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یمترجمانمقدمه
 

وان کار ارزیابی ی خانگی را به عن نشده اقتصاددانان کار پرداختهای مدیدی  مدت
تر هم  پوچ  ی خانگی نشده ... شکست اقتصاددانان برای شناخت کار پرداخت کردند نمی

به نام ماریلین وارینگ  ی... اقتصاددان شد وقتی که زنان بیشتری وارد مشاغل معمول شدند
های تغییر آن کرد. با نمایندگی در  عمیق شد و شروع به گشتن برای راه تبعیضمتوجه این 

دانست که زن شاغل بودن  سال داشت، می 98وقتی که تنها  7215مجلس نیوزیلند در سال 
و نادیده گرفته شدن توسط مردانی که قوانین را ساخته بودند یعنی چه. اما زمانی که شروع به 

از یک اقتصاددان  ویی زنان کرد، نتوانست منبعی پیدا کند.  تحقیق بر کار پرداخت نشده
مک کرد و آن مرد به او گفت: ماریلین، کار مشخصی در این مورد انجام مرد درخواست ک

 1دانی، خودت بنویس! ی کافی می نشده است. تو به اندازه

ی زنان در خانه، که  ای است در مورد کار پرداخت نشده مقالهاز  بخشی متنی که آمد
چیزی که در  2مشهور نوشته شده است. دار توسط ملیندا گیتس همسر بیل گیتس سرمایه

ی  لهأمس از ی است کهروایتی مشهور آن بلکه  کند اما نه نویسنده این متن جلب توجه می
 دهد.  کار خانگی ارائه می

ای گیری مالکیت خصوصی چونان وظیفهداری و با شکل پیش از سرمایهکار خانگی 
راری نیز همچنان با برق داری بر دوش زنان گذاشته شد. این وظیفه در عصر سرمایه

مالکیت خصوصی بر دوش عموم زنان باقی ماند. البته تعداد محدودی از زنان به مدد 

                                                                        
1. Massive hidden cost women unpaid work; Melinda gates. 

اند در مورد مسائل  اندازی کرده ای که برای امور خیریه و انسانی راه دار در موسسه این زوج َاَبر سرمایه.  2
 نویسد. ک زن است، در مورد مسائل زنان مینویسند و چون خانم گیتس به هر حال ی بسیاری می
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گیری از نیروی کار دیگران و همچنین استفاده از ابزار تکنولوژیک  توانند با بهره ثروت می
اش برسانند اما در زمان الزم برای انجام شخصی این وظیفه را به کمینه، گران قیمت

با پیامدهای آن ناچار به انجام آن هستند و  کارگر طبقهی زنان  عمده همین حین همچنان
که از طریق "اقتصاددانان" یا  ی تازه نیستموضوع . این البتهکنند دست و پنجه نرم می

 بلکه بسیار پیش از این در ادبیاتفهمیده شده باشد، "نمایندگان مجلس نیوزیلند" 
خانم که  کم یک سده قبل از این د. دستمبارزات زنان مطرح شده بو و مارکسیستی

فردریش کند ببرد،  هایی که کار خانگی بر زنان شاغل تحمیل می پی به مشقت وارینگ
در مورد  خانواده،مالکیتخصوصیودولتءمنشابا عنوان انگلس در کتاب خود 

ت ت یافتن مالکیهمزمان با عمومی  تولیدی در جامعه یند جدایی کار خانگی از کار افر
متاثر از روابط  در خانواده خصوصی سخن گفت و نشان داد که جایگاه فرودست زنان

حاکم بر تولید در جامعه است. در همان دوران شارلوت پرکینز گیلمن سوسیالیست 
تفکیک دو سپهر خصوصی و عمومی پیوند با در  را مبحث کار خانگی تالش کرد تا

مباحثاتی حول جایگاه کار میالدی نیز  06و  56 یه هاده . درمند سازد نظریهجامعه 
 .داری بین فعاالن زن سوسیالیست جریان پیدا کرد ی تولید سرمایه خانگی در شیوه

جدایی واحد خانگی و واحد صنعتی در جریان عمومی اقتصاد و پیوند مستقیم »
 موضوعی بود که سکومب، بنستون و داالکوستا «داری ی تولید سرمایه کارخانگی با شیوه

ی نیوزیلند به موضوع  پیش از ورود نمایندهبسیار در نهایت نیز،  1.به آن پرداختند
کارخانگی، جنبشی حول پرداخت دستمزد برای کار خانگی در ایتالیا به رهبری افرادی 

                                                                        
1. The Housewife and Her Labour Under Capitalism; Wally Seccombe; 

1974.   



 

  
 

 8 ی طبقاتی و رهایی زنانمبارزه

یا فدریچی به راه افتاد و پیش از درک کار خانگی توسط اقتصاددانان به مانند  چون سیلو
  1ل گرفته در آن دوران شکست خورد.های مجزای شک سایر جنبش

ی کار خانگی، که از طرفی به طور مستقیم با اشتغال زنان در بیرون از خانه  مسأله
مرتبط است و از طرف دیگر نقشی مهم در بازتولید نیروی کار دارد، در پیوندی نزدیک با 

در حول آن ها و مباحثات  گیرد. به این دلیل است که جنبش ی کار قرار می خود مسأله
ی  برخالف گفتهاتفاقی نیست که  2.شوند ی مبارزات بین کار و سرمایه تعریف می زمینه

زنان اولین بار در متن اقتصادی کار خانگی به عنوان یکی از مطالبات  ،خانم گیتس
های سوسیالیستی طرح شده است. این موضوع حتی بیش از یک قرن پیش از  جنبش

 ها بوده است.  ی شود، موضوع بحث و مبارزه میان مارکسیستکه وارد ادبیات دانشگاه آن
و نه اما نه برحسب تصادف و نه محدود به چند مورد  از پدیدارها درک ناقصاین 

با  3مطلبیسی فارسی در  بی بیآزاده دواچی در است. حتی محدود به مسائل زنان 
گذرد که  زی مینزدیک به چهل سال از رو»نویسد: میهای زنان ایران  موضوع جنبش

زنان در مراسم هشت مارس در ساختمان دادگستری در اعتراض به حجاب اجباری 
ی آغاز  و این را نقطه «با سرکوب نیروهای مذهبی مواجه شدعی که ع کردند، تجم  تجم  

 چنینرا  "جنبش زنان"روند این به اصطالح  ،شمارد و در ادامه جنبش زنان در ایران می
ب جنگ بر وضعیت کل کشور نیز بر وضعیت زنان هم تاثیر ر مخر  ثیأت» کند تبیین می

... اما  گذاشت و جنبش زنان هم نتوانست دستاوردهای خاصی در این دوران داشته باشد
های ریاست جمهوری محمد خاتمی، فضای بیشتری برای  بعدتر یعنی در سال

                                                                        
ای درون خانواده، در فصول بخش دوم کتاب  ی زنان به مسأله ه این موضوع، یعنی تقلیل مسألهب .1

تری در فرصتی دیگر  مند بررسی مقصلپرداخته شده است. هرچند نقد این جریان و علل شکست آن نیاز
  است.

ی دیوید  ی مارکسیسم و ستم بر زن نوشته داری به مقاله ی بازتولید اجتماعی در سرمایه ی نظریه درباره.  2
 مک نالی و سوزان فرگوسن ترجه توران فروزنده )نشر اینترنتی( مراجعه کنید. 

 .1375؛ سال آزاده دواچی ؛75تا اسفند  75چهار دهه جنبش زنان از اسفند .  3
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ریاست جمهوری  ... دوران های زنان سکوالر همانند زنان مذهبی فراهم شد فعالیت
های  های زنان همراه بود، اما پتانسیل نژاد هرچند با رکود برخی از فعالیت محمود احمدی

ها  آن یعظیمی که در تغییر برای وضعیت زنان ایجاد شده بود، موجب حضور گسترده
 33های گسترده بعد از انتخابات  دستگیری ... شد 33در تجمعات مربوط به انتخابات 

ترین آن کوچ  ان، تغییر شگرفی در بدنه این جنبش ایجاد کرد که اصلیدر جنبش زن
های زنان در خارج از ایران شد. این  گیری فعالیت االن زنان باسابقه و شکلبسیاری از فع  

فضای مجازی همراه بود که به مرور توانست ارتباط میان فعاالن  یه با رشد و توسعهروی  
ری از جنبش زنان ایران شکل شکل دهد و نوع دیگ خارج از ایران و داخل ایران را

 «.گرفت
نه سیر تحول "جنبش زنان" در ایران، اما  چه این نوشتار بنای پرداختن به آن را دارد آن

که این روایت واژگونه از  . جالب آنکند بورژوازی از آن فهم می روندی است که بلکه
دهد  ها به دست نمی واه در این سالخ تاریخ، هیچ تبیینی از منطق جنبش زنان دموکراسی

با کند.  پرهیز مینیز های بورژوایی زنان  ها و سازمان ترین اشاره به کمپین و از کوچک
دستانه از تاریخ  ی بسیار خاماش روایت متن  دواچی برخالف عنوان پرطمطراقحال  این

تر سبز خوش؛ روایتی از تاریخ که به مذاق طرفداران جنبش کند می جنبش زنان ارائه
های اخیر را با تاریخ تحول  کل تاریخ مبارزات زنان در دهه کند آید. او تالش میمی

 برای آنان چوناندهد. جنبش سبز  ایران توضیح پروغرب حرکت مشخص بورژوازی 
طرح را استبداد -مذهب و دموکراسی-یسمهای ذهنی سکوالر که دوگانهاست  نمادی
در ایران است. به این واسطه است  "خواهی دموکراسی"یان گر جر نمایان صد البتهو کرده 

و در  "خواهانه دموکراسی"انقالب را حرکتی نخست   اجباری سالحجاب  علیهکه تجمع 
اما جز با آن را با جنبش سبز پیوند زند. تواند  میکند و  ها ارزیابی می متن همان دوگانه

ع قابل جمع زدن با باقی اجزای ای ی طبقاتی در بطن جامعه، کتمان واقعیت مبارزه ن تجم 
روایت دواچی نیست. تجمع علیه حجاب اجباری که در مقابل فرمان خمینی برای 
اجباری شدن حجاب در ادارات شکل گرفت، در کنار باقی اجزای تاریخی آن دوران، 
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ع نه برای  51مقاومتی علیه تسخیر انقالب  به دست بورژوازی ایران بود. این تجم 
عی برای بازپس سیدموکرا های انقالب بود. به این  گیری خواست خواهی، بلکه تجم 

های اخیر، نه در  اینستاگرامی دختران خیابان انقالب سال  سیاق، این تجمع و نمایش
گیرند. اما برای  پیوند با هم و دست در دست یکدیگر، بلکه رو در روی یکدیگر قرار می

تنها تا آن جایی اهمیت دارد که به   جریان و مبارزه امثال خانم دواچی واقعیت طبقاتی هر
شان قد علم نکند. به این سبب است که در تمام  دست و پایشان نپیچد و در مقابل

که با ماهیت  آن بدونمورد مبارزات زنان،   ای، و در این  هر مبارزههای جریان اصلی  رسانه
ی کالن  ز پروژهمبارزاتی سکوالر و بخشی ا شناخته شوند،شان  طبقاتی

 شوند. دیده می خواهی" دموکراسی"
 "تاریخ تمام جوامع بشری تاکنون ی ابتدایی مانیفست کمونیست برگردیم: به جمله

 زیستتاریخ  طور کهدرست همان. 1است"بوده ی طبقاتی  ، تاریخ مبارزهموجود
خواه با واسطه شان خواه مستقیم و در مبارزات ها آنی  ها و نیروی محرکه انساناجتماعی 

 های اجتماعی هر روایتی از پدیدهکه نیست شان است، تردیدی  در گرو جایگاه طبقاتی
بر آن حاکم داری  ی تولید سرمایه ای که شیوه ثر از همین جایگاه است. در جامعهأنیز مت
کسب ارزش اضافی )سود(  راند،جامعه حکم میهای  ساحت یتمامکه بر  یاصل، است

روابط انسانی را  یی واقعی کار و سرمایه است که شکل تمام ن رابطهاست و ایبیشتر 
تر  پیچیده یواضح مانند قراردادهای کاری گرفته، تا اشکال یهای کند )از شکل ن میمعی  

ها و جریانات و به همین نسبت  واضح است که تمام جنبش ؛مانند روابط درون خانواده(
 ی بین کار و سرمایه شکل بگیرند. و رابطهروایت این جریانات از تاریخ نیز در پرت

و  صرفًا نظریی ا ی خانگی را پدیده نشده فهم کار پرداخت آغازگاهخانم گیتس  وقتی
 یی تاریخی مشخص و از ذهن فرد کند و به گمان وی از نقطه اقتصادی معرفی می

را خانم دواچی سیر جنبش زنان در ایران  یا وقتیشده است، منکشف این ایده  مشخص
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، کند ی رونویسی میهای مختلف بورژواز طبقاتی جناحستیزهای درون از روی تاریخ
کادمیک -ی بورژوایینگار تاریخو البته شیادی  محدودیت ی با ارائه .شودعیان میآ

ی ناپذیر دو طبقهها و آشکار ساختن منافع متضاد و آشتیتحلیلی طبقاتی از این پدیده
بدون انکار وجوه کنند  که وانمود می -از این دست کالن جامعه است که افرادی 

توانند  نمی -اند  گرایی و تنها در پی کشف حقیقت متعهد به واقعمشخصًا طبقاتی تاریخ، 
 ی کار خانگی کاغذ سیاه کنند. ی جنبش زنان یا مسئله دربارهطرفانه ژستی بیبا 

* * * 
تجزیه و فتن به روشی برای دست یاو  پردازی روایتاین نوع  از چارچوب ویَر  فرا
ی  مبارزه به علمشود که  ممکن میزمانی تنها  متعهد به واقعیت و رهاییتاریخی   تحلیل

مارکس به بهترین نحو منظر طبقاتی را در نگارش تاریخ انقالب  ح باشیم:طبقاتی مسل  
اریخی در این نوشتار مارکس در عین پرداختن به وقایع ت. است به نمایش گذاشته 1فرانسه

در فرانسه د، وضعیت و قدرت نیروهای طبقاتی در فرانسه منتهی ش 7357که به کودتای 
ی طبقاتی است که توانسته تحلیل درستی از وضعیت  را به دقت تجزیه کرده و از دریچه

ی  چه اکنون در اشاره به این نوشتار برای ما اهمیت دارد، شیوه آن دوران به دست دهد. آن
ی این نوشتار آن را  ای اجتماعی است. چند ویژگی برجسته اجهه با پدیدهتحلیل آن در مو

 سازد. تاریخی متمایز می-از سایر متون تحلیلی
تحلیل مارکس از تاریخ فرانسه، درک تحوالت اجتماعی ی  کنندهتمایز م ویژگیاولین 

ن در جریا های مختلفشکلاست که همواره در   ی طبقاتی رزهبازتابی از مباچونان 
ی  از رابطهی منفرد بلکه به عنوان جزئی ا پدیده ، کودتا و انقالب را نه ست. او جنبشا

تواند منافع مشخص  بیند و از این دریچه است که می تخاصم بین طبقات می  کلی
ها را به  انقالب ها و ها شناسایی کرده و جهت حرکت جنبش طبقاتی را در دل پدیده
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شان، های های سیاسی را نه بر اساس شعارها و بیانیه جریانمارکس  درستی نشان دهد.
کرامول و مردم انگلیس، » :رسدوامیق دارند که به آن تعل   ایی منافع طبقه بلکه بر پایه

الی صفحات عهد  زبان و شور و پندارهای الزم برای انقالب بورژوایی خود را از البه
حاصل شد، یعنی دگرگونی عی عتیق به عاریت گرفته بودند. ولی همین که هدف واق

ود و های کهن نیازی نب ی انگلیسی به سرانجام رسید، دیگر به سرمشق جامعه بورژوایی
ی شناخت دقیق وضعیت  البته این امر جز از دریچه 1«.جان الک جای حبقوق را گرفت

ی تولید  و توان مبارزاتی نیروهای موجود و تبیین زیربنای اصلی طبقات یعنی شیوه
 شد. پذیر نمی امکان

ی طبقاتی خود به  شاید بتوان گفت درک تحوالت اجتماعی چونان بازتابی از مبارزه
های اجتماعی نشان  های جریانات "چپ" امروز از پدیده تنهایی کافی است، اما تحلیل

  ی طبقاتی  همواره در جریان در جامعه راه به بیراهه دهد که فهم نادرست از مبارزه می
ی طبقاتی در  هایی اشاره کرد که با وجود در نظر گرفتن رابطه توان به تحلیل برد. می می

ها،  ی دگرگونی انقالبی را نه طبقات، بلکه مردم، دولت تحوالت اجتماعی، سوژه
کنند. برای نمونه پریا رحیمی در  های تحت ستم، و مواردی از این دست تبیین می گروه
اش را با ستم  نش "دختران خیابان انقالب"، متنی ک درباره 2گاه نقد اقتصاد سیاسیوب

دار کار  زن در نظام اقتصادی ما باید هم عهده» کند : مضاعف بر زنان کارگر شروع می
جیره و مواجب بازتولیدی باشد و هم نیروی کار گوش به فرمان و منعطف و البته  بی

شوهر باشد و هم رخت گوی  قربان دوی بازار کار. هم باید رخت سنت بپوشد تا بله درجه
اما وقتی پای مبارزه به متن  .3«ظاهر مستقل و بله قربان گوی کارفرما شهروندی آزاد و به

ی کنشگرایان زن، به حداقل رساندن نشانداری بدن است  مبارزه»نویسد:  شود می باز می
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جویی  و برچیدن هر نوع امکان تخیل دزدکی که بخواهد از بدن زن نقبی به سوی میل
ند و با تحدید و تقلیل هرچه بیشتر زن به ساحت اروتیسم، اقتصاد زالوصفتی را پروارتر بز

کند. سر لخت دختران خیابان انقالب، تنها یک سر  سازد که از بدن و کار زن ارتزاق می
زند. این  صراحت از اجبار سر باز می ترین معنای خود به روسری است که در ضمنی بی

هرچند نمایشی و نمادین، مدلول رادیکال جزم و جفتی  اکت اعتراضی فمینیستی،
ای پا  کند تا در تعویق میان گره خوردن دال و مدلول هیچ بازی نظربازانه وپا می دست

ی اقتصاد و انقیادی که از اصل لذت نیرو  نگیرد، تالشی است برای توقف چرخه
دگاهی به ظاهر طبقاتی ها اشاره کردیم، دی او برخالف متون دیگری که به آن .«گیرد می

ی کارگر را نشانه  کند، زنان طبقه گیرد و وقتی صحبت از زنان می نسبت به جامعه می
ی اتحاد  تواند در مقابل وسوسه آید دیگر نمی رود. اما پای تغییر شرایط که به میان می می

. برای او کند واگذار می  با بورژوازی برای سرنگونی بایستد و بازی را تمام و کمال به آن
گران زن" ی کارگر بلکه "کنش ی کارگر، دیگر نه طبقه ی تغییر وضعیت زنان طبقه سوژه

شان نام های هستند. افرادی که هیچ نشان طبقاتی با خود ندارند و اگر بشود روی فعالیت
شان هیچ پیوند طبقاتی با مبارزات کارگران ندارد. چنین جریانی  مبارزه گذاشت، مبارزه

در حالی که «. مطالبات فراگیر زنان را به افقی کلی گره بزند»ت بنا به تعبیر ایشان قرار اس
ی کارگر بلکه کارگزار جریان براندازی و سرنگونی  این افق کلی، نه افق مبازراتی طبقه

 کند. سیاسی )نه اجتماعی( است که بورژوازی پروغرب آن را هدایت می
ی دگرگونی،  یعنی سوژه، تحلیل مارکس تمایز ویژگیدومین بنابراین اشاره به 

ها در این روایت نه افراد منفک از یکدیگر، و نه  سوژهچنان که گفتیم، . نماید ضروری می
، یا "زنان" چون "مردم"همت کلی و مبهمی او نه عبار افرادزده در اذهان  های جرقه ایده

گاه ی نسبت به بلکه طبقات هستند. این طبقات هستند که در هر سطحی از خودآ
مارکس در ی تحوالت اجتماعی هستند.  شان، سوژه موجودیت خود و منافع طبقاتی

در حالی که پرولتاریای پاریسی همچنان سرمست  »نویسد: همان کتاب می
نمود...نیروهای کهن جامعه گرد  اندازهای بیکرانی بود که فراروی وی گشوده می چشم

با یکدیگر، و یافتن متحدی نامنتظر در وجود های الزم  هم آمدند و با ایجاد همدستی



 

  
 

 2 ی طبقاتی و رهایی زنانمبارزه

بورژواهایی که پس از سقوط سنگرهای  ی ملت، یعنی دهقانان و خرده ترین توده مهم
ی سیاسی شده بودند متحد شدند... در ایام  طرفداران سلطنت ژوئیه، ناگهان وارد صحنه

تحد شده ی طبقات و تمامی احزاب در یک حزب که همان حزب نظم بود م ژوئن، همه
ی پرولتاریا، یا حزب هرج و مرج در برابر سوسیالیسم، در برابر  بودند، در برابر طبقه

 .«کمونیسم
، به تمامی برآمده از خود اندرکار تحوالت اجتماعی دست های طبقاتی    اما این سوژه

نه گو سازند ولی نه آن آدمیان هستند که تاریخ خود را می»به بیان خود مارکس: . اندتاریخ
خواهد، یا در شرایطی که خود انتخاب کرده باشند؛ بلکه در شرایط داده  که دلشان می

این ویژگی  «.ای که میراث گذشته است و خود  آنان به طور مستقیم با آن درگیرند شده
این امر تحلیل مشخص از شرایط مشخص روایت مارکس از انقالب فرانسه است.  دیگر

ی طبقاتی  سازد. تنها با اتکا بر سوژه ارزاتی ضروری میهای مب را برای برداشتن گام
های صحیح چه در اتخاذ تاکتیک ی طبقاتی را به پیش برد، بلکه آنتوان مبارزه نمی

های  سوژهکند، وضعیت موجود است. مارکس همچنین به درستی  مبارزاتی نقش ایفا می
. کند معرفی میموجود نمای وضعیت  که خصلتبلنه قهرمان یا ضدقهرمان، را طبقاتی 

رعد و »هور لوئی بناپارت در فرانسه نه کند که ظ اشاره می کتاب ی این مارکس در مقدمه
نبرد طبقاتی در فرانسه چگونه »ناشی از این بوده که  بلکه «برق ناگهانی در آسمانی صاف

قک ی دل مایه ها آدم کم ی آن آورد که در نتیجه اوضاع و احوال و وضعیتی به وجود می
 .1«ی قهرمانان را به خود بگیرد مآبی توانست قیافه

در تحلیل مارکس این است که  ترین خصلت این روایت تاریخی شاید مهمآخرین و 
شان مشخص  های مختلف سیاسی را بر اساس منافع طبقاتی ها نه تنها جریان پدیده

گاهی طبقاتی را نیز در تحلیل خود وارد می می ی کارگر به  طبقهکند.  کند، بلکه سطح آ
این امر داری است، اما  ی انقالبی بالفعل در دوران سرمایه ، تنها سوژهاش جایگاهصرف 
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از ایدئولوژی  نداشته واو را از اتحاد با جریانات ارتجاعی و بورژوایی برحذر  تنهاییبه
  ی هی مترقی طبق مبارزهمعیار ارزیابی چیزی که  آن .دارد نگاه نمی شغالب در جامعه دور

گاهی طبقاتی است که طبقه درجه نه صرف پایگاه طبقاتی بلکه کارگر است ی  ای از آ
پس ی کارگر  کرده است. مارکس در مورد وضعیت طبقهکسب یک طبقه  در مقامکارگر 

بخشی از پرولتاریای پاریسی، ... وارد جنبشی شد که طی آن »گوید:  از شورش ژوئن می
تغییر دهد،  ک وسایل بزرگی که خاص پرولتاریاستمخواهد جهان را به ک دیگر نمی
برعکس درصدد آن است که در چارچوب محدود شرایط هستی خویش، به  بلکه کامالً 

اش  اصطالح در غیاب جامعه و به صورت خصوصی، به امتیازاتی دست یابد که به رهایی
ادبیات  توان در این رویکرد را می «.خورد کنند، و ناگزیر هربار شکست می کمک می

"چپ" مرسوم این روزها به وفور یافت. رویکردی که هر جنبش کارگری را بدون در نظر 
گاهی طبقاتی تعین یافته در آن، مترقی ارزیابی کرده و بی هیچ تردیدی از  گرفتن میزان آ

 کند.روی میآن دنباله
مادی متعهد به واقعیت تحلیل تاریخی ای از  روایتی که بر آن درنگ کردیم، نمونه

 شماست روی کتابی که پیشزندگی اجتماعی و متعهد به امر انقالب اجتماعی است. 
سمی دیگری از  نمونهنیز   که ی این کتاب،نویسندهتونی کلیف، است.   نگاری تاریخ این ق 

تاریخ واکاوی در این کتاب به  1ستبریتانیا کارگران سوسیالیستگذاران حزب  از بنیان
نگاری  های تاریخ لفهؤپردازد. در این کتاب م رهای مختلف میمبارزات زنان در کشو

 مارکسیستی به وضوح قابل تشخیص است.
کس  داری بر هیچ ی سرمایه تر زنان نسبت به مردان در جامعه موقعیت فرودست

ها و عوامل  خواهد. اما شناخت ریشه پوشیده نیست و دیدن آن زحمت زیادی نمی
حق کار پر تر به های حقیقی رهایی از این موقعیت فرودست بازتولید آن در جامعه و راه

گیری این  تر به عاملیت مالکیت خصوصی در شکلزحمت و دشواری است. پیش

                                                                        
1. Socialist Workers Party (SWP) 
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مالکیتای مختصر کردیم. انگلس در کتاب  موقعیت نابرابر اشاره خانواده، منشا
 یند تکاملگیری مالکیت خصوصی در فرا دهد که شکل ، نشان میخصوصیودولت

های  شد و چطور از دل جوامع طبقاتی شکلمنجر تاریخ چطور به ایجاد جوامع طبقاتی 
آوردند. خانواده که تا پیش ی طبقاتی سربر نهادهای جامعهدر مقام نوین خانواده و دولت 

بر بستر تعامالت مشترک میان زنان و مردان تعریف بود که اقتصادی  یواحداز آن، 
 ی نویندیگر، شکل یو انتقال آن به ساحت ماعی از خانها جدا شدن کار اجتشد، ب می

مرد  بدون ابزار  مین معاش،تر برابر زنان و مردان در فرایند تأی پیش گرفت. در تغییر  رابطه
های معاش ناچار به فروش نیروی کار خود در کارخانه و زن   مین هزینهکار برای تأ

ناچار به پر کردن شکاف بین دستمزد و  شده از ساحت اجتماعی و بدون ابزار کار، رانده
بیهوده و  ه کار خانگی، تبدیل به کاری پوچ،نیازهای روزمره شد. به این سان بود ک

شد و لزوم انجام آن حضور زن را در ساحت اجتماعی محدود ضروری تکراری اما 
ین شکل متأخر جوامع طبقاتی، تنها با زنده نگه داشتن چن در مقامداری  ساخت. سرمایه

چه بیشتر بکاهد و بر سود خود  توانست از دستمزد کارگران هر ای بود که می خانواده
رفت  داری که نیاز به نیروی کار باال می هایی از رونق سرمایه شک در دوره فزاید. البته بیبی

زنان آزادی عمل بیشتری برای ورود به ساحت اجتماعی و برخورداری از خدمات 
گرفت،  شد و رکود جای آن را می د، اما همین که رونق تمام میکردن اجتماعی پیدا می

لید و بازتولید تر را برای رونقی دوباره تو گشتند و نیروی کار ارزان زنان باید به خانه برمی
تر زنان در جامعه است، با  یند همان بازتولید مادی جایگاه فرودستکردند. این فرا می

