با  انکنند هیچ کنترلی بر آن ندارند. در این میمیکنند، اما اغلب احساس میمردم عادی جهان را خلق 

 شود.میسکس و بدن زنان مثل کالا برخورد 

تار کنند و اکثراً نسبت به زنان خشن نیستند. با این وجود ساخمیناکثر 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

یش انگلس استدلال کردند که نحوۀ سازمان یابی یک جامعه، عقاید را شکل مارکس و همکارش فردر

 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 

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

 است.

ی برعهده های مختلفجوامع پیشاطبقاتی به شکلی کاملاً متفاوت سازمان یافته بودند. مردان و زنان نقش

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

 «.ابر بوده اند، از جمله زنانآزاد و بر

 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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بقۀ لید کرد. گروهی که نهایتاً به طاین مسأله زمانی رخ داد که انسان بیش از نیازهای فوری و اولیۀ خود تو

 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.انتقال این مازاد بودند، که همین امر 

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

 زنان اولویت دهد.

وجود این مازاد بدان معنا بود که مردم می توانند مدتی طولانی تر در یک محل اسکان داشته باشند و 

 ملکِ ای 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 حتِ ت

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

 فئودالیسم نیست. عصرِ قیاس با زندگی زنانِ

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

 است. با تغییر دنیا، رویکردها هم تغییر کردند.

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

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

 انجام دهند.

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

 .دهند شپرورها انتظار می رود که خانوار را آندهند و نیروی کار کنونی را حفظ کنند؛ از 

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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های سکسیستی می تواند به تشتت و انشقاق طبقۀ کارگر هم یاری حاکمان ما می دانند که تشویق ایده

. به همین دلیل است که در کلّ طبقۀ حاکم )از هدبکابرساند 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 علاوه حاکمان برای مهار هرگونه تغییر مترقی مبارزه 

 این تغییرات هستند.هایی از طبقۀ حاکم خواهان برچیدن 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.

زنان  عتر از ما می خواهند باور کنیم که تغییر انقلابی و جامعۀ آلترناتیو ممکن نیستند. در واقو از همه مهم

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

 سرنگونی طبقۀ حاکم و خلق جهانی جدید را دارد. طبقۀ کارگر، هم نیروی کّمی و هم قدرت اقتصادیِ 

یتی و مقابله یدن تبعیض جنسکند. به همین دلیل است که به چالش کشمیاتحاد، طبقۀ کارگر را نیرومندتر 

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

 اعتصابات

 کنگرۀ»ای بریتانیا را درنوردید و همین طور تظاهرات توده ۷۰۱۱سال  در بگیران کهدر اعتصابات مستمری

 متحد بودیم. ، ما شاهد نیروی بالقوۀ کارگران«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 

 ه می دارد نفعها را پایین نگآنداری به عنوان نظامی که در حالی که برعکس هیچ کارگری از سرمایه

 مشترک کارگران است. تداری منفعبرد. خلاصی از شرّ سرمایهنمی
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روسیه، دسترسی زنان به  ۱۲۱۲کنند. بلافاصله پس از آغاز انقلاب میها موقعیت زنان را دگرگون انقلاب

 د.ارجای جهان وجود ند هیچسقط جنین فراهم شد. تقریباً یک قرن بعد از این هنوز چنین امکانی در 

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

ها  نیست. انقلاب فرایندی است که می تواند چندین دهه برای توفیق در خلق به معنی محو یک شبۀ این

 جامعۀ نوین زمان ببرد.

لاب بنیان اما انق را رها کند. تمام عیارافسار یک ضدّ انقلاب  طبقۀ حاکم نیز برای حفظ نظم کهن می تواند

 کنند.میمادی ستم را از میان می برد. در فرایند تحقق انقلاب، مردم خودشان را متحول 

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

 شوند. زنان در هر جنبش انقلابی برای هدایت مبارزه به صحنه می آیند.میتر نیزنان و مردان هم بی مع

 خود را از همۀ کثافات دشومیموفق »کرد که طبقۀ کارگر تنها در انقلاب است که میمارکس استدلال 

 «.نهد که جامعه را از نو بنا دشومیاعصار رها کند و مستعد آن 

ی عقاید سکسیستی، باید هدف بالاتری داشت. ما دنیای به کناره گیری ازفرد این یا آن  قانع کردنبه جای 

 برای فتح داریم.

 ۷۰۱۰مارس  ۵



 ۰۷ 

 !نیازمند تبعیض جنسیتی استداری سرمایه

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

 د.کنمی

گیر کیفیت زندگی دختران انگلستان و ویلز بر حسب محل زندگی آنان پرده چشمیک گزارش از اختلافات 

 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 

 ختران بود.زندگی د

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

سالِ بدون شغل یا آموزش و تعلیم، دریافتند که بدترین نواحی  ۱8و 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 « ریِکمیتۀ زنان و براب»گزارش 

 شود.میشایع است که جزئی از زندگی روزمره دیده 

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

یا « پتیاره»درصد دختران در مدرسه با الفاظ  ۲۱داشت.  دختران و زنان جوانان میدانینگاهی به مطالعۀ 

 خطاب شده بودند.« هرجایی»

این  ساله در معرض تماس جنسی ناخواسته قرار گرفته بودند. ۱8تا  ۱۸درصد از زناِن  ۷۲قریب به 

 ند. این باور که ما به برابریکنمیتصویر شرم آوری از نحوۀ برخورد با زنان و دختران ترسیم ها  گزارش

 ایم تنها یک دروغ است.ست یافتهد

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

۷۰۱۸سپتامبر  ۱۵ / باقی اند. باید از شّر این نظام خلاص شد.داری سرمایهنظام 
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 سرمایه داری، زایندۀ خشونت علیه زنان

 دونا گودمن

توان به مشارکت زنان در نیروی میبسیاری برای ارزیابی موقعیت زنان در یک جامعه وجود دارد. های راه

ها در قیاس با مردان، قوانین مشوق برابری، شمار زنان در حکومت، و حق طلاق، مالکیت یا آنکار، درآمد 

ت جامعه، میزان بروز خشون اما شاخص روشن و صریح ما از جایگاه زنان در 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

های وسیعی همچون فرهنگ، طبقه، تحصیلات، درآمد، قومیت و جهانی شایع است. این خشونت، به حوزه

ل بدرفتاری در درون خانواده یا قتل را به خود بگیرد، یا شکل قتل نوزاد شود. ممکن است شکمیسن وارد 

 ها، قتل ناموسی یادختر، ختنۀ دختران، سوزاندن عروس، آزار جنسی، آدم ربایی، خودکشی اجباری بیوه

تجاوز در بستر زناشویی. این پدیده هم در ایالات متحده رخ می دهد، و هم در کشورهای تحت استثماری 

 ون هند یا مکزیک.هم چ

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 فرسنگیهها در جامعۀ طبقاتی. سرماآنتداوم موقعیت فرودست و مطیع 

های نظامی های کسب و کار و استراتژیتاریخی زنان فاصله دارد، خشونت علیه زنان را در فعالیت

 امپریالیستی خود درآمیخته است.

از هر سه زن در جهان، یکی در طول زندگی خود مورد ضرب و شتم و سوء رفتار قرار گرفته یا وادار به 

 درصد از زنان قربانی قتل، از سوی شریک مرد خود کشته شده اند. ۲۰بطۀ جنسی شده است. را
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ها را وادار به خصوصی سازی های تعدیل ساختاری حکومتدر تحت ستم ترین کشورها، اجرای برنامه

ان علیه زنکند. همین امر به افزایش نابرابری، همراه با صعود خشونت میذخایر 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  ۱۲۲۵ختر و زن از سال د ۵۰۰قرار می گیرند. در یک مورد دردناک، بالغ بر 

در منطقۀ آزاد تجاری در « ماکیلادورا»های ها کارگرانی در کارخانهآن)مکزیک( به قتل رسیده اند. اکثر 

 مرز ایالات متحده و مکزیک بوده اند.

داری سابق در اروپای شرقی، شاهد بوده اند که چگونه سرمایه« سوسیالیستی»کشورهای به اصطلاح 

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.

 های امروز به مراتب بیش تر ازکند؛ تلفات غیرنظامی جنگمیجنگ مصایب عظیمی را به زنان تحمیل 

درصد آن را شکل می دهند. زنان و دختران  8۰است، به طوری که زنان و کودکان،  تلفات نیروهای نظامی

 به طور مرتب هدف خشونت جنسی، به خصوص تجاوز قرار می گیرند.

