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! از طبقه کارگری زن زدائ- ی بهزاد سهرابیدر نقد مقاله آقا  
 ماه هشتاد و ششاسفند  چهارم                                                                             یميماندانا رح  

                                                                                                              

 مارس درج شده ٨به مناسبت " سالم دمكرات"ت ي در سا٨٦/١١/٢٤خ يبه تار" یبهزاد سهراب" بنام يی از آقایمقاله ا

و » مساله زن« تحت عنوان یشان به مفهوميا اي شود آه آیمرت ين حين مقاله انسان دچار ايهنگام خواندن ا. است

 همرنگ شدن با جماعت و نان را به نرخ روز خوردن، خود را ینكه صرفا برايا اي باشند ی آن آشنا میعمق و دامنه 

  . ده اندي دیملزم به نظرده

 طرح یاگر زمان.  شده است مد روزینين چني ایت هايبر سر مساله زنان و حما" اعالم موضع" است آه یچند سال

 شد، یه قلمداد مي و ثانوی فرعیسم بعنوان موضوعيالي سوسی مدعیاسي سیروهاي نیارين مساله از جانب بسيا

ن جنبش زنان، همگان را وادار ي فعالی و عملیمبارزه و مقاومت زنان و تالش نظر. امروزه وضع متفاوت شده است

 آن ارائه راهكار ی و در پینگاه به جنبش زنان و مساله زنان بطور آل یامروز چگونگ.  آرده استیريبه موضع گ

ا هر شخص ي و یاسي سیرويهر ن. ل به موضوع روز و در دستور آار شده استيشرفت و گسترش آن، تبدي پیبرا

ت ي مشخص آردن موقعی براینرا حس آرده است آه داشتن دغدغه بر سر مساله زنان، شاخص مهمي ایمنفرد

 ین جامعه ين اينرا از باال تا پائيا. ستي و خواهان چه جامعه ایستاده است و به واقع تا چه درجه اينكه آجا ايا. اوست

  . بلكه حس آرده اند. درك نه. خفقان زده حس آرده اند

 یشاخص پبشرفت هر جامعه ا«: ن قراريايدم از دیواري دی را بروی کوچک و مذهبی شعاری قبل در شهریچند

ه يآشكارا آپنوشته شده بود و»  حجاب صدف توستخواهرم«شعار ين شعاردرآنارا. »آن جامعه استدريت زن موقع

 زنان آن ی آزادیك جامعه با درجه يشرفت ي پیدرجه "ی بر مبنیستيجنبش آمونی بود ازشعار ناصادقانه ایبردار

ست ي به درجه ای اسالمی جمهوریران مساله بي آمد گسترش، دامنه و البته دردسر ایمبنظر". ی شودده ميجامعه سنج

  .  آندیست، ميچ مطابق با اصل ني آه هيی هایه بردارين آپيآه او را وادار به چن

خچه است و يخچه، تاريتار". اعالم موضع "ی ناموفق براید بجز تالشيابي ی نمیزي چی سهرابی آقایدر نوشته 

ورك چه يوي در ن١٨٧٥نكه در سال يا. ند آنرا انكار آندتواي مینكه آسي بخشد و نه ای میتكرار مكرر آن نه اعتبار

 آردند را یه گذاري را پای داشتند و چه سنتی آن اتفاق را چگونه گرامی و در چه سالی افتاد و بعدها چه آسانیاتفاق

 آه قرارست خاص شود و بطور مشخص يیخ آنجاياما تار. خ استي تاریه، قصه ي قضینجايتا ا.  دانندیهمگان م

 یت هاين محدودي آه در عی آسانیبخصوص برا.  شودیرد، دشوار مي و نقد و پژوهش قرار گیرد بررسمو

  . نندي بیت اعالم نظر هم مي و فقدان درك همه جانبه و ژرف از مساله زنان، خود را در موقعیاسيك و سيدئولوژيا

 آه در جنبش ی نظریو بعالوه تالش هاان جدل ها و منازعات يشان در جريدهد آه اي نشان می سهرابی آقاینوشته 

، تالش یستيز از جنبش فمني نیضمنا مطالعه و درآ.  بوده و هست قرار ندارندی بر سر مساله زنان جاریستيآمون