دهد و گاه با زور خود بازپس  می  ری با فشار مبارزهدا تمام امتیازهایی که گاه سرمایه
که از بل 1ای ، نه امتیازات دورهسازد ممکن میزنان را  حقیقیچیزی که رهایی  گیرد. آن می

                                                                        
افزون بر ترین مطالبات نداریم. این مبارزات،  بدیهی است که شکی در لزوم مبارزه بر سر حتی جزئی.  1

گاهی طبقاتی را نیز ممکن می  یابی زنان طبقه امکان تشکلبهبود شرایط زیست،   سازد. کارگر و کسب آ
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جز با از بین رفتن کامل مالکیت که های مادی این نابرابری است  بین رفتن بنیان
 شود.  خصوصی محقق نمی

کرد، در تغییر  اعی را طبقاتی درک و تحلیل میطور که مارکس تحوالت اجتم همان
ی  تصور مبارزهشک طبقاتی خواهد بود.  ها بی وضعیت زنان نیز مبارزات و خواست

"زنان" ی "زنان" دست در دست یکدیگر برای رهایی حقیقی خیالی بیش نیست.  همه
در زنان نیز برای رهایی طبقات مختلف ی  طبقاتی یکسانی ندارند و مبارزهمنافع 

داری  رهایی واقعی زنان جز با از بین رفتن سرمایه .قرار دارندتخاصمی واقعی با هم 
که بورژوازی و به همان نسبت زنان بورژوا برای حفظ و تقویت  شود، حال آن ممکن نمی

این دو  زنان سان است که مبارزات به همین زنند داری به هر ابزاری چنگ می سرمایه
مجزا و در خالف جهت  ای کامالً  بر سر مسائل کار، مبارزه طبقه، خواه نه مستقیماً 

دارد و دیگری توان  داری گام برمی یکدیگر است. یکی به سمت تقویت سرمایه
پرولتاریا را در مبارزات زنان  ،تونی کلیف. داری را دارد های سرمایه گیری پایه  هدف

دو شکل از مبارزه را نه در این  کند و اتفاقاً  بررسی می نسبت با جنبش بورژوایی زنان
را به درستی تبیین ها  آناز این دریچه نزاع بین یابد و  امتداد یکدیگر بلکه در مقابل هم می

چطور رهایی واقعی زنان، تنها با از بین  با نگاه طبقاتی به تاریخ پی می بریم. کند می
ادوش زنان و مردان ی دوش شود و این امر جز از طریق مبارزه داری محقق می رفتن سرمایه

ی  ی مبارزه برای رهایی حقیقی زنان جز زنان طبقه سوژه و شود ی کارگر حاصل نمی طبقه
 ی کارگر نخواهد بود. کارگر و در گام نهایی جز طبقه

ی کار و سرمایه قرار  ی رابطه انسانی تحت سیطره زیستهای  ساحت یوقتی تمام
 ،تونی کلیف اند. طبقاتیمبارزاتی قطع ور طاند، مبارزات در هر شکلی از آن به  گرفته

تکامل  رشد و بافتاربلکه در  نه حرکتی فراتاریخیی کارگر را  زنان طبقه مبارزات
ی  از دریچه های کارگری زنان را جنبش ت و ضعفنقاط قو   کند؛ داری خوانش می سرمایه

گاهی طبقاتی درک می به علت هایی  در دورانزنان کارگر که چطور  دهد و نشان می کند آ
گاهی طبقاتی راه انفعال یا  یابیضعف در سازمان های  از جنبش روی دنبالهو نقصان آ
و تبیین  وضعیت توازن قوای طبقاتی شناخت دقیق د.ان پیش گرفتهدر بورژوایی زنان را 
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  زنان انجامیدهطبقاتی مبارزات صحیح جنبش زنان نیز به تفکیک  جناح با هر دو  پیوند آن
ی  با مبارزه را ی کارگر مبارزات زنان طبقه ضروریپیوند از این طریق  توانسته هم است و

 .هدی کارگر نشان د طبقه
* * * 

به رسمیت شناختن این »که  گیرد می  نتیجهچنین اش   خانم گیتس در پایان متن
رینگ اکه و هایی برای رفع آن شد. بعد از آن ی کار خانگی[، راهبر تالش مشکل ]مسئله

ابش را در این زمینه منتشر کرد، دایان السون اقتصاددان چارچوبی سه قسمتی برای کم کت
کنند و  نشده صرف می کردن شکاف بین زمانی که مردان برای کار ]خانگی[ پرداخت

 3Rکنند ارائه داد. او آن را  نشده صرف می زمانی که زنان برای کار ]خانگی[ پرداخت
حل مطلوب از منظر  راه «.دادن، بازتوزیع در خانواده نامید: به رسمیت شناختن، کاهش

خانم گیتس به رسمیت شناختن کار خانگی، کاهش دادن آن با ابزار تکنولوژیک و تقسیم 
 متفاوت آن بین زن و مرد در خانواده است.

چنان که گفتیم از گوید؟  ی پیشنهاد خانم گیتس چه می ی طبقاتی درباره علم مبارزه
به این معنا که داری محل نزاع کار و سرمایه است.  ی سرمایه جامعه ،منظر مارکسیستی

دار همواره خواهان سود بیشتر و کارگر همواره خواهان دستمزد بیشتر است.  سرمایه
که در ازای کار خود، تمام محصول کارش را دریافت کند،  ی کارگر به جای آن طبقه»

رضایت  -شود مزد نامیده میکه -مجبور است به دریافت بخشی از محصول خود 
پردازد زیرا که  کند و از آن مزد کارگر را می دار تمام محصول را تصاحب می بدهد. سرمایه

ی  از طرفی تأمین کنندهمبارزه بر سر دستمزدها که . 1«او صاحب وسائل تولید است
د از ی متغیر تولی های زیستی برای کارگران است و از طرف دیگر به عنوان هزینهحداقل

ی خویش  یند مبارزهدیدار این نزاع است. کارگران در فرا، پشود دار کم می سود سرمایه
 دارد، و سرمایهنافزایش دهشان را  و در نتیجه سطح رفاهد دستمزد خود را نخواه می

                                                                        
  .1371رسی ی دیگر؛ فردریش انگلس؛ چاپ فا های کارگری و سه مقاله اتحادیه.  1
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خواهد این دستمزد را تا حد ممکن کاهش دهد تا بتواند بیشترین میزان ارزش اضافی  می
ستخراج کند. سرمایه بدون ارزش اضافی امکان حیات ندارد، بنابراین از ا کار کارگر را از
ید. کارگر زن یا  بهره میسهم خود برای افزایش دارد در اختیار که  یامکانات یتمام جو

د از اختالفی که به جا که بتوان تا آنسرمایه برای سرمایه تفاوتی ندارد،  مهاجرکارگر 
های مختلف کارگران وجود دارد استفاده  ن گروهی عوامل فرهنگی یا سنتی بی واسطه

زند، به این دلیل ساده که بتواند دستمزدهایی  کند و هرجا الزم بود به آن دامن می می
  . با اینتر داشته باشد تر از حد متعارف بپردازد و نیروی کاری سر به زیرتر و مطیع پایین

کار فراوان سرمایه یک گام عقب  همه اگر حتی در شرایط رونق و نیاز بازار به نیروی
کند باز هم دستمزد متعارف برای دستمزدهای برابر پرداخت به زنان و مردان بنشیند و 

نیست. کار خانگی جبران این  کافیی کارگر  ی طبقه نیازهای زندگی خانواده یمین تمامتأ
کودکان  های زندگی است. پختن غذا، دوختن البسه، نگهداری از تفاوت دستمزد و هزینه

های بورژوایی دیگر کار خانگی محسوب  و مواردی از این دست امروز برای خانواده
همان  ها دقیقاً  اما این خدماتی است که با پرداخت پول قابل دریافت است.شود و  نمی

های  شان شکاف بین دستمزد و هزینهی کارگری با انجام مواردی هستند که خانواده
ان تفاوتی ندارد که این کارها به تمامی توسط زنان انجام شود یا کند. چند زندگی را پر می

در خانواده به طور برابر تقسیم شود، اصل وجود کار خانگی بی محتوا و تکراری و 
 ماند. کننده همچنان پابرجا باقی می خسته

های  فعالیت یخانگی جز با اجتماعی شدن تمام از کار   ی کارگریها رهایی خانواده
رهایی  داری بدون سود بی معنا است،  قدر که سرمایه شود. همان پذیر نمی کانخانگی ام

توان گفت طرح موضوع کار  معنا است. به این ترتیب می داری بی نیز در سرمایه زنان
آن در جامعه از ی کنندهو بازتولید های تقویت  ون دست گذاشتن بر ریشهخانگی بد

ی اجتماعی  ن انحالل کار خانگی به واسطهتفاوت بسیاری بی است.  اساس بی فایده
های روز وجود دارد. اولی متضمن  شدن آن و تصور انحالل آن با استفاده از تکنولوژی

، و دومی متضمن پول در مقابل کار های اجتماعی در قبال وظایف خانگی مسئولیت
ت خانگی است. اولی با نهادینه کردن کار خانگی چونان مسئولیتی اجتماعی به سم
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رود و دومی با خصوصی کردن علم و تکنولوژی و  انحالل کار خانگی پیش می
کند.  تخصیص آن به ثروتمندان، نظامی را که متضمن کار خانگی است تثبیت می

حل مطلوب نه شناسایی کار خانگی و صحبت با مردان برای پذیرفتن تقسیم  راهبنابراین 
که تنها در اختیار درصد کمی از  -ها  کنولوژیروز ترین ت و نه استفاده از به کار در خانه

امکاناتی از بلکه حرکت به سمت اجتماعی کردن این کارهاست.  -جمعیت جهان است
هایی نمونهشویی برای کارگران  برای کودکان، غذاخوری و خشک رایگان مهدکودک قبیل

 . اند، در شورویاست که یک بار در تاریخ متحقق شده
البات جز از طریق متشکل شدن زنان کارگر در اتحاد با مردان اما این شکل از مط

گاهی طبقاتی  ای هم طبقه با کلیت فهم پیوند مسائل روزمره منظور به -شان و کسب آ
در حد  در یابند وامکان تحقق نمی شان یند دائمی مبارزهدر فرا -داری  سیستم سرمایه

ماند. تونی کلیف در بخش  ان باقی میاخالقی به تقسیم کار بین زنان و مرد یهای توصیه
پردازد و نشان  میمعاصر بخش زنان در دوران  ها و مبارزات رهایی حل دوم کتاب به راه

بین  تنها از، نه همواره بوده است و نه خواهد ماند. موقعیت فرودست زناندهد که  می
او اشاره  .سازد میپذیر  را امکانزنان رهایی   است که های مادی این نابرابری رفتن پایه

شان قادر به غلبه بر  طبقه کند که زنان کارگر تنها در اتحاد نهایی با مردان هم می
 خواهند بود.چونان زیربنای مادی این ستم داری  سرمایه

کردم ذهن خوانندگانم را بخوانم، نگران  اگر سعی می»گوید که گیتس در پایان می
که  ما فکر کنند؛ اوه نه! خانم ثروتمند از اینشدم از این که ممکن است برخی از ش می

آخرین نفر در آشپزخانه باشد خسته شده است. اما او مجبور نیست قبل از طلوع آفتاب 
هایش مجبور نیستند سوار اتوبوس شوند... من  برای رفتن به محل کار بیدار شود، بچه

د مشکل است بلکه که این تصویر خو دهم، نه برای آن تصویر زندگی خودم را شرح می
ای روش خود را برای کنار  که نقطه نظر من در مورد مشکل است. هر خانواده برای آن

توانند برای مدیریت تربیت فرزندان و  ها می آمدن با این مشکل دارد و تمام خانواده
جا نیست. چرا که  نگرانی خانم گیتس چندان هم بی «.ی امور منزل کمک بگیرند اداره
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آید که در نقطه نظر طبقاتی  های پیشنهادی ایشان تنها به کار کسانی می حل هرا اتفاقاً 
کارگر نه در اتحاد با تمام زنان در مقابل مردان، بلکه در  ایشان ایستاده باشند. زنان طبقه

توانند به رهایی واقعی دست پیدا کنند.  ای خودشان است که می طبقه اتحاد با مردان هم
 یست، بلکه پاسخزنان نیطبقاتی های  جنبشاز  تاریخی یروایت صرفاً  کتاب پیش رو

گاهکسب ، یابیتشکلگام نهادن در راه  ؛ی زنان و راه رهایی آنان لهئبه مساست  ی آ
 . یبرای رهایی حقیق ی کارگر دوشادوش یکدیگر زنان و مردان طبقه ی و مبارزهطبقاتی 

* * * 
گمان بازخوانی بیندارد. بیشتر کتاب کلیف نیازی به توضیح  همیتاجایگاه با 

ها و ها و فرودهای آن، درس گرفتن از کاستیتاریخ پشت سر، شناخت اوج ینقادانه
چراغی بر راه پیش های گذشته، فشانیها و جانهای آن حین ارج نهادن به پیروزیلغزش

 مان خواهد افروخت. روی
 سازمان فدائیان )اقلیت(به متعلق  کاری یهنشرتر در ای از این کتاب پیشترجمه

 ما به سبب نقصان ترجمه )جا افتادگیی بسیار بردیم. امنتشر شده بود. ما نیز از آن بهره
دست نبودن آن، تصمیم به برگردان ( و همچنین یکمتنهایی از برخی فصول و بخش

ی گمان قدردان زحمات مترجمان پیشین هستیم. ترجمهی کتاب گرفتیم. بیدوباره
کنیم به تمامی زنان کارگری که بار محنت روزگاران را بر دوش دارند، ر را تقدیم میحاض

ای که در آن گونه، بهای دیگر رقم زنندشان به گونهاما برآنند تا آینده را برای فرزندان
  .1«آدمی یاور آدمی باشد»
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ان آلمانی برای من انجام داد و دنی های بسیاری که از زب از مری فیلیپس برای ترجمه
گالکشتاین که متون فرانسه را ترجمه کرد بسیار قدردانم. رفقای بسیاری متن را خواندند 
و با اظهار نظرهایشان به من یاری رساندند: َابی باکان، یان بیرچال، نورا کارلین، لیندزی 

احمد شوکی، هریت  ژرمن، پیت گودوین، نوئل هالیفکس، شیال مک گرگور، آن راجرز،
، شروود، لیونل سیمز، شارون اسمیت، لیونل استارلینگ و جین اوراسمیت. همچنین

لکس کالینیکوس هستم ما زمان بسیار زیادی را صرف ویرایش متن آویژه قدردان  به
 ی انتشار رساند. پیتر مارسدن که کتاب را به مرحله ،همچنین .کردیم

ی روزنبرگ هستم، کسی که کتاب را به شکلی ی اینها گذشته، مدیون َشن از همه
های متفاوت از آن را سه مرتبه تایپ کرد.  کرد و نسخه خواندنیرادیکال از نظر گذراند، 

ین من به او بسیار فراتر از این دریغ را در  ای بی هاست، و حمایت معنوی و دوستی اما د 
 من کرد.وشتن کتاب زمان برد نثار گیرد که او طی دوسالی که ن برمی

 
 تونیکلیف
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دست آوردن رهایی  دو جنبش متمایز در بهسال  گذشته و یا حتی پیش از آن، طی صد 
هر دو سر  آن داشتند که جایگاه نابرابر و  (7)، مارکسیسم و فمینیسم.اند حضور داشتهزنان 

نان و مردان را و برابری کامل و واقعی  زی امروزی نابود کنند  را در جامعهتحت ستم زنان 
هایی بسیار متمایز تبیین  ها ستم بر زنان را به شیوه چند، آن. هرسازندبه جای آن مستقر 

 ند.مقابل هم قرار داردر گیرند که دقیقًا  هایی را پی می کنند و استراتژی می
بیند. علت ستم بر  کشی بین زنان و مردان می فمینیسم، تقسیم بنیادی جهان را تیغه

م بر آنان و کنترلزنان، تما یی شان است. تاریخ، حکایت ساختارها یل مردان به تحک 
اند. تنها  و تغییرناپذیر است که در سرتاسر آن مردان، زنان را به انقیاد درآورده پدرساالرانه

علیه ی اجتماعی که هستند،  از هر طبقه است که زنان،آن راه از بین بردن این ساختارها 
 ای، متحد شوند. بقهمردان، خواه از هر ط

ناپذیر بنیادین در جامعه، تضاد بین طبقات  باری، برای مارکسیسم، تضاد آشتی
تی از مردان و زنان دست به دست هم ها. برای هزاران سال، اقلی ن جنساست، نه بی

بَ  داده کارگر زندگی کنند. نبرد طبقاتی بین  ل کار اکثریت قاطع مردان و زنان  اند تا از ق 
ی تغییر تاریخی است. ستم  گر و استثمارشونده، خواه از هر جنس، نیروی محرکهاستثمار

 تر استثمار طبقاتی فهمیده شود. عتواند در بستر روابط جام بر زنان تنها می
تواند وجود داشته باشد، هرچند برخی  گونه سازشی نمی بین این دو دریافت، هیچ

شکاف بین این دو  تا براند  یدهکوشهای اخیر  در سال« ها فمینیست سوسیالیست»
ی نوزدهم، همچون  پلی سوار کنند. از زمان متفکران بزرگ اتوپیایی  اوایل سده [دریافت]

نوع کامل ها هدف نهایی خود را رهایی  سن سیمون، فوریه و رابرت اوئن، سوسیالیست
 ستم. تم جنسی و هر شکل دیگری ازسو برچیدن استثمار طبقاتی  – اند انسان پنداشته
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مارکس و انگلس توانستند با تکوین برداشت ماتریالیستی از تاریخ عیان کنند که تنها 
تواند به سوسیالیسم و رهایی زنان بینجامد. استثماری که زنان و  نبرد طبقاتی است که می

مشترکًا شود  کنند، موجب می طور همسان در فرایند کارشان تجربه می مردان کارگر به
ی کارگر متحد است که در نهایْت ستم و  اری متشکل شوند. نبرد این طبقهد علیه سرمایه
 تمامی خواهد زدود. استثمار را به

گره خورده نبرد طبقاتی  بهاست که نشان دهد چطور رهایی زنان آن هدف این کتاب 
های  ی آن، جنبش فمینیستی  پانزده سال اخیر است. برای مقابله با انگاره زمینه . پساست

کشد  پیش میاین جنبش باید به تعدادی از مسائلی که  اند، می جنبش، که غالبًا مبهم این
 بپردازیم.

 نخست، تصور جنبش از جایگاه زنان در تاریخ.
کوه می جنبش زنان به اما «. اند از دید تاریخ پنهان مانده»کند که زنان  درستی ش 

ی رش و آموزش تاریخ در جامعهی نگا تواند این ناپیدایی را با سرشت طبقاتی شیوه نمی
 – ما مرتبط بداند. به همین سبب است که تمام توجه خود را به اقدامات نخبگان حاکم

داران، هنرمندان برجسته،  داران، کارخانهها، بانک وزیران، پاپ ها، نخست شاهان، ژنرال
تعداد  به استثنای – هاکند. همگی اینمعطوف می – دانشمندان و فیلسوفان

 ،مرد بودند. بنابراین – )همسران امپراتورها( و ژاندارکشماری ملکه، امپرس  نگشتا
تاریخ چونان حکایتی مردانه به نگارش درآمده است. اما تنها اقلیتی کوچک از مردان 

کوه از این که  مفتخر به درج در تاریخ شده از تاریخ بیرون رانده زنان اند. بنابراین، ش 
اند،  به این که عماًل تمامی مردان نیز دچار چنین سرنوشتی بودهاند، بدون توجه  شده

پذیرد. تنها مخالفان سرسخت را می« رسمی»ی تاریخ  گرایانه های بنیادین و نخبهانگاره
تاریخ »اند که  ها هستند. آنان بر این عقیدهرایج، مارکسیست تفکرات   این مجموعه

 وزنان  – دیدهرو طبقات استثمارشده و ستم ، و از این«جامعه، تاریخ نبرد طبقاتی است
 اند که طبقات حاکم.تاریخ ی سوژهبه همان میزان  – مردان آن
ثرند از أشمرند، که متتاریخ برمیهای ابژهی مردم را دانان بورژوا، تودهتاریخ یقیناً 

 دارد،پنمی تاریخهای ابژهسیاق، جنبش زنان غالبًا زنان را  اقدامات حاکمان. به همین
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گویند که جامعه، یا افراد، چه بر سر  ها به ما میستم مردانه. فمینیست قربانیانچونان 
اند، یا در بهترین حالت، به فشارهای مردانه زنان منفعل بوده ،طور کلیاند. بهزنان آورده

از « قربانی»مدافع انگاشت ترین های اخیر، سرشناساند. طی سالواکنش نشان داده
و  اند، زنان همواره منفعل بودهبوده است. از نگاه او 1راوزنان، سیمون دو بو جایگاه

شکوه خود را از آن  – ژاندارک یا الیزابت اول انگلیس چونای «برجسته»زنان  – استثناها
 اند.ی تصاحب خصایل مردانگی برآمدهاند که تا حدودی از عهدهرو به دست آورده

از زنان اضافه شد این است که زنان « قربانی»انگاشت  پندار دیگری که بعدتر به این
م کیفیات زنانگیطی تاریخ تغییر نمی در ]اند، کیفیاتی که کنند، که زنان همواره تجس 

هایی که جنبش رهایی زنان  از هر چیز دیگری پابرجاتر است. ارزش [وجود آنان
ای  شیوه»یعنی  – استهای حاکمان ستمگر هوادارشان است، همواره در تقابل با ارزش

و « پدرساالری»، «مراتب سلسله»مردان مظهر «. دهندکه مردان کارها را انجام می
-اند؛ زنان مظهر خواهرانگی، همبستگی و وحدت. احزاب سیاسی و سازمان«قدرت»

-توصیف می« گونه-های مردسازمان»و « ساختارهای مردانه»ای با عنوان های اتحادیه

شوند که گویی رفتاری ها غالبًا خالفکاران چنین توصیف مینیستشوند. در میان فمی
 اند.داشته« همانند مردان»

ترین که ارتجاعی تاباند بازمیها و موازینی را در این خصوص، جنبش زنان ارزش
ند که همواره به ا هتوزترین مردم نسبت به زنان بودکیناین اند. پیشین بنا نهاده دوران   مردان  

چونان عذری برای توجیه  ازلی شدند: زنانگی  لی و تغییرناپذیر زنان متوسل میسرشت از
 شد.عی و قانونی زنان استفاده میهای اجتماهای گوناگون محدودیتشکل

گرایش به همسان تلقی کردن  عملی  زنان، منجر به این شد که بسیاری نیز در جنبش 
هایسیاستبه کتاب بنگرید نمونه  زنان عماًل تمامی مردان را یکسان بدانند. برای

ها در جنبش رهایی زنان بوده  ثیرگذارترین کتابأ، که یکی از ت(9)اثر کیت میله جنسی

                                                                        
1. Simone de Beauvoir (1908-1986) 
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ر نگاه ی تحقیدیده هاند که زنان را برحم توصیف شدهمردان شیوخی بیی  همهاست: 
کنند. میکه برای سرکوب زنان از آن استفاده دارند تکبر و نخوت  کنند و قدرتی پرمی

ی دوران گذشته، یا شود که مرد برده عجب توصیف دروغینی، و این هنگامی مبرهن می
-حتی قدرت – صل امروز، را چونان یک فرد در نظر آوریمأگشته و مستمرد کارگر گم

ی بسیاری از مردان بیش از آن که نشان از وجود چنین قدرتی باشد، حاکی نمایی مردانه
 از فقدان آن است.

کیفیاتی مسلم و تغییرناپذیر به آنان، الگوهای  انتسابن نگرش مرسوم به زنان، با ای
دهد، نه پیامد پیامد سرشت خود  زنان توضیح می ی مثابه بهاجتماعی و فرهنگی را 

ایم. جنبش زنان این تبیین را در زیای که در آن مینیروهای جامعه – نیروهایی بیرونی
 ی جنبش رهایی زنانترین شاخهاش. افراطیشکل واژگونه کل پذیرفته است، اگرچه در

ای سیاسی، زن چونان بیانیه-با-با تعریف روابط زن – گرای رادیکال جنس هم زنان  –
 ند.ی آنان با مرداَن دقیقًا در حال واژگونه کردن تعریف مرسوم از زنان در چارچوب رابطه

دقیقًا همچون مردان گروهی  ان نیزنشان دهیم که زنکوشیم  میاسر این کتاب تدر سر
-تناقض نیستند، مگر در سطح زیستو بی منسجم[به لحاظ منطقی ]یعنی، سازوار 

ی تحت عنوان شناختی. مغاک بین برده دار و برده، یا پادشاه و رعیت، مفهومی کل 
ن ی زدار و بردهبه همین ترتیب، مغاک بین همسر برده – کندرا از معنا تهی می« مردان»

ی تحت عنوا  کند.را از معنا تهی می« زنان»ن نیز مفهومی کل 
و « زنان»ش، به استفاده از عباراتی همچون های مرسومَ جنبش زنان، به سبب نگرش

. برای زنان یازد دست میناپذیر و غیر تاریخی ای مبهم، تفکیکبه شیوه« ستم بر زنان»
شان بود. و جدایی اجباری از فرزندانکشی جنسی برده، ستم به معنای آزار جسمی، بهره

هبرای بانوان باغ های اجتماعی و البال، به معنای محدودیتالحال و فارغنشین مرف 
کارگر، انقالب صنعتی به ی  گر بود. برای زنان طبقه ایالت جنسی سرکوبتمقانونی، و 

ر اوضاع و احوالی دارانه بود به همراه دهشت زایمان د ی سرمایهرحمانهمعنای استثمار بی
مردند(. برای همسر هولناک )اکثریت عظیمی از کودکان در همان دوران شیرخوارگی می

ه اما سرکوبسرمایه کاسه کردن تمامی زنان در یک گرانه بود. یکدار به معنای زیستی مرف 
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جهان، به معنای نادیده گرفتن شرایط مشخص تاریخی و طفره رفتن از تصدیق نقشی 
 تثمار زنان و مردان کارگر دارند.انوان ثروتمند در به بردگی کشیدن و اساست که ب

برای افراد متعلق به جنبش زنان امری متداول است که جایگاه زنان را با جایگاه 
های تحت فشار و سرکوب اقتصادی همانند دیده و گروه های نژادی  ستمبردگان، اقلیت

عدود است. زنان گروهی مجزا نیستند، آنان میان های اینان بسیار مبپندارند. اما شباهت
شوند، باز هم اند. اگر زنان از تمامی کارگران دیگر بیشتر استثمار میجمعیت پخش شده

ند. روابط زنان با مردان در خانواده اساسًا از روابط بین کارگران ی استثمارشدگاَن در زمره
ی است: روابط ژرف و پیچیده داران، یا بین سیاهان و سفیدان متفاوتو سرمایه

دهد. سیاهان در اقتصادی، جنسی و روانْی زنان را به مشارکت در خانواده سوق می
توهایی، دور از سفیدان، گرفتار شده شان، مادران و اند. محبتی که میان زنان و شوهرانگ 

سیاهان شان جاری است، با روابط مبتنی بر استیال و فرمانبرداری مغایرت دارد.  پسران
ند، ناَن آ طالبورزیده و  میلانگیزند؛ مردان به زنان انزجار نژادپرستان سفید را برمی

 هرچند به شکلی نابرابر.
-زَیند، و بنابراین موقعیت آنان را نمیای هستند که در آن میزنان بخشی از جامعه

-تی بنر طبقابررسی کرد. چگونگی ربط دادن  مفهوم ستم بر زنان با استثما توان در خأل

 ی کلیدی این کار است.مایه
، بسیاری از هواداران جنبش زنان رسد میوقتی نوبت به تبیین ستم امروزین بر زنان 

عاملی ، استیالی مردانه زنند. بنابراینحرف می« پدرساالری»از آن ستم چونان محصول 
ی وجود دارد. در داری طبقاتی یا سرمایهشود که مستقل از جامعهتاریخی تعبیر می-فرا