 خشونت علیه زنان در ایالات متحده

در ایالات متحده احتمال آن که مردان قربانی جرایم خشن باشند، بیش از زنان است. اما خشونت علیه 

محور و اغلب جنسی است. هر دو دقیقه، در جایی از ایالات متحده یک زن -ن، به طور اخص جنسیتزنا

هزار قربانی  ۷۰۰مورد تعرض جنسی و هر شش دقیقه مورد تجاوز قرار می گیرد. این یعنی چیزی در حدود 

 در سال.
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ی شود. بسیارمیزارش درصد از تعرضات جنسی به دستگاه مجری قانون گ ۰۰که 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  ۰۰، آمارهای رسمی نشان دهندۀ کاهش تقریباً ۱۲۲۵از سال 

 کند.مینان را پنهان آمار و ارقام، تفاوت میان جرایم علیه مردان و ز

حملۀ  هایجرایم علیه مردان بسیار تندتر از جرایم علیه زنان کاهش یافته است. در برخی نواحی گزارش

، ده ۷۰۰۷تا  ۷۰۰۱های جنسی افزایش یافته است. مثلاً در نیویورک سیتی موارد حملۀ جنسی بین سال

شود. اما این هم مهم است که بفهمیم میداده درصد بالا رفت. این امر گاهی به گزارش دهی بهتر نسبت 

 شوند.میهای پلیس جمع آوری و گزارش ها  چگونه از سوی دپارتمانداده

اوز را به های مرتبط با تجفاش کرد که پلیس محلی شکایت« فیلادلفیا اینکوایرر»، روزنامۀ ۷۰۰۱در سال 

ده تر تجاوز منجر شتحقیقات و آمارهای پایین پوشش می داده است و همین امر به کاهش تعداد ینادرست

بود. همین روزنامه نسبت به برخوردهای پلیس در چهار شهر دیگر ابراز نگرانی کرده بود. از آن جا که 

 های فدرال هستند، بنابراین در موثق بودن آمارهای تجاوز باید تردید کرد.های پلیس منبع دادهگزارش

، دنها  هستند. تقریباً نیمی از کل قربانیان تجاوز فقیرموارد هدف خشونت آسیب پذیرترین زنان در اغلب

ی گیرند. زنان زندانی نیز متحمل تعرض جنسی، جستجویعنی در بازۀ یک سوم پایینی توزیع درآمد جای می

ها آن شوند که تعداد کمی ازمیبدنی، دستبند و پابند هنگام زایمان، و تجاوز به وسیلۀ نگهبانان زندان 

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 حملات پلیس و مقامات زندان آسیب پذیر 

 هستند.

 فراوانی خشونت خانگی

خانگی است، یعنی ضرب و شتم و قتل زنان به دست  یکی از اشکال اصلی خشونت علیه زنان، خشونت

شریک زندگی خود. در فضای خصوصی منزل، این باقی ماندۀ حقوق مالکیت در قالب ازدواج یا رابطۀ تک 
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همسری، به بقای خود ادامه می دهد. این مشکلی است که نه فقط زنانِ مورد حمله، که کودکان مورد 

 تحت تأثیر قرار می دهد. بدرفتاری یا شاهد بدرفتاری را نیز

ثانیه یک زن مورد ضرب و شتم شریک  ۱۰های خانگی در ایالات متحده دردآور است. هر مقیاس بدرفتاری

 ۸۰شوند. میعشقی خود قرار می گیرد. یک سوم زنان قربانی قتل، به دست یک شریک عشقی کشته 

ی اند، قربانی شریک عشقی سابق یا فعلهگرفتدرصد زنانی که مورد تجاوز، تعرض یا مزاحمت جنسی قرار 

 شوند.میخود 

هر روز، بیش از سه زن به دست همسر یا دوست پسر خود به قتل می رسند. قتل، علت اصلی مرگ برای 

ای از زندگی خود مورد بدرفتاری جسمی یا جنسی درصد زنان ایالات متحده در مرحله ۵۱زنان باردار است. 

 درصد زنان متأهل از سوی همسران خود مورد تجاوز قرار می گیرند. ۱۰اند. گرفتهشریک عشقی قرار 

خشونت علیه زنان، بیش از همه زنان فقیر را متأثر می سازد. کسانی که شاغل هستند، درصورت واکنش 

شوند. میهای محیط کار، با خطر از دست دادن شغل خود رو به رو یا غیب مکرر در مواجهه با خشونت

ها آنهای رفاهی، قربانیان خشونت خانگی هستند؛ بسیاری از امتناسبی از دریافت کنندگان کمکدرصد ن

ای استقلال 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  ۱۲۲۸های رفاهی در سال ها  قبل از آن بود که کمکهمۀ این

کنند، میرا از انتخاب حساس برای بقای فیزیکی و اقتصادی محروم کرده است. زنان فقیر که از خانه فرار 

رسی ها برایشان وجود ندارد. دستآنشوند؛ چرا که مسکن با بهای متناسب با استطاعات میاغلب بی خانمان 

اری از کودکان و حمل و نقل، از جمله نیازهای اساسی زنانی است که به دنبال به درآمد مستقل، نگهد

 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 

نی از ثروت جامعه را به غنی مشکل اجتماعی و سیاسی در کشوری است که طبقۀ حاکم آن سهم روز افزو
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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.

خشونت خانگی همانند سایر اشکال خشونت علیه زنان، به طور کامل به مراجع قانونی گزارش داده 

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

 کمک به خود نیز بی اعتماد هستند.

 خشونت خانگی میان افسران پلیس و نظامیان

ۀ دهد ارتباط داشته باشد. به گفتمییکی از دلایل این عدم اعتماد شاید به آن چه که در منازل افسران رخ 

های تر از خانوادهبرابر رایج ۰تا  ۷های پلیس، ، خشونت خانگی در میان خانواده«ملی زنان و نظارتمرکز »

های افسران پلیس خشونت خانگی را درصد زنان در خانواده ۰۰تا  ۷۰امریکایی به طور اعم است.  یعنی 

ب بدرفتاری ه فرد مرتککنند. قربانیان یک افسر پلیس به طور اخص آسیب پذیر هستند، چرا کمیتجربه 

های زنان مضروب را می داند و از طریقۀ دستکاری و تقلب در نظام حقوقی مسلح است، محل پناهگاه

 آگاهی دارد.

در لس  ۷۰۰۵ها  نیست. حادثۀ سال در بخش پلیس« مورد استثنای بد»خشونت علیه زنان، تنها یک 

بنیاد »شود. به گزارش میسوی افسران پلیس، مدارا  دهد که رسماً با خشونت خانگی ازمیآنجلس نشان 

ای از ای را افشا کرد که مجموعههای محرمانه، یک مشاور حقوقی کیفری، پرونده«اکثریت فمینیست

آنجلس را آشکار می های آن به دست افسران دپارتمان پلیس لسهای خانگی و پنهان سازیخشونت

درصد تخلف  ۵۰درصد بعداً ترفیع گرفتند.  ۷۲خانگی شده بودند،  ساخت. از کسانی که متهم به خشونت

خود را تکرار کردند. نهایتاً فردی که اسناد را افشا کرده بود، به دلیل فاش کردن رسوایی بازداشت گردید. 

اگرچه دپارتمان پلیس لس آنجلس اصلاحاتی را پس از علنی شدن این حادثه انجام داد، اما این مورد 

 کرد.میادینه شدۀ خصومت ضدّ زن در درون نهادهای سرکوبگر دولتی را برجسته ماهیت نه

توان در ارتش نیز به عنوان ابزار دیگری از سرکوب دولتی میالگوی مشابهی از قربانی ساختن زنان را 

رین لاتمشاهده کرد. با وجود شمار رو به رشد زنان در ارتش، فرهنگ شایعی از زن ستیزی وجود دارد که با



 18 

تنها بخشی  ۱۲۲۱در سال « تِیل هوک»کنند. حوادث بسیار معروفی نظیر حادثۀ میهای نظامی ترویج رده

افسر  ۱۰۰شهرت یافت، بیش از « رسوایی تیل هوک»کنند )طی این حادثه که به میاز داستان را روایت 

 -سرباز مرد شدند ۲از زن و سرب 8۵نیروی دریایی و تفنگدار دریایی متهم به تعرض جنسی به دست کم 

 م(.

درصدی تعداد موارد تعرّض جنسی گزارش شده در ارتباط با قربانیان  ۷۰گزارش اخیر پنتاگون به افزایش 

اشاره داشت. نرخ خشونت خانگی   ۷۰۰۰تا  ۷۰۰۷های درصدی بین سال ۰۱نظامی، و همین طور افزایش 

راد غیرنظامی است، و نسبت بسیار کمی از افراد خاطی مورد برابر بالاتر از اف ۵تا  ۷در میان نیروی نظامی 

پیگرد یا تأدیب قرار می گیرند. این جرایم در میان نیروهای ویژۀ زبده بسیار شایع هستند، از جمله چهار 

 .۷۰۰۷، کارولینای شمالی در سال «فورت براگ»قتل مشهور همسران نظامیان در 

علیه زنان غیرنظامی است و هرجایی که نیروهای مسلح ایالات این خشونت، بالاتر و فراتر از خشونت 

می های نظامتحده مستقر باشند رخ می دهد؛ می خواهد عراق تحت اشغال امریکا باشد یا نزدیک پایگاه

 امریکا در ژاپن.