نه مساله زنان و ارائه ي در زمی سنتیدگاه هاي و نقد دیه پردازيست در نظري آه توسط زنان فمنی ارزشمندیها
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را "  و مردزن" همه جا - آردن موضوع ی طبقاتی البد بنظر خود برا- ی سهرابیآقا. ندراهكار صورت گرفته، ندار

  : سندي نویشان ميا. داده استبا هم مورد خطاب قرار

م، آه در آن زنان و مردان در عرصه آار و ي هستیه اي و روابط آار و سرمایديامروز ما شاهد مناسبات تول"

ان هر خواست يم آه بيباني اشكال ستمگرانه دست به گری آآنده به تمامی در فضا اك اندازه استثمار شده وي، به یزندگ

 شوند و احكام صادره ی و محاآمه میزان دادگاهيك مين مناسبات به يزن و مرد معترض، به ای شده و جرم تلقیانسان

  ...." زنان و مردان نازل شده و يض بر سربدون تبع

 یه داريدر نظام سرما.  باشندی می آور جنسیمارينكه دچار بيا اي برند و ی سر مخ بهيشان در آره مريد اي آیبنظر م

ن استثمار يبودن ا" كساني"اما اصرار بر .  شوندیه، زنان و مردان آارگر استثمار ميان آار و سرمايدر مناسبات م

.  مردساالرانهی نشان از نگاهسم آارآرد آن دارد و همي و مكانیه داري سرمایاسين از اقتصاد سيهم نشان از درك پائ

 نسبت به ینتريدستمزد پائ) و نه صرفا بخاطر آارگر بودن(ت خود يه، زنان بخاطر جنسيدر مناسبات آار و سرما

ك معنا يبه . دهديمين موضوع را مورد برخورد قرارهم" برابری آاربرامزد برابر"شعار. ی آنندافت ميمردان در

 را یشتري بیآنها نسبت به مردان آارگر ارزش افزوده . ندي روبرویشتريمار بزنان آارگر در روند آار با استث

ن امر ي آار، ایرويشتر نيون و زنانه شدن بيزاسيامروز با رشد روند گلوبال.  آنندیز ميه دار واريبحساب سرما

ن، ي مانند توهيیبه هاجن. ن مناسبات استثمارگرانه استيك جنبه از اين تازه يا.  فاجعه بار بخود گرفته استیابعاد

چه زنان ( زنان یآار خانگ. ن مناسبات استي از ایگريگر، جوانب دي و هزار درد دی جنسیر، سوء استفاده هايتحق

 یرويد ني از بازتولیبخش بزرگ.  استیه داري آل نظام سرمایه برايموجب چرخش سودآورتر سرما) رهيآارگر و غ

 معروف است را انجام ی آه به خانه داريیت هاي آن فعالینان است آه همه نده زيگان و فرسايآار، بر عهده آار را

 باشند روز به روز ی می آه افزون بر اشتغال در خارج از خانه هم چنان بردگان آار خانگی دهند؛ و شمار زنانیم

يك سان  به یگزند آاروۀرعرصزنان و مردان د"نكه ين موضوع و گفتن ايای ازت زدائين جنسيبنابرا.  شودیميشترب

  . دي آیمتلخ و خارج ازبعد زمان و مكان بنظری عقب مانده وك شوخين حالت فقط ينانه تريخوش بدر"ی شوندماستثمار

ه دار و آارگر يان سرماي آار میرويد و فروش ني خریمحدود به رابطه » یديمناسبات تول«شان درآشان از يبعالوه ا

ش ي، به پیه داري سرمای اقتصادیگاه ستم بر زن در نظام اجتماعي از جایتسي مارآسیستند درآيجتا قادر نينت. است

ان ي آار میرويد و فروش ني خری است آه رابطه ی اجتماعیده يك پديز يش از هر چي پیديمناسبات تول. بگذارند

 آار یروي ند و فروشيخر. افته استي اجتماعا سازمان یدين مناسبات توليك بخش از ايه دار و آارگر تنها يسرما

 یكيگاه فرودست و نابرابر زن ي شود آه جایده انجام ميچي پیك روابط اجتماعيه دار و آارگر بر بستر يان سرمايم

 شود آه زنان از زمان ید مي تولی اجتماعیند آليك فرآيز در ي آار نیروي بنام نیآاالئ.  مهم آنستیاز مولفه ها