مالکیتی نظری خود را بر کتاب تقابل با این دیدگاه، ما شالوده خانواده، منشأ
انگلس استدالل  (8)کنیم.ی فردریک انگلس بنا می ( نوشته7333) خصوصیودولت

انقیاد زنان شد. در باعث کند که ظهور مالکیت خصوصی و تقسیم جامعه به طبقات می
تولید ضروریات زندگی، فرایندی اجتماعی است، در حالی که  داری،ی سرمایهزمانه

ای که عمدتًا در خانواده خصوصی است فرایندی – پرورش کودکان – بازتولید
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ی بین همین دو فرایند ریشه دارد. بنابراین شود. ستم بر زنان در دوگانهمحصور انجام می
 داری جدا باشد.هعلیه سرمایتواند از پیکار پیکار برای رهایی زنان نمی

شود. ستم بر زنان، با ستم، به خودی  خود، لزومًا به نبردی برای رهایی منتهی نمی
اتفاق به ناتوانی و  به شان در چهاردیواری خانه، قریب جدا کردن آنان و محبوس کردن

شود. تنها آنجایی که زنان، در مقام کارگران، قدرتی جمعی فرمانبرداری آنان منتهی می
یابند، و آن زمان است که قادرند در برابر د جسارت  جنگیدن در برابر استثمار را میدارن

یگر سکه این است که زنان شود نیز بجنگند. روی دستمی که در مقام زنان به آنان می
ی بحران اجتماعی، غالبًا به طور دیده، در دورههای ستمهمچون دیگر گروهکارگر، 

پیکار کارگران بر علیه استثمار رهگشای پیکار  (3)ند. ز مردانتر اانقالبی خودانگیخته
زنان کارگر پیش  روی هاست. بدین قرار، گام نخست ستم تمامیثمربخش آنان بر علیه 

عنوان زن، ترک انزوای خانه و ورود به  شان بهرهاییجهت ی پیکار برای ورود به عرصه
 ی اجتماعی تولید است.گستره

یکارگروضعطبقهنیست. انگلس در کتاب « رهایی از طریق کار» [مقصود ما]اما 
دهد که ، نشان میبا ترسیم جزئیات و شرح مفصل واقعیت، (5)(1813)درانگستان

کارگر، با کشاندن زنان به کار در کارخانه، از انسانیت تهی و به ی  چطور زیست طبقه
ان بورژوا، استثمار شناسان، اقتصادداناتوحش کشانده شده است. برای جامعه ن و مورخ 
ی طبقاتی است، سکوی پرش ها محور مبارزهصرفًا استثمار است؛ برای مارکسیست

 ،که خواهیم دیدلس توصیف کرد، چنانرهایی انسان است. توحش و سبعیتی که انگ
-که به نفع طبقهای  برای تغییراتی اجتماعی که در آن زنان و مردان ای شدساز مبارزهسبب

 کردند.باشد پیکار می رگر، در کلیت آن،ی کا
کید بر زنان طبقهدر سرتاسر این کتاب ت اریخ، چونان تی سوژهکارگر، چونان ی  أ

 سازندگان تاریخ است.
تاریخ مبارزات زنان کارگر چنان گسترده و سرشار است که من انتخاب فصولی را که 

که به نقاط اوج این مبارزات یک مجلد بتواند در بر بگیرد دشوار یافتم. ترجیح دادم 
بندی زمین را دید، شکل انداز کلیتوان چشموح بیشتری میبپردازم. از ستیغ کوه با وض
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ه. در تاریخ انسان، که تاریخ زنان را نیز در خود دارد، انقالب ها همان تا از درون در 
ر انقالب های تاریخند. به همین دلیل است که ترجیح دادم نقش زنان را در چهاستیغ

ای که برای نخستین آغازم، هنگامهی هفدهم انگلستان مینشان دهم. با انقالب سده
ی مندی جنسی شکوفا شد. انقالب سدهبار، تفکرات نوین پیرامون رهایی زنان و اخالق

آیند، و قدرت پیکارهای ی نوزدهم در پی آن میهجدهم فرانسه و کمون پاریس سده
 گذارند.کارگر را به نمایش میقهناپذیر زنان طبشکست

ی عطفی در رهایی روسیه است. این انقالب نقطه 7271در نهایت حکایت انقالب 
نخستین رویدادی که در آن برابری کامل اقتصادی، سیاسی و جنسی زنان در  :زنان بود

-دستور کاری تاریخی قرار گرفته بود. مقررات نوین سیاسی و شهروندی همچنین نظام

ا و رسوم نوین مربوط به خانواده، اعالم شد؛ تمامی اینها به هدف از بین بردن هنامه
ی زنان را تصدیق کرد، أهایی بود به قدمت قرون. دولت جدید حق ری نابرابریباره یک

ای اختیاری تبدیل قوانینی برای طالق و شهروندی تصویب کرد که ازدواج را به رابطه
 مشروع و نامشروع را از میان برد.ن کرد، همچنین تمایز بین فرزندا

-ی سرمایهباری، به سبب ناکامی انقالب در گسترش به باقی  کشورهای پیشرفته

ی روسیه رو به تباهی نهاد و ضد  هماندانزوا  در تر آلمان، انقالب  داری، از همه مهم
تقویت چیز تحت استیالی  انقالب به رهبری استالین تصدی دولت را گرفت. همه

هایی  از قضا بخش ؛هایی از اقتصاد را فروگذاردعت بود. به این دلیل، حکومت بخشصن
تر کنند. حکومت به رهبری استالین های زنان کارگر را سبکروی شانه توانستند بار  که می

منش  : مقاماْت به سبب نفوذ و اثرگذاری  داشتآمیزی همچنین قشربندی اجتماعی افراط
 ده در جامعه ساختار آن را سودمند یافتند.ی خانواکارانهمحافظه

های کارگر در سازمانی  ها برای سازمان دادن زنان طبقهتتاریخ مجاهد
رگر، حکایتی است ُپر کای  سوسیالیستی، درست همچون تاریخ عمومی جنبش طبقه

د، های اندوهبار. با این همه، پیکار ادامه دارهای بزرگ و نومیدیاز کامیابی فراز و نشیب
 هرچند بارها و بارها باید از ابتدای راه بیاغازند.
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باید نقشی سان مردان، حزب انقالبی کارگران میدر نبرد برای رهایی زنان و به همان
ی طبقاتی را به سوی پیکار با ی حزب این است که مبارزهکلیدی ایفا کند. وظیفه

های های بین بخش ابرابریرایج رهنمون کند، تا برای چیرگی بر ن تفکرات بورژوایی  
و  – استردیف نابرابری بین مردان و زنان نیز در همین  – ی کارگر بستیزدمختلف طبقه

ارها با جامعه رهبری کند. تاریخ بارها و ب انقالبی   سوی دگرگونی  به نهایت، طبقه را  در
ر بوده ای بسیار دشواکه ساختن احزاب سوسیالیستی  تودهرحمی  تمام نشان داده بی

ها غیر ممکن  بر این دشواریچیره شدن است. بدون تالش برای جلب زنان کارگر، 
 بود. می

دهی زنان کارگر در جنبش  های سازمانها و ناکامیپنج فصل از این کتاب به کامیابی
اختصاص دارد: در ایاالت متحده، آلمان،  7296تا  7306های سوسیالیستی بین سال

 انیا.روسیه، فرانسه و بریت
 [به این لحاظ که]گون و نامتوازن بود. نخست، های مختلف، گونارشد این جنبش

طور چشمگیری در هر کشور متفاوت بود. پیوندهای بین موقعیت  ی اقتصادی بهتوسعه
هایی که زنان زنان در زیست اقتصادی و اجتماعی، که این نیز یکسان نبود، و اندیشه

جنبش  هایی که الگوهای سیاسی و سازمانی  اندیشه –سوسیالیست پروراندند 
سوسیالیستی زنان از آنها سرچشمه گرفت، نابسنده و بغرنج بود. به همین دلیل است که 

گیر دارند، حتی بیش از چندسانی  طبقات کارگر های زنان کارگر تنوعی چشمجنبش
 ا.ی اقتصادی بین کشوره کشورهای مختلف، و بسیار بیشتر از دگرسانی  توسعه

، زیر فشار ضربات چکشی بحران اقتصادی، نازیسم، 7296ی اما پس از دهه
ی رهایی زنان به کناری دموکراسی، مسئلهاستالینیسم و رستاخیز جناح راست سوسیال

ی تشدید گذاشته شد. درست نیم قرن بعد از آن بود که جنبش نوین زنان در هنگامه
پدیدار دیگربار ، 7216ی و اواخر دهه 7206ی داری جهانی، اوایل دههبحران سرمایه

 شد.
های معاصر برای رهایی زنان در ایاالت متحده در فصول بعدی این کتاب، به جنبش

دهیم رسیم. نشان میی کنش آنها را وامیکنیم. ترکیب اجتماعی و شیوهو بریتانیا نگاه می
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ها زنان و  اند که در آندههایی تمرکز کرطور پیوسته بر عرصه ها بهکه چطور این جنبش
 ؛خانگی، دستمزد برای کار  تجاوز، خشونت خانگی – مردان با یکدیگر اختالف دارند

ها بیشتر امکان دارد زنان حمایت مردان را  در حالی که پیکارهای مهمی را که در آن
ها، دهند: همچون اعتصاباهمیت نشان می کسب کنند نادیده انگاشته و یا آنها را کم

 .ها، سقط جنینقاومت در برابر کاهش رفاه، دستمزد برابر، عضویت در اتحادیهم
ی نه اعضای مبارز طبقه پندارند،ی مردانه میسلطه قربانیانهای معاصر، زنان را جنبش
ها و در اتحادیه – ها نیرومندترند هایی که زنان در آنبه جای تمرکز بر مکان آنانکارگر. 

-ها در ضعیف دهند که زنان در آنایی را کانون فعالیت خود قرار میه حوزه – هاکارخانه

ها  اند. آنرانده شده های زنان به حاشیهترین وضعیت خود هستند. بنابراین، این جنبش
انگیز همچنان به شکلی هراس شان اند، اگرچه تفکراتدر فرایند فروپاشی گرفتار آمده

 کند.فرمایی می حکم
ای را بر مفاهیم هاست، خصوصیات ویژه، که پشتیبان این جنبشمتوسط جدید طبقه

کرده است. زنان و مردان این طبقه، هر دو، از نوعی حک ستم بر زنان و رهایی زنان 
طور مداوم  و زنان احساس بیگانگی مضاعفی دارند چرا که به – برندبیگانگی رنج می

شود به آن  ن این مردم منتهی میگیرند. طغیابرای ارتقای شغلی مورد تبعیض قرار می
-ها در معرض ستمگری نامیده است: آن« بورژواییسوسیالیسم خرده»چیزی که مارکس 

ی ند خود را با طبقهند، قادر نیستداری قرار دارند، اما از آنجا که هنوز فردآییَن های سرمایه
همسان  – ودها پیروز شی این ستمتواند بر سرچشمهای که می تنها طبقه –کارگر 

 بپندارند.
. به خانواده و اندازیم می یبه ستم امروزین بر زنان نگاه مستقیماً در نهایت، 

ی کارگری را شکل داده است: چرا خانواده ی طبقه که خانواده ای فرایندهای تاریخی
داری در حال فروپاشی بود، دوام آورده است؟ کارگری، که در دوران آغازین  سرمایهطبقه

 کارگر برای حفظ خانواده مبارزه کردند و زنان برای چیرگی  زنان و مردان چگونه  چرا و
داری چه بهایی دادند؟ آیا امروز خانواده پشتیبان است یا های سرمایهناتمام بر خشونت
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ژدیسه کای که تمامی روابط شخصی را تواند در جامعهستمگر، یا هر دو؟ آیا خانواده می
ای کارگری به چه شیوههای طبقه ز عشق و عطوفت باشد؟ خانوادهکرده است، پناهگاهی ا

 متوسطی متمایزند؟های طبقهاز خانواده
-ها در مقام زن تمرکز می ی بین استثمار زنان کارگر و ستم بر آنفصل پایانی بر رابطه

کند، هم در مقیاس بزرگ در جامعه و هم در خانواده؟ کند. چطور ستم بر زنان اثر می
داری از یک سو، و علیه ستم بر زنان  ی طبقاتی علیه استثمار و سرمایهی بین مبارزههرابط

هایی برای رهبری هردوی این پیکارها ضروری از سوی دیگر چگونه است؟ چه سازمان
مفاهیم مارکسیستی روابط متقابل استثمار، ستم و رهایی را در بستر  کوشیم میاست؟ 
دهیم که رهایی زنان بدون پیروزی سوسیالیسم به دست میشان قرار دهیم. نشان تاریخی

 آید، و سوسیالیسم بدون رهایی زنان ناممکن است. نمی
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هایادداشت

بدون قید « فمینیست»یا « فمینیسم»های کاربردن واژه در این نوشته از به (1)
شیدهدوش کها معانی بسیاری را به ام. بدین سبب که این واژهمضاف، خودداری کرده

ی حیاتی ، فمینیسم جنبهشارل فوریهشهری  بزرگ،  اند. برای سوسیالیست  آرمان
طور کالرا زتکین، اینسا آرماند، رزا سوسیالیسم است. برای الکساندرا کولنتای )و همین

های بورژوازی زنان لوکزامبورگ و دیگرانی از همان نسل( فمینیسم نامی است که جنبش
ها نیز رخ داده است، مانند هایی در سایر واژهاند. چنین دگردیسیاز آن سوءاستفاده کرده

ی رادیکال در طول انقالب فرانسه و پایان چارتیسم در بریتانیا، واژه«. رادیکال»ی واژه
اما پس از آن، بیشتر به اعضای حزب  ،شده استهای مردمی استفاده میبرای جنبش

ی حزب که ایده هنگامی ،شد. در ادامهکار انگلیس اطالق میویگ و حزب محافظه
 م معنایی مبهم و ناخوشایند یافت.مستقل کارگر شکل گرفت، رادیکالیس

(2) Kate Millett, Sexual Politics (London 1977). 

دولأمنشفردریک انگلس،  (1)  و مالکیتخصوصی ی  ، ترجمهتخانواده،
 .7821خسرو پارسا، نشر طالیه پرسو، 

(1 در  7296تا  7275ه، در موج انقالبی که اروپا را در سال های برای نمون(
های به بخشعهده داشتند، با اینکه نسبت  برگرفته بود، زنان کارگر عمدتًا نقش رهبری به

مزدها را ترین دست چنین کمیافته بودند. زنان همی کارگر کمتر سازماندیگر طبقه
شان را هایرفت که خانوادهها انتظار می ز آنجهانی اول ادر جنگ ،داشتند. با وجود این

های که زمانی طوالنی را در کارخانه کاهش سیر کنند، در حالی به ی غذایی  روبا سهیمه
ی انفجار این زنان بودند که زمینه ،ای از موارددر پارهکردند. تولید مهمات کار می

بها همراه زنان علیه افزایش اجارهای را فراهم آوردند. در گالسگو اعتصاب ی تودهمبارزه
ها منجر شد. شورش یارد، به محدود شدن رشد اجارههای شیپعمال فشار اعتصاببا ا  

گیری به شکل 7271شد در سال رهبری می ان که توسط زنان کارگر در الیپزیشگرسنگ
-بزمان اعتصا عنوان معترض و همشد؛ زنان بهمنجر نخستین سازمان کارگران آلمانی 
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ترین راه انداختند. شاید بتوان گفت دراماتیک کننده، قیام تورین را در همان سال به
 روسیه بود. 7271ی سال  شان انقالب فوریهی فعالیتنمونه
انگلستانوضعیتطبقهفردریک انگلس،  (3) در کارگر ، بدون نام مترجم، ی

 تا. جا، بی بی



 

 

1

لدیکآرمانتو
 

رهایی زنان بود. انقالب، زنان  ان  دم سپیده 71ی  سط سدهدر اوا انگلستانانقالب 
ی تاریخ کشاند و بسیاری از مسائل اساسی مربوط به ساختار  دهقان و کارگر را به صحنه

های سیاسی و مذهبی که در  جامعه، از جمله جایگاه زنان در آن را مطرح ساخت. گروه
زنان را به مشارکت  سرعت رشد کرده بودند، دوران انقالب و جنگ داخلی به

اخالقی  [در این دوره]ها به زنان حقوقی برابر اعطا کردند.  فراخواندند. برخی از این فرقه
 نوین از جمله اخالق جنسی شکوفا شد.

ها زمانی که انقالب از مسیر خود خارج شد، درَدم پژمردند.  سفانه این شکوفهأاما مت
بر سر  ،ها یعنی لردها و اسقف ،رافیت کهنبا اش ظفرمندو آن زمانی بود که بورژوازی  
 احیای سلطنت به توافق رسید.

های نوین پیرامون برابری زنان و اخالق جنسی میان افراد  رادیکال  اردوی انقالب  ایده
 اند. از این جمله 3ها و رانتر 2، حفاران1طلبان ظهور یافت. جنبش مساوات

فرما و  خویش انستند منافع دهقانان  د می« اقشار میانی»طلبان که خود را  مساوات
 ها از تمرکز قدرت اقتصادی در دست ثروتمندان به . آنندکرد وران را نمایندگی می پیشه

ک فردی بر ابزار تولید: وسایل کار،  – تنگ آمده بودند و استقالل اقتصادی حق تمل 
یی انسانی تلقی را آزادی ابتدا – ویژه خود زمین ها و به آهن های بافندگی، گاو دستگاه

. بودنداز تولیدکنندگان کوچک، مستقل و آزاد متشکل ای  ها خواهان جامعه کردند. آن می

                                                                        
1. Levellers 

2. Diggers 

3. Ranters 
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گر موجود از جمله مالکین، اشرافیت،  ی استثمار طلبان تمامی مظاهر جامعه مساوات
به برابری رسیدن ها کلید  از دید آنکردند.  سلطنت، روحانیت و حقوقدانان را محکوم می

رأی دادن و همچنین  تساوی قدرت سیاسی از طریق لغو شرط مالکیت برای حق   در گرو  
طلبان مدتی نفوذ  جنبش مساوات های انتخاباتی برای انتخابات ساالنه بود. برپایی حوزه

 داشت. 1های پایین ارتش کرامول ای در میان رده مالحظه قابل
ها  آخرالزمانی رادیکالتوسط کرامول امیدهای  7032اما سرکوب این جنبش در سال 

را پایان داد. چرا که این جنبش نه به لغو مالیات انجامید، نه به تحقق رفرم اجتماعی، نه 
ها و مطالبات  ، آرماناین وجود. با 2دادنپایان هم ها  حصارکشیالبته به به الغای عشریه و 

طلبان جنبش  مساوات رو بود که بعد از شکست ها همچنان پابرجا ماندند. از این توده
از دهقانان  یگروه کوچک ،7032حفاران سر برون آورد. روز یکشنبه، اول آوریل سال 

تیمز گرد آمدند و به کندن زمین -آن-در حوالی واتون ی سنت جورج هیل فقیر در منطقه
و کشت ذرت، هویج و لوبیا پرداختند. این اقدام غصب نمادین مالکیت بود. اما دیری 

ماه  3ور شده و به عقب رانده شدند. ظرف مدت  حملهایشان اراضی به  نپایید که مالکین
گوست همان سال، حفاران با عقب ،پس از زایش این جنبش نشینی، به  یعنی حوالی ماه آ

شایر  هامپتون ثها موفق شدند از جمله در مناطق نور کوبهام هیت رسیدند. آن
شایر و احتمااًل در  ورت، ناتینگهام ثفیلد، بو بورو(، کنت، دانستیبل، بارنت، آن )ولینگ

 (7).تشکیل دهند «کولونی»هایی موسوم به  شایر و گالسترشایر مهاجرنشین باکینگهام

                                                                        
1. Oliver Cromwell (1599-1658) 

مصوبات  از ای مجموعه ،کشی چینه ی مصوبه یا با عنوان دیگر حصارکشی ی مصوبه.  2
که  شد فراهم می هایی محوطه الکیت حقوقی بهم ،است که تحت این مصوبه بریتانیا پادشاهی متحد پارلمان

 شدنله باعث انحصاری وسی بدینو  شدند خوانده می باز سیستم زمین اند و تحت نام مشترک بوده پیش از آن
 . )م.(گردید شکل قانونی می ها به آن
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ها بازتقسیم قدرت  طلبان فراتر رفت. آن جنبش حفاران یک گام از جنبش مساوات
کیت لغو مالمستلزم  راستیندانستند. آزادی  سیاسی را برای پایان استثمار کافی نمی

ها، جرالد  شهری بودند؛ رهبر آن های آرمان خصوصی بود. حفاران سوسیالیست
اما گستردگی  ،یاپرداز نبودؤهای تخیلی و ر ، گرچه از نخستین سوسیالیست1وینستنلی

تا  7032های  انگیز بود. وی طی سال گون شگفتاهای بسیار گون های او در زمینه اندیشه
به مسائلی همچون سیاست و اقتصاد، خدا و  های متعددی نگاشت که جزوه 7056

 (9).ماده، علم و آموزش، ازدواج و خانواده مربوط بود
طلبان ظهور جنبش رانترها بود. این  یکی دیگر از پیامدهای شکست جنبش مساوات

ناگهان سر برون  طلبان به اندکی پس از شکست نهایی  مساوات 7032جنبش در سال 
 دست لندن را به ی اقشار تهی یک ساله توانست حمایت گستردهی زمانی  آورد، و در بازه

هایی از فعالیت آنان در سرتاسر انگلستان وجود  سوی خود جلب کند، اگرچه گزارش
نشینان  لندن و  ترین و فقیرترین اقشار جامعه، زاغه رو به و از جانب مفلوک»ها  آن (8)دارد.

طلبان   برخی از مساوات» رانترها «ید کهرس به نظر می» «.گفتند شهرهای دیگر، سخن می
اند. آنجا که برقراری مساوات نه با شمشیر  ی پیشین را جذب کرده یوس و سرخوردهأم

یا در انتظار معجزه ی  وسیله ای بودند که خداوند، به ممکن شود و نه با خمپاره، گو
خداوند که » (3)«.بود کنداهای روی زمین، زورگویان را ن ترین انسان فقیرترین و محروم

هنگام چونان دزدی با شمشیری آخته  شب»شد و  ظاهر می« طلب اعظم است مساوات
انبان خود را به من بده  – گوید شد، و مانند دزدان می بر بالین ثروتمندان حاضر می

هایی  آنارشیست ؛ها اساسًا سردرگم بودند آن«. کنم! مردک! بده وگرنه سر از تنت جدا می
 یابی. سلک، بدون هیچ شکلی از سازمانم بودند عارف

                                                                        
1. Gerard Winstanley (1609-1676) 
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ی مالکیت  طلبان بر سر مسائلی چون خانواده و امر جنسی، بسیار دلبسته مساوات
ی مستقیم بین مالکیت خصوصی و  ها رابطه خصوصی بودند و لیلبرن، رهبر آن

 کرد. ها جانبداری می از برقراری هر دوی اینشدیدًا همسری را آشکار کرده بود. او  تک
همسری معتقد بودند، اما به قسمی از  مقابل او، جرارد وینستنلی و حفاران به تک در

 آن که بر مبنای آزادی شرکای زندگی، آزادی از قیدوبندهای اقتصادی و قانونی و آزادی  
 نویسد: می ایحزبیقانونآزادیدربرنامهکه در  انتخاب باشد. چنان

دارند ازدواج   باشند که با هر آنکه دوستش می آزادی کامل داشته باید مردی می هر زن و
کنند، مشروط بر این که بتوانند عشق و محبت طرف مقابل را نیز برانگیزند؛ و نه تبار، نه 

خونیم، همگی از نوع انسانیم؛ و در  ی ما هم تقدیر نباید مانع ازدواج آنان شود، چرا که همه
زن جوانی است، هر دو به یک اندازه نسبت رابطه با میراث، منابع مشترک میراث هر مرد و 

 به آن مختارند.
باید با زن  ای شکل بگیرد، آن مرد می ی بچه اگر مردی با زنی جوان همبستر شود و نطفه

 (5).ازدواج کند

توانند شریک زندگی خود را تغییر دهند.  هنگامی که ازدواج کنند دیگر نمی
 ی آزادی جنسی چنین نوشت: وینستنلی درباره

که مرد  ای باشد، بدترین وضعیت ممکن است، چرا مادر و فرزندی که حاصل چنین رابطه
ها را بیش از زنان دیگر  خواهد کرد و آن شان ترک جویی خود ... خواهد رفت و پس از لذت

گاه باشید، چراکه این شیوه ،آورد. بنابراین به حساب نمی ی عتاب نه قدرت  شما ای زناْن آ
دیگران را به انقیاد   با خودخواهی آنانت نابودگر آفرینش است. ... گر، که قدر ترمیم
 (0)آورند. درمی
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ثر ؤآزادی جنسی، در واقع، تا آن زمان که هیچ روش م: »1ی کریستوفر هیل به گفته
کید أی عملی  ت کنترل بارداری وجود نداشت منتج شد به آزادی برای مردان. این شالوده

 (1)«د.همسری بو مقدس بر تک خشکه

همسری این بود که  کید بر تکأدیگر برای این ت ی عملی   باید یادآور شویم که شالوده
ی بهبودی  ی هفدهم انگلیس نشانه زیست خانوادگی پایدار برای بسیاری از فقرا در سده

ی دستمزدهای اندک و  های فقرا در نتیجه شان بوده است. خانواده مثبت در زندگی
که  چرا ،شدند رها می » نشین کشیش»شد. زنان و کودکان در  میبیکاری از هم پاشیده 

که این  دور شوند؛ هنگامی ایشان[از ] ی کار جویندهشد همسران و پدران   فقر سبب می
شدند و  رسیدند، از مادران خود جدا می سالگی می هفتبه سن « نشین فرزندان کشیش»

ها  یدند تا این کودکان پیش آنگز نشین، ارباب یا بانویی را برمی سرپرستان کشیش
ترین   عنوان پست بلکه بهحرفه، فن و یک عنوان کارآموزان  شاگردی کنند )نه به

 خدمتکاران(.
« بندوبار بی» جهت داشتن زندگی   دستان را به متوسط، تهی   طبقه 2سان  مقد   خشکه

نها امنیت نشان داد که ت [ها در برخورد با این دیدگاه]کردند؛ وینستنلی  سرزنش می
 (3)کند.فراهم « ثبات اخالقی  خانواده»ای برای  تواند زمینه اقتصادی می

جنبش رانترها. جان  – همسری مخالف بود تنها یک گروه در انقالب انگلیس با تک
و  – ی تغییر زنان و شوهران خود را داده بود به پیروان خود اجازه»ها  رابینز از رهبران آن

ی  این پدیده را به نظریه 3. لورنس کالرکسون«ر خود را تغییر دادهمس "عنوان سرمشق به"
 حمله را شدیدتر کرد، او به خود   8آزادی  کامل جنسی ارتقا داد، سپس آبیزر کوپ

                                                                        
1. John Edward Christopher Hill (1912-2003) 

مورخ حزب کمونیست بریتانیا، در کنار بزرگانی چون اریک هابسبام و ای. پی. تامپسون. کتاب انقالب 
 شده است. )م.( از او به فارسی ترجمه 1481انگلیس 

2. Puritans 

3. Laurence Clarkson (1615-1667) 

4. Abiezer Coppe (1619-1672) 
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دست از وظایف متعفن »نوشت:  [در جایی]. وی تاختهمسری  ی تک خانواده
نداشت: هر دو ناشی از برای کالرکسون عمل زنا تمایزی با عبادت «. خانوادگی بردارید

به سوی تمامی چیزهای ناب و اصیل، »کید کرد که أفرد است. او چنین ت درونی   خواست  
 و زنا نیز در همین زمره بود. ؛«بله هر چیزی که اصیل است

چنین نوشته شده است: ده سال پس از آن کالرکسون با نگاهی به  7056در سال 
توانست از گناه مبرا باشد،  هیچ مردی نمی» داد:گذشته، اصول رانتری خود را چنین شرح 

نیامیخته مرتکب شود ...  معصیت که آن معصیت معروف را چونان عملی به  مگر آن زمان
خوابید، و آن را  ها بخوابید چونان که با یک زن می تا آن زمان که بتوانید با تمامی زن

برای رسیدن به کمال مطلوب معصیت قلمداد نکنید، همواره در حال ارتکاب گناهید ... 
شاهدی معتبر که از نزدیک، اگر چه غیردوستانه،  (2)«.برای مردان راهی جز این نیست

»... بندی کرده است:  های وی را چنین جمع با کالرکسون برخورد داشته، دیدگاه
ی نفرین و  تعهد و وابستگی یک زن به یک مرد یا یک مرد به یک زن را نتیجه [رانترها]

اما معتقدند که خود از لعن و نفرین مبرا هستند، پس آزادند که از  ،دانند ب الهی میعذا
 (76).«کام بجویندشود  شان می ی عیش هرآنکه مایه

بندی  جمعطور  اینهای رانترها نسبت به امر جنسی و کار را  کریستوفر هیل دیدگاه
نشینان و  دوشان، کلبه به نهبه نظر من رانترها به رسومی که مدت مدیدی میان خا»کند:  می

شکلی ایدئولوژیک و بیانی منسجم  ،وران مهاجر معمول شده بود قشر میانی  پیشه
های اخالقی نوین باشد،  بخش زیادی از رانتریسم، بیش از آنکه ارزش» (77)«دادند.