 زنان اصلاحات مهمی را محقق ساخته اند

-ی را در مبارزه علیه خشونت جنسیتهای مهم، زنان رفرم۱۲۲۰ای زنان در دهۀ به 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 اصلاحات قابل توجهی انجامیده است. هزاران مرکز 

های اضطراری برای قربانیان خشونت خانگی دایر تلفن و مضروب برای بحران تجاوز جنسی، پناهگاه زنان

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 ف تعرّض جنسی، حذفِ تغییرات قانونی و حقوقی، شامل تعریف درجات مختل

 ۱۲۲۷سال  شود. درمیتعرض جنسی، و مستثنی کردن تاریخچۀ پیشین جنسی قربانیان به عنوان شواهد 
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قوانین ایالتی را در مورد خشونت خانگی به عنوان الگو « شورای ملی قضات دادگاه جوانان و خانواده»

 منتشر کرد.

به « انقانون خشونت علیه زن»نی و فشار شدید برای یک قانون فدرال، با تصویب ها  آکسیون خیاباسال

به اوج خود رسید. این قانون که امسال نیز منتظر تصویب دوباره است، توجه ملی را به جرم  ۱۲۲۰سال 

 محور، معطوف و به این مسأله در تمامی نهادهای حکومتی وجهۀ قضایی می دهد.-جنسیت

های درون سازمانی برای پایان دادن به خشونت علیه ها  یا برنامهها، کارگروه، از ائتلافبسیاری از ایالات

تحت دست کم یک بخش از قوانین « تجاوز در بستر زناشویی»، ۱۲۲۵زنان برخوردار هستند. در سال 

 هماه آگاهی نسبت ب»ایالت به جرم تبدیل شد. ایالت نیویورک برای خود یک  ۰۰تعرض 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

 دست بدهند.اند، از ها به دست شریک خود بودهآنآن که کودکان شاهد ضرب و شتم 

، ۱۲۰8هایی مترقی برای زنان وجود داشته است. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در سال در سطح جهانی نیز گام

ها را، از جمله در ارتباط با جنسیت، اعلام نمود و خواهان ممنوعیت شکنجه یا برخوردهای نابرابری کلیۀ انس

را به « اعلامیۀ محو خشونت علیه زنان» ۱۲۲۵تحقیرآمیز شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 

المللی حقوق بشر منحصرًا برای برخورد با خشونت علیه زنان، تصویب کرد. این عنوان نخستین ابزار بین

کنوانسیون بین امریکایی منع، مجازات و ریشه کن نمودن خشونت »الگویی بود برای سایر اقدامات نظیر 

 «چهارمین کنفرانس جهانی پیرامون زنان«. »ی حقوق بشر و مردمانکنوانسیون افریقای»، و «علیه زنان

هدف استراتژیک  ۱۷در پکن، حذف تمامی اشکال خشونت علیه زنان را به عنوان یکی از  ۱۲۲۰در سال 

 خود دربرگرفت.

 البته با وجود تمامی این بیانیه ها، شرایط اکثریت عظیم زنان جهان همچنان تیره باقی مانده است.
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 ایه داری، تهدیدی دائمی در برابر اصلاحاتسرم

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

 اید.شرایط بهتر زندگی را به آرامی می فرس

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 اطلاعات دقیقی دربارۀ زنان ( HUD)« دپارتمان توسعۀ مسکن و شهر»به عنوان مثال 

. این اطلاعات به کند، گردآوری  HUDبودجۀ  دارای گیِهای قربانیان خشونت خانپناهگاه در مضروب

هزار زن هر سال از  ۰۰۰های حکومتی است. بیش از شکل دیجیتالی درآمده و در اختیار سایر آژانس

 کند، استفاده می نمایند.میتأمین مالی  HUDهایی که پناهگاه

میلیارد  ۱.۸کنون در مجلس سنا است، ، که ا۷۰۰۰در سال « قانون ترویج مسئولیت فردی، کار و خانواده»

 و و وادار نمودن زنان به پذیرش دستمزدهای پایین، مشاغل بدون آینده« ترویج ازدواج»دلار را به منظور 

میلیون  ۱۰۰رها کردن کودکان در مهدهای نامناسب هزینه خواهد کرد. حکومت درحال صرف بیش از 

 های اجتماعی می زند.ان از بودجۀ سایر برنامهدلار بر روی ترویج ازدواج است، و در این می

ها  با دستمزدهای مناسب، بهداشت و هیچ گونه کاری برای تأمین خانواده« ترویج ازدواج»این قوانین 

درمان یا نگه داری از کودکان انجام نمی دهند. در عوض مشوقی هستند برای ورود زنان به مناسباتی که 

 ت باشند.شاید آسیب زننده یا بی ثبا

 ضدیت با امپریالیسم و مبارزه علیه سکسیسم

حجم عظیم مشکل خشونت علیه زنان در سرتاسر جهان، از جمله در پیشرفته ترین  کشورهای سرمایه 

دهد که این جرم نه اتفاقی است نه متعلق به یک فرد؛ بلکه یک ابزار ستم است برای میداری، نشان 

 مطیع نگاه داشتن زنان.
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نماد  داری جهان، از لحاظ ایدئولوژیکجنسیتی در ایالات متحده، این پیشرفته ترین دولت سرمایهخشونت 

مذکری است که بر فرهنگ ایالات متحده غالب است. توسعه طلبی « قهرمان»تجلیل از جنگ، خشونت، و 

 ت.و جنگ امپریالیستی، استثمار و مصایب زنان را در این جا و دیگر کشورها شدت بخشیده اس

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 

 و پلیس را تحت فشار قرار دادند.

طبقاتی دارد. مبارزۀ کنونی برای برابری و آزادی زنان از خشونت، علل ستم بر زنان، ریشه در جامعۀ 

ای بین المللی و جزئی جدایی ناپذیر از مبارزه علیه امپریالیسم و جنگ است. تجدید فعالیت در مبارزه

داری، فرصتی فوق العاده برای متحد شدن در مبارزه علیه سازی سرمایهواکنش به جنگ عراق و جهانی

 داری و میلیتاریسم است.ن، استثمار سرمایهستم بر زنا

۷۰۰۰ژوئن  ۱  

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 بی ابالندگی زندگی انسان؛ دوره های؛ سالدشومیشاد و بی آلایش 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، 

 می توانند هر چه خواستند بشوند.

 نقش بر آب شده است. ما هم اکنونداری سرمایهتان، با بحران ر کودکاناین آرزوی قلبی برای آیندۀ بهت

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 ۱۲۵۰دهۀ  «بحران بزرگ»زمان 

ایین باکیفیت و دستمزدهای پ هاییخی این نظام، کمبود شغلیکی از اَشکال روشن تجلی بُن بست تار

جوانانی است که قدم به بازار کار می گذارند. اما این بُن بست خود را در تجزیه و تلاشی گسترده تر 

ک به عنوان ی بورژوایی «ایخانوادۀ هسته»نهاد  مناسبات انسانی هم نمود می دهد؛ از جمله فروپاشی خودِ

ایزوله و مبتنی بر مالکیت خصوصی و پدرسالاری که جامعه بارِ کار خانگی و پرورش کودکان واحد اجتماعی 

 اندازد.اش میردهرا به گُ

این وظایف که برای بازتولید یک نسل جدید اساسی هستند و از این رو برای کل جامعه حیاتی، تا صدها 

پذیرفتند. در نظام سرمایه داری،  هزار سال قبل از پیدایش جامعۀ طبقاتی به طور جمعی انجام می

 «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.میرشد کودک در دوران طفولیت اش محدودیت شدید توجه و رابطۀ متقابل لازم برای حداکثر 

د: کنمیعلاوه بر استخراج ارزش اضافی از کارمان، ما را از چیزی اولیه تر بی بهره داری سرمایهبنابراین 

 وقت، انرژی و منابع مادی لازم برای پرورش کامل نسل آتی.
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ر کرد بارۀ دو کودک منتشو مفصل در« 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  ۱۷داستان اول نگاهی دارد به تعلیم و تربیت یک دانشجوی 

ماه داشت، خواندن و  ۱8پذیرفته شده است. زمانی که جرمی تنها  «دانشگاه کورنل»فردی که تاکنون در 

سال داشت، مشغول یادگیری جبر مقدماتی بود.  ۰آموخته 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  8وقتی 

درصد دانش  ۲۲.۸از  آورد، به طوری که امتیازش« تیای اس»سالگی بهترین نتیجه را در آزمون  ۱۰

آموزانی که همان سال در این آزمون شرکت کرده بودند بالاتر بود. جرمی از روزی که دنیا آمد از مراقبت 

