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نزنانبش  کارگر بستر ساز جۀ  طبقکاليجنبش راد  

  ١٣٨٧ اسفند ١۵شنبه پنج                                                                                              ی سبحانوايش 
 

 
طول تاريخ قريب به هشت اگرچه مردساالری سلطه طلب که مبتنی است بر مالکيت خصوصی تقديس شده، در

جلوه دهد، اما واقعيتهای  خود کوشيده  است مقاومت و مبارزات زنان را انکار کند و يا کم رنگ و لوث ۀهزارسال

انقالبات دوره های مختلف زنان درنقش چشمگير. آنان استورحضشکل ديگری ازگر زنان بيانعملکردهایمتضاد و

مطالبات زنان حتی در  آنگونه که بايسته است به خواست واست اما بايد ديد خود اين انقالبات چرا ناپذيرانکار

انسه، انقالب اکتبر، انقالب مشروطه انقالب فر. نداده اندخوردموکراتيک بورژوازی پاسخی درچهارچوب مطالبات 

  .  ايران دست کم از اين منظر قابل بررسی اند۵٧و انقالب سال

بدن خويش، ، حق سقط جنين، حق کنترل زنان برحق طالق١٩٢٠سال با تصويب قوانينی درنقالب اکتبرباوجوديکه ا

ماع  به ارمغان آورده بود اما تمامی اين کودکها و تا اندازه ای بستر را برای برابری در عرصه ی اجت تاسيس مهد

هرچند زنان فعاالنه در انقالب فرانسه و جنبش مشروطه و جنبش تنباکو شرکت .  ملغی گرديد١٩٣۶موارد در سال 

جستند اما از شهروندی کامل سياسی محروم شدند و در نظامنامه ی موسوم به انتخابات مجلس شورای ملی که در 

ماده ی سوم و پنجم، به طور مشخص نگرش خود را نسبت به زنان ابراز و آنها در شمار  صادر شد در ١٣٢۴سال 

بات مرد ساالر با بکارگيری ادامه ی مبارزات، مناسدر. حق رای محروم کرديگانگان ازقاتلين، ديوانگان، دزدان و ب

رکتهای اعتراضی زنان، به سرکوب حيک سواز. ات زنان برخوردی دوگانه داشتدولتی نسبت به مطالبابزار

کشورهای اروپايی و خصوصا سو با تقليد ازديگر ملی گرايی مبادرت می ورزيد و ازجريانات برابری طلبانه، و

ترکيه اقدام به کشف حجاب، آموزش زنان و تصويب طرحی موسم به طرح حمايت از خانواده برای غير قانونی 

راستای بهبود  و غيرقانونی بودن چند همسری  درن و لغو حجابهرچند آموزش زنا. اعالم کردن چند همسری کرد

، در کليه ی اين موارد منشا اثر  کسانی  و برای نيل به چه اهدافیاما اينکه چهخشی به وضعيت نامناسب زنان بود، ب

  . بودند جای تامل دارد

 خود يعنی سرمايه داری، در و مردساالر که ماهيتا طبقاتی است در مدرن ترين وخالص ترين شکلفرهنگ پدر

 مبارزاتی تمامی دگرگونيهای اجتماعی گذشته و حال هم، عرصه را بر به وجود آمدن استقالل زنان و هويت يابی

زير سلطه ی جوامع مذکر آنطور که بايد نتوانستند تابعيت خود را واقع اشکال مقاومت ها دردر. آنها تنگ کرده است

فرهنگ مردساالری در مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زبانی و مشخصا روانی نفوذ بی امان . تغيير دهند

جوامع، کار را برای سرکوب و انحراف مبارزات زنان آسانتر کرده است و به همين دليل است که جنبش زنان در 

  . تمامی کشورها به عنوان مثال قابل مقايسه با جنبش کارگری نيست

يدن به مطالبات انسانی برای زنان باعث به وجود آمدن نظريات انحرافی  جريان تالش برای رفع تبعيض و رس

 مسائل بيولوژيکی و توليد فمنيستی راديکالی شد که ريشه ی فرودستی و کهتری زنان را صرفا در تقابل با  مردان و



 و مانور بر  نقش مادری، در کنار اين نظريات نهادهای قدرت مدار ارتجاعی کوشيدند با تقدس گرايی. دانستمثل مي

سرمايه داری در تمامی اين موارد با دقتی فوق العاده و با کمال ميل به تقويت . روند مبارزاتی زنان را کاناليزه کنند