 – ی مرفه برگرفته شده بود ها از طبقه ای از آن هایی سنتی بود که پاره بیانگر گرایش
 (79)...«بندوباری  جنسی، بددهانی و هایی چون نفرت از کار، بی ایشگر

 گوید: انگلس می

پیش کشیده « عشق آزاد»ی  ست شگرف که با هر جنبش بزرگ انقالبی، مسئله این واقعیتی
که قیود سنتی کهن را که دیگر ضروری  پندارند میشود. گروهی آن را پیشرفتی انقالبی  می

راحتی هرگونه  شمرند که به و برخی دیگر آن را آیینی مغتنم میشکند،  نیست درهم می
 (78)کند. آسایی بین زن و مرد را مستور می تن ی آزاد و از سر   رابطه
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اخالق جنسی  حفاران و رانترها برایندی از شرایط اجتماعی هر دو گروه  ،به هر روی
شرایط اقتصادی و  ها و رسوم دیگر محصول تمامی تفکرات، منشسان   بهبود. اخالق 

هیچ روی از  مکانیکی شرایط، اما این دو به وتحول سیاسی مردم است؛ نه چونان بسط
 یکدیگر جدا نیستند.

م آن که انقالب جنسی خواه در شکلی که حفاران به آن دادند یا رانترها، در مقابل مسل 
ت خصوصی ی بین مالکی پیش بود. رابطه تزویر اخالقی کهن در مسائل جنسی، گامی به

یای جهانی را داشتند که در آن ؤو جنسیت برای حفاران و نیز رانترها آشکار بود و هر دو ر
درآمدی  های آنان، پیش پردازی فردی برقرار باشد. خیال ثروت و آزادی   مالکیت اشتراکی  

 یابند. انقالب زن و مرد چونان نوع انسان پرورش می [در آن]ی آزاد آینده که  بود بر جامعه
 .ی چیزی را در آینده به ما داد ، وعدهانگلستان
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فرانسهانقالب
 

ی طبقاتی  انقالب فرانسه سرشتی دوگانه داشت. در سراسر دوران انقالب دو مبارزه
از متشکل   ای نوخاسته طبقه – سو بورژوازی قرار داشت زمان در جریان بود. در یک هم

های کوچک را نیز در  داران کوچک و مالکین کارگاه صاحبان صنایع و تجار که حتی مغازه
کسانی  – داری بود ی سرمایه شان در گرو توسعه نی که دارایی و ثروتگرفت، مردا می بر

اش همچنان بر  که به مبارزه دربرابر اشرافیت برخاسته بودند، اشرافیتی که ثروت و دارایی
های فقیر و  ی طبقاتی  توده زمین استوار بود. در سوی دیگر، مبارزه به های وابسته سرمایه

ی کارگر در مراحل آغازین آن، جنبش  یان بود؛ طبقهتهیدست علیه بورژوازی در جر
ها کسانی  به بیانی دیگر آن – «افرادی با بازوان برهنه»الفظی  طور تحت )به 1بازوبرهنگان

انقالب فرانسه، انقالبی بورژوایی بود، اما  شان را برای کار باال زدند(. بودند که آستین
های  ندگان برای رهایی از تمامی  شکلدیدگان و استثمارشو همچنین نخستین تالش ستم

 ستم و استثمار بود.
ای از مردم در آن  های گسترده انقالب فرانسه، نخستین انقالب  مدرن بود که توده

کرامول بود(.  مقدس   خشکهعمدتًا کار ارتش  انگلستانکه انقالب  درگیر بودند )در حالی
برابر  ورژوازی را ناگزیر به مبارزه درها بارها و بارها ب توده ،در جریان انقالب فرانسه

ها و مجالس حمله کردند،  ها، کاخ دستان بارها به زندان سلطنت و اشرافیت نمودند. تهی
ها بودند که بورژوازی  راستی این توده با ارتجاع جنگیدند و از انقالب پاسداری کردند. به

ند: از سلطنت هایی که تمایل به حرکت داشت، سوق داد را به فراسوی محدوده

                                                                        
1. Bras nus 
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به  7128تا  7129های  د سالبه جمهوری  مرد   7127تا  7126های  ی سال مشروطه
 جمهوری به رهبری  سوی جناح راست و سرانجام به  های ژیروندیسترهبری 
 به رهبری  ماکسیمیلیان روبسپیر. ها اکوبنژ – ترین بخش بورژوازی ترین و مصمم رادیکال

ی باستیل و جاهای  دست بیرون قلعه های فقیر و تهی در جریان انقالب فرانسه توده
پایان خواهد یافت، و یوغ دیرین  شاندیگر جان خود را فدا کردند با این امید که فقر

ها همچنین برای  ، روحانیون و سلطنت برخواهد افتاد. اما توده اربابان فئودال ستمگری  
جان سیاسی   د مبارزه میها تحمیل کرده بو برانداختن یوغی که بورژوازی بر آن کردند. مرو 

ترین  برچسبی بود که بورژوازی به افراطی این – بودند 1خشمگینانآرمان نان و عدالْت 
خواند. آنان « نمایندگان واقعی جنبش انقالبی»حزب انقالب زده بود. مارکس آنان را 

وز بسیار هن]جنبشی[ بودند، آغازینش ی کارگر در دوران  راستی پیشاهنگان طبقه به
 ضعیف و ناهمگون.

ها برای چیرگی بر مقاومت   حتی از آن – را تحمل کردند بازوبرهنگانها مدتی  ژاکوبن
که  خواهان استفاده کردند. اما هنگامی روی جمهوری های میانه طلبان و جناح سلطنت
وز تلفین دیرؤها را سرنگون کردند، به م ژیروندیست 7128می  سال  87ها در روز  ژاکوبن

را به  خشمگینانجنبش  7123های فوریه تا مارس سال  ها در ماه خود پشت کردند. آن
ی شدید  ، روبسپیر و هوادارانش در معرض حمله[سرکوب]خاک و خون کشیدند. با این 

، در ترتیب بدینوی انقالب هراسان بود، قرار گرفتند و جناح راست بورژوازی که از پیشَر 
در تقویم انقالب فرانسه(  2)مصادف با روز نهم  ترمیدور 7123ی سال  ژوئیه 91روز 

تمامی درهم کوبیده  به بازوبرهنگان ها سرنگون شدند. قدرت سیاسی   روبسپیر و ژاکوبن
 شد و بورژوازی چنین پنداشت که حکمرانی ابدی خود را مستقر کرده است.

 نقش زنان در جریان انقالب فرانسه چه بود؟

                                                                        
1. Enragés 

 . )م.(اوت بود 73ژوئیه تا  96فرانسه که برابر با کبیر انقالب  های تقویم ه یازدهم از ماه. ما2 



 

  
 

 38 ی طبقاتی و رهایی زنانمبارزه

 دهد: پاسخ میسیمون دو بووار چنین 

جهان همواره به مردان تعلق داشته است ... برخی گویا انتظار داشتند که انقالب فرانسه  
انقالب چنین اقدامی را انجام نداد. آن انقالب   [اما]سرنوشت زنان را دگرگون کرده باشد. 

طور  ها و نهادهای بورژوایی؛ و کمابیش به بورژوایی سرشار بود از احترام به ارزش
 (7)نحصاری مردان آن را برپا کرده بودند.ا

زنان نقشی اساسی در انقالب ایفا کردند.  ،است. در واقعواقع  خالف [ادعا]این 
شان به سه اردوی مجزا تقسیم  توان زنان در انقالب فرانسه را به فراخور جایگاه طبقاتی می

 چیز. یدست و ب های بورژوا و زنان طبقات تهی کرد: زنان اشراف، فمینیست

هایبورژوافمینیست

ها  که آن زنان اشراف در سراسر دوران انقالب فرانسه، منفعل بودند. چرا ،کلی  طور به
رو توان آن را  ی خود قرار داشتند و از این طبقه در موقعیتی فرودست نسبت به مردان هم

به اینکه  همه، نظر خود برخوردار باشند. با این نداشتند که از قدرت و حقوق همسران  
ها نیز در  اشراْف پاسداری از وارثان نام و مال خانواده بود، آن کارکرد مشخص زنان  

شمار  رو از حامیان قدرتمند رژیم کهن به امتیازهای اشرافیت سهیم بودند، از این
 آمدند. می

مراتب  اما وضعیت زنان بورژوازی متفاوت بود. انقالب، با در هم شکستن سلسله
زنان بورژوا را برانگیخت. فمینیسم بورژوایی شکوفا شد. در دوران لویی  قدرت، سنتی  

)یا پارلمان( زنان را از  چهاردهم قوانین ناظر بر انتخاب  نمایندگان برای مجلس مقننه
هایی شامل  نویس فهرست زنان بورژوا در پیش ،رو کرد. از این مشارکت مستقیم منع می

انقالب فعال بودند. مضمون  1یها جزوهموسوم به  ها، مطالبات و پیشنهادها،  شکایت

                                                                        
1. Cahiers 
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در  ،رو ی بسیاری، حقوق سیاسی بود. از اینها جزوهاصلی   وشکایاتفهرست
 ، چنین آمده است:...ب...مطالباتزنانبهقلممادامب

د هایی دیگر دارن زنان یا دخترانی که زمین یا دارایی اکنون باید به زنان، بیوه که هم برآنیمما 
به همین نسبت عادالنه  ،های خود را به شاه ارائه دهند؛ همچنین یهئاجازه داده شود شکوا

که این زنان، مانند مردان، موظفند مالیات  ها به حساب آورده شود. چرا است که آرای آن
که نمایندگان باید مطلقًا  های تجاری پایبند باشند. از آنجا سلطنتی پرداخت کنند و به میثاق

توانند  کنند منافعی مشترک داشته باشند، زنان را تنها زنان می شان می نان که نمایندگیبا آ
 (9).نمایندگی کنند

خواهان  1181مطالباتبانواندرمجلسملیی دیگری به نام  جزوههمچنین 
شان و  ها بر همسران جمله اختیار قانونی  آن لغو کامل امتیازهای ویژه برای مردان از

 0در تاریخ  1مونیتوری  . روزنامهبود های سیاسی شرط زنان در پست یدوق پذیرش بی
با نام  ایهجزو 7132دسامبر  سال  ازدواجشکایاتعرایضو در هایرسمیزنان

قوانینی ناعادالنه ی  مثابه بهرا بررسی کرد که قوانین اجباری ازدواج در آن زمان را  ناموفق
های  طالق و پایان دادن به وصلت شدن   قانونیخواستار  [جزوهاین ]کرد.  نکوهش می

یکی همه چیز است و دیگری هیچ ... یک طرف فرمان »ها  زناشویی بود که در آن
. بیند ستم میدارد و دیگری  ، یکی ستم روا میبرد فرمان میدهد و طرف دیگر  می

ان طی گروهی از زن 7127در سال  دیگربار«. تواند باشد ای که غیر از این نمی رابطه
ها علیه  شوهران را به چالش کشیدند، آن دادخواستی به مجلس ملی استبداد قانونی  

 [به همسر]ی دادخواهی علیه زنان به جرم عدم وفاداری  قانونی که تنها به شوهران اجازه
 اعتراض کرده بودند. ،سال محکومیت این جرم 9داد و همچنین علیه  را می

ها( به  آن مورد از 88) ها جزوهشده در  نیستی چاپهای فمی بیشترین تعداد خواسته
 (8)بهبود وضعیت آموزش زنان اختصاص داشت.

                                                                        
1. Moniteur 
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آدم عادی  1 بورژوا در زمان انقالب، ُالمپ دوگوژ   ی های برجسته یکی از فمینیست
طلبی افراطی  زد. در آغاز انقالب، او سلطنت زاده جا می ثروتمندی بود که خود را اشراف

به سوی کاخ سلطنتی   7132اکتبر  سال  1راهپیمایی اعتراضی زنان در بود. دوگوژ با 
تمام  نظام سلطنت  ،از دید او ،7132نداشت. هنوز در سال هیچ توافقی ورسای 

استبدادی که لویی چهاردهم به کمال رسانده بود کمابیش مقدس بود. او نوشت: 
ه است ... حتی تصور تغییر اساسی  عالی آن را بهبود بخشید سال، قانون 73حاصل کار »

آن، دیوانگی محض است و با وجود این آنها در پی انجام این کارند. عجب دوره و 
های خود پیشنهاد کرده بود که زنان خود را در  دوگوژ در یکی از مقاله« ای است! زمانه

ل کنند. تنها پس از فرار شاه به ورنس بود که او یک  هیئت محافظین ملکه متشک 
 شد. ،رو خواه میانه ن، یک جمهوریژیروند

ی فرودست نداشت و برای این که  او هیچ ترحمی نسبت به همتایان زن خود از طبقه
های پاریس ناراحت  های فساد و هرزگی در خیابان زنان و دختران نجیب از دیدن صحنه

های عمومی و تجمیع آنها در اماکن  ها از گذرگاه آوری روسپی نشوند، خواهان جمع
 (3)ی متعلق به دولت و تحت کنترل پلیس بود. داگانهج

زناناعالمیهی  المپ دوگوژ نویسنده ترین بیان فمینیسم  بود که جامع یحقوق
توان  میآمد. او اعالمیه را خطاب به ملکه نوشت.  شمار می بورژوایی  دوران انقالب به

 حقوقمردانییهاعالمی متن  پس از توزیع گسترده 7126این متن که در سال گفت 
ی مردان مطابقت  با تمرکز بر حقوق برابر برای زنان، بندبند آن با مفاد اعالمیه نوشته شد،

این انقالب کامل »بود:  آور و مالل پذیر بینی پیشداشت. بخش آغازین این نوشته 
ی  رفته آنکه تمامی زنان نسبت به سرنوشت اسفناک و حقوق ازدست نخواهد شد مگر

گاه شوند خود در جا ای مردان آیا انصاف دارید؟ به من »پرسد:  او سپس می...« معه آ
جنسان من ستم روا  بگویید چه چیزی به شما این قدرت مطلقه را داده است که به هم

                                                                        
1. Olympe de Gouges (1748-1793) 



 30 انقالب فرانسه 

او همراه با اشاره به هماهنگی و همکاری  دو جنس در « تان؟ دارید؟ زور شما یا توانایی
ی استعدادهای  ستیالی مستبدانه به جنسی که از همها»طبیعت، ادعای مردان را در مورد 

ی این جزوه آمده بود که  به باد تمسخر گرفت. در دیباچه« عقلی و فکری برخوردار است
 کرد: ؛ بند اول اعالم می«نمایندگان زن ملت خواهان حضور در مجلس ملی هستند»

های  رابرند ... هدف  تمام انجمنآیند و در تمامی  حقوق با مردان ب ی زنان آزاد به دنیا می همه
وحدت  عبارت از زنان و مردان است ... ملت ناپذیر انتقالسیاسی، حفظ حقوق طبیعی و 

ی شهروندان زن و  همه ،ی عمومی است. بنابراین زنان و مردان است ... قانون، تجلی اراده
 .جویندت دست نمایندگان خود، در تدوین آن مشارک مرد حق دارند که شخصًا و یا به

قانون و در تمامی پیشگاه  در بندهای بعدی  این جزوه، برابری صریح  زن و مرد در
آزادی، سعادت، »های دیگر در زیست خصوصی و عمومی خواسته شده بود.  موقعیت
عنوان حقوق ابتدایی تعریف شده  به« برابر ستم مقاومت در ،مقدم بر هر چیز ،امنیت و

اسی است و پایان دادن به تبعیض در تمامی مشاغل بودند؛ قانون ضامن حقوق سی
ی زنان  آخر، فراخوانی بود به اتحاد  همه بندعمومی و خصوصی ضامن حقوق اقتصادی. 

 «.ی طبیعت ی فرامین خردمندانه میراث خود برپایه»گیری   منظور بازپس به
بود. او  1های بورژوا اتا پالم ون الدر ی فمینیست های برجسته یکی دیگر از چهره

گرا بود. پالم به نام خود یک لقب اشرافی  راست  اصلیتی هلندی داشت و یک ژیروندین
را دعوت کرده بود که پشتیبان  2ی بوربن الدر. او همچنین شاهزاده« بارون»بود:  افزوده

، 7129ی او باشد. اتا پالم در روز اول آوریل سال  های خیریه یکی از سازمان
ارائه داد که اهداف زنان بورژوا را به دقت شرح  گذاری س قانوندادخواستی را به مجل

 97ویژه خواهان آموزش برای دختران، تعیین سن بلوغ قانونی   داد. این دادخواست، به می
 سال برای زنان، آزادی سیاسی و حقوق برابر برای هر دو جنس و حق طالق شده بود.

                                                                        
1. Etta Lubina Johanna Palm d’Aelder (1743-1799) 

2. Bourbon 
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ژیروندین بود که  1تروانی دو مریکور  ی فمینیسم بورژوا،  از دیگر سخنگویان برجسته
عمدتًا  ؛تر بود دیگر پرآوازه دو نفراو از  نام اصلی او احتمااًل آن تروان بوده است.

 کردند. که مخالفان او حمالت فراوانی به او میدلیل  بدین
شان، مردی  ترین اهمیت غان اصلی فمینیسم بورژوایی، آخرین اما نه کمدر میان مبل  

های  دان بود. وی در یادداشت ، فیلسوف و ریاضی2به نام مارکی دو کندورسهژیروندیست 
تحصیل باید برای زن و مرد »ی آموزش زنان نخبه، این اصل را مطرح کرد که  خود درباره
  آموزش ببینند، نه جداگانه. او منع زنان را از آموزشمشترکًا و هر دو باید «. برابر باشد

دانست.  مبنای رقابت بدان دسترسی دارند، بیهوده می رهایی که هر دو جنس ب حرفه
ی سطوح برای زنان بود؛ از نظر او،  های برابر آموزشی در همه کندورسه خواهان فرصت

علمی نظری  های عملی، مطالعات  ی زنان برای برخی حرفه های ویژه دلیل استعداد به
د آموزش ببینند که خردمندانه زنان بای ،تر دارد. از همه مهم  ها ارزش واالیی برای آن
را در تحصیالت خود هدایت کنند. کندورسه آنان دهند و   شان را پرورش فرزندان

 بود. ،همچنین خواهان حق رأی برای زنان  دارای مایملک، همچون مردان
های بورژوا مهربانانه رفتار نکرد. طبقات پایینی  روی  انقالب با فمینیستپیش

 ها، هیچ گذشتی نسبت به المپ دوگوژ نکردند: زمانی که او به آن ویژه زنان جامعه، به
به گیوتین سپرده شد، زنان کارگر هورا   همراه بسیاری دیگر از رهبران ژیروندیست

شدیدًا ، گروهی از زنان کارگر تروانی دو مریکور را 7128در سال  ،کشیدند. همچنین
روانی   های وارده اثر شدت ضربه رسد که وی در نظر می شتم کردند و چنین به و ضرب

خرج داد و فرانسه را پیش از دستگیری ترک کرد.  شد. تنها اتا پالم ون الدر درایت به
 کندورسه هم به گیوتین سپرده شد.

                                                                        
1. Théroigne de Méricourt (1762-1817) 

2. Marquis de Condorcet (1743-1794) 
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دست برخی اصالحات به  ی انقالب های بورژوا در نتیجه فمینیست ،هر روی به
که حقوق ارث را برای دختر و پسر  فتیاای تغییر  گونه . قوانین مربوط به ارث بهیافتند

سال برای زنان به  97. در قوانین جدید، سن بلوغ قانونی شد میطور مساوی تضمین  به
رسمیت شناخته شد. زنان حق انعقاد  قرارداد، دریافت وام و حق  شهادت در محاکم 

حق  دست آورده بودند. قوانین مربوط به مالکیت تغییر یافت و به زنان مدنی را به
هایی که مربوط به  و حق مادران را در تصمیم ه شدی ماترک داد ی اداره اظهارنظر درباره

رسمیت شناخت. قانون طالق پس از انقالب با هر دو  شان بود، به سرنوشت فرزندان
 کرد. ای یکسان برخورد می گونه جنس به

جاز به شرکت در قوت خود باقی ماند. برای نمونه، زنان م هایی به هنوز هم نابرابری
تا  7126های  های خانواده که در سال منصفه نبودند و در عمل از شرکت در دادگاه هیئت

شد، حذف شده بودند.  های خانوادگی تشکیل می برای رسیدگی به شکایت 7120
که قوانین ناپلئونی کمابیش تمامی دستاوردهای  مدت بود، چرا ، دستاوردها کوتاهوانگهی

 (5)رد.زنان را نابود ک

زنانکارگر

های  لحاظ سیاسی فعال بودند، به مطالبات فمینیست کارگری که به نگرش زنان طبقه
 ها دهد: آن نگار چنین پاسخ می تاریخیک بورژوا چگونه بود؟ 

های تحصیلی یا برابری  حقوقی و سیاسی برای جنس خود مخالف  با قوانین طالق، فرصت
دست آوردن حقوق  ومکنت به ی بدون مال رای زنانی از طبقهبودند که بآن نبودند، اما ... بر 

کارگر، مسائلی چون ی  زنان در گرو کسب حقوق تمامی کارگران است ... برای زنان طبقه
تورم، بیکاری و گرسنگی اولویت بیشتری داشتند تا مسائلی چون طالق، تحصیالت و 

 (0)وضعیت حقوقی.

نیاز آنان به دستیابی به غذا با قیمت ، بازوبرهنگانمحرک اصلی  فعالیت جنبش 
ی  نگاری به نام البروسه، در دوره ی تاریخ مقدار کافی بود. بنا به گفته بهمناسب و 

درصد  دستمزد مزدبگیران به نان اختصاص  56طور متوسط  به 7127تا  7190های  سال
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ن که بحران اقتصادی  شدیدی وجود داشت، ای 7132تا  7133های  داشت. در سال
درصد افزایش یافت.  33به  7132های قحطی در سال  درصد و در ماه 53میزان به 

از  (1)ی آن وجود داشت. ی قیمت نان و تهیه نگرانی عمومی  مداومی درباره ،بنابراین
ها با  اساس ارتباط آن های سیاسی بر ی سازمان ها درباره ی قضاوت توده شیوه ،رو این

 ی معاش بود. مسئله
ی افزایش دستمزد برای جبران بهای باالی مایحتاج زندگی، حتی  ان، مطالبهدر آن زم

داری  که نه صنایع بزرگ سرمایه ی مطرحی نبود، چراکه مزدبگیر بودند گزینهآنان برای 
ی  ای که به مبارزه برخیزد. واحد تولیدی معمول سده اتحادیه یوجود داشت و نه جنبش

چند شاگرد و وردست در آن مشغول به کار بودند.  هجدهم، کارگاهی کوچک بود که تنها
خوردند و زیر یک سقف  شاگردان هنوز غالبًا با صاحب کارگاه بر سر یک سفره غذا می

که  خوابیدند. تنها میان کارگران مانوفاکتورهای نساجی  نوپا در بخش شمالی پاریس، می
های بارز  د، ویژگیدادن درصد از کل جمعیت کارگران را تشکیل می 95تا  96شاید 
های کارگری  توان گفت اعتصاب نمی (3)خورد. ی کارگر صنعتی  نوین به چشم می طبقه

 (2)ها در مقابل جنبش سیاسی عمومی ناچیز بودند. گردید، اما این اعتصاب برپا نمی
ای بود که بین  ی تودهها و طغیان  ی اصلی تمامی تظاهرات ی نان، مطالبه مطالبه

کننده در  جریان داشتند. زنان نیروی اصلی شرکتطور پیاپی  به 7125و  7132های  سال
 نویسد: باره می نگار در این تاریخیک بودند. چنان که   این تظاهرات

 7132قالب فرانسه ... چه راهپیمایی  روزهای پنجم و ششم اکتبر  سال نهای نان در ا شورش
ل و پریریال که در مقیاسی محدودتر در به سوی کاخ ورسای و چه راهپیمایی  روزهای ژرمینا

دخلی به نان داشت  سال سوم انقالب برگزار گردید، به تمام معنا، روزهای زنان بودند. آنچه
 (76)ها بود: شورش نان، بدون شرکت زنان در خود متناقض است. ی عمل آن حوزه
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 7132ر سال ، راهپیمایی زنان در روز پنجم اکتب1نگار دیگری به نام جرج روده تاریخ
 دهد: به سوی ورسای را چنین شرح می

آنتوان -سن-ی بازارهای مرکزی و فابورگ زمان از منطقه صبح روز پنجم اکتبر، شورش هم
های فراوان و متفاوت  بخش بودند؛ و از روایت آغاز شد؛ در هر دو مورد، زنان نیروی الهام

هم  –جستند ها شرکت  ن شورشرسد که زنانی از تمامی طبقات اجتماعی در ای به نظر می
و « بورژوا»پوشان  بازار، زنان کارگر فابورگ و هم خوش  چی زنان ماهیگیر و زنان اصطبل

ی بازارها ... جنبش چنین آغاز شد که دختری خردسال از  در منطقه«. سر زنان کاله به»
ن کوبید و علیه قحطی و کمبود نان با حرارت سخ اوستاش بر طبلی می-ی سن منطقه

ها  زدنی بر شمار آن برهم گفت. این کار شمار زیادی از زنان را جلب کرد و در چشم می
 افزوده شد ...

شان بود ...  هدف نخست آنان نان و پس از آن احتمااًل اسلحه و مهمات برای همسران
ها به مردانی که در صفوف  پشت  های آن اعضای گارد تاون هال خلع سالح شدند و اسلحه

 آوردند، تحویل داده شد ... حرکت بودند و آنان را بر سر غیرت می زنان در

 تعداد آنها به شش یا هفت هزار تن رسید.

راست به  راهپیمایان در نخستین ساعات بعدازظهر زمانی که به کاخ ورسای رسیدند، یک
هایشان آویخته بودند، در کنار  ی مجلس رفتند، با شمشیر و خنجرهایی که از دامن جلسه

 (77)جایگاه نمایندگان قرار گرفتند تا دادخواست خود را ارائه دهند.
در روایت سنتی از راهپیمایی زنان به سوی ورسای چنین آمده است که زنان همزمان با 

)در « بیایید نانوا، همسر و شاگرد او را پیدا کنیم»راهپیمایی این نغمه را سر داده بودند که: 
تخت  و لویی شانزدهم، ملکه ماری آنتوانت و دافین وارث تاجای بود به  این کنایه ،واقع

ی  رفت که شاه در جمع شهروندان خود حاضر شود و عرضه سلطنت(. چنین انتظار می
فراوان نان را تضمین نماید، اما این امیدها فورًا متحقق نشد: بحران نان یک ماه دیگر ادامه 

ه پاریس( جمعیت انبوهی از زنان، بازار یافت. یک روز پس از بازگشت خاندان سلطنتی )ب

                                                                        
1. George Rudé (1910-1993) 



 

  
 

 57 ی طبقاتی و رهایی زنانمبارزه

هایش را به شاه نشان  بشکه آرد فاسد را پس از آن که نمونه 756ذرت را تصرف کردند و 
اکتبر، در جریان شورش نان در حوالی شهرداری، نانوایی  97دادند به رودخانه ریختند. روز 

و به دار آویخته شد. روز ُاده در -بعد زنان در خیابان تیبل بدنام به نام فرانسوا در پالس دوگر 
ی احتکار شده را  ی آرد و غله گردی پرداختند تا ذخیره نزدیکی  بازارهای مرکزی به خانه

 (79)کشف کنند.