و توجه دائمی والدینش برخوردار شد و تربیت او به عنوان یک مهندس جوان، دنبالۀ مسیر روشنی است: 

 مهندسی اش را از دانشگاه کورنل اخذ کرد.مادر او دکترای مهندسی هوافضا دارد و پدرش نیز مدرک 

ر د« سی وی اس»ساله و بی نام تمرکز داشت که پلیس بیرون از داروخانۀ  ۲ای مقالۀ بعدی بر پسربچه

را در  کی اشسسربچه چند روز غذا نخورده بود و سعی داشت خرس عروپفرانکلین )اهایو( یافته بود. این 

ری بود که پیش از دستگیای هرمان مقاله، افسر پلیس دل شکستهازای پول برای خرید غذا بفروشد. ق

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 گندیکنمیبرهم ریختگی خانه اختصاص پیدا  توصیف جزء به جزءچند پاراگراف به 

. در ردی به خود می گیمضحک شکل عفن. بعد از هفت پاراگراف تصویرسازی زنده، مقالهسوسک و بوی ت

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 هانابرای غذا دادن به بی خانم

 «.ندکنمیبرخورد 

ینی است: پتانسیل عداری سرمایهاین اختلاف فاحش در شرایط دو خانواده، تصویری گویا از تناقض ژرف 

انسیل نفر در سوی دیگر. با وجود پتها  گسترده در یک سو و واقعیت شرایط غیرانسانی پیش روی میلیون

 در امریکا از گرسنگی رنج می برند. کیون کودمیل ۱۸.۷برای 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 

 نفر قادر به رفع ابتدایی ترین نیازهایشان نیستند. در حادترینها  شان را تأمین کنند. با این حال میلیون

مزمن به صورت ناتوانی سرپرست از تأمین نیازهای ابتدایی کودک نظیر  حالت ممکن، بی توجهی

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. ۷.۲قریب به  ۷۰۱۷سال  شود.میایمنی تعریف 

افزایش فقر، بیکاری، کاستن از خدمات »توضیح دادیم: « اندازهای امریکا سند چشم»همان طور که در 

اجتماعی و حبس و بازداشت گستردۀ فقیرترین اقشار طبقۀ کارگر، همگی مرتبط با بحران کنونی 

 ۷۰۱۱. سال هستند تا حدّ زیادی مسبب اضمحلال نهاد بورژوایی خانوادهها  و همۀ این بودهداری سرمایه

درصد کلیۀ موارد تولد نوزاد در امریکا مربوط به مادران مجرّد  ۰۰شماری امریکا گزارش داد که ادارۀ سر

ادارۀ آمار  بستگی دارد.با فقر بالاتر، ترک تحصیل از دبیرستان و خشونت نوجوانان هم این بوده است که

صغیر در زندان هستند  میلیون کودک ۱.۷گزارش داد که والدینِ تقریباً  ۷۰۰۲دادگستری امریکا در سال 

 «.و نیمی از این والدین مسئولیت اصلی حمایت مالی از فرزاندان شان را بر عهده دارند

در نظام سرمایه داری، باِر بازتولید یک نسل جدید به دوش واحد منفرد خانواده می افتد و به خصوص به 

واده ت از تأمین نیازهای ابتدایی خانرو به رشدی از جمعی ناتوانی بخشِ شود.میمسئولیت والدین تبدیل 

است این بازتاب رک و ر اما د. در واقعکنمیتقلیل پیدا « تربیت نادرست فرزند»عموماً به مسألۀ اخلاقی 

ساختار منسوخ جامعۀ بورژوایی، مالکیت خصوصی و تولید برای سود در بازار و ناتوانی اش از تأمین معاش 

 .است اکثریت مطلق جمعیت

و انگلس توضیح دادند که شکل خانواده و همراه آن مناسبات اجتماعی که کودکان در چهارچوب مارکس 

، در سراسر تاریخ متناسب با تغییرات ساختار جامعه دستخوش تغییر شده است. بر خلاف شوندمیاش بزرگ 

ی و طبقات مناسبات خویشاوندی مادرتبار که بر بخش بزرگ تری از تاریخ بشر غالب بود، ظهور جامعۀ

دۀ . به واحد خانوابه ارمغان آوردمالکیت خصوصی همراه خود یک سلسله مراتب جدید را در ساختار خانواده 

 مالکین بتوانند مایملک خود را به کودکان شان منتقل کنند. با تعیین دودمان پدر، تک همسر نیاز بود تا
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ای عکاسی از مناسبات اجتماعی جدید در جامعهان -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 اطاعت سخوادرداری سرمایه. در نظام کردمی فرمانبردارِ خود

از کارفرما و حرف شنوی آمادگی اولیه است برای پذیرش اطاعت در حکم  -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 طریقبه دستمزد بود که البته از پس بازتولید خودشان به عنوان یک طبقه 

ی متکی شد: یعنی یک واحد خودکفای خانوار که برا« خانوادۀ هسته ای»به داری سرمایهربیایند. بنابراین ب

انجام وظایف خانگی لازم برای پرورش نسل بعدی کارگران مزدی و همین طور رتق و فتق امور کارگر 

 برای بازگشت هر روزه به کارخانه، وابسته به دستمزد کارگر است.

در نظام سرمایه داری، بیانگر یک محدودیت دست و پاگیر عظیم در برابر عملکردهای ماهیت زندگی 

 ،الدینو همراه با دستمزد برای اساسی تربیت فرزند است؛ به خصوص در ایالات متحدۀ امریکا که مرخصی

ه، تدار سازمان یافانباشت حداکثر سود طبقۀ سرمایه قصد بهکه ای . در جامعهبه شمار می رودکمیاب 

، مراقبت از فرزند، بهداشت و درمان و آموزش دیگر یک حق نیستند، کردن چیزهایی مثل پدری و مادری

بلکه کالاهایی برای فروش اند. به همین دلیل است که ما برای حق مرخصی با دستمزد کامل برای مادران 

ل پس از تولد فرزند یا با پرداخت کامل تا دو سا ینسه ماهۀ نخست و مرخصی والد ۀباردار پس از دور

 یم.کنمیگی مبارزه دفرزندخوان

که هر خانواده با منافع مجزای خود از  -بورژواییای برخلاف واحدهای منزوی و بیگانه شدۀ خانوادۀ هسته

الدین و عهدۀ به هواحد خانوادهر و مسئولیت تأمین و محافظت از منافع منحصر به فرد  دشومیدیگری جدا 

ود، اگرچه در تر خواهد بینی جمعی و طبیعسوسیالیسم بیانگر بازگشت به مناسبات انسا -دقرار می گیر

بالاتر است. در این جا اجتماع درک خواهد کرد که هر فرد بزرگسال ای غیرقابل مقایسه شکلسطحی که به 

 از رشد و تکامل هر کودک نفع می برد.
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ی است فراغت از مدرسه، ضامن محیط هایهان و برنامودککتوسعۀ بی سابقۀ تسهیلات باکیفیت مراقبت از 

از منابع کامل لازم برای حداکثر رشد برخوردار خواهد شد. این  و که در آن کودک پرورش خواهد یافت

 برخوردار از سوبسید هایعمومی و رستوان هایها، همراه با خدمات کم هزینۀ رختشوی خانهنوع برنامه

اکیفیت، کمک خواهد کرد که زنان کارگر از بردگی خانگی رها شوند و در برای تأمین خوراک سالم و ب

دی به کلّ جامعه تفویض شود. آموزش مادام عمراقبت و پرورش نسل ب هایعوض وظایف و مسئولیت

العمر، بهداشت و درمان همگانی و کاهش قابل توجه هفتۀ کاری به همین ترتیب زمینه را برای نوعی 

 است، مهیا خواهد کرد. ناچیزار یک اقلیت یا در اختزندگی که امروز تنه

ر به توجهی به کودک دیگریزی دمکراتیک برای ارضای نیازهای انسانی، بیمبتنی بر برنامهای در جامعه

ساله در یک  ۱۷گوش کسی آشنا نخواهد بود. دیگر پیشرفت و رشد برای کودکان یا پذیرش یک کودک 

 هایبرخلاف دانشگاه ،نخواهد بود. نهادهای آموزشیچ کسی امری غریب برای هی 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  مانز هکودک ا وقتیاست که ای داستان جرمی شولر نشان دهندۀ پتانسیل بیولوژیکی فوق العاده

ها  لیون، وجود دارد. میآیدو فضایی برای تحقق کامل این پتانسیل فراهم  تغذیه شودگیرد مینطفه  که

، بپردازند دانشبه فراگیری و با آهنگی خیره کننده  کودک اگر از اسارت زنجیرهای جامعۀ طبقاتی رها شوند

 اهند گشود.ظرفیت بالقوۀ بشر خو غیرقابل تصوری را به روی هایافق

۷۰۱۸سپتامبر  8
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 1912انقلاب جنسی روسیه پس از 

 کولین ویلسون 

ل کارگران و فقرا و عگرا را متحول کرد. روسیه به مشجنسهم روسیه زندگی مردان و زنانِ ۱۲۱۲انقلاب 

 ود.تواند به نفع همه اداره شنه جامعه میوچگ شاهد بودندگانی مبدل شد که برای نخستین بار ددیستم

 فرایند انقلاب و زدودن نظم اجتماعی موجود، رهایی جنسی و برابری حقیقی را ممکن کرد.