عين حال پنهان و درات بورژوازی شکلی گسترده ترچنين نگرشهايی دامن زد و همزمان با به کارکرگيری اخالقي

  . با کمترين هزينه های مالی به حفظ موقعيت فرودست زنان نائل شود وتوانسته ترسرکوب را به دست گرفته

حتی مبارزات تبعيض . خود را می آفريند و ديکر برساخته های جوامع بشری رااقتصاد نابرابر، فرهنگ نابرابر

نوشته های مبارزاتی می توان در. امان نماندندگزند چنين سازوکارهايی درزانه و حق طلبانه ی مردمی نيز ازستي

  . زنان برابری خواه هم  در اعتراض به اشکال سلسله مراتبی و مردساالر ردی از نارضايتی  را پی گرفت

سرمايه داری با در اختيار داشتن منابع عظيم مالی و ابزارهای تحليلی و آماری و قطبی کردن علوم به ويژه علوم 

در . به بر حرکتهای راستين کارگری و در بطن آن زنان داشته باشدانسانی و تکنولوژی می کوشد تسلطی همه جان

واقع آنچه سرمايه داری در حفظ آن کوشيده است جدا کردن مبارزات زنان از مبارزات کارگران بوده، بعضا هم 

اکيد ذات گرايی، بی توجهی به نژادپرستی، ت: توانسته است از مسائل طرح شده در ميان خود زنان نيز بهره بجويد 

بر تفاوت زنان با مردان، و مسائل بيولوژيکی به ابزارهايی  برای پراکندگی زنان بدل گشت و راه را برای حمله ی 

طرح حمايت از خانواده برای قانونی کردن چند همسری در ايران . انتقام جويانه ی سرمايه داری مردساالر باز کرد

 از طريق تبليغات و فيلم های ١٩۵٠ حمالتی که در سالهای و قانونی کردن طرح چند همسری در عراق، ذاتا با

سرمايه داری مردساالر . روانکاوی همه فهم شده برای از ارزش انداختن تک و تای زنان صورت گرفت يکی است

اصل . هر زمان که توانسته از حضور زنان استفاده کرده و در ادامه و با عبور از بحران آنها را پس رانده است

سرمايه داری مردساالر است و  فرصت طلب، که با صرف هزينه هايی گزاف اقدام به : هم همين استموضوع 

تاسيس مراکزی کرده است که هم برای منحرف کردن مبارزات کارگران فعال است و هم به بيراه بردن جنبشهای 

 شک زنان در ايران پس از بدون. مراکزی چون سوليداری سنتر توانسته است در ايران هم خودی نشان دهد. زنان

اما مهمترين مسئله . جنبش مشروطه به شکلی گسترده تر و مشخصتر وارد عرصه های اجتماعی و مبارزاتی شدند

عدم سازمان يابی و پراکندگی اين مقاومت ها و مبارزات است که اتفاقا تحت تاثير تبليغات مراکز ياد شده نيز قرار 

ا از بطن خواست و مطالبات زنان ايران برنخواسته بلکه ره آورد زنان فمنيست کمپين يک ميليون امض. گرفته اند

  . بورژوايی است که غير از اين نمی توانند باشند و بايد هم در پيستهای اسکی به جمع کردن امضا اقدام نمايند

اگر . ی می نمايددر اين شرايط است که رسالت الزاما تاريخی طبقه ی کارگر و جريانات چپ و سوسياليستی ضرور

زنان فمنيست راديکال داعيه ی تعريف مفاهيم، مناسبات و ارزشهای زنان را بری از حضور مردان و توسط خود 

اين طبقه ی . زنان را دارند، طبقه ی کارگر مدعی تعريف دوباره ی  مفاهيم، مناسبات و ارزشهای انسانی است

 بستر سازی برای همسوئی و در عين حال استقالل زنان برای کارگر برابر خواه و تبعيض ستيز است که بايد ضمن

رهايی، به پاکسازی اشکال تبعيض جنسی و اقتدارطلبی مردساالری نيز اقدام نمايدو اين اصل را نهادينه نمايد که 

 ۀيد کارگر نمی تواند متاثر از ارزش گذاريها و اخالقيات پوسۀمبارزات طبق. د سازی ممکن نيستآزادی بدون آزا

مبارزه بايد آزادی . سلطه طلبی جنسی استمرد ساالری وخصوصی ترين مسائل هم مبتنی بردربورژوازی باشد که 

 ٢٠٠٩مارس  -شيوا سبحانی           . می آيد زايند و زنده ی  کارگر برۀام اين وظيفه تنها از طبقو انجبخش باشد 