های اقتصادی بود، این اقدام  ی راهپیمایی  زنان در اکتبر خواسته وجود اینکه انگیزه اب
که به  سازمانید ملی پاریس )با قیام سیاسی احزاب بورژوایی درهم آمیخت و گار

 چیزان نزدیک بود( از آن پشتیبانی کرد. دستان و بی تهی
، قیمت 7127و سپتامبر سال  7132ی نوامبر سال  در تمایزی آشکار، در فاصله

طور نسبی  کاالها ثابت ماند یا حتی کاهش یافت. سطح زندگی کارگران و دهقانان به
معنا نبود که زنان  ن شعار نان خبری نبود. اما این بدانبهبود یافت و دیگر از تبلیغ پیرامو

گیری  جنبش  روشن است که با قدرت ،کارگر دیگر خواهان انقالب نیستند. در واقع
ها و  سیاسی پرداختند. زنان در انجمن الغای سلطنت، بسیاری از زنان به فراگیری  آموزش

خواندند  های انقالبی می زنامهکردند، رو و گفتگوی عمومی شرکت می بحث  های   باشگاه
 یافتند. های عمومی پیوسته که جزیی از هر انقالب است حضور می و در مناظره

ساله که در جریان  98انگیز کنستنس افرارد، آشپز زن   های شگفت به این گفته
در شان دومارس دستگیر شد، توجه کنید.  7127ی  خواهان در ژوئیه راهپیمایی جمهوری

خوانده  چهار روزنامه را میمرتبًا کرد که در باشگاه  کوردلیر حضور یافته و او اعتراف 
خواهان به شان دومارس رفته بود؛ هدف از این  جمهوری است. او برای امضای طومار

 (78)اعالم نمود.« یابی قدرت اجرایی دفاع از نوعی دیگر از سازمان»بیانیه را 
ی موجود در شرایط  سیاسی  پیشرفتههای اقتصادی و آموزش  ی نارضایتی آمیزه

 انفجار بود. ی آماده انقالبی همچون باروتی هردم
افزایش یافت و ارزش پول کاغذی روند نزولی  دیگربارها  ، قیمت7127از پاییز سال 

داراز کشید  که تیرگی جنگ به گرفت؛ روندی که در آغاز شیب کندی داشت، اما هنگامی
 کارگر زن 7129تر شد. در سال  پرشیب
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 – رساندن آن از روستا به شهر ناممکن شده بود که ویژه شیر به – از نابسامانی توزیع اجناس
رسید. از  گوش می رفته صدای او در هواداری از تثبیت قیمت به خشمگین شده بود و رفته

هایی محلی معطوف به تثبیت قیمت کاالها آغاز شد. در لیون و  ، تالش7129ی سال  میانه
های محلی  باشگاههرهای بزرگ شرق، بزانسون، شالون، وزول، نیروی جنبش از دیگر ش

 (73)شد که در همان سال گسترش یافته بودند. مین میأت زنان

-کارگران به اقدامی مستقیم دست زدند. کارگران به 7128ی سال  فوریه 95در روز 

داران  ها رفتند و مغازه زهنامید، به مغا رغم برآشفتگی بورژوازی که اقدام آنان را غارت می
را وادار به فروش کاال با قیمتی کردند که خود تعیین کرده بودند. شمار زیادی از زنان، 

بودند. آنان شوی که به افزایش قیمت صابون اعتراض داشتند، در میان  ویژه زنان  رخت به
ها  تودهوقتی »همان شب روبسپیر در باشگاه ژاکوبن خشم خود را چنین ابراز داشت: 

ها باید همواره به امور  خیزند، آیا نباید برای آرمانی باشد که سزاوار آنند؟ آیا آن برمی
 «پستی همچون خواروبار بپردازند؟

و خواهان کنترل  ندفوریه هیئتی از زنان به شهرداری مراجعه کرد 90روز بعد یعنی 
مت شهردار پاریس س   تازگی به ، شهرداری که به1. ژان پاشندقیمت کاالهای اساسی شد

تان قیمتی ثابت گذاشته  اگر برای کار شوهران»شده بود، با طعنه به زنان گفت: برگزیده 
همان روز در « شدید؟ گفتید؟ آیا شما از این امر خوشحال می شد، چه می می

دگان  روز پیشین حمله کرد. ها، به تظاهرکنن ، یکی از نمایندگان ژاکوبن2کنوانسیون، بارر
با »فوریه اعالم کرد که مالکیت  93یکی دیگر از نمایندگان ژاکوبن در روز  ،3نکامبو

خواهان تصویب قانونی شدید علیه کسانی شد  ،رو ست. از اینا رو هروب« تهدیدی مداوم
 افتند. که با آن درمی

                                                                        
1. Jean-Nicolas Pache (1746-1823) 

2. Bertrand Barère de Vieuzac (1755-1841) 

3. Pierre-Joseph Cambon 
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ای به  بودند، بخشنامهمتهم بازی  هایی که به احتکار و سفته در اوایل مارس، ژاکوبن
شان فرستادند که شخص روبسپیر آن را تهیه و تنظیم کرده بود.  های وابسته باشگاه
ها مدعی شدند که با  ی جنبش زنان از خود سلب مسئولیت کردند. آن ها درباره ژاکوبن

ها و  اند و این جنبش را برایند دسیسه این جنبش با تمام قوا به مخالفت برخاسته
توانند ستمگران را نابود کنند، اما  پاریس میمردم »های دشمنان معرفی کردند.  تحریک

ها کارهای بهتری برای انجام دادن دارند تا اینکه  ها را چه کار با خواروبار فروشان؟ آن آن
 «با محتکران  کوچک درافتند.

عمال فشار ادامه دادند. رو به ا   ها نبودند. از این تحت فرمان ژاکوبن بازوبرهنگاناما 
باف به نام فرانسوا موذین،  وتاب سیاسی باالتر رفت. کارگری فرش در اول ماه مه، تب

کارگری در پاریس  ی طبقه ترین منطقه آنتوان که مترقی سخنگوی نمایندگان  فابورگ سن
 بود، روی پیشخوان مجلس رفت و گفت:

اید ... اما همواره  های عمومی را داده ی قیمت ی تعیین بیشینه هاست که به ما وعده مدت
اید ... از خودگذشتگی نشان دهید،  اید و هرگز گامی در این راستا برنداشته وعده داده فقط

ی انقالب بر  بسیار دارید. تا کنون تمامی هزینه فراموش کنید که اکثر شما ثروت و دارایی  
دوش فقرا افتاده است؛ اکنون نوبت شماست، اکنون زمان آن رسیده که شما ثروتمندان و 

 (75)خواه شوید و به جای ثروت به شجاعت خود تکیه کنید. جمهوری خودپرستان نیز

، کنوانسیون در 7128سال   های زنان کارگر، در روز چهارم ماه مه ی فعالیت در نتیجه
ها، نخستین گام را  ی قیمت برابر فشارها تسلیم شد و با تصویب نخستین قانون  بیشینه

. این قانون سقف قیمت کاالهای اساسی را ها برداشت برای برقراری سیستم کنترل قیمت
 تثبیت نمود.

های گزاف و کمبود شدید کاال  های گریز فراوانی داشت. قیمت اما این قانون، راه
ادامه یافت. زنان در واکنش به این روند بار دیگر به اقدام مستقیم روی آوردند. در 

با  – ویژه صابون به – شان ژوئن، تجار را وادار به فروش کاالهای 93و  91، 90روزهای 
یر در روز بیست و هشتم به شورای  قیمتی پایین تر کردند. برخی از اهالی  بخش پواسونی 
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باید هر پوند از بیست  عمومی کمون )شورای انقالبی شهر( رفته و قید کردند که می
شهر به  شورای رسد.ببه فروش  1سو 96اند به مبلغ  صندوق صابونی که مصادره کرده

پدی خود  ی کمون، در روزنامه ، نماینده2تفاق آرا این خواست را رد نمود. ژاک ابرا ر 
ها، شما وقت خود را برای شکار  لعنتی»، معترضان را بازخواست کرد و گفت : 3دوشن

ها بجنگید. عجب! ما  که شیرهایی وجود دارد که باید با آن کنید، در حالی مگس تلف می
 (70)«جنگیم؟باید برای شکر و صابون ب

های گرسنگان به کاری رایج در پاریس  های نان و شورش در اواخر ماه اوت، صف
ای شد برای راهپیمایی  روزهای چهارم و پنجم سپتامبر سال  ها زمینه تبدیل شد. این

بهای  که کنوانسیون  تحت رهبری  روبسپیر را مجبور کرد سرانجام قانون بیشینه 7128
ی کافی  یب کند و میلیشیای انقالبی را موظف سازد که عرضهکاالهای عمومی را تصو

 مین کند.أغله و گوشت را از روستاهای مجاور به پاریس ت
ها همچنین در جریان جنگ  زنان کارگر تنها در شورش گرسنگان فعال نبودند، آن

کردند،  انقالبی دربرابر دشمنان خارجی انقالب که برای بازگرداندن سلطنت تالش می
 ها فرستادند تا به رکتی فعال داشتند. این زنان چندین ُتن پارچه و لباس کتانی به جبههمشا

ای که  ، همان جهیزیه کار رود. این لباس و پارچه ها به جای باند برای مداوای زخمی
 کارگر بود.ی  ی طبقه کردند، غالبًا دارایی اصلی  خانواده زنان تا آخر عمر آن را حفظ می

شان، که بیش از هر دارایی دیگری که  های ازدواج حلقه مرزی به نام پونتارلیهزنان یک شهر 
کردند تا برای داوطلبان لباس تهیه شود؛ در  زنان داشتند قابل گرو گذاشتن بود، را اهدا می

کوشیدند، پس از خواباندن  ها و زنانی که تمام روز را سخت می روسپی ،خیابان بزانسون
تب جنگ  7129بافتند. هنگامی که در تابستان سال  ازان جوراب میکودکان خود، برای سرب

ها، زنان  شماری گردآوری و به مجلس ارائه شد که در آن های بی ها و خطابه باال گرفت، نامه

                                                                        
1. Sou 

2. Jacques Rene Hébert (1757-1794) 

3. Le Père Duchesne 
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ها سوگند یاد کردند که با شیر خود،  پرستی خود را به نمایش گذاردند. آن مراتب وطن
پرورش دهند ... افزون « ن اساسی و بیزار از ستمگرانی قانو مرام، دلباخته نیک»فرزندانی 

ی جنگ رفته  شان به جبهه که شوهران و پسران ها در حالی تر از همه، آن ها و مهم بر این
را بر عهده گرفتند، نه تنها خائنان وطنی سًا هدایت جنگ داخلی دربرابر خائنان  أبودند ر
که جنگ با اتریش آغاز  زندان خائنان. هنگامیهمچنین خائنان بالقوه، یعنی فر ، بلکهبالفعل

و اعالم  کردهکش مسلح  و کوت خود را با شن شد، زنان مناطق لنس لو سلنییر، ماسون
شان برخواهند خاست. و  شان به دفاع از خانه و فرزندان نمودند که در غیاب همسران

ی  رد. زنان منطقهها تا آخر مقاومت خواهند ک شان شکست بخورند ... آن چنانچه همسران
شان را با مالقه مسلح کردند  خود را با کارد و خنجر و فرزندان 7129تارب در تابستان سال 

ی پرت آن بسن استحکامات ساحلی برپا کردند  ها بایستند. زنان منطقه برابر اسپانیایی تا در
شده، به  بینی شپی که پیروزی  پیش از موعد   کنند. هنگامی شانها غافلگیر تا مبادا انگلیسی
بودند، افزایش مظنون شد، نفرت نسبت به آنانی که به توطئه در داخل بدل شکستی سریع 

ای که زنان نسبت به کشیشان فراری و منسوبان مهاجران داشتند، در نوع  یافت. نفرت و کینه
مردان خود، سرسخت  ، زنان بیش از7128ی رویدادهای سال  نظیر بود ... در همه خود بی

 (71)خشمگین بودند.و 

افولانقالب

انقالب را به اوج رسانده بود.  7128راهپیمایی روزهای چهارم و پنجم سپتامبر سال 
ها پشت  ها به آن ها تغییر دادند، ژاکوبن اوضاع را به نفع ژاکوبن بازو برهنگانکه  همین

 کردند. از همین جا بود که انقالب چرخش به راست خود را آغاز کرد.
درهم  7128مه سال  87ها را در روز  یش از اینکه روبسپیر ژیروندیستحتی پ

خواه نشان  بکوبد، او و یارانش تنفر آشکار خود را نسبت به رهبری جنبش زنان جمهوری
، زمانی که هیئت  نمایندگی زنان خواستار 7128ی سال  فوریه 99در  ،دادند. برای نمونه

ها  در مورد احتکار مواد غذایی و افزایش قیمتها برای بحث  استفاده از سالن ژاکوبن
زا خواهد  ای مشکل شد، برادر  جوان روبسپیر چنین استدالل کرد که چنین گردهمایی

چنانچه به شهروندان زن اجازه دهیم که در اینجا »پرده گفت :  بود. ژاکوبن دیگری بی
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جنبشی در آمده و   هم زن گردهزار  86اجالس خود را تشکیل دهند، ممکن است 
 (73).«آزادی باشد خل  پاریس پا بگیرد که مُ 

های  از جمله شماری از انجمن های عمومی انجمندر  بازوبرهنگانپایگاه قدرت  
انجمن  ی بسیاری، ، با فاصلهها ترین آن مهم ،های زنان زنان بود. در میان سازمان

رهبران  گذاری شد. هپای 7128مه سال  78بود که رسمًا در روز  1خواه انقالبی جمهوری
بودند. اعضای آن  ،سازی کارگر شکالت ،3هنرپیشه و پولین لئون 2الکوم اصلی آن کلر

 همگی از میان طبقات فقیر و ندار بودند.
ایفا نمود،  7128های سیاسی تابستان و پاییز سال  در کشمکش انجمننقشی که این 

ها  نان در جریان این کشمکشگذارد. ز رزمندگی آن را به بارزترین شکل به نمایش می
ای  اواخر ماه مه که خواستار دستگیری  های توده در راهپیماییآنان داشتند.   نقشی برجسته

این رهبران سرانجام در ژوئن تسلیم شدند.  .ها بود مشارکت داشتند رهبران ژیروندیست
د در این سهم چشمگیر خوبا را  انجمن، 8حقوق بشر [انجمن]بعدها زنان  بخش  پاریس  

 انجمن]مفتخر ساختند. ، حک شده بودحقوق بشر پیروزی، با مدالی که بر روی آن 
 :[خطاب به زنان می گفت

ای که زنان را در فضای تنگ  های زنجیر تعصب را شکستید: حلقه شما یکی از حلقه
کرد و نیمی از جمعیت را به موجوداتی منفعل و منزوی تبدیل  هایشان محبوس می خانواده

دست  خواهید جایگاه خود را در نظم اجتماعی به ، دیگر وجود ندارد. شما میکرد یم
 (72)تفاوتی منجر به توهین و تحقیر شما خواهد شد. آورید؛ بی

ترین گروه چپ در جنبش انقالبی، یعنی  به افراطی خواهان انقالبی انجمن جمهوری
دست   که به 7دوستمردمنام ی آنان به  شد. روزنامه تر می نزدیک و نزدیک خشمگینان،

                                                                        
1. Société des Républicaines Révolutionnaires 

2. Claire Lacombe (1765-?) 

3. Pauline Léon (1768-1838) 

4. Droits de l’homme 

5. L’Ami de people  م.( بود. ن نشریهایموسسین نیز از از رهبران ژاکوبن ژان پل مارا( 



 

  
 

 51 ی طبقاتی و رهایی زنانمبارزه

شد، زنان انجمن را به رهبری  منتشر می 1به نام لْکلرک خشمگینانیکی از رهبران جنبش 
کرد. این روزنامه در روز چهارم اوت  سال  مبارزات برای مطالبات عمومی ترغیب می

پیش  گذارید به با سرمشقی که از خود به جا می»خطاب به زنان چنین نوشت:  7128
پرستی را در  خواهی را بیدار کنید و میهن هایتان نیروی جمهوری سخنرانی ازید، ببتا

ور سازید. شما حق رهبری را از آن خود  اند دوباره شعله هایی که منجمد شده قلب
 «.اید. جاودانگی در انتظار شماست کرده

ارگر ها، روبسپیر دیگر نیازی به پشتیبانی زنان ک به هر روی، با شکست ژیروندیست
 ی عصر خود را به تقبیح و محکوم ها جلسه ژاکوبن 7128سپتامبر  سال  70نداشت. روز 

علیه این زنان « اقداماتی شدید»کلرالکوم اختصاص دادند و خواهان  انجمنکردن رهبر 
انقالبی شدند. الکوم دستگیر شد. آزادی وی در فردای آن روز، این ایده را به ذهن 

ها  طور بوده باشد، آن تنها قصد ترساندنش را داشتند. چنانچه اینآورد که شاکیان او  می
سپتامبر گروهی از نمایندگان انجمن او، در  97روز پس از آن یعنی در  3کامیاب نشدند. 

ای  های مختلف پاریس باید کمیته ها، پیشنهاد کردند که بخش میان دیگر درخواست
های مرکزی بر  . در گذشته، این کمیتهها را دربرگیرد مرکزی برگزینند که تمامی بخش

 ها نظارت و رهبری داشتند. ی ژیروندیست سرنگونی شاه و تصفیه
ی  جا بود. حدودًا اواخر سپتامبر )همانند اوایل آن( عرضه ها بی نگرانی دولت ژاکوبن

هایی  شد، و جدال ها عرضه می مواد غذایی کاهش یافته بود و نان کمی در نانوایی
انجمن پرست مردان،  های وطن سپتامبر، یکی از انجمن 92داد. در روز  میدرپی رخ  پی

ها، ملکه الیزابت انگلستان، ملکه آنتوانت و  3مدیچی»را با  2خواهان انقالبی جمهوری

                                                                        
1. Leclerc 

2. Société des Republicaines Révolutionnaires 
 3. Medici ی پانزدهم که در دوران  ترین بانک اروپا در سده ای ثروتمند و مالک بزرگ نام خانواده

 آمدند. )م.( جمهوری فلوراتس در ایتالیا دودمانی سیاسی به حساب می
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یکی دانست و خواهان انحالل آن شد. به کلرالکوم اجازه داده شد که « 1شارلوت کوردی
جنس ما »د. او روز بعد دربرابر کنوانسیون گفت: شرمانه پاسخ ده های بی به این اتهام

شماری از  که چهار سال است هیوالهای بی تنها یک هیوال خلق کرده است. در حالی
اند. حقوق ما، همان حقوق مردم  جنس مذکر به ما خیانت کرده و ما را به قتل رسانده

ن ستم مقاومت است. و اگر به ما ستم شود، یاد خواهیم گرفت که چگونه دربرابر ای
 «نماییم.

 خواهان انقالبی جمهوریدرنگ دست به بسیج زنان  بازار علیه  ها، بی رهبران ژاکوبن
ها بودند. روز  های نان و تحمیل کنترل قیمت که آشکارا مخالف شورش [زنانی]زدند، 

اوستاش حمله -در سن انجمنتن از زنان بازار به دفتر مرکزی  0666اکتبر حدود  93
اکتبر، یکی از نمایندگان کنوانسیون به نمایندگی از زنان بازار سخنرانی  92روز کردند. 

« هایی در آخور خوک»را تقبیح کرد و زنان را متهم نمود که همانند  انجمننمود، اعضای 
نیستند، بلکه گروهی از  ای در پی نان هستند. او گفت که آنها مادران و دختران شایسته

داری از سیرت آنان  عجب توصیف معنی – هستند« نظام نان سوارهندرسته و زبدختران از»
 ارائه داده است.

های زنان شد.  کمی بعد، یکی از زنان تماشاچی جلو آمد و خواستار  انحالل باشگاه
ی امنیت عمومی، زنان انقالبی را متهم کرد که از سوی رهبران  ی کمیته روز بعد، نماینده

ر حال دادرسی برای صدور حکم حبس ابد بودند، دست ژیروندن که در همان هنگام د
کات ضد انقالبی زده  2چند روز بعد، یکی از نمایندگان به نام فابردگالمتن (96)اند. به تحر 

ای دیگر مدعی شد که زنان  با کنایه گفت که زنان انقالبی ُمشتی روسپی هستند. نماینده
ها را از  های سیاسی، آن دهماییشخصیت قدرتمند الزم برای حکمرانی را ندارند؛ گر

                                                                        
 1. Charlotte Corday ژان پل  بود و به جرم قتل ژیروندن . اوبود انقالب کبیر فرانسه های هاز چهر

 )م.( .اعدام شد گیوتین سالگی با 93و در  7128سال در   ،مارا
2. Fabre d’Eglantine (1750-1794) 
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دارد. فرمان قاطع  ، باز می«آنان گذاشته است ی تری که طبیعت بر عهده امور مهم»
 طبیعت نباید نقض گردد؛ زنان نباید از حقوق سیاسی برخوردار باشند.

های زنان را غیرقانونی اعالم کرد. زمانی که روز  درنگ، تمامی باشگاه کنوانسیون بی
یک هیئت نمایندگی زنان به شورای عمومی کمون پاریس آمد تا نسبت به  نوامبر، 71

، خطاب به 1های زنان اعتراض کند، دادستان کمون، آناکساگوراس شومه انحالل باشگاه
 آنان چنین گفت:

حال  ی تا بهجازند که جنس خود را انکار کنند؟ از ک  حال مردم مُ  ی تا بهطور! از ک   که این
ی فرزندان خود دست بکشند  داری و گهواره زنان از وظایف شریف  خانه جاز شده است کهمُ 

مومی حاضر شوند، سخنرانی کنند و در مقابل مجلس سنا تجمع کنند؟ ... عتا در مجامع 
داری،  طبیعت به زن گفته است: زن باش؛ مراقبت دلسوزانه از کودک، جزییات امور خانه

شرمی که آرزوی مرد  تو هستند ... آه ای زنان  بی ها وظایف های شیرین مادری، این واپسیلد
شدن دارید ... دیگر چه می خواهید؟ ... آیا درست است که زنان پیشنهاد طرح و الیحه 

د؟ )در اینجا شومه ناگهان نبدهند؟ آیا درست است زنان خود را در رهبری ارتش جا ده
 (97)کند(. افتد و شروع به وراجی می دارک می یاد ژان به

ی  هایش منع کرد. روزنامه س از این بود که کموْن زنان را از شرکت در جلسهپ
اندرز به ی امنیت عمومی با عنوان  ای از کمیته این ممنوعیت را به همراه مقاله مونیتور

ن مقاله سرانجام  ماری آنتوانت، المپ دوگوژ و یمنتشر ساخت. پای خواه زنان جمهوری
ه گیوتین سپرده شده بودند را به زنان یادآوری کرده بود. شان ب که همگی 2مادام روالند

او آرزو داشت »ی دوگوژ چنین گفته بود:  هدف از این یادآوری آشکارا روشن بود. درباره
گر را به خاطر فراموشی   رسد که قانون، این توطئه یک سیاستمدار شود و چنین به نظر می

                                                                        
1. Pierre Gaspard (Anaxagoras) Chaumette (1763-1794) 

2. Madame Roland (1754-1793) 
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یعنی نه به جهت سرشت   – «های مناسب جنس خودش، مجازات کرده است فضیلت
 اساسًا به جهت داشتن عقیده.بلکه عقایدش، 

ها از  ور شدند، نه تنها برای اینکه آن رهبران ژاکوبن به کلرالکوم و یارانش حمله
بن جهت که آن بدینهمچنین  ،بودند خشمگینانجنبش  ها آن بخشی  ها زن بودند. ژاکو
د که از دستیابی به اراضی ملی حین انقالب، کردن دار را نمایندگی می ی سرمایه از طبقه

ها در مقام  تجهیز و تدارک ارتش و تولید سالح، منافع کالنی نصیب خود کرده بودند. آن
ت خصوصی، به یک بورژوازی  تمام ت شد   عیار و چونان مدافعان پرشور مالکی 

که در  گونه ی بورژوایی مقدس بود. همان ها، خانواده ضدفمینیست بودند. برای آن
ای  ی بورژوایی بر چه پایه ی کنونی، خانواده خانواده»آمده است: مانیفستکمونیست

، زنان ثروتمنداِن نوکیسهبرای این «. قرار گرفته است؟ بر سرمایه و مالکیت خصوصی
 همچون بخشی مهم از مالکیت پدیدار گشتند.

قالبی حذف شدند زیرا زنان  ان»باره درخور توجه است:  در این 1دیدگاه دانیل گورین
، بذرهای انقالبی را بیفشانند که رهایی زنان را با خود خواهد زودهنگام بسخواستند،  می

 (99)«.آورد

شکستجنبشبازوبرهنگان

های  انجمنها علیه  های زنان بخشی از کارزاری بود که ژاکوبن انحالل باشگاه
های  نبودند و برخالف انجمن ها که رسمی راه انداخته بودند. این انجمن به ای توده

کردند، به روی مردان و نیز زنان  ها و کوردلیر حق عضویت ناچیزی دریافت می ژاکوبن
که توانایی  لگام کردن و  چرا ،ها بیزار و در هراس بودند ها از آن گشوده بودند. ژاکوبن

رو  ینهای بخش رسمی نداشتند، و هم از ا ها را همچون گردهمایی دست یازیدن به آن
کردند که دیدگاهشان با  هایی جلب می برای گروه یها، مخاطبان فراوان که انجمن

                                                                        
1. Daniel Guérin (1904-1988) 
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ها تعطیل شدند.  این انجمن 7123تر بود. در ماه مه سال  ی کارگر همراه مطالبات توده
کسیون ژاکوبن های عمومی محروم کنند، حال چه  ها مصمم بودند زنان را از مباحث و آ

ای  های توده که با مردان در باشگاه ییافته بودند و چه آنان  مانهایی که جداگانه ساز آن
 کردند. شرکت می

همراه بود؛ قانون بیشینه، که قیمت  بازوبرهنگانهای  این اقدام با سایر شکست
 کرد، کنار گذاشته شده بود و عماًل کارکردی نداشت. روز نهم دسامبر کاالها را مهار می

طرز  های زندگی به نون را ملغی اعالم کرد. هزینه، کنوانسیون این قا7123سال 
 وحشتناکی افزایش یافت.

عمال دموکراسی مستقیم خلقی بود و که پایگاهی قدرتمند برای ا   کمون پاریس
ها را تحمیل کرده بود، به تبعیت از حکومت مرکزی  میلیشیای انقالبی که مهار قیمت

 واداشته شدند.
 ت مذهبی به عقب رانده شده بود:انقالب، تعلیما روی  هنگام پیش

... مناطق پاریس  ی الغای مراسم عبادت، نه از باال بلکه از پایین گرفته شد تصمیم درباره
کار گرفتند ... مردمی  یکی پس از دیگری کلیساها را تعطیل کردند یا برای مقاصد دیگری به

های  گاه بر روی ویرانه د. گهکه از زیر ستمی دیرینه رها شده بودند، گویی بال در آورده بودن
هایی که در سراسر فرانسه نمایان شد، به هیچ  کردند. صحنه کلیساها رقص و پایکوبی می

 چیزی که تا آن زمان رخ داده بود، شباهت نداشت.