 داشته باشیم. ۱۲۱۲برای درک تأثیر انقلاب، 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 ۱8۸۱. تا سال ندکنمیاش امرار مع

 فت.سرمای بی رحمانۀ سیبری پاسخ می گر بهبا تبعید  ،در نظام استبدادی تزار در روسیه، هرگونه مخالفت

 ۷۰ک ف مالتِمِرِها  در ثروت و تنعم به سر می بردند. به عنوان مثال خاندان شِاقلیت معدودی از روس

 خدمتکار آماده به کار بود. ۵۰۰هزار سِرف و 

گرایی جنسهم و رفتار جنسی تحت کنترل شدید کلیسا و دولت بود. ،توأم با خشونت و ستم ،سکس

گرایی وجود داشت، اما خود را به صورت روابط کاملاً جنسغیرقانونی به شمار می رفت. شواهد روابط هم

 نشان می داد. هاآنمتعلق به  مردِ یا دهقانانِ بالاتر و خدمتکارانداران طبقات نابرابر 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 نو بقا بود. کمک به شوهر در مزرعه و تولید کودکانی که همین کار را بک

 .مدمی آ

عد دولا شو زنت بزن، ب ملاجبا 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

 «.خواهد
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 تغییر

کرد، گرچه آزادی واقعی وجود  اسرواژ را ملغ ،ارآغاز به تغییر کرد. تز یهروس ۀ، جامع۱۲اما 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 ۱8۲۰از دهۀ 

رار از کند که برای فمیرا روایت  «وفناوِرا باولُ»انجیل جنبش جدید مبدل شد. این رمان داستان  به« کرد؟

 والدین بورژوای خود تن به یک ازدواج ساختگی می دهد.

شود که در آن دیگر خبری میاتپویایی ترسیم  اشفصل پایانیدر . کندمیبازگو این رمان رؤیاهای او را 

اشته باشند. د یانتخاب کنند چه کاری بکنند و چه روابط ندتوانن و زنان برابرند؛ مردم میاز فقر نیست؛ مردا

 هایی الهام بخش هزاران مرد و زن جوان بودند.چنین ایده

ۀ المثنای که نسخروابط جنسی را دستخوش تغییراتی کرد. فضا یا پولی برای این ،به علاوه شهری شدن

 تکرار شوند وجود نداشت.هم دگی دهقانی در شهرها و الگوهای خانواها  ازدواج

پدیدار شد. مردان در  ،گراجنسیک خُرده فرهنگ هم، به عنوان «گرایانجنسک همچدنیای کو»گروه 

دمت خها  با پیشهای عمومی برای سکس می رفتند. در عوض مردان ثروتمند در گرمابهها  و توالتپارک

 کردند.میفروش رابطۀ جنسی برقرار ن تنو خدمتکار و سرباز و مردا

ت فراغت برخوردار بودند که در ااوق از قدرگرا زندگی دشوارتر بود. زنان ثروتمند آنجنسبرای زنان هم

 ل شرکت کنند.گرای متموّجنسهای معمول برای زنان همادبی و گردهمایی هایجمع

 برای ملاقات بودند ها  اماکنیفاحشه خانه -بود دشوارتربه مراتب اما زندگی برای زنان طبقۀ کارگر 

 می شد. اطلاقگرای طبقۀ کارگر جنسنامی که به زنان هم -«(های مادهگربه»ها )یا «کوشکی»
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کردند. میفا ای یمحوری بود. زنان بیش از پیش نقش یک امر رو به رشد، برای جنبش انقلابی طبقۀ کارگرِ

که موفقیت آمیز بود و ماه  ۱۲۱۲شکست انجامید و همین طور در انقلاب  که به ۱۲۰۰از جمله در انقلاب 

 اکتبر حزب بلشویک قدرت گرفت.

مردان و زنان طبق قانون برابر شدند. طلاق عندالمطالبه فراهم شد؛ کنترل کلیسا بر رفتار جنسی برچیده 

ه کرد. تمامی ارجاعات ب گرایان را متحول و شکوفاجنسزندگی هم ،انقلاب شد؛ سقط جنین قانونی شد.

 حذف شدند. ۱۲۷۷ارهای جنسی از متن قانون جزای ترف

« کرامتزندگی و سلامت و آزادی و »برای  را ق افرادحشد که یک جرم جنسی عملی تعریف میاکنون 

 نقض کند.

کوفایی شو برابری کامل و دوستی حقیقی آغاز به  یمثل آزادای های تاکنون ناشناختهنای ایدهبروابط بر م

 کردند.

که ینا ۀ. زنان دهقان سرودهایی می خوانند دربارنداین اصلاحات قانونی بازتاب تغییرات درون جامعه بود

 حقّ ازدواج دوها  دادگاهیکی از چگونه اگر شوهران شان دست رویشان بلند کنند طلاق خواهند گرفت. 

 زن را تأیید کرد.

دار و قوام شهری تفکراتتوان بر میمتعصبانه باقی ماندند. به زحمت البته هنوز برخی عقاید و عملکردهای 

-مها  را واقعی کنند. بنابراین زنان و هرفتشها  کوشش کردند که این پیگرفته فائق آمد. اما بلشویک

 گرایان و کارگران در عمل رها شدند.جنس

ه همه از کًا برای تضمین اینشقر شدند )بخمست اشتراکیهای ناهارخوری بنابراین به عنوان مثال سالن

ًا برای رهایی زنان از کار خانگی(. در طول جنگ داخلی هر کودک در شو بخ شوندمیدار تغذیه برخور

 های شام غذا می خوردند.پایتخت از غذای رایگان برخوردار بود و اکثر بزرگسالان هم در سالن

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 (۱۲۷۵سال )« اتحادیۀ جهانی آزادی جهانی»نفرانس ک

قانون گذاران شوروی ... عدم مداخلۀ مطلق دولت و جامعه »رویکرد جامعۀ جدید را روشن کرد: او  جادر آن

-جنسد، مادام که بر منافع هیچ کس دست اندازی نشود... در ارتباط با همنرا در امور جنسی اعلام می دار

لقی عفت عمومی ت گرایی، لواط و سایر اشکال مختلف لذت جنسی که در قوانین اروپایی اعمال منافی

زش آمی"کند که با به اصطلاح میست به همان صورت برخورد رشوند، قوانین شوروی با این موارد دمی

 «."طبیعی

ه سقط . در بریتانیا ناندحاصل نشدهدر برخی از کشورها  هم بسیاری از دستاوردهای انقلاب هنوز تا به امروز

 رغیرقانونی بود و تنها د ۱۲۸۲گرایی تا سال جنسق. همجنین به مجرد درخواست وجود دارد و نه طلا

اری بسی قوانین تبعیض آمیزِتا آغاز قرن حاضر هنوز های روانی خارج شد. از فهرست بیماری ۱۲۲۵سال 

 های درسی حقوق بریتانیا باقی بودند.در کتابگرایان جنسعلیه هم

ب به بود، بلکه نتیجۀ انقلابی بود که اکثریت قریها  نهای 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

توسعۀ اقتصادی به این معنی بود که روسیه فقیرتر از آن است که بتواند برای رسیدن به سوسیالیسم خود 

 را حفظ کند.

ۀ بیشتر انقلاب به کشورهای توسعه یافت و بسط گسترش درجهتها است که اتکای بلشویک به همین دلیل

کلّ اروپا را »ت وزیر بریتانیا، اعلام کرد که س، نخ«جورج لوید»، ۱۲۱۲بود. این فرض منطقی بود. سال 

 ستاد.یبازا ویمتأسفانه رادیکالیزه شدن اروپا از پیشر«. فراگرفته بروح انقلا

ه مصمم ب های خارجیِهواداران تزار و ارتش علیه خانمان برانداز ها جنگالسمند روسیه با زروانقلاب پی

بی  ار ها کودکمیلیونجنگ، نابودی جامعۀ نوین شوروی مواجه شد. همین امر تلفات سنگینی گرفت. 

 .کردنابود را خانمان و طبقۀ کارگر
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 دستاوردها تعلیق

)نپ( به عنوان کوششی برای حفظ قدرت نداشتند « طرح اقتصادی نوین»ی فای جز معرها  چارهبلشویک

داری را مجددًا بخشاً سرمایه ت. این سیاسفرارسد تا زمان انقلاب سوسیالیستی در یک کشور پیشرفته تر

 .کردمیوارد 

 کیِ اشتراهای های محدود به این معنی بود که سالنبودجهوجود دهقانان برای تولید غله پول گرفتند. 