 پنهان یند اجتماعين فرآياما برخالف آارگر، نقش زن در ا. در آن دارند ی اساسی نقشیدن تا ارائه خدمات خانگيزائ

ت و ين واقعيدن ايند.  باشدید جامعه ميان بازتولين نقش در جريو نگاه مردساالرانه مشتاق پنهان ماندن ا.  ماندیم

 و یدي از روابط تولیستيك درك اآونوميان يه دار، بيان آارگر و سرماي می به رابطه یديل دادن مناسبات توليتقل

 یش مردساالريل است آه گراين دلي غلبه دارد و به همین درك درون جنبش آارگريا.  استثمارگرانه استیاجتماع

تا زمانی که جنبش کارگری اين .  باشدیران و در جهان مي در ایه اي و اتحادیكائي سندیويژگی اغلب جنبش ها
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 بود شکافی را که بورژوازی از طريق تقويت مرد ساالری بين زن و درکها را از صفوف خود نزدايد، قادر نخواهد

بورژوازی اين شکاف . خنثی کردن اين شکاف با الپوشانی کردن آن تفاوت دارد. مرد کارگر بوجود آورده خنثی کند

  . را الپوشانی می کند اما يک کارگر آگاه آن را افشا می کند تا آن را محو کند

ر به درک و تصور اين نکته نيستند که زن کارگر در هر لجظه هم کارگری است که استثمار امثال آقای سهرابی قاد

اگر اولی از سوی سرمايه داران اعمال می شود، دومی از . می شود هم زنی است که بر او ستم مضاعف می شود

ارگر ناچار است عليه زن ک. سوی سرمايه داران و مردانی است که در ستم بر زن با سرمايه داران شريک شده اند

بدون . مبارزه طبقاتی بدون مبارزه عليه ستم جنسيتی عمق نمی يايد. ستم طبقاتی و ستم جنسيتی همزمان مبارزه کند

  . مبارزه با بينش مردساالرانه در صفوف جنبش کارگری نمی توان صحبت از اتحاد ميان زن و مرد کارگر کرد

احكام صادره .... شوندی و محاآمه میزان دادگاهيك مين مناسبات به يه ازن و مرد معترض ب «ی سهرابیاز نظر آقا

  . ».... شود ویض بر سر زنان و مردان نازل ميبدون تبع

ن ي راحله آه همیاياز دن. نديگويا سخن ميشان از آدام دنيش آمد آه اين سوال پيش اين سطور براينگارنده با خواندن ا

 چوبه دار ی را بپایگري دینواي تبرئه شدند و زن بیر فوتبال آه براحتيان مشاهيقا آیايا از دنيش اعدام شد ي پیچند

ونها زن آه از يلي میاياز دن.  آه او را محكوم آردندی آسانیايا از دني ساله ١٦ عاطفه یاياز دن.  آنندیروانه م

 انتخاب ی حق ابتدائیرا سال است ب٣٠ انقالب بخاطر زن بودن مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفتند و یفردا

  . یگري دیايا از دنيكنند، يپوشش مقاومت و اعتراض م

ده و مورد استثمار و يم آل جامعه را به بند آشين رژيا.  مردم اعم از زن و مرد استی جان همه یران باليم ايرژ

گر حكومت يو را از دن حكومت آه اي ایژگين ويبرجسته تر. م مذهبی استيك رژين ين حال ايدر ع. دهديستم قرار م

ن ينجا ما با قوانيدر ا. م استين رژي آند، غلظت و شدت ضد زن بودن ایز مي متمایرمذهبي استثمارگر اما غیها

. تين شده و قابل اجرا در هر موقعيمكتوب و تدو. مي زنان روبرو هستیژه ي وی ضد زن و با مجازات هایژه يو

نمورد چگونه به اجرا در يم قانون و احكام در اينيد ببيبگذار. ر آرد دختر خودش را در زاهدان سنگسایرا پدرياخ

 ین عملي است، آن پدر مجاز به چنین جارين مملكت قوانين شرع آه نوشته و نانوشته در اياما از نظر قوان. ديآيم

ن يبنابرا. د شدياه خوین اعماليد متوجه تكرار تلخ چنيندازي حوادث روزنامه ها بی به صفحه یم نگاهيحتا اگر ن. بود