روبسپیر کلیسا و مذهب کاتولیک را به روند پیشین  ،7128اما در اواخر سال 
باکانه درگیر مبارزه علیه کشیشان و کلیسا بود،  ای را که بی جنبشی توده»برگرداند. و 

 (98)«.تضعیف، متالشی و منهدم نمود
های  در دورانی که روبسپیر از قدرت مطلقه برخوردار بود، وضعیت مادی توده

ویژه پس از ماه مارس  فرسا بغرنج شد. در همان زمان، به ای طاقت گونه کش، به زحمت
یت دستمزدها را به اجرا گذاشت. این مسئله به محدود [طرح]، کنوانسیون 7123سال 

شهر در روز نهم ترمیدور دامن زد؛ روزی که جناح راست  هایی در تاالر بروز اعتراض
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ی روبسپیر به چپ، به طرد وی از سوی مردمی منجر  روبسپیر را واژگون ساخت. حمله
ازخودگذشتگی بسیار شد که او را به قدرت رسانده بودند و دقیقًا یک سال پیش از آن، با 

 از او پشتیبانی کرده بودند.
که دیدیم، درست آن زمان که جناح راست از شر  روبسپیر و هوادارانش  چنان

ثیر این اقدام أهای مواد غذایی را کنار گذاشت. ت درنگ نظارت بر قیمت ، بیخالص شد
ی  فزاینده ی ی مردم پاریس مهلک بود. تورم به بروز شورش منتهی شد. هزینه بر عامه

های سوداگران ثروتمند و سودجویان  ها، ریخت وپاش زندگی، پیگرد و آزار ژاکوبن
وهمه به ستیزی شدید منجر گردید و نقشی  متوسط، همهی  جنگی، نخوت جوانان طبقه

اما آنچه  ایفا نمود. 7125های آوریل و مه سال  نان در ماه نهایی   مهم در بروز دو شورش  
ی  ها شد، کمبود شدید  نان بود که در آن زمان به جیره بروز این شورشبیش از همه باعث 

 سه یا چهار اونس کاهش یافته بود. ی روزانه
ی بیشتر نان، درون و بیرون از کنوانسیون دست به  مارس، زنان برای سهمیه 95روز 

 های گراولیر و تامپل دار در محله راهپیمایی زده بودند. مزد بگیران و زنان خانه
های نان برپا کرده بودند. در نخستین روز از ماه آوریل، جمعیت با فریادهای  شورش

با وجود این، تظاهرات رهبری و  ؛کنوانسیون را به تصرف خود درآورد« نان! نان!»
که نیروهای  گیری روشنی نداشت. به تظاهرکنندگان هشدار داده شد و هنگامی جهت

 (93)نشینی کردند. اومتی عقبگارد ملی حضور یافتند، بدون هیچ مق
کردند، مسلح و  ماه مه، تظاهرکنندگانی که به سوی کنوانسیون حرکت می 96روز 

هایی به  هایشان، یا با سنجاق تر از تظاهرات پیشین بودند. آنها روی کاله بسیار خشمگین
ر را چسبانده بودند. شعار دیگ« 28نان و قانون اساسی  »انگیز  لباس خود، شعار آشوب

شدت سرکوب  بود. اکثریت  تظاهرکنندگان، زنان بودند. این تظاهرات به« نان یا مرگ!»
تظاهراتی را به زور اسلحه سرکوب کرد و  7132بار از سال  شد. حکومت برای نخستین

ها دیگر  آن [این شکست چنان سنگین بود که]قاطعانه مردم پاریس را شکست داد. 
 در مقام  نیرویی اجتماعی از جا برخیزند. 7386تا سال سال یعنی  85نتوانستند به مدت 
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های خود  ، کنوانسیون به محرومیت  زنان از شرکت در نشست[در پی این رویداد]
توانستند در جایگاه تماشاچی در  رو در آینده، زنان تنها در صورتی می رأی داد؛ از این

شان باشد.  ندی همراههای کنوانسیون حضور یابند که مردی دارای کارت شهرو نشست
شان محبوس نمود.  های ی زنان پاریسی را به نوعی در خانه کنوانسیوْن همه ،سه روز بعد

تا اطالع ثانوی، تمام زنان باید به منازل خود برگردند. چنانچه یک »فرمانی صادر شد که 
 ها مشاهده شود، با نفر در خیابان 5ساعت پس از صدور این فرمان، تجمعات بیش از 

زور متفرق خواهند شد و تا زمانی که نظم عمومی در پاریس بازگردانده نشود، 
 «.دستگیرشدگان در بازداشت باقی خواهند ماند

 شکست انقالب، به معنای شکست زنان کارگر بود.

گردزنانبهسویارتجاععقب

که  شود. انقالب بورژوایی های این دوره آشکار می انگیزترین برهه اکنون یکی از غم
شود تا آنان را به  به زنان کارگر خیانت کرد، اکنون دست به دامان  همان زنان می

 بدل سازد. ارتجاع ی افزار و حربه جنگ
انگیزی  ثروتمندانی که با  های نان و فتنه همراه ناکامی شورش ، به7125قحطی سال 

طی همواره قح کامل کشاند. دادند، زنان کارگر را به نومیدی   شان جوالن می ثروت
 .لحاظ جنسی انتخابگر بوده است به

ترین افراد،  ی قحطی غیرضروری به نظر برسد: مرگ ناتوان های دیرینه جلوه شاید یادآوری  
اما باید به خاطر داشت که این  – زایی سال، افزایش شمار سقط جنین و مرده سال و کهن کم

ونان ابزار  سنجش  سختی است مرگ است که کلیت بدن زن چهمچون مورد اخیر برای زنان 
زودرس  بارداری یا ناباروری در اثر سوءتغذیه،   دهد. پایان ی محرومیت را نشان می که درجه
بهتر است از علم  ها امیدوار بود: توان در این شرایط به آن است که میرویدادهایی بهترین 

دیگری که اگر هم  کند یا حرکتی را درون خود حمل می ی بی به اینکه کسی فرزند مرده
دنیا آورد، شیری نخواهد داشت تا به کودک خویش غذا دهد. مادران   فرزندش را سالم به

های خیسانده در آب  ی خود را با کهنه دنیاآمده به ی کودکان تازه ، گریه7125کائن در سال 
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ه از فرط کودکی ک ،. در این میانکشید نمیبا این روش عمر نوزاد به داراز  – کردند آرام می
 توانست گریه کند، فرصتی برای زنده ماندن داشت. ناتوانی نمی

جان زنان و کودکان از  هر روز جسد بی شد. ها افزوده می هر روز بر تعداد خودکشی
 (95)شد. ی سن بیرون کشیده می رودخانه

ها در  ها، زنان پاریسی از کلیسا دور مانده بودند و بسیاری از آن ی ژاکوبن در دوره
، زنان 7120، در سال اینکها پرتکاپو بودند.  شکنی و هتک  حرمت عبادتگاه شمایل
 وار به مذهب کاتولیک روی آوردند. شیفته

دار  قدرت آن وام ،در واقع .ی شهودی  آن بود به این سو، از گونه 7125سال  کاتولیسیسم  
خوردگی،  غذیه، سرچنین عواملی بود: سختی زمانه، نزدیکی  مرگ در اثر بیماری یا سوءت

ه  ... نوعی مذهب کفاره کاری و ندامت شرمساری، شکست و احساس توبه مرگ را بود که  د 
شان نخست غسل تعمید داده شود  ... زنان  کوتانس بر سر اینکه کودک  کدامشمرد  خوار می

جنگیدند و کشیش مذکور، مسئله را با برآوردی شخصی در این مورد رفع  با یکدیگر می
دو او در مورد  .د که چه کسی احتمااًل پیش از اینکه او به پایان صف برسد، خواهد مردنمو

ها آب پاشید. چنین  اما با وجود این بر اجساد کوچک آن ،برآوردی نادرست داشتکودک 
ترور سفید بود،  ی خود را داشت. این جنبش مالزم ضروری   جنبشی نمودهای شریرانه

جایی که زنان در تعقیب  رهبران محلی  ،پوی-نشین  لو سقفی ا گونه که در منطقه همان
که  ها را مثله مثله کردند، در حالی ها را به کام مرگ کشاندند یا آن ژاکوبن بودند، آن

 (90)کلیساهای شهر پیروزمندانه بازگشایی شدند.

 گیرینتیجه

را به سه گروه انقالب فرانسه با باال بردن تضاد طبقاتی تا باالترین میزان آن، زنان 
دست و فاقد  متخاصم تقسیم کرد: زنان اشراف، زنان بورژوا و زنانی از طبقات تهی

از اساس با  بازوبرهنگانهای مشخص زنان  خواست .رهنگانوببازمایملک، همان 
به آنان های  های بورژوا متفاوت و با آن در تعارض بود. دغدغه های فمینیست خواست

این طبقه که  داد تا سرسختانه علیه بورژوازی و از جمله زنان   کارگر شهامتی  زنان طبقه
پیوستند و حتی با  ها می که زنان بورژوا به ژیروندیست نیمی از آنند مبارزه کنند. در حالی
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ای از سوی  شتافتند تا برای حمله کارگر میی  کردند، زنان طبقه طلبان سازش می سلطنت
 متحد کنند. خشمگینانا با نیروهای ها، نیروی خود ر جناح چپ به ژاکوبن

ای که به آن تعلق دارند، جدا  کارگر از سرنوشت طبقهی  کنش و سرنوشت زنان طبقه
نیست. این واقعیت هم در خیزش انقالب و هم در افول آن خود را نشان داده است. زنان 

شکست  شان  که طبقه هنگامیشان برخاست، سر برافراشتند و    که طبقه  کارگر هنگامی
 شان سقوط کردند. خورد، حتی بیش از برادران

در جریان انقالب، زنان کارگر پاریس حضوری فعال داشتند. گرچه باید در شرایطی 
ها شرایط مادی زمانه بودند، سرشت  کردند. این ها نبود عمل می ی آن که برآمده از اراده

ساخت و فقدان رهبری از  میطبقاتی انقالب که فراَروی از مرزهای بورژوایی را ناممکن 
صنعتی که در آن زمان هنوز در دوران آغازین خود  ی کارگر   طبقه – ای پیشروتر سوی طبقه
سپتامبر  5تا  7132ی سال  ژوئیه 73توانستند در تظاهرات  رو، زنان کارگر می بود. از این

از  – داد، حضوری فعال داشته باشند که انقالب را بیشتر به چپ سوق  7128سال 
که  خواهی و سپس به سوی دموکراسی. اما هنگامی سلطنت مشروطه تا جمهوری

دار به قدرت رسیدند،  ی سرمایه ترین بخش طبقه ها به نمایندگی از دموکراتیک ژاکوبن
 .واداشتندها را به پذیرش ارتجاع  آخرین ضربه را نیز به زنان کارگر وارد کردند و آن
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زناندرکمونپاریس
 

 7317نبردهای زنان کارگر، کمون پاریس در سال  ترین فصول تاریخ   یکی از حماسی
 است.

و فرانسه در دوران حکومت  ی، جنگی میان آلمان  بیسمارک7316در تابستان سال 
امپراتور ناپلئون سوم درگرفت. این جنگ برای فرانسه بدبیاری بزرگی بود. روز سوم 

ها کل ارتش فرانسوی در بخش  سدان را محاصره و ناپلئون را اسیر  وسیسپتامبر، پر
در جریان آشفتگی سیاسی که در پی این رویداد رخ داد، در فرانسه جمهوری  کردند.

بس شد و در ماه فوریه انتخاباتی  ، اعالم آتش7317ی سال  ژانویه 93اعالم شد. در روز 
 طلبان   ی انتخابات، پیروزی چشمگیر سلطنت ی جدید برگزار شد. نتیجهبرای مجلس  مل  

قرار گرفت که  1یر های فرانسه بود. در رأس دولت ملی، آدولف تی ی استان راست در همه
آمد. مقر مجلس و دولت  شمار می افراطی به کار   طلب محافظه ها سال یک سلطنت ده

 ملی در کاخ ورسای، در چند ده کیلومتری پاریس قرار داشت.
سپتامبر  73با حکومت مرکزی ناهماهنگ بود؛ از روز  کامالً ن، پاریس با وجود ای

ها بود. این  ی پروسی بس چهار ماه پس از آن، پاریس در محاصره تا آتش 7316سال
پایتخت را در وضعیت  ،مسئله به تقویت رادیکالیسم در بین اهالی منجر شد. همچنین

هایی است که در  فرساترین زمستان نفروپاشی اقتصادی قرار داد. زمستان آن سال از جا
های نان برپا شد.  یادها مانده. غذا و سوخت بسیار کمیاب بودند. در ماه فوریه، شورش

                                                                        
1. Marie Joseph Louis Adolphe Thiers (1797-1877) 
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کارگر، تنها منبع درآمد،  بردند. برای بیشتر مردان   رنج میهم ها از بیکاری شدید  پاریسی
ی مردان کارگر  ش همه. کمابیپرداخت آنان میفرانکی بود که گارد ملی، روزانه به  7556

 تن افزایش یافته بود. 8665666دست گرفته بودند و اعضای گارد ملی به  اسلحه به
کنترل داشت کرد، قصد  یر در مقام رئیس دولتی که بر پایتخت  خود حکومت نمی تی

مارس سال  73های او، گارد ملی بود. روز  . مانع اصلی برنامهبه دست گیردپاریس را 
ی گارد ملی برآمدند. این یورش به  نظامی  او در پی  تصرف توپخانه نیروهای 7317

و کارگران، حکومت خود را گریختند شکست انجامید. نمایندگان جناح راست از شهر 
 تشکیل دادند. کمون زاده شد.

جنگطور که مارکس در  بود. هماننوین ای دولت  گونه 7317کمون پاریس سال 
ی  کارگری بود، محصول  مبارزه ن اساسًا یک حکومت طبقهای»نوشت:  داخلیدرفرانسه

کند. کمون همان  ی کار تولیدکنندگان را تصاحب می ای که ثمره تولیدکننده بر علیه طبقه
ی سیاسی  بود که رهایی  اقتصادی کار را ممکن می ساخت. این قواره ای ی سیاسی قواره

 (7)«.سرانجام کشف شده بود
می یا بوروکراسی برقرار شد: تمامی مقامات، از جمله حکومتی بدون ارتشی دائ

 کردند. عزل بودند و حقوقی برابر با دستمزد یک کارگر دریافت می ضات، انتخابی و قابلقُ 

ام ماه مارس، کمون خدمت وظیفه و ارتش دائمی را لغو کرد و گارد ملی را در  در روز سی
هروندان که توان حمل اسلحه داشتند، مقام یگانه نیروی مسلح اعالم نمود و از تمامی ش

های مسکونی را از ماه  ی خانه درخواست کرد تا در آن ثبت نام کنند. کمون پرداخت اجاره
بایست  تا آوریل لغو کرد. مبالغی که پیشاپیش پرداخت شده بود می 7316اکتبر سال 

ایی را که در دفتر ه های آینده به شمار آید. کمون همچنین فروش جنس ی ماه عنوان اجاره به
شهروندان    ی وام شهرداری گرو گذاشته شده بودند، ممنوع کرد. در همان روز، اعتبارنامه

بیرق »سبب که  یید شد. بدینأخارجی که به عضویت در کمون انتخاب شده بودند، ت
عام و  گارد ملی، در مأل 781در روز ششم، یگان «. ... کمون، بیرق جمهوری جهانی بود

در روز دوازدهم، کمون تصمیم گرفت  لهله و شادی جمعیت، گیوتین را سوزاند.میان ه
ای ناپلئون پس از جنگ در سال  های مصادره ستون پیروزی در میدان وندوم را که از تفنگ
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عنوان نماد شوینیسم و تحریک نفرت ملی، ویران کند. این فرمان  ساخته شده بود، به 7362
هایی را  آوریل، کمون فرمان آمارگیری در کارخانه 70. در روز مه به اجرا درآمد 70در روز 

 ها به اندازی این کارخانه دست کارفرمایان تعطیل شده بودند و خواهان راه صادر کرد که به
های  کسانی که بنا بود در انجمن ؛دست کارگرانی شد که پیش از این، در آن شاغل بودند

نیز ای بزرگ  ها در قالب اتحادیه هی این تعاونید تعاونی سازمان یابند و برای سازمان
کاری را برای نانوایان لغو کرد و همچنین  ریزی کنند. در روز بیستم، کمون شب برنامه

دست عوامل پلیس اداره  ی انحصاری به دفترهای کاریابی را که از زمان امپراطور دوم به گونه
کاریابی را به  ی اخت و وظیفهکردند، براند شدند و از کارگران سوءاستفاده می می

آوریل، کمون برمبنای  86پاریس سپرد. در روز  ی گانه بیست های داری فرمانهای  شهرداری
ی استثمار خصوصی کارگران است و با حق  های رهنی بر پایه این استدالل که وجود بنگاه

 (9)را داد. سسات رهنیؤکارگران بر وسایل کار و اعتبار در تضاد است، فرمان تعطیلی  م

 بورژواییهایخردهمیراثاندیشه

. را بر دوش خود داشتهای پیشین  شوربختانه، کمون پاریس میراث  معنوی نسل
های انقالبی فرانسه هم برانگیزاننده به انقالب بودند و هم سرشتی بازدارنده  سنت

می سنت  تما»گونه که مارکس بیست سال پیش از کمون نوشته بود:  داشتند. همان
 «.کند سان کابوسی بر ذهن زندگان سنگینی می های مرده، به نسل

ماندگی   بورژوایی خالصه کرد. عقب توان در رادیکالیسم  خرده این سنت را می
 کرد. های کوچک بر آن چیره بودند، این سنت را پروار می صنعت فرانسه، که کارگاه

ی زیادی  از پرولتاریای صنعتی فاصله... جمعیت کارگری پاریسی در پایان امپراتوری، هنوز 
اما  ،کشان، کارگران صنعتی بودند درصد زحمت 33، 7319داشت. طبق سرشماری سال 

کردند و تعداد کارگران در  ها کار می کارگر در آن 766کارخانه بود که بیش از  75شاید تنها 
 (8)نفر بود. 56تا  96ی دیگر، بین  صدها کارخانه

های کوچک بود که نگرش بسیاری  کارگران فرانسوی در کارگاه های محدود   این افق
هایی که در این دوران برتری داشتند،  داد. اندیشه ها نسبت به زنان را شکل می از آن
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بود که یک  ،پدر آنارشیسم فرانسه ،(7362 – 7315) 1ژوزف پرودون-های پیر دیدگاه
ی زنان که او  های پرودون درباره دیدگاهبود. عیار  تمامبورژوایی  رادیکال  ایدئولوژی خرده

شرح داده است، ارتجاعی بود. او کوچکی  اندام زن و انفعال  فرضی او در  مفصالً را  ها آن
های زن  تر زن؛ باسن پهن، لگن خاصره و سینه عمل جنسی را گواهی بر سرشت ضعیف

ال جنین؛ و کوچکی نسبی  َح  [در مقام]را گواهی بر تنها کارکرد او،  ای  مغز زنان )مسئله م 
کرد. پرودون  ربط( را گواهی بر ضعف فکری زن معرفی می و ضمنًا بی انکارناپذیر

دهد و نتیجه  آور از مقادیر عددی را به زن و مرد اختصاص می ای شگفت مجموعه
است و همچنین این نسبت باید در  9به  8گیرد که از نظر جسمانی نسبت مرد به زن  می

ها حاکم باشد: مرد ارباب است و زن  ، فراگیری، استعداد و دیگر زمینهی نوآوری زمینه
 باید اطاعت کند.

های همراه با آن  ی روح و توانایی قدرت مردانه»، «نبوغ»پرودون مدعی بود که 
و زنان به یکسان از  ها همچون تجرید، تعمیم، خالقیت و تصور است؛ کودکان، خواجه

 «.اند بهره این موهبت بی
ساس دیدگاه پرودون، طبیعْت زن را صرفًا در نقش  ابزاری برای بازتولید برگزیده ا بر

عنوان حامل  کودکان عمل  دیگر، تنها کارایی  او برای جامعه این است که بهبیان است. به 
های یک زن برای مرد، بیش از  . هزینهاو در کار نیستکند و جز این، دلیلی برای وجود 

ی خود حیات و هستی  مرد با فداکاری  پیوسته ،آورد. بنابراین ت میدسه آن است که مرد ب
 کند. زن را حفظ می

«. گری داری یا روسپی خانه»پرودون گفت تنها دو راه در زندگی زنان وجود دارد: 
رف همین واقعیت، سالمت  روح، یای رهایی در سر دارد، به ص  ؤهر زنی که ر»... 

ی پرودون برای مقابله با  به توصیه«. دست داده است روشنایی هوش و بکارت قلبش را از
حیایی، خیانت، مستی یا هرزگی، ولخرجی  زنا، بی»چنین فسادی، در مواردی همچون 

                                                                        
1. Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) 
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از دید ]نه؟  که دلیل کافی برای همسرکشی وجود دارد. چرا« یا سرقت و نافرمانی  مداوم
ی  که درباره« یبیختگان  ادا»سپاری به سخنان   بود. گوش« حیوانی زیبا»زن صرفًا  [او

عبارت است پیامدهای گریزناپذیر آن »...  کردند، سزاوار سرزنش بود: برابری گفتگو می
 ،زنانگی، حسادت و نفرت پنهانی از مردان و تقبیحعشق آزاد، محکومیت ازدواج، از 

 (3)«.ی زن  رهایی یافته ناپذیر: چنین است فلسفه پرستی  تسکین شهوت ،فراتر از همه
های اجتماعی   نگار سوسیالیسم و فمینیسم فرانسوی، ریشه تاریخ 1ام.جی. باکسر

 کند: های پرودون را چنین خالصه می اندیشه

ور   خوبی یک کارگر، دهقان یا پیشه پرودون، پسر  پدری مسگر و مادری آشپز بود. او به
اعتماد بود.  مراتبی بی لهکرد که به قدرت فرمانروایی  متمرکز و سلس فرانسوی را نمایندگی می

ستیزی  بر روحانیت ویکردند، سنت کاتولیک  فرانس ی او زندگی می در استانی که خانواده
، «بدون  خانواده، تمدن و جمهوری وجود نخواهد داشت»افکند. این اصل  پرودون  سایه می

 (5)«.کرد احساس بسیاری از کارگران فرانسوی را بیان می

بورژوایی او  بینی  خرده از جهانناپذیر  جداییزنان بخشی  نگرش پرودون نسبت به
وران مستقل، مالکان دارایی و  ی آمال و آرزوهای پیشه دهنده بود. او که بازتاب

کرد،  ی طبقاتی بر همکاری پافشاری می به جای مبارزه ،ها بود رایج در خانه پدرساالری  
   اعتصاب ورزید و ضد    با مالکیت دولتی بر صنعت مخالفت می

ها بود. او هم ضد 
  آن ثروتمندان بود و هم در

 کردند: ها پیکار می برابر کارگرانی که ضد 

ها  خانه جران، صاحبأکنند، کارگران کارفرمایان را و مست ... فقرا، ثروتمندان را استثمار می
، صنعتگر دار صنعتگر را طور که سرمایه گذاران  شرکت، سهامداران را؛ درست همان را، بنیان
 (0)آورد. کند و به او فشار می جرش را استثمار میأش را و مالک مست کارگران

ریزی شد و بعدتر به نام انترنسیونال  پایه 7303انجمن انترناسیونال  کارگران در سال 
اول شناخته شد. شورای عمومی انترنسیونال به رهبری مارکس، به پذیرش عضویت زنان 

                                                                        
1. Marilyn J. Boxer 
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جای زنان در »هیئت فرانسوی رأی مخالف داد، با این ادعا که: « اکثریت  »داد. اما رأی 
ی کار و بررسی مسائل انسانی به مردان  کنار بخاری  خانه است، نه در اجالس ... وظیفه

این ...«. ی کارگران به زنان  ی نگهداری از کودک و تزیین خانه تعلق دارد ... وظیفه
سًا أهای مختلف حق داده شد تا ر به بخش شکل پایان یافت که درگیری در اجالس بدین

شد، بنابراین  ماسبق نمی به )تصمیم فرانسه عطف (1)ند.نشرایط عضویت خود را تعیین ک
 عضویت تعداد کمی از زنان کماکان پابرجا ماند.(

ها اعالم کردند که:  نمایندگان فرانسوی خواهان پایان دادن به کار زنان بودند. آن
آور است. با وجود این، زن نقشی  ، او نان«وی زمین، نام پدر استواالترین نام بر ر»

بنیاد »او، همان خانواده، « ی عمل حوزه»سبب که  مهم در جامعه ایفا نموده است، بدین
های اندوهگین و ارواح غمگین و  بخش  قلب تمام بنای اجتماعی است ... پناهگاه  آرامش

ی  ی جامعه سودمند نیست که به زن، وظیفهما معتقدیم برا ،مضطرب است ... بنابراین
دیگری داده شود. چنانچه زن  یک کارگر، نماینده شود، چه کسی به سوپ کارگر نمک 

عیان که پدر  گرچه به این شرط  »زن باید مربی  فرزندان کارگر هم باشد « خواهد زد؟
بیعی خود به تمایالت ط»شود که زن  کار صنعتی مانع از آن می«. ی راهنما باشد قوه

ی کنونی باشد،  خواه در جامعه»ها گفتند که این را نخواهند پذیرفت،  آن«. گردن نهد
 (3)«.ی سوسیالیستی شده دهی ی از نو سازمان خواه در جامعه

که همچنین عضوی از انجمن  7317ی اعضای کمون پاریس در سال  بیشینه
ی کمون  روزه 19ودند. عمر های پرودون ب انترناسیونال کارگران بودند، پیرو دیدگاه

تر از آن بود که بتواند بر تضاد بین قدرت انقالبی و میراث مردگان، که بر دوش  کوتاه
 .چیره گرددکرد،  کمون سنگینی می

زناندرکمون

ای  نویسنده .ی زنان در کمون پاریس موجود است شواهد بسیاری برای نقش برجسته
 مرتجع در این باره چنین می نویسد:
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هایی که  کرد ... آن آور رفتار می ای شرم گونه تر، در این روزهای اسفناک، به س ضعیفجن
طلبی در سر داشتند و آن،  تنها یک جاه – و تعدادشان هم کم نبود – خود را وقف کمون کردند

ها همه حضور  ها از مردان پیشی بگیرند ... آن آمیز در رذیلت ای اغراق گونه این بود که به
زادگان؛  هن نجیباکردند ... دوزندگان لباس و پیر شوراندند و تحریک می می داشتند،

خانگی، همواره  آور بود که فراریان از کار   معلمان  شاگردان  بزرگسال؛ خدمتکاران ... و خنده
ی این  ... در واپسین روزها، همهسنجیدند  میشدند و خود را با او  به ژاندارک متوسل می

 یشتر از مردانی که در سنگر بودند، از خود مقاومت نشان دادند.جنگجویان شرور، ب

 نویسد:  در این باره چنین می 1ی بسیار ارتجاعی دیگری به نام دوبن نویسنده

ها هیچگاه در چنین شمار   گسیخته. آن زنان همانند مردان بودند: آتشین، سرسخت و عنان
شتافتند و مرگ را خوار  خطر میزیادی برنخاسته بودند، آنان شجاعانه به استقبال 

پرداختند، به  های ناشی از انفجار، نارنجک و گلوله می ها به مداوای زخم شمردند. آن می
کشیدند، گریه  ی باورنکردنی، جیغ می شتافتند که زیر فشار زجر و شکنجه یاری کسانی می

شان پر از  مانکه چش در حالی ،پیچیدند. سپس کردند و از شدت درد و خشم به خود می می
پاره شده بود، سرسختانه  های تکه ی بدن مانده هایشان مملو از فریادهای باقی خون و گوش

ای  پروایی دویدند و چه بی ها می ها و همان رنج داشتند و به سوی همان زخم تفنگ را بر می
برابر  ای در نبرد، چه حضور ذهنی، در پای دیوار، در خویی در سنگرها، چه درنده