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 طلاق منتفع نشده بودند.متمرکز بر وصلت زوجدهقانان 

ها  به جستجوی رهایی زنان و مردان از قید وبندهای خانواده برآمده بودند. اما برای بسیاری، بلشویک

 خانواده تنها گزینه بود. دولت پولی برای تضمین استاندارد زندگی شایسته برای زنان نداشت.

ای حاشیهنسبتاً  ایهچهر ۱۲۱۲در شرایط این انزوا و فقر بود که ژوزف استالین به قدرت رسید. او در سال 

کرد که چارۀ عقب ماندگی روسیه را واداشتن کارگران و دهقانان میای نوظهور را نمایندگی بود، اما طبقه

خود  ایتکنترل و هد تحت ی کار و زندگی راادولت 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

 یازده فرزند پول به مراتب بیش تری می گرفتند. ی باهایدولت داشتند و آن

ب گرایی مجدداً جرم محسوجنسدشوارتر شد. همحکومت استالینیستی سقط جنین را ممنوع کرد؛ طلاق 

 شدند.می گرا تا هشت سال زندان متحمل جنسشد. مردان هم
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 ۱۲۵۰گرایان دوباره به پستوها بازگردانده شدند. خودکشی به طور قابل توجهی بالا رفت. سال جنسهم

 سکو و سایر شهرها وجود داشت.مای در های گستردهبازداشت

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.« انحطاط کمونیستی»گرایی را یک جنسهم

هایش رین نمونهتهها  بسنن انقلابی که بلشویک از آنی تواند با این حال خیانت استالین به سوسیالیسم نم

 ها  دستیابی به رهایی جنسی و مبارزه برای دنیایی بهتر جدایی ناپذیر بودند.برای بلشویک .بکاهدبودند 

۷۰۱۰فوریۀ  ۱۸
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 رفت؟ خواهد در ِقسِر سوسیالیستی انقلاب از جنسیتی تبعیض یاآ

 استل کوچ 

ی او را سکسیست خطاب کند، که اگر کسدهد میسون، در انجیل جدید خودش بشارت جناب جرمی کلارک

 «.ات را پشت هم به کف پیاده رو می کوبمات را می گیرم و پَس کلهخرخره»

بسیار خوب آقای جرمی. اما این دقیقاً چیزی است که می خواهم بگویم. به باور من شما یک سکیسست 

 هستید.

نسیتی که در هیبت افرادی مثل کلارکسون و ساختارهای دولت متجسم شده است، سکسیسم یا تبعیض ج

همین باعث شده است که زناِن بسیاری  چنان ادامه دارد؛ آن هم با وجود دستاوردهایی که زنان داشته اند.هم

 ببینند.داری سرمایهنظام موجود را زیر سؤال ببرند و ستم بر خود را جزء لاینفکی از 

 الزاماً به معنی پایان تبعیض جنسیتی است یا خیر.داری سرمایهند که آیا پایان کنمیهم سؤال ها  اما خیلی

 ند که هرچند شاید ما به یک انقلاب برای سرنگونی جامعۀ طبقاتی نیاز داشتهکنمیاستدلال ها  برخی فمینیست

 هم خواهیم بود.باشیم، اما نیازمند یک انقلاب مجزا برای سرنگونی ستم بر زن 

ا ی مثلاً می پرسند تضمینی هست که بعد از انقلاب متجاوزین جنسی یا آزار و اذیت جنسی وجود نداشته باشند؟

اشتراکی وجود داشته باشند چه تضمینی هست که زنان  هایو آشپزخانهها  می گویند اگر هم شیرخوارگاه

ین ا در واقع هیچ دلیلی ندارد که چنین باشد. درنیاورند؟ دست آخر سر از آشپزی و نگهداری از کودکانِ دیگران

بود غلط  نامیده« دیدگانفستیوال ستم»ستم بر زن و هم ماهیت خودِ انقلاب را که لنین  هایریشههم دیدگاه 

 د.کنمیدرک 

نان مرد، دیگر زا  هزن توان بالقوۀ خود را درک کنند؛ میلیونها  امر مبارزه منجر به این خواهد شد که میلیون

 را نه به عنوان اشیاء جنسی، که به عنوان مبارزین طبقۀ کارگر که نیاز دارند در کنار خودشان باشند می بینند.

و نحوۀ نگرش شان را به دنیا متفاوت دهد میتجربۀ هر مبارزه، چه کوچک و چه بزرگ، باورهای مردم را تغییر 

مردم را دگرگون  -ر فرایند کار جمعی برای خلق نوع جدیدی از جامعهو همین طو -فرایند انقلاب د.کنمی

ین نخواهد شد، چنشود. میاین گفته به آن معنی نیست که ستم بر زن بلافاصله بعد از انقلاب محو اما  د.کنمی
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ه دچرا که ستم بر زن هزاران سال وجود داشته و احساسی ترین و شخصی ترین جوانب زندگی ما را تسخیر کر

 است.

سازندۀ خود را متحول نخواهد کرد؛ بلکه ساختارهایی را که ستم  هایاما یک انقلاب سوسیالیستی صرفاً انسان

در جریان انقلاب روسیه، حزب بلشویک پیوند ناگسستی میان  ۱۲۱۲سال  د.کنمیند نابود کنمیرا جاودانه 

 جامعۀ طبقاتی و ستم بر زن را تشخیص داد.

انقلاب به یکی از نخستین کشورهایی تبدیل شد که به زنان حق رأی داد. سقط جنین و طلاق به روسیه بعد از 

 .تاس هنوز در بریتانیا رخ ندادههم همین امروز تا محض درخواست در اختیار زنان قرار گرفت، امری که حتی 

راکی شام و رخشتوی اشت هایند، سالنکردمیها یا همان شوراهای کارگری که کشور را اداره «سُوویت»

سوادآموزی را به راه انداختند تا کمک کنند که زنان از انزوا و جان کندن  هایو برنامهها  و شیرخوارگاهها  خانه

 در خانه آزاد شوند.

ها  گذاریمبارزه برای رهایی زنان در جریان انقلاب بسیار فراتر و سریع تر از رهایی آنان به واسطۀ قانون

، نژادپرستی مختلف )تبعیض جنسیتی هایدربارۀ ستمها  و کلیشهها  در یک قرن گذشته افسانه ت داشت.پیشرف

 .اندکردهیا هوموفوبیا( بارها و بارها نادرستی خود را اثبات 

ه اکنون به ما می گویند ک ظاهر شده است.« فرهنگ هرزگی»با این وجود تبعیض جنسیتی مجدداً به شکل 

ند؛ با این حال در آنِ واحد به حقّ یک زن برای انتخاب کنمیَلپ دَنس و پورنوگرافی زنان را تقویت  هایکلوب

 سقط جنین حمله می برند.

به راستی شنیع است. زنان  -«ظهور دخترِ احمق»ای یه به قول نویسنده -نحوۀ معرفی زنان در رسانه ها

 نند احمق اند.که برای پذیرفته شدن، وانمود ک شوندمیتشویق 

ضحک و مکه چنین باورهایی  شودمیو باعث گیرد میستم بر زن را به چالش  هایانقلاب سوسیالیستی ریشه

 در جامعۀ سوسیالیستی ستم بر زن در جامعه را منعکس نخواهند کرد.ها  رسانه مسخره به نظر برسند.

داشت، اما جریان غالب و قابل احترام جامعه  هرچند در کوتاه مدت این یا آن مرد خودبرتربین وجود خواهد

 نخواهد بود.
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تبعیض جنسیتی از عهد عتیق وجود نداشته. اگر این طور است، پس دلیلی هم نیست که در آینده بخواهد 

تاریخ مبارزه برای رهایی، یک فرایند یکنواخت نیست. در عوض تاریخی است که نشان  وجود داشته باشد.