و . ز استيار سوال برانگيبس"  شوندی میض محاآمه و دادگاهيهمه بدون تبع"نكه ي در مورد ای سهرابیاصرار آقا

د نظام ي، فقط در خدمت حفظ و بازتول)تحت عنوان همه( ها یت زدائين گونه جنسيخ و تجربه نشان داده ايتار

  . ن آگاه باشد چه نباشدحال چه شخص به آ.  قرار گرفته استیمردساالر

 یايشان در دنيا.  مارس امسال پرداخته اند٨ یشنهاد و طرح براي خود به ارائه پی نوشته ی در انتهای سهرابیآقا

پخته گی الزم به ايجاد «ابد و با يد حول مطالبات طبقاتی سازمان ي مارس با٨ش اعالم آرده اند آه امسال يخو

تنها بر اساس مصالح و منافع و ديد طبقاتی و همسو و هم گام ......  جنسيت و مليت تشکالت توده ای طبقاتی، جدای از

و يبا داشتن استراتژی و آلترنات.... با تشکالت کارگری حضور هر چه گسترده تری از زنان و مردان برابری خواه

  . بزند» دستطبقاتی و با شناخت معظالت و بر اساس سبک کار مشخص، به کاری عملی و پراتيک شده ای 

د يست چرا آارگران باياما معلوم ن. ست را خودشان روشن آنندي چیو انقالبي و آلترناتین آقا از استراتژينكه درك ايا
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 مارس همگام با ٨د يچرا با. ستيز مشخص نين استقالل ني ایمعنا.  زنان نهیخواهان تشكالت مستقل خود باشند ول

 آردند آه چرا زنان در ینرا روشن مي بهتر بود ای سهرابیآقا. ستيادق ن جلو برود اما عكس آن صیتشكالت آارگر

) ندي گویشان ميان آنگونه آه ايو نه فقط آارفرما(معرض توهين و تحقير دائم جامعه مردساالر منجمله کارگران مرد 

 ی آه آقای نسخه ابرخالف.  باشدیان چه مين ميقرار دارند و نقش شبکه سنت و مذهب و افکار مسلط در جامعه در ا

 ی اجتماعیر جنبش هاي با سایت و همبستگين حماي مارس درع٨ن يچند، فعالي پی مارس امسال م٨ ی برایسهراب

 یم جمهوريد رژي مارس امسال را برگزار آنند با٨ آه یقيآنها بهر طر. د آنندي تاآیگري موضوعات دید برويبا

د خواستار لغو تمام يآنان با. ر آنندي را درگیشتري زن بی و توده هازانه آنرا افشا آردهي زن ستیاست هاي و سیاسالم

چون اين قوانين انعکاسی از مناسبات قدرت و مناسبات توليدی . قوانين شريعت و قوانين تبعيض آلود ضد زن باشند

آه ممكن است  یقيد بهر طريآنان با. بزرگترين قربانيان آن هستند)  نه فقط آنهایول(جامعه اند که زنان کارگر 

ن راه ي آه در اید موانعيان مردم ببرند؛ و بايج آنند و آنرا به مي زنان را تروی رهائی برایشه اي ریراهكارها

 آرده و ی شناسائیسم هستند، را بدرستيالي سوسی آه مدعی مردساالرانه ایدگاه و عملكردهايموجود است، منجمله د

 آنند و یالت مستقل زنان پافشاري ضرورت داشتن تشكید برويآنها با. نه باشندين زميبخش در ايدگاه رهائيمروج د

 و ی اسالمی جمهوریاست هاي و سیدئولوژي مستقل از ایعني. ن استقالل را مشخص آنندي ایاسي سیپارامترها

  . یه داري بزرگ سرمای قدرت هایمستقل از طرح و نقشه ها

 در آار نخواهد بود مگر یسمياليشرفت و سوسين آشور پيدر ا. ز روشن استيك چي ها اما ی ناروشنیان همه يدر م

 .  آن عمل شودین شده باشد و بر مبنايي درست تبی زنان درآینكه از مساله ستم بر زن و راه رهائيا

 ماندانا رحيمی

  ١٣٨٦ بهمن ٣٠

  

  : مقاله آقای سهرابی
   بهزاد سهرابی - مارس روز جهانی زن٨در آستانه يک صدمين سالگرد 

 