 های تیر ... خهجو

اگر ملت فرانسه »چنین نوشت:  7317مه سال  72ی تایمز در روز  گزارشگر روزنامه
 (2)«.آمد شد، شگفتا که ملت وحشتناکی از آب در می تنها از زنان فرانسوی تشکیل می

مارس( زنان نقشی مهم در خنثی کردن قشونی  73در نخستین روز تشکیل کمون )
 شده بود. هنگامیگسیل ی گارد ملی  یر برای تصرف توپخانه ایفا کردند که از سوی تی

آیا »مارتر فرمان آتش داد، زنی خطاب به سربازان چنین گفت:  در مون 2که ژنرال لکومته

                                                                        
1. Dauban 

2 .Claude Lecomte (1817-1871) 
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ژنرال « شما می خواهید به ما، به برادران خود، به شوهران ما و فرزندان ما شلیک کنید؟
 کند: چنین بیان میرا  آنچه اتفاق افتاد 1پاالدین

دچار اشتباه شدیم شدیدًا درآمیختند. ما آنان زنان و کودکان وارد صفوف نظامیان شدند و با 
ها محشور شوند. زنان و کودکان  ها به سربازان ما نزدیک شوند و با آن که اجازه دادیم آن

، تا گونه بود که بدین«. شما به روی مردم شلیک نخواهید کرد»خطاب به سربازان گفتند 
هنگ دیگری، خود را در محاصره یافتند  و 33سربازان گردان  آورم، ا که من به خاطر میآنج

زنده باد »شد، نداشتند. مردم فریاد  ها می برابر ابراز احساساتی که به آن و قدرت مقاومت در
 سر دادند.« نظام پیاده

د. یک رو شده بودند، دچار تردید شدن ی ناگهانی روبه سربازان که با این مداخله
به صفوف  33درنگ گردان  بی«. شورش»استوار در مقابل گروهانش ایستاد و فریاد زد: 

 مردم پیوست. سربازان، ژنرال خود را دستگیر کردند.
دستور  2در خیابان هودون جمعیتی عظیم از زنان جمع شده بودند. ژنرال سوسبیل

عقب نشینی "فریادهای زنان اما سواره نظام  هراسناک از »ها را پراکنده کنند،  داد آن
ی نقاط ... جمعیت که بیشتر از زنان  ی همگان شد. در همه ، که موجب خنده"کردند

ها  ها را متوقف کردند، یراق آن تشکیل شده بود، سربازان را به محاصره در آوردند، اسب
ملی  در گارد "شان برادران"را مجبور کردند تا با  "مبهوت"را در هم شکستند و سربازان 

 (76)«.دوستانه رفتار کنند

یزناناتحادیه

گاهجا  بدینترین و تا  یکی از مهم ی زنان  اتحادیهانقالبی زنان،  های  ترین سازمان آ
بود. این اتحادیه، بخش زنان  بخش فرانسوی  3برای دفاع از پاریس و یاری به مجروحین

                                                                        
1. Louis d’Aurelles de Paladine (1804-1877) 

2. Susbielle 

3. Union des Femmes pour la Défense de Paris a les Soins aux Blessés 
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( آن را 7357-7276) 1تریفالیزابت دیمی 7317انترنسیونال اول بود که در آوریل سال 
زادگان روسیه بود و در آن زمان با ازدواجی ساختگی،  بنیان گذارد. او دختر یکی از نجیب

که الیزابت به لندن رفت، با  برد. هنگامی و در سوئیس به سر میبود از روسیه گریخته 
کمون، ای دوستانه برقرار کرد. پس از سقوط  مارکس دیدار کرد و با دختران وی رابطه

الیزابت به روسیه بازگشت و با یک زندانی که به سیبری تبعید شده بود، ازدواج کرد و در 
 بیشتر کارگری بود. ی زنان اتحادیههمان جا هم درگذشت. ترکیب 

های  ی صنف دانیم: همه ها را می تن از آن 06ی  عضو این اتحادیه، ما پیشه 793از مجموع 
کار، پنج تن  دوز، شش تن چرخ تن خیاط، نه تن جلیقه 75: زنان در این جا نماینده دارند

ی لباس مردانه، دو تن کفاش، دو تن  دوز، سه تن دوزنده ی لباس زنان، پنج تن ملحفه دوزنده
اساز، یک تن قالبدوز نشان دوز، دو تن رخت کاله های نظامی، یک تن  شور، دو تن مقو 

تن عطرساز، یک تن جواهرساز، یک تن دوز، یک تن معلم، یک  نواردوز، یک تن کراوات
اف. کمیته بخیه عضو تشکیل شده بود که  96از  ی زنان اتحادیهی مرکزی   زن و یک تن صح 

 کردند و دقیقًا انعکاسی از ترکیب اجتماعی آن بود. منطقه از پاریس را نمایندگی می 96

ل از شهروندان پاریس بود که به پشت» اتحادیه  یبانی و دفاع از سازمان مسئول  متشک 
کارگیری زنان در اموری  در هر منطقه، برای به«. کمون، انقالب و مردم برخاسته بودند

های امدادرسانی   گذاری شده بود؛ اموری همچون پایگاه هایی پایه گوناگون کمیته
های مالی که داوطلبانه اهدا شده  های میدان جنگ، نظارت بر کمک آشپزخانه پزشکی،

بنابه رهنمودهای « روز در هر ساعتی از شبانه» اتحادیهفراخواندن زنان  ،همچنین ؛است
ای  های منطقه ، کمیتهخالصه اینکه»های کمون.  ی مرکزی و درخواست کمیسیون کمیته

 (77)«.مسئول بسیج کردن زنان بودند
آوریل منتشر شد،  77برای نبرد که در روز  ی زنان اتحادیهدر نخستین فراخوان 

 ایبندی  خود را به سوسیالیسم و انترناسیونالیسم اعالم کرد:جسورانه پ

                                                                        
1. Elisabeth Dmitrieff 
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پاریس به محاصره درآمده است. پاریس به توپ بسته شده است. شهروندان ... آیا شما 
شنوید؟ سالح برگیرید! میهن  هایی را که به صدا در آمده است می غرش توپخانه و ناقوس

های  د به پاریس حمله کنند و آن پیروزیخواستن بودند که می  در خطر است! آیا بیگانگان
تهدید کنند؟ خیر. این دشمنان، این قاتالن  مردم و را « آزادی، برابری و برادری»موسوم به 

 اند. آزادی، مردانی فرانسوی
پاریس، ای فرزندان زنان انقالب کبیر، زنانی که به نام مردم و عدالت به سوی  شهروندان

ما مادران، همسران و  – ی شانزدهم را به اسارت گرفتندکاخ ورسای یورش بردند و لوی
خواهران  مردم فرانسه، آیا اجازه خواهیم داد که فقر و نادانی از فرزندان ما دشمن بسازد؟ آیا 

های پلید  ستمگرانی که تسلیم پاریس به بیگانگان و فنای آن را  که برای انگیزهگذاریم  می
برابر فرزند و برادر رودرروی برادر قرار گیرد و  در دربرابر دیدگان ما، پ خواهند، در می

 «.شهروندان، جنگ آغاز شده است. یا مرگ یا پیروزی»یکدیگر را به قتل برسانند؟ 

 هدف خود را چنین خالصه کرد: ی زنان اتحادیه

وکمال اجتماعی، برای الغای تمامی ساختارهای اجتماعی و حقوقی موجود،  انقالب تمام
های استثمار، برای استقرار فرمانروایی کار به  ختن تمامی امتیازات طبقاتی و گونهبرای براندا

ی  ی کارگر به دست خود طبقه در یک کالم، رهایی طبقه – جای فرمانروایی سرمایه
 (78)کارگر.

های دیگری هم وجود داشتند که زنان را سازمان  ، باشگاهی زنان اتحادیهافزون بر 
 (73)لحاظ سیاسْی چنین پیشرو نبودند. به دادند، اما هیچ یک می

زناندرعمل

های مورد نیاز برای دفاع از کمون نقشی محوری  زنان همچنین در تولید اسلحه
 داشتند.
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اتاق کار هیئت  1اند. لیساگری رسد که سه هزار زن به تولید فشنگ مشغول بوده به نظر می
های شن برای  ودوز کیسه ه دوختزن ب 7566دهد که در آن  تدارکاتی را چنین شرح می

کرد. او چارقدی  دختری بلند قد و زیبا به نام مارتا کار را تقسیم می»سنگرها مشغول بودند: 
با آنان پیچید که دوستانش به او هدیه کرده بودند.  ای بر سرش می ای نقره قرمز با حاشیه

عصر، دستمزدها پرداخت دادند. هر روز  شان را انجام می های شاد، وظایف خواندن ترانه
هر  [ودوز   دوخت]کردند. به ازای  شد. کارگران در ازای کارشان دستمزد کامل دریافت می می

های روزهای پیشین، در ازای هر کیسه  که دالل گرفتند. درحالی کیسه، هشت سانتیم، می
 (75)دادند. ها می حداکثر دو سانتیم به آن

های پاریس و رها کردن این  ار صاحبان مؤسسهدیمیتریف، تولید تعاونی را که با فر
 یابی   سازمان تجدید   عهده گرفته بود، همچون سرآغاز  ر تولید را ب  مراکز، تصدی

کرد. او در گزارشی به کمیسیون کار و مبادله که کمون  سوسیالیستی  اقتصاد ارزیابی می
 ریزی کرده بود، چنین نوشت: پایه

ی تولید دلگرم کند،  مایل داشته باشد تولیدکننده را به ادامهیابی مجددی که ت هرگونه سازمان
پذیر خواهد بود که صنایع گوناگون را در  های تولیدی  مستقل امکان دست انجمن تنها به

شکلی سودمند به کار برند. در جریان رهایی کار از قید  شان، به راستای منفعت جمعی
ی  انجام به کارگران امکان خواهد داد که ادارههایی سر استثمار سرمایه، تشکیل چنین سازمان

 دست گیرند.به امور را 
همچنین کارهایی را که غیر انسانی بودند بلکه این مسئله، نه تنها مناسبات اجتماعی تولید، 

تکرار مداوم و یکنواخت  حرکت  دستی، »ست، چرا که  تغییر می دهد. تنوع مطلقًا ضروری
های کار روزانه  به کاهش ساعت«. گذارد ه و مغز انسان برجای میوار ثیری مرگبار بر اندامأت

«. فرسودگی توان فیزیکی، ناگزیر فرسایش توان ذهنی را در پی دارد»نیز باید توجه شود زیرا 
از بین برود، « هرگونه رقابت میان کارگران زن و مرد»سرانجام: این درک درستی است که 

                                                                        
1. Prosper-Olivier Lissagaray (1838-1901) 
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داشتند. باید در ازای کار  واحدداری، منافعی  سرمایهها در پیکار علیه  سبب که آن بدین
 (70)مساوی، دستمزد مساوی پرداخت شود.

، از راندن آمبوالنس گرفته تا پرستاری از مجروحان  هایی گسترده زنان در فعالیت
 ی آنان بود. دهی نوانخانه و کمک به فقرا بر عهده مشغول بودند. مسئولیت اصلی سازمان

ی  هایی پیشرو در عرصه رفرم اجرای سلسله بعضاً ر تدوین و زنان نقشی مهم د
آموزش ایفا نمودند. از هر سه کودک پاریسی، یک کودک از هرگونه آموزش رسمی 

ناچار به  هایی هم که آموزش دیده بودند، به محروم بوده است. بیش از نیمی از آن
ی کلیسا  حت سلطهرفتند. تحصیل دختران حتی بیش از پسران ت های کلیسا می مدرسه

هایی همچون  گام ؛هایی مهم در جهت دگرگونی این وضعیت برداشت بود. کمون گام
سنگ  ی دولت، آموزش مستقل از نفوذ کلیسا، هم برقراری نظام آموزش اجباری به هزینه

به  ،همچنین ؛مفید و ثمربخش ها با آموزش فنی   کردن علوم با علوم انسانی و ترکیب آن
که در این زمینه بیش از همه  چرا ،ای پرداخته شد طور ویژه بهتحصیل دختران 

ی اعضای آن زن بودند برای نظارت بر  ای که همه انگاری شده است. کمیسیون ویژه سهل
ای صنعتی برای دختران تأسیس  سن اجرای ایجاد مدارس دخترانه تشکیل شد. مدرسهُح 

هایی در نزدیکی  ایجاد مهدکودک ها برای شد. برای کمک به زنان کارگر، نخستین تالش
 (71)ها صورت گرفت. کارخانه

سوی برابری و  ها به ی آموزش و پرورش، نخستین گام این اقدامات کمون در زمینه
تاریخ مجال نداد که این کارها به دستاوردهایی مهم و شوربختانه، آزادی  زنان بود. 
 ماندگار بینجامد.

برخوردی دشمنانه و ارتجاعی با روسپیان داشتند. هایشان،  بسیاری از زنان و سازمان
 رو از این

ی زنانی که از نظر اخالقی مظنون و در  همه»خواهان آن بود که  ی پزشکی باشگاه مدرسه
ت و  افراد دائم»و همچنین « آور خود در معابر عمومی هستند ی شرم پی پیشه الخمری که عز 

 77ها رأس ساعت  رنگ بازداشت شوند؛ کافهد بی« اند شرافت  نفس را به فراموشی سپرده
ها ممنوع شود. این سند با پذیرش همگانی  شب تعطیل شوند؛ مصرف دخانیات در کنسرت
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ی یازدهم  هایی که شورای شهرداری منطقه تصویب شد. ساکنان مناطق یک و دو برای اقدام
فته و خواستار تصویب ها تبریک گ الخمرها در پیش گرفته بود به آن دربرابر روسپیان و دائم

ی پانزدهم،  هایی مشابه در مناطق مجاور شدند ... اعضای کمون در منطقه بخشنامه
 (73)الخمرها را دستگیر کردند. روسپیان و دائم

اما بسیاری از زنان برخوردی متفاوت با این مسئله داشتند و بسیاری از روسپیان 
ها  فروش ند. آماندا که یکی از این تنشجاعانه اعالم آمادگی کردند تا برای کمون بجنگ

ل از روسپیان را داد.-بود در باشگاه سن  سورین پیشنهاد تشکیل گردانی متشک 
جا پیش رفت که هرگونه محکومیت  یکی از رهبران زن کمونارد، تا بدان 1لوئیز میشل

 ترین ها، بیش از محزون ی بیش از آنانچه کس»اخالقی روسپیان را رد کرد. او گفت: 
ین ایثار کننقربانیان دنیای کهن، حق دار « د؟ند ... که جان خود را برای جهانی نو

( 73 ی در منطقه ی زنان کمیته نگهبانِی اتحادیهی زنان )  او روسپیان را به کمیته ،بنابراین
کافی سخاوتمند و بلندنظر بود تا پذیرای این زنان  قدر اش به ای که روحیه کمیته»فرستاد، 

 «.شود
راستی هم  به«. ما هرگز موجب شرمساری کمون نخواهیم شد»ن روسپیان گفتند: ای

شد، با شجاعت  ی خونین  ماه مه، هنگامی که کمون سرکوب می در هفتهآنان بسیاری از 
 (72)در سنگرها جان باختند.

اعتمادی برای کمون  ، بیشتر روسپیان هواداران  قابل2نظر ادیث توماس هب هرچند بنا
ی خود یکسره فاسد شده بودند، با پلیس همکاری  "پیشه"پی   بیشتر آنان در»...  نبودند:

 (96)«.گذاشتند می "احترام"کردند و به نظم رسمی  می
نوین و رهایی زنان  جنسی   های رشد اخالق   شاهد نخستین جوانه ،همچنین ،کمون

و فرزندان   زنان بیوهآوریل، برای  76بود. ازدواج قویًا مردود شمرده شد. کمون روز 
، خواه این فرزندان «ی شهروندانی که در دفاع از حقوق مردم کشته شده بودند همه»

                                                                        
1. Louise Michel (1830-1905) 

2. Edith Thomas (1909-1970) 
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اند یا نامشروع، حقوقی ماهیانه تعیین نمود. این اقدام عماًل به معنای  مشروع بوده
همپای کارگری ساکن پاریس،  میان جمعیت طبقههای آزاد در  متعارف کردن وصلت

ای مرگبار به نهاد  این مصوبه، ضربه». سپس آرنولد امیدوارانه گفت که بودازدواج  رسمی 
نوین   ی ای که ما کارکرد  آن را در جامعه گونه سلطنتی  ازدواج وارد آورد، به-مذهبی

 «.بینیم می
ای در کلیسای  خواستند از این فراتر روند. یک زن در باشگاه توده برخی از زنان می

ت ژاک با -سن « بزرگترین اشتباه انسان پیشین» ی منزله بهبسیار بر ازدواج  و فصاحتحد 
اند حقوق  رزمندگان مجرد  گارد ملی که در نبرد کشته شده فقطتاخت. او پیشنهاد کرد که 

 (97)«.همه چیز برای زنان آزاد، هیچ چیز برای بردگان»ماهیانه دریافت نمایند. 
ثیری عمیق بر زیست سیاسی أخواهی ت های نیرومند جمهوری سنت ،7132از سال 

و معنوی فرانسه بر جای گذاشته بود. از آنجا که کلیسای کاتولیک علیه انقالب جنگیده 
ستیزی را در  های سیاسی خود، روحانیت خواهان در گفتمان بود، سنت جمهوری

وتربیتی که برای  تعلیماهمیت فراوانی داد، وتربیت  تعلیمجایگاهی محوری قرار داد و به 
 .ددنی نوزدهم علیه کلیسا مبارزه کر در سراسر سدهگرفتن اختیار  آن،  دست به

شان از گرسنگی در رنج  در جریان انقالب فرانسه زنان کارگر که همراه با فرزندان
رو، سنت  . از اینگرویدندم ضد انقالبی یسبودند، از موضع تند انقالبی به کاتولیس

ت بر مبنای بدگمانی سیاسی عمومی فمینیست شده بود.  خواهی آنتی جمهوری این ضدی 
روی  کشیشان هستند تا مردان.  زیرا گمان می رفت که زنان بیشتر دنباله ،به زنان بود

 گنجید. ی کمون نمی عطای حق رأی به زنان در مخیلهحتی فکر ا   ،بنابراین

را اساسًا  ای خطاب به مردم فرانسه مطرح شد موجودیت زنان ... اهداف کمون که در بیانیه
یا  7128و  7132های  شان در سال«نیاکان بزرگ»در نظر نگرفت. مردان کمون همچون 

کردند که زنان هم ممکن است حقوق مدنی  ای هم تصور نمی ، لحظه7333انقالبیون سال 
 (99)داشته باشند.

ی  رو هستیم: زنان  طبقه های کمون روبه ترین ناسازه با یکی از عجیب ،قرار بدین
نداد. به هر هم ها حتی حق رأی  گر نقشی برجسته در انقالبی ایفا کردند که به آنکار



 

  
 

 38 ی طبقاتی و رهایی زنانمبارزه

بخشی است از این در نظر گرفت، بلکه  تیفمینیس نباید این را صرفًا تمایل آنتی ،حال
عدم بلوغ سیاسی عمومی کمون. انتخابات کمون بر مبنای همان حق رأی موجود برگزار 

ثروتمند در آن شرکت کردند. کموناردها هرگز نقش و  شد و حتی مناطق شدیدًا متخاصم
 پافشاری کردند.« گری غریزی عصیان»ماهیت دولت را درک نکردند و بر 

واپسینروزهایکمون

های انقالبی که در پاریس به اجرا در آمد، به  اما عمر کمون کوتاه بود. دگرگونی
پاریس محدود ماند؛ در  دست نیروهای نظامی آلمان، به ی این شهر به جهت محاصره

دهی ارتش بود.  ها در حال تجدید سازمان یر با همدستی آلمان همان هنگام تی
کموناردها، برای توقف  نیروهای مسلحی که در ورسای گرد هم آمده بودند، کاری انجام 

پاریس را به توپ بستند و سپس دست به حمله زدند.  اولندادند. نیروهای ورسای 
سالح  که کموناردها شکست خوردند و خلع سنگر جنگیدند. هنگامی بهکموناردها سنگر

سادگی به  شدند انتقام حکومت، خونین و هولناک بود. هزاران مرد، زن و کودک را به
 صف کرده و به تیربار بستند. 

انگیزی در دفاع از کمون از خود نشان  ها، شجاعت شگفت زنان تا آخرین لحظه
 دادند.

روز به ایجاد  به تن داشتند، شبانهلباس کار کودکان، کارگرانی که  گارد ملی، زنان و
جا جان باختند. در  ها در همان استحکامات و ساخت سنگر مشغول بودند و بسیاری از آن

های سرخ پوشیده بودند و کودکانی که  میدان پانتئون زنانی که چارقدهای بلند و روبان
شنبه، گردانی  ند، باریگادی بر پا کرده بودند. روز سهمی خواند مارسییزو سرود  ی وداع ترانه
ای میدان بالنش را در بلوار کلیشی برپا کردند که  نفری از زنان، باریگاد افسانه 796

عام شدند. در  قهرمانانه از آن دفاع نمودند. هنگام سقوط باریگاد، بسیاری از این زنان قتل
های محلی که به پاس  یکی از انجمنعضو  1، ژوزفین کورتوا73ی  بخش شرقی منطقه

                                                                        
1. Josephine Courtois 
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معروف شده بود، در حال « ی سنگرها ملکه»لیون، به  7333ش در قیام سال ا نقش
های خالی برای ایجاد باریگاد در نبش خیابان استیونسون و دودویل بود. او  بشکه ی مصادره

ات به رزمندهأکرد و دختر کوچک خود را م فشنگ پخش می ده بود. ها کر مور رساندن مهم 
های  ادیث توماس در کتاب خود پیرامون نقش زنان در کمون پاریس، فهرستی از شخصیت

شان در ایجاد باریگاردها  نقش سبب بهدهد که بعدتر دستگیر شدند و  مشابه دیگر ارائه می
 (98)محاکمه شدند.

که کمون سقوط کرد، زنان و کودکان، از همسران و پدران خود پیروی کردند هنگامی 
ها نیز تیرباران  و آن« ها تیرباران کنید! ما را هم با آن»زدند:  و به سوی سربازها فریاد می

ها ریختند، به سوی  شدند. زنانی که از این سالخی به خشم آمده بودند، به خیابان
 (93)افسران ارتش حمله کردند و سپس خود را به کنار دیواری انداختند تا تیرباران شوند.

ی  هایی که از توپخانه آمیخته با تیراندازی ی زنان کمون، درهم انانهکارهای قهرم
تباهی و فساد  کوشیدند شواهد   هایی آغاز شد که می ورسای و توسط ضدانقالبی

 افروزی  زنان منجر شد. ی آتش همگانی درباره شان را از بین ببرند، به برانگیختگی    گذشته

رس بود و مطبوعات به تبلیغ آن پرداختند، به بهای جان ی ت که زاییده  1ها پترولیوسی  افسانه
ور را به درون  جو، مواد نفتی شعله صدها زن  بینوا تمام شد. شایعه شده بود که زنان انتقام

کنند. هر زنی که لباس نامرتب داشت یا ظرف شیر، سطل یا بطری خالی  انبارها پرتاب می
ترین  شد، به نزدیک پاره می هایش تکه د. لباسش افروز شناخته می به همراه داشت، زنی آتش

 (95)رسید. های کمری به قتل می شد و با شلیک اسلحه دیوار منتقل می

 در شوراهای جنگ محاکمه شدند.زن  7657 پس از شکست کمون،

                                                                        
1 .pétroleuse صطالحی انداخت. بعدتر ا شد که با نفت آتش به راه می در زمان کمون به زنی گفته می

های کارگری و یا احزاب  شود که عقایدی بسیار مترقی دارند، فعاالن پرشور اتحادیه شد که به زنانی اطالق می
 )م.(اند.  انقالبی



 

  
 

 35 ی طبقاتی و رهایی زنانمبارزه

شویان،  ها، رخت دوزان، وردست ور بودند: خیاطان، قالب ها کارگر و پیشه تن از آن 150
افدوزان، دوزن ملحفه ها و دیگران. ما تنها به یک زن مالک، چهار زن  دگان لباس زنانه، صح 
م،  زن هم  930کنیم.  زن صاحب مغازه برخورد می 77زن صاحب هتل یا کافه،  88معل 

 (90)«.ای نداشتند پیشه»

شکوه از خود نشان دادند. زنی در پاسخ به این اتهام که دو بااین زنان شجاعتی 
خدا سزای مرا بدهد که چرا بیشتر نکشتم. من دو »چنین گفت: سرباز را کشته است، 

پسر در ایسی داشتم و دو پسر هم در نیولی که همگی کشته شدند. شوهرم در این سنگر 
این زن را برهنه «. آید، با من بکنید کشته شد و اکنون شما هر کاری که از دستتان برمی

 (91)کردند و به رگبار بستند.
ادگاهی نمایشی که برای او تشکیل دادند، در پیشگاه دیوان دادرسی میشل در د زلوئی 

 ی کارهای خود را بر عهده گرفت: و در پیشگاه تاریخ مسئولیت همه

ام. بلی، قطعًا چنین بوده است، چون کمون  دست کمون بوده به من گفته شده است که هم
واالترین آرزوی من پیش از هر چیز خواهان انقالب اجتماعی بود و انقالب اجتماعی 

گذاران کمون هستم ... حال که گویی  کنم که یکی از پایه است. فراتر از این، من افتخار می
برد، من هم سهم خود را  ای جز یک تکه سرب نمی تپد، بهره هر قلبی که برای آزادی می

 (93).نخواهم کشیدگاه از انتقام دست خواهم. چنانچه مرا زنده بگذارید، من هیچ می

 نویسد لیساگری می ویژه انتقام بانوان ورسای، هراسناک بود. انتقام ورسای، به
که گویی در سیاحتی  زنانی آراسته، شادوخرم چنان: »هنگامی که کمون سقوط کرد

شان، آخرین  شدند. با نوک چتر آفتابی ها نزدیک می برند، به جنازه سر می بخش به لذت
 (92)«.رندبدلیر لذت ب زدند، تا از دیدن مردگان   میهای پوشش اجساد را کنار  مانده پس

 7317مه سال  86در روز  1السیِیکلکار   محافظه-ی لیبرال یکی از شاهدان به روزنامه
کنند و حتی با  ها حمله می ها به آن زنانی آراسته و پیراسته به هنگام عبور زندانی»گفت: 

                                                                        
1. La Siècle 
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: که در سالگرد کمون گوید چنین می نگاری تاریخ (86)«.زنند ها را می چتر آفتابی آن
جنسان خود،  ویژه علیه هم پوش به است که زنان شیک حاکی از آنها  گزارش»

 (87)«.ترین رفتار را داشتند جویانه ستیزه

گیرینتیجه

کارگران زن و مرد پاریسی در یک آن، پرتویی از توانایی، استعداد و آزادی  انسانی را 
های نوین و در تفکرات  ر سنگرها، در کار آموزش و تعاونیبه نمایش گذاشتند. زنان د

آور از خود نشان دادند. باری،  ی اخالق جنسی، شجاعت و خالقیتی شگفت نوین درباره
کارگری، دوشادوش یکدیگر جنگیدند و  کمون نشان داد که گرچه خواهران و برادران  طبقه

 وتمام نرسیدند. کشته شدند، به همبستگی  تام
ت ا ی  سو برانگیزنده نقالبی  فرانسه و پاریس خویی دوگانه داشت: از یکسن 

کار به  های انقالبی زنان و مردان کارگر بود، اما از دیگر سو، چونان قالبی محافظه فعالیت
کار را  وری  صنعت، این قالب محافظه ها شکل داد. سرشت پیشه اندیشه و کردار آن

های میان زن و مرد  یامد و دلیل تضادها و شکافهای پرودون، پ کرد. دیدگاه تقویت می
ای تار  سو از رهایی زنان بر ما تاباند، چونان نوری که از شیشه بود. کمون پرتویی کم

 گذرد. می
برای زنان کمونارد، دستیابی به حقوق زنان در گروی دستیابی به حقوق کارگران بود. 