ا می ریزند تا تغییر ر هااندستاوردها زمانی محقق شده اند که مردان و زنان عادی به خیاب بزرگ تریندهد می

 ند به چالش بگیرند.کنمیفریاد بزنند و ساختارهایی را که ستم را عملی 

ای امروز در شرایطی که با واکنش تند علیه دستاوردهای زنان رو به رو هستیم، باید جزئی از یک جنبش توده

 م تا قدرت انجام دوبارۀ این کار را بازیابیم.باشی

 ۷۰۰۲اکتبر  ۱۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زنان رهایی برای مبارزه و سوسیالیسم

 اسپیر جس
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 مبارزه ،آن اشکال تمامی در ستم، علیه که است ایستاده شماریبی زنان هایشانه روی زنان، کنونی جنبش

 مدنی، حقوق و کارگری جنبش تا گرفته جنین سقط شجنب از. یافتند دست توجهی قابل اصلاحات به و کردند

 پوستسیاه زنان دیگر و) «پارکس رزا» این. اند بوده ستم تحت مردم تمام حقوق برای مبارزه اول صف در زنان

 یک به خود صندلی دادن از( آلاباما ایالت) گومری¬مونت شدۀ¬تفکیک هایاتوبوس در که بود( او از پیش

 هک بود «جونز مادر» این. نمود روشن را مدنی حقوق جنبش هایجرقه همین و کرد امتناع سفیدپوست مرد

 وضوعم این روی به ملت یک چشمان که شد باعث و کرد جنگ اعلان بیستم قرن اوایل در کودک کار علیه

 یشپ را ساعت در دلار ۱۰ دستمزد حداقل برای مبارزه مسیر امروز، زنان که است سنتی چنین یک با. شود باز

 .برند می

 در ودخ کار محل از که بودند فود فست کارگران نخستین از تن دو ،«دورُشِر کارولین» و «فلپس مارتینا»

 کارزار هر،ش شورای کرسی در پیروزی از پس ،«سوآنت کشما. »زدند اعتصاب به دست و رفتند بیرون سیاتل

  هااین همۀ. انداخت راه به ساعت، در لارد ۱۰ فدرال دستمزد حداقل از حمایت در را «Now ۱۰» به موسوم

 حداقل که شودمی تبدیل کشور بزرگ شهر نخستین به سیاتل بود شاهد که کرد روشن را جنبشی هایجرقه

 نبشج شکست  هادهه دنبال به پیروزی این. رساند می تصویب به بعد سال یک درست را دلار ۱۰ دستمزد

 .است روشن و شفاف مطالبۀ یک حول یافته¬سازمان کنش یک قدرت بیانگر و رسیده راه از کارگری

 آن کارگران به پرداختی میزان ۷۰۱۸ فوریۀ تا که این بر مبنی «مارت وال» ایزنجیره فروشگاه اخیر بیانیۀ

 نشانۀ -کشور سطح در کارگر هزار ۰۰۰ از بیش برای افزایشی -بود نخواهد ساعت در دلار ۱۰ از تر¬کم

 یجادا کار نیروی جمیعت کل برای ملموسی دستاوردهای مبارزه، به ورود با کارگران که این از است دیگری

 .کنندمی

 درآمدی نابرابری

 چنان¬هم مردم بسیاری. است عمیق رکود در اما است، اقتصادی بهبود یک تجربۀ درحال متحده ایالات اگرچه

 رشد وبهر هایهزینه و پایین، یا نابرابر دستمزدهای ناکافی، اشتغال بیکاری، سنگین بار زیر در مبارزه به

 اکثریت زنان دهند؛ می شکل را پایین دستمزدهای با کارگران اکثریتِ  زنان،. دهند می ادامه مبارزه به معیشت،
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 دریافت دستمزد، حداقل از تر¬کم مراتب به یعنی ساعت، در سنت ۱۵ و دلار ۷ که هستند محرومی کارگران

 .اند داشته قرار سوء تأثیرات تحت تناسبی،بی شکل به زنان دلیل همین به کنند؛می

 انش¬اکثریت که -پایین حقوق با کارگرانی برای ساعت در دلار ۱۰ دستمزد حداقل تعیین و کار محیط حقوق

 کمک زنان اجتماعی نیروی و اقتصادی شرایط بهبود به توجهی قابل شکل به -دهند می تشکیل زنان را

 به را دلار ۱۰ برای مبارزه بزرگ کارگری هایاتحادیه و زنان حقوق اصلی جریان هایگروه اگر. دکر خواهد

 برای ارهمب. شد می تقویت مبارزه دو هر صورت آن در دادند، می پیوند جنسی تبعیض علیه تر¬وسیع مبارزۀ

 شمند یک با نبرد شغولم که است پایین دستمزدهای با کارگر مردان و زنان میان وحدت مستلزم دلار، ۱۰

 که اشدب هاییشکاف بر غلبه سوی به بزرگ گامی تواند می وحدت این. بزرگ هایشرکت: هستند مشترک

 .کندمی تحمیل ما بر داریسرمایه

 زنان علیه خشونت و جنسی تبعیض هایریشه کردن نابود

 ،زنان که گیردمی نشأت جاافتاده اًعمیق ایدۀ این از زن، علیه خشونت و زنان و مردان میان هاینابرابری

. دباشن هاآن مطیع و مردان به وابسته باید و دارند وجود مردان نیازهای ارضای برای هستند، مردان مایملک

 نسیج زندگی. گیرد می سرچشمه طبقاتی جوامع در مالکیت و بازتولید میراث در زنان نقش از  هاایده این

 به ودخ بنابراین زنان و یافت، می تقلیل برد، خواهند ارث به را مرد دارایی که یکودکان ولد و زاد به زنان،

 .شدند می نگریسته مایملک عنوان

 با چنان¬هم زنان که این یک شمارۀ دلیل. است ساختاری خشونت این متضمن خود زنان، بر اقتصادی ستم

 نترلک تحت را پول به زنان این ترسیدس هاآن شرکای که است این مانند، می باقی خود پرخاشگر شرکای

 .گذارند نمی باقی برایشان را رابطه این از فرار برای اقتصادی توانایی ترتیب این به و دارند

 یک زنان به تنسب خشونت و جنسی تعرض ،«فوتبال ملی لیگ» بازیکنان منازل و ارتش تا گرفته دانشگاه از

 اردد قرار  هانهاد این خودِ وسیع سازیپنهان شوند،می مواجه آن با زنان که خشونتی رأس در. است اپیدمی

 ستمی و ستیز نز فرهنگی یعنی پردازند؛می اقداماتی چنین مرتکبین از دفاع و قربانیان بر تربیش ستم به که

 .شود شکسته درهم باید که
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. ندا بوده مقاومت و ارزهمب حال در جنسی، تبعیض به معترضین و زنان از جدیدی نسل اخیر، هایسال طی

 برای ترسخت محافظت و مقررات خواهان که جوانی مردان و زنان اعتراض با ها، دانشگاه در جنسی تجاوز

 برای زنان بخشالهامCarryThatWeight#  کمپین خصوص به. است شده رو به رو هستند، قربانیان

 دوش به را ودخ تجربۀ این بار بتواند که کنند کمک او به تا بود تجاوز قربانی یک با همبستگی به پیوستن

 سرتاسر در نفر هزاران ،۷۰۱۱ سال در. نماید محکوم را دانشگاه سوی از دردآور پاسخگویی عدم این و بکشد

 .بکشند چالش به را قربانیان شدن محکوم تا کردند شرکت (slutwalk) «هاپتیاره رژۀ» در جهان

 زنان اداتح از مؤثرتر چیزی هیچ جنسی، تبعیض هایایده تضعیف برای که دهدمی نشان بارها و بارها تاریخ

 برای مردان و زنان جمعی مبارزۀ و سازماندهی طور همین و تولید و جامعه در کامل نقش یک ایفای برای

 .نیست خود مشترک منافع

 رفتیم انتظار هاآن از ابند،بی راه کار مراکز به گسترده شکل به دوم جهانی جنگ طول در زنان که آن از پیش

 جنگ هک جا آن از. باشند خود شریک نفوذ تابع و دهند انجام نظافت و آشپزی کنند، بزرگ را خود فرزندان که

 ترتیبدینب و ماند باقی لازم کارگرِ بدون کار، مراکز و  هاکارخانه از بسیاری داشت، نیاز مردان عظیم اکثریت به

 د،ش تمام جنگ که آن محض به. شدند کار نیروی ارتش وارد زیاد بسیار تعداد در ربا نخستین برای زنان

 کنار در و برابرند که دادند نشان کردند، کار مردان شانۀ به شانه ماندند، باقی کار هایمحیط در زنان از بسیاری

 عیضتب هایایده فتضعی به تجربه این. زدند مبارزه به دست بهتر دستمزدهای و کاری شرایط برای مردان

 ۸۰ هایدهه در زنان جنبش برای را بنیانی هم و رساند، یاری کلی طور به جامعه و کار هایمحیط در جنسی

 تعرض ،جنسی تبعیض به دادن پایان برای مبارزه تداوم چگونگی برای الگویی هم و کرد ایجاد میلادی ۲۰ و

 .زنان علیه خشونت و جنسی

 تخابان واقعی حق آوردن دست به

 ستطاعتا هنوز که زنانی. است جنین سقط قانونی وضعیت ِصرف از بیش چیزی انتخاب، حق و باروری حقوق

 هایمشاوره و انتظار ساعتۀ ۲۷ هایدوره کلینیک، ترین¬نزدیک به طولانی سفر نظیر ایپرهزینه موانع بر غلبه

 محروم باروری بهداشت به دسترسی از ند،ندار باشد، مرخصی روز چندین مستلرم تواند می همگی که اجباری

 .اندشده
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 بالا یتباکیف و رایگان هایمراقبت به زنان همۀ دسترسی: هستند انتخاب واقعی حق مدافع  هاسوسیالیست

 أمینت خواهان چنین¬هم  هاسوسیالیست. ایمن و رایگان جنین سقط طور همین و بارداری از جلوگیری برای

 از انرایگ مراقبت اقتصادی، تأمین بدون. هستند دارند، نیاز زندگی انتخاب برای هاانوادهخ و زنان چه آن هر

 ساساح زنان از بسیاری مناسب، آموزش و مسکن و سالم غذای به دسترسی پزشکی، هایمراقبت کودکان،

 .دارندن را فرزند پرورش برای لازم کافی هایمراقبت توانایی و هستند پشتوانه¬بی که کنندمی

 سوسیالیسم موضوعیت

 مانه پدیده، این مادی هایریشه. باشد رسیده ثبت به بشر «ای ان دی» در که نیست چیزی زن، بر ستم

 هب خود بقای برای که داریسرمایه اقتصادی نظام همان و کنیم،می زندگی آن در که است طبقاتی جامعۀ

 دادن ایانپ نهایتاً  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

 کاشت؟ خواهیم آن جای به چیزی چه ما ها، ریشه نابودی از بعد که است این پرسش اما

 و همس صاحبان یعنی ناچیز، اقلیت یک سود ردنک حداکثر اساس بر تصمیمات داری، سرمایه نظام تحت

 ژادی،ن جنسیتی، هایشکاف طریق از کارگر طبقۀ مقاومت تضعیف با. شوندمی اتخاذ مالی سرمایۀ مالکان

 که است شکاف این بر غلبه با. شوندمی هاییشکاف چنین تحمّل به متقاعد کارگران جنسی، هویت و مذهبی

 کل هک آن ضمن بزنیم، دست ملموس هایپیروزی برای مبارزه و سازماندهی به مؤثری طور به توانیم می ما

 .بکشیم چالش به را داریسرمایه نظام

 آموزش و مراقبت ساعت، در دلار ۱۰ دستمزد حداقل -عینی و مشخص بهبودهای برای جمعی مبارزۀ طریق از

 داد مخواهی رشد را اعتقاد این و نفس به اعتماد ما -غیره و همه برای شایسته شغل و مسکن کودک، رایگان

 تاندس در را آن و کرد قبضه بزرگ هایشرکت ارشد مدیران دستان از را سیاسی و اقتصادی قدرت باید که

 مکراتیکد سوسیالیستی جامعۀ یک باشد، کارگر طبقۀ دستان در قدرت که آن محض به.  داد قرار کارگر طبقۀ

 نه و زیست طمحی و مردم نیاز رفع و تأمین مبنای بر اقتصادی تصمیمات ترتیب بدین و شود، ساخته تواند می

 .شد خواهد گرفته قلیل، ایعده سود کردن حداکثر اساس بر
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 زن بر ستم و جنسی تبعیض هایریشه

 برخورد و برابر، کار ازای در برابر دستمزد جنین، سقط حقوق برای ،۱۲۲۰ و ۱۲۸۰ هایدهه در زنان جنبش

 هم وجهیت قابل هایپیروزی و زد دست مبارزه به کار، محیط تا گرفته ورزش از زندگی، شئون مامیت در برابر

 به رسیدست ویژه به هستند، شدن گرفته بازپس درحال یک به یک دستاوردها این حال این با. آورد دست به

 .نازل بهای با و ایمن باروری هایمراقبت

 رایب مبارزه به باید چرا: که واداشته سؤال این به را جوان مردان و نزنا از جدیدی نسل زنان، حقوق به حمله

 مناصب به تری¬بیش و تر¬بیش زنانِ! آوردند؟ دست به ما هایمادربزرگ که بدهیم ادامه حقوقی همان

 شکل را سیمهند و پزشکی نظیر تخصصی بسیار هایحرفه از عظیمی شمار زنان، کنند؛می پیدا دست مختلف

 جنسی تبعیض عقاید چرا پس. اند یافته دست برتری به اند،کرده تلاش که ایشاخه هر تقریباً  در و ،دهندمی

 کنند؟می سختی جان هنوز ستیزی¬زن و

 است زنان هب نسبت مردان ویژۀ امتیاز و پدرسالاری مشکل، که رسانده نتیجه این به را بسیاری ها، پرسش این

 ردانم که این  یعنی. آموزش طریق از هم آن است، زنان به نسبت مردان کردروی تغییر حل، راه نتیجه در و

 به موزشآ اگرچه. شوند تشویق رهبری هاینقش ایفای  به زنان و دهند، پایان خود ویژۀ امتیازات به بیاموزند

 نکرد متحد سوی به مهمی هایگام رهبری هاینقش ایفای به زنان تشویق و زنان مسائل دربارۀ مردان

 و یجنس تبعیض ریشۀ امر واقعیت در ولی است، مشترک رهایی برای مشترک مبارزۀ یک در زنان و مردان

 و -اندازد می شکاف کارگران در خود این که -دانند می مقصر را مردان هاآن. گیرد نمی هدف را پدرسالاری

 .نمیدانند مقصر دکننمی تولید را مردسالارانه خشونت و جنسی تبعیض هایایده که شرایطی

 دور شریب جامعۀ هایبنیان از را آن مؤثر طور به توانمی چگونه و چیست، پدرسالاری و جنسی تبعیض ریشۀ

 یافت؟ دست زنان رهایی به و انداخت

 هایداده. داشت خواهد و داشته وجود همواره که نیست «طبیعی» امر یک زن و مرد میان نابرابری

 خود که تمدن ظهور از پیش -بشر تاریخ اعظم بخش طول در زنان و مردان که دهدمی نشان شناسیباستان

 و ،طبقاتی جامعۀ پیدایش. کردندمی زندگی برابر جنس دو عنوان به عموماً -شد ممکن کشاورزی ظهور با

 کنترل که نیکسا و -کارگر طبقۀ یا کارگران -کنندمی کار زندگی گذران برای که کسانی میان جامعه تقسیم
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 و برده نمالکا درگذشته -کنندمی زندگی کارگران کار ثمرۀ از و دارند دست در را تولید برای نیاز مورد منابع

 بدون هن منتها. درآیند مردان انقیاد تحت زنان که است بوده عاملی -دار سرمایه طبقۀ امروز و فئودال، اربابان

 !مبارزه

 زا طبقاتی جامعۀ تکامل دورۀ در چه آن هر گیری بازپس برای که است زنانی و مردان تاریخ تمدن، تاریخ

 بنابراین. خود آیندۀ تعیین نیروی و منابع و ذخایر بر برابر و کامل کنترل یعنی: کردند مبارزه بودند، داده دست

 برای و بقاتیط جامعۀ به بخشیدن پایان برای که دارد ایمبارزه با تنگاتنگی پیوند زن، بر ستم به دادن پایان

 غلبه با هک است چیزی این. است مردمی منفعت به بنا دمکراتیکِ ادارۀ و کنترل تحت اقتصادی نظام ساخت

 .است تحقق قابل زن و مرد میان شکاف بر

 :گفت زنان رأی حق برای مبارزه در ۱۲۱۵ سال در «کلر هلن» که طور همان

. شودمی ارهاد کار استثمارگران و املاک بازان سفته اران،بانکد ها، شرکت برای ها،¬ثروتمندترین برای کشور»

 کارگران ر،بش اکثریت. سازیم آزاد هم با را مردان و زنان باید ما کنیم، رها را زنان بتوانیم که آن از پیش مطمئناً

 هن ام شود، شمرده حقیر -هاآن معاش و زندگی کنترل و مالکیت -هاآن حق¬به مطالبات که مادام. هستند

 .«را زنان حقوق نه و باشیم داشته را مردان حقوق توانیم می

 زنان آن در که ایجامعه باشد،  هادرصدی ۲۲ نفع به که ایجامعه برای مؤثر مبارزۀ یک به زدن دامن برای

 هایتمراقب هب برابر و آزاد دسترسی و رایگان آموزش فرزند، از رایگان هایمراقبت برابر، کار ازای در برابر مزد

 ستم حتت که کسانی تمامی میان در را وحدت ترینبیش که است ضروری کنند،می دریافت باروری پزشکی

  .آوریم وجود به کارگر، طبقۀ یعنی هستند، نظام این

 دربارۀ یتیجنس تبعیض هایایده سخت و سفت بقایای مشترک، مبارزۀ این برابر در موانع ترینبزرگ از یکی

 می نزنا از بیش نانی خرده مردان به کنونی سیستم که شوندمی تقویت رو آن از  هاایده این ست،ا مردان

 روش رینمؤثرت. دارند نیاز آن اشکال تمامی در جنسیتی تبعیض علیه دائمی مبارزۀ یک به مردان و زنان. دهد

 .است متحدانه مبارزۀ خودِ تبعیض، و داوریپیش بر غلبه برای