ی کارگر پاریسی  دست آمد. طبقه های بسیار جزئی ب هر دوی این حقوق تنها در محدوده
وبال آنان را بسته بود. فراتر  دست ههنوز نابالغ بود و فاقد رهبری سیاسی آشکار؛ محاصر

 از همه، عمر کمون بسیار کوتاه بود.
ی  دست نیامد، هیچ زمینه با آنکه بین زنان و مردان کمونارد همبستگی کامل به

ی مرگ و زندگی برای  وجود نداشت: مبارزه مشترکی بین زنان کمونارد و زنان بورژوا
« خواهران  »جویی زنان بورژوا نسبت به  حساب در جریان بود. کینه و انتقام تسویه

 کارگرشان حد و مرزی نداشت. طبقه
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لوئیز میشل از رهبران زن کمونار در 
 7317ورم کمون، سال یونیف

 عکاس برونو براکوئه – 7317کمونارها سال 
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پس از  -تصویری بازسازی شده از زنان کمون در اردوگاه کار اجباری در ورسای 
سقوط کمون پاریس، زنان کمونار به اردوگاه کار اجباری در ورسای اعزام شدند تا 

 در انتظار محاکمه باشند.

 7317مارس  سال  73ریان کمون پاریس، روز تصویری از یک باریکارد در ج



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

الیزابت دمیتریف از سوی مارکس و شورای عمومی انترناسیونال به انقالب 
کارگری پاریس فرستاده شد تا از آنچه که در جریان بود، گزارش تهیه کند و در 

ی حضور او، مشارکت در دهی آن مشارکت داشته باشد. نتیجهسازمان
بود،  ی زنان برای دفاع از پاریس و یاری به مجروحاناتحادیهریزی  پایه

 ای که با انترناسیونال در پیوند بود. کارگر رزمندهسازمان زنان  طبقه

فراخوانی به زنان  
کارگر برای دفاع طبقه

از کمون پاریس با 
امضای الیزابت 

 73دمیتریف، روز 
 7317ی سال مه
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حکومت ورسای با توسل  -7317 هایی تبلیغاتی بر ضد کمونارها، سالطرح
انسانی، زنان حاضر در کمون را با نام به کاریکاتورهای گروتسک  نیمه

 کرد.پترولیوس سرزنش می
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نوزدهمیجنبشزنانامریکادرسده
 

یکی از  یمبارزهسدهفمینیسم امریکایی، از درون جنبش الغای بردگی زاده شد. 
ی این مسئله  درباره 1ی النور فلکسنر امریکا، نوشته ی تاریخ فمینیسم بارهآثار کالسیک در

 گوید:  می

گاه از میان همین زنان  هزاران زن و مرد به پیکار پیوستند. نخستین فمینیست های آ
بینند و مبارزه برای برابری را نیز  برخاستند، زنانی که در مبارزه برای آزادی بردگان آموزش می

آغازند. در جنبش الغای بردگی بود که زنان برای نخستین بار آموختند  ایند میدر همین فر
ل شوند، جلسات عمومی و علنی برگزار کنند و کارزاری برای  ومار و دادخواست تمتشک 

ها نخست در نقش هواداران جنبش الغای بردگی، به حق صحبت در  دهی کنند. آن سازمان
جایگاه خود در جامعه و تکامل  حکمت  وبسط   طرح کار   به مجامع عمومی رسیدند و دست

شان شدند. دو جنبش آزادی بردگان و رهایی زنان به مدت ربع قرن، یکدیگر را  حقوق اولیه
 (7) پروراندند و تقویت کردند.

ترین  ی سرشناس نخست در دسته 3و الیزابت کدی استانتون 2سوزان بی. آنتونی
االن جنبش الغای بردگی و پس از آن، جنبش فمینیستی بودند. الیزابت کدی بیش از  فع 

 آن بود. ی ندهده ترین سازمان نیم قرن، رهبر نظری این جنبش و سوزان بی. آنتونی اصلی
در  8نخستین گردهمایی فمینیسم در قامت یک جنبش در کنوانسیون سنکا فالز

ه بگوییم، از گیران برگزار شد. اگر بخواهیم سخت 7333ی سال  ژوئیه 75و  73روزهای 
                                                                        

1 .Eleanor Flexner (1908-1995) 

2. Susan B. Anthony (1820-1906) 

3 .Elizabeth Cady Stanton (1815-1902) 

4. Seneca Falls Convention 
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ل از نمایندگان نبود توان نام کنوانسیون را بر  روی نمی هیچ به ،آنجا که این نشستی متشک 
ی اهداف را برای انجمن تنظیم کرد. این  نویس بیانیه  آن گذاشت. الیزابت کدی پیش

 کرد: ی استقالل امریکا را دنبال می نویس دقیقًا محتوای بیانیه پیش

اند،  ی زنان و مردان برابر آفریده شده این حقیقت مبرهن است که همه ما بر این باوریم که
ناشدنی اعطا کرده است، که زندگی، آزادی و  حقوق روشن و سلبآنان که آفریدگارشان به 

 ی این حقوق است ... سعادت در زمره
، که اند های مکرری است که مردان بر زنان روا داشته ها و زورستانی تاریخ بشر، تاریخ ستم

ها، استقرار استبداد بر زنان بوده است. برای اثبات این جریان،  ی آن واسطه هدف بی
 ها را در پیشگاه جهانی منصف قرار دهیم. بگذارید واقعیت

یه های ارائه واقعیت گرفت. در  های وضعیت زنان را در بر می شده، تمامی سو
 (، چنین آمده بود:ی استقالل گیری، به پیروی از الگوی خود )بیانیه نتیجه

راه بسیار،  دانیم که تصورات بی رویمان، می  ی بزرگ پیش   در همین ابتدای راه  وظیفه
باید از هر ابزاری که در  های نادرست و ریشخندهایی فراوان در انتظار ماست؛ اما می جلوه

الیی داشته باید نمایندگان و وک ی خود بهره جوییم. می توان داریم، برای دستیابی به خواسته
های خود را به دولت و مجلس ارائه دهیم  خواستدهای تبلیغی پخش کنیم، دا باشیم، مقاله

پی  این  ها بکوشیم. ما امیدواریم که در و برای جلب پشتیبانی  مطبوعات و دیگر تریبون
 (9)های دیگر کشور تشکیل شود. هایی دیگر در بخش  کنوانسیون کنوانسیون، رشته

ی زیر را که از سوی الیزابت کدی ارائه شده بود،  مچنین قطعنامهکنوانسیون، ه
 تصویب کرد. در قطعنامه آمده بود:

 ی زنان این کشور است که حق مقدس رأی را برای خود به ما مصمم هستیم که این وظیفه
 دست آورند.

جلسه  ی صورت خالصه این قطعنامه با اکثریتی ناچیز به تصویب رسید. در انتهای  
 (8)را امضا کردند.« ی اصول اعالمیه»مرد،  89زن و  03ه است که آمد
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دار،  در این هنگام، بورژوازی امریکا هنوز نقشی پیشرو و انقالبی داشت. جنوب  برده
کار مزدی بود. جنبش فمینیستی مبتنی بر داری   مانعی بر سر راه پیشرفت اقتصاد سرمایه

در  ،بی، نقشی پیشرو ایفا کرد. با وجود اینانقال-هم چونان جناحی از نیروهای بورژوا
ی  ی سرمایه که کشور را تحت سلطه 7305تا  7307های  پایان جنگ داخلی سال

ی فمینیست آن، هر دو با  صنعتی  شمال متحد کرد، بورژوازی در کلیت خود و شاخه
 های رادیکال مخالفت کردند. دگرگونی

ها از  الغای بردگی رخ داد. فمینیست اینجا بود که شکافی میان جنبش زنان و جنبش
در آن ماده به  .برآشفته شدند 7300ی الحاقی چهاردهم سال  نابرابری موجود در ماده

ی زنان، چه سیاه و چه سفید  که همه پوست حق رأی داده شده بود، در حالی مردان سیاه
استم را قطع من دست ر»گفت:  را از آن محروم کرده بود. سوزان بی. آنتونی با خشم می

«. ها شوم خواهم کرد چنانچه بخواهم به جای زنان، خواستار حق رأی برای کاکاسیاه
ها،  افریقایی»و اعطای حق رأی به  1«سامبو»ی تحقیرآمیزی به  الیزابت کدی اشاره

 «رسد شان به خاک کشور ما می محض این که پای ی بیگانگان نادان به ها و همه چینی
 (3)کرد.

کار شد.  نام و محافظه ازپیش خوش ی نوزدهم، جنبش زنان بیش ن سدهبا سپری شد
 گوید: باره می نگار در این تاریخ 2ایلین کرادیتور

که حق رأی زنان آرمانی رادیکال بود، تعدادی اندک از پیشگامانی که عزم مقابله با  هنگامی
رأی زنان انتظار  نکوهش همگان را داشتند، رهبران آن بودند. در دورانی که مدافعین حق

ای بر خالف رسوْم  شان پرتاب شود، داشتن عقیده ی گندیده به سوی مرغ و میوه داشتند تخم
ی  ی زنانی بود که در مقابل خصم و کین عمومی، زندگی خود را وقف اقامه بایسته
تا تر کرد  قدم را ثابت ایشانی خود  شد، به نوبه ها می کنند. برخوردی که با آن شان می دعوی

                                                                        
1  .Sambo – شود. )م.( پوست نسبت داده می ای نژادپرستانه در انگلیسی که به افراد سیاه واژه 

2. Aileen Kraditor (1928-2020) 
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. اما از چالش کنند دشمَر  ی هر آنچه که جامعه در قلمرو مذهب و سیاست مقدس می درباره
ای ارجمند و معتبر شد و زنانی که  ی نوزدهم، حق رأی زنان، مسئله ی سده آخرین دهه

توانستند بدون هراس  دیگر باورهایی متعارف داشتند، اکنون می ی تمامی موضوعات   درباره
 (5)ها روی برگردانند، به سازمانی مدافع حق رأی بپیوندند. ز آناز اینکه مردم ا

در اواخر سده، با دگرگونی بورژوازی امریکا از نیرویی پیشرو به نیرویی ارتجاعی، 
ها و  ای به جز حق رأی زنان، با مردان این طبقه دیدگاه زنان این طبقه که بر سر هر مسئله

  طبقه ستیز و به دپرست، بیگانهسان و مشترک داشتند، نژا هایی هم ارزش
ت ضد  کارگری   شد 

توانند از محیط ایدئولوژیک، سیاسی و اجتماعی  یک نمی شدند. نه زنان و نه مردان هیچ
 رها گردند. برند که در آن به سر می

ها، پیدایش جنبش  برخی عوامل، گرایش به راست را تقویت کردند. یکی از آن
انداخت.  به راه می  هایی گسترده بود که اعتصاب 7316ل کارگر پس از سا ی طبقه رزمنده

بود که نزدیک به صدهزار کارگر از  7311در سال  آهن اعتصاب بزرگ راهها،  یکی از این
پی در آن شرکت داشتند. عامل دیگر، گسترش جنبش  سی سی ی می تا درهاطلس ی  کرانه

جنبش زنان کنار گذاشته شده  وبیش همواره از پوست کم زنان به جنوب بود. زنان سیاه
متوسط   دهی زنان طبقه ی نوزدهم به سازمان بودند. اما این جنبش از اواخر سده

 سفیدپوست جنوب پرداخت، زنانی که آشکارا نژادپرست بودند.
نشینان و  تباران، زاغه پوستان، خارجی جریان راست از چند چیز در هراس بود: سیاه

ها برای حق رأی  زنان طی چندین  با آنکه خواست فمینیست ،کارگران رزمنده. بنابراین
آمد، از اساس  هایی که در پشتیبانی از آن به میان می دهه بدون تغییر مانده بود، استدالل

شد. برای نمونه سوزان  ستیز مطرح می هایی نژادپرستانه و بیگانه تغییر کردند. استدالل
مردان »، به انتقاد از اعطای حق رأی به تر از گذشته بی. آنتونی بسیار پرخاشگرانه

انجمن ملی حق رأی از رهبران  1پرداخت. کری چپمن کت« شعور و نادان کاکاسیاه  بی

                                                                        
1. Carrie Chapman Catt (1859-1947) 
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« نشینان زاغه»و « های نادان خارجی»با حق رأی برای  (NAWSA) 1زنان آمریکا
به زنان  نشینان را لغو کنید و این حق را حق رای زاغه»گفت:  پرده می مخالف بود. او بی

جذابیت داشت که  انجمنرو اعطای حق رأی به زنان به این سبب برای  از این«. بدهید
 (0)«.ضامن ماندگاری  اقتدار و برتری سفیدپوستان در جنوب خواهد بود»

 نویسد: گونه که ایلین کرادیتور می همان ،ترتیب بدین

های بالغ نبود.  امریکایی ی به همه اعطای حق رأیجنبش حق رأی زنان دیگر کارزاری برای 
پوستان در جنوب و  ها همچون سیاه در عوض، پیشنهاد سلب حق رأی از برخی امریکایی

 (1)تباران در شمال، به بخشی مهم از اصول اعتقادی آن تبدیل شده بود. خارجی

ای نوین برخوردار شد. برآورد  در چنین زمانی، جنبش زنان، از پشتیبانی  توده
به هفده هزار تن در  7328تن در سال  785756، از انجمناد اعضای شود که تعد می

، صدهزار تن در 7276تن در سال  515666، 7261تن در سال  355567، 7265سال 
 (3)رسید. 7271و دو میلیون تن در سال  7275سال 

هاییمتفاوتدرجهان

داشتند. شرایط  های بورژوا فاصله با فمینیست ها کارگر  امریکایی فرسنگ زنان طبقه
ساعت کار هفتگی، دستمزدهایی  36تا  16فرسا بود. در ازای  زندگی زنان کارگر طاقت

گونه امکانات و خدمات  های کثیف، بدون هیچ کردند و در محله ناچیز دریافت می
 بردند. سر می درمانی و بهداشتی به

ل مردان بود. افزون بر های کارگری برای زنان کارگر دشوارتر از  یابی در اتحادیه تشک 
هایی  ی کارگر  نوباوه در سراسر جهان، دشواری های مشترک برای کل طبقه سختی

ی آنجا سرچشمه  ی ویژه زمینه دوچندان در ایاالت متحده وجود داشت که از پس
گرفت: فراوانی  جمعیت مهاجر در شهرها، تداوم موج مهاجرت به کشوری وسیع با  می

                                                                        
1. National American Woman Suffrage Association 
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االن اتحادیه ،نینساختاری نامتمرکز. همچ بایستی به ترور و سرکوب  های کارگری می فع 
 دادند. خشن دولت و کارفرمایان تن در می

ل به یابی و موانعی که ظاهرًا دستیابی به آن را  سبب ستیز میان تمایل کارگران به تشک 
ها و  کند، تاریخ جنبش کارگری امریکا عمدتًا، سرگذشت  پیشروی ناممکن می

یابند. کارگران در هنگام پیشروی  ر است که در مقیاسی بزرگ تداوم میمکر   های روی سپَ 
ای که در  گونه دهی کنند، به هایی صنعتی و عمومی سازمان کوشیدند اتحادیه می

ی کارگران، ماهر و ناماهر، زن و مرد، سیاه و سفید باشد. در پی این  ی همه برگیرنده
آمد،  ای در پی آن می وی تازهرسید. باز پیشَر  را میها ف ی فروپاشی اتحادیه وی، دورهپیشَر 

دهی کارگران ماهر  گزینند و صرفًا به سازمان خطر برمی ها راهی بی اما این بار اتحادیه
گذارند. این گام، شورش  پوستان را کنار می پردازند و در عمل زنان و سیاه سفیدپوست می

ل را به دنبال دارد که رادیکا هایی انقالبی به  شوند و عماًل گام تر می لکارگران غیرمتشک 
وی  گسترده َر  دارند. سپس یک پس های صنعتی و عمومی برمی سوی تشکیل اتحادیه

 شود و این ماجرا به همین منوال ادامه دارد. انجام می
ی صنعتی، بر سازمان کارگران در عرصه  روی و پیشروی  کارگران در جبهه پس

ی کارگر  امریکایی بین  روست که جنبش سیاسی  طبقه نگذارد، از ای سیاسی اثر می
 کند. راست نوسان می سندیکالیسم انقالبی و رفرمیسم افراطی  

 بگذارید ماجرا را شرح دهیم.
 76دهی کارزاری برای  ی کارگران زن، سازمان های برجسته نخستین تالش یکی از

 75روزه بود. روز  اری  ششی ک ساعت کار روزانه در هفته 75ساعت کار روزانه به جای 
ی نساجی پنسیلوانیای غربی  هزار زن شاغل در کارخانه ، پنج7335سپتامبر سال 

وی رها نزدیک به یک ماه مقاومت کردند تا اینکه برخی، از  اعتصاب کردند. آن
ها تنها هنگامی دوباره به اعتصاب پیوستند که  درماندگی، سر کارشان برگشتند. آن

ها  درها را گشودند و زنان را از پشت ماشین« کارخانه به کارخانه» کنندگان اعتصاب
ت  بیرون کشیدند. سرانجام، آن ها بدون اینکه به چیزی دست یابند، ناگزیر از شد 

 (2)گرسنگی به سر کار برگشتند.
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شمار برای تشکیل اتحادیه که از تمام  های بی ها و تالش نسل بعدی، پس از اعتصاب
ین برداشت. در  اتحادیهها تنها چند  آن ی صنفی و کوچک برجای مانده بود، گامی نو

ی  اتحادیهنگاران  ی یکی از تاریخ تشکیل شد. به گفته 1ی ملِی کار اتحادیه 7300سال
برابر در  ی دستمزد   ها در سطح جهان بود که مطالبه ی نخستین سازمان در دسته ملِی کار
 اتحادیه»کشید و آنان را در مقام رهبری نیز قرار داد. برابر را برای زنان به میان  ازای کار  

پوست استقبال  نخستین فدراسیون ملی کارگری امریکا بود که از نمایندگان سیاه
 (77)پابرجا ماند. 7318این اتحادیه تنها تا سال  ،شوربختانه (76)«.کرد

در سراسر  های کارگری پس از نیم قرن مبارزه و فداکاری، تعداد کل اعضای اتحادیه
 (79).تن بود 565666، تنها 7313کشور در سال 

سلحشورانکار

پدید  2سلحشوران کارکه زمان مگر آن  ،ری چشمگیر نشدیتغیدستخوش هیچ چیز 
، از درون یک سلحشوران کارهای پیشین بودند.  ی تمامی مجاهدت آنان چکیده .آمدند
با  7337کیل شده بود و در سال تش 7302ی مخفی  برادرانه برخاستند که در سال  رسته

دهی کارگران در مقیاسی  های آیینی خود، چرخشی جدی به سوی سازمان رهایی  ویژگی
د در  آوردن تمامی بخش»چنین بود:  سلحشوران کارای کرد. هدف  توده های صنعت مول 

کشان از ثروتی که خوْد خالق  مین سهمی درخور برای زحمتأت»و « قالب یک سازمان
نگار جنبش کارگری امریکا در این باره چنین  ، تاریخ3فیلیپ اس. فونر (78).«آنند
 نویسد: می

                                                                        
1. National Labor Union 

2. Knights of Labor 

3. Philip S Foner (1910-1994) 
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دهی و رهبری مشترک را در جنبش کارگری امریکا به  ای از سازمان گونه سلحشوران کار
وجود آوردند که کارگران ماهر و ناماهر، زن و مرد، شمالی و جنوبی، سفید و سیاه، بومیان 

 (73)گنجیدند. ی سیاسی و مذهبی در آن می  باران با هر عقیدهت امریکا و خارجی

گرفت که بتوانند به زبان مادری   دهندگانی را به کار می سازمان سلحشوران کار
های ملی و همچنین  بندی ها سخنرانی کنند و مجامعی بر اساس گروه کارگران برای آن

ذاری کرد. در چنین مواردی گ های گوناگون پایه از کارگران  ملیت« مختلط»مجامعی 
های لهستانی،  گان بتوانند در مجمعی واحد به زبانددهن اغلب نیاز بود که سازمان

 (75)مجاری، آلمانی و انگلیسی صحبت کنند.

نفر بود،  25931تعداد اعضای آن  7313این سازمان با شتاب رشد کرد. در سال 
نفر و در سال  935780به  7336نفر، در سال  965757این تعداد به  7312در سال 

 یها ی سال نفر افزایش یافت. بیشترین رشد این سازمان در بازه 575273به  7338
 (70)نفر به آن پیوستند. 0665666بود که  7330تا  7335

پوست در جنوب  دهی کارگران سیاه هایی فراوان برای سازمان کوشش سلحشوران کار
ها مجبور به فعالیت مخفی بودند.  شان بود، و آنانجام دادند. خطر مرگ همواره بیخ گوش

ها هزار  های بسیار با این سازمان، ده ها و مقابله ها و نیز مخالفت با وجود این سختی
اند، به این  ای کارگران نبوده پوست که تا آن زمان هرگز عضو جنبش اتحادیه کارگر سیاه

پوست عضو این  کارگر سیاه هزار 26، نزدیک به 7331در سال  (71)سازمان پیوستند.
ای،مجامع ملی، منطقه –ی سطوح  پوست در همه کارگران سیاه سازمان بودند.

–هایایالتیومجامععمومیکنوانسیون ترهبریبرگزیدهشدندوایندرحالیم بهس 
اعضای،مواردبیشتردرکهپوست سیاهبود.داشتندقراراقلیت(81)در

کار نمسلحشوران سیاهبه از تالشایندگی برگزاریپوستان، برای هایی
ها خیابانومختلطدرسطحهاییگستردهراهپیمایی لوبرای نمونهکردند. در ویل،یئ،
00666سیاه رویسیاهاننفر به پارکیکه پارکملیرفتند، سفیدپوستبه پوستو

بدین و بود شهرهایبیبسته همشکستند. در آالباما،سانسدهایتعصبرا رمنگام،
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پوستاندرنخستینبارسیاهبرایهاییگستردهبودندکهداالسوتگزاسشاهدراهپیمایی
(81)کردند.هاسخنرانیمیآن

کار سلحشوران راستین دهی سازمانبرایکوششی زنان نیز زنان همکردند.
شورمندانهواکنشنشاندادند:

عضوتشکیالتاعتصاب هاینساجیدرکارخانه8111کهدرسالنسلحشوراهایزنان 
 ریور، کارخانهووستر وفال در نمونهدوز کالههای شد، برپا جنوبی نورواک هایی

برجسته سال در نمایشگذاشت. به را استقامتانقالبیون یکیاز8111یرزمندگیو
فراموشاعتصاب دهههای آن بهنشدنی  ، 0166دست عضو قالیباف  رانسلحشوزن 
کاردهی سازمان نیویورک یانکرز  در پسران و اسمیت الکساندر شرکت در که شد

(06)کردند.می

 استکه سلحشورانچنینبرآوردشده سال باالترینتعدادکه هنگامی،8110در
 داشت، تاریخخود در 16عضویترا یعنیدرحدود داشت، زن عضو 1هزار 1تا

(08).درصدتعدادکلاعضا
نیوجرسیبرای،رانکارسلحشو کار  برابریدستمزدزنانپیکارکردند.عضوهیئت 
 سال 8110در گفت: »چنین از اینجا که هنگامیدر به کاردختران سلحشوران
میپیوسته دریافت مردان با برابر دستمزدی کننداند، درلوسیاتحادیه«. آنجلس

میانه در کار عمومی سیمای دههبررسی ی نتیجه8116ی میچنین کند:گیری
سلحشورانکار» تشویقمیستکهمامیسازمانی اتنها کندودانیمعضویتزنانرا

 برابر دریافتدستمزد بر استو زنان کامل برابری پافشاریبرایخواستار برابر کار
(00)«.کندمی

بماند.هایشنتوانستپایدارباوجودتمامیدستاوردسلحشورانکارباری، سازمان
لاین هاییجدیداشت.،کاستیتشک 

کارگرینبود.کارفرمایاننیزخواهانپیوستندخالصطبقهسازمان،سلحشورانکار
کارگریآن،نقشیمهمدرتعیین،اعضایغیرطبقه8116ییدههبهآنبودند.تامیانه

سیاست این مجامع سیاستسازمانهای و کردند منافعپیدا برخالف اکثریتهایی
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 گرفتند. پیش در کارسازماناعضا سلحشوران بر تمرکز جای برایها اعتصاببه
اتحادیهرسمیتبه افزایشدستمزها،کاهشساعتشناسی  کاروبهبودشرایطکار،ها،

دهی سازمانرویتعاونیطریقاینازکهامیداینبه،شدمتمرکزتولیدهای«فردیهر
خودمرئوسورئیسسازدرا».براندازندرامزدیسیستمو

آخر در کمو البته که نکته، این به کهاهمیتباید کنیم اشاره نیست، نکته ترین
روحیهکلیسایکاتولیکنیزنقشیکلیدیدربی سلحشورانسازمانیرزمندگیرمقی 

ایفانمود.کار
رهکارفرمایانبابهره8111و8110هایدرسال سلحشورانبریبرداریازضعف 

کارخانهراتعطیلکردند066ایتهاجمیگرفتند.بیشازوبحراناقتصادی،سویهکار
8008086واعضایازاکثرًاکه(کارکارگرسلحشوران.شدنداخراجکاراز)(02)بودند

همیندرسترهبریکهبود اینسلحشورانکارجا بههرگونهپیکارجدیپشتکرد.
سالدر8110رهبریآرایسومدو با مگردرزمانیکهاکثریت، ،هرگونهاعتصابرا
یدادهباشد،ممنوعکرد.اگربهکمکمالیازبیروننیازبوداعتصابأمخفیبهآنر

شدمگرآنکهیکعضوهیئتاجراییخواهانارجاعآنبهداوریباشد.درممنوعمی
گرآنکههیئتاجراییباآنموافقتصورتعدمموفقیت،بازهماعتصابممنوعبودم

نماید.
،تعداداعضایآنکاهشیافتوازسلحشورانکارهایرهبریدرپیاینسیاست

166سالدرتن8110هزاربه ،186ژوئیه رسید.یک8111یسالهزارتندرماه
بهاعضاتعداد،آنازپس008081سالسالدر.یافتکاهش8116تناعضاتعدادبه
 در بود. رسیده تن 8112صدهزار به تعداد 11021این سال در و به8111تن

(01)هزارتنکاهشیافت.بیست
کار بورسلحشوران تالشوقربانی  شدند. خود ایجادکراسی راه در سترگ های

میاننیرومند هاینژادی،باورهایانبههدفازمیانبرداشتناختالفکارگرهمبستگی 
اتحادیهسازمانوجودآمده،بهرتی،جنسییامّلیبهپایانرسید.درخألمذهبی،مها ای 

درآنجایینداشتند.پوستان سیاهامااینبار،کارگرانناماهر،زنانو–نوینیسربرآورد
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مریکاافدراسیونکار

کارفدراسیون،پاشیدفروکارسلحشورانتشکیالتکه1مریکااهنگامی(LFAکه)
سال آ8118در بود، شده نهاده هستهبنیاد اما رهبریپیوسته آنچه بود. حالرشد در

کار فدراسیون سلحشوران  بهاز نیاز بلکه بیشتر، رزمندگی  به نیاز نه فراگرفت کار
دوراندیشیوحشیبیشتردربرابر اینرهبری، سرتسلیمگریحملهبود. یکارفرمایان،
کارگراندراتحادیهبرایودهرکوششیکهمتقاعدشدهبچرا،فرودآورد هایهمبستگی 

وسعت طریق از که صنعتی اتحادیهقدرتمند  پایگاه  به پیشهبخشی موجودهای وری 
بهمعنایدعوتبهسرشاخشدنبامؤسسه هایبزرگودولتخواهدصورتبگیرد،

ها سازمانآوردیجزتخریببود،واینره از خواهدداشت.موجوددرپینیکارگری 
هادرپیتوافقوسازشباکارفرمایانبرسرمواردیبودکهازطریقآنفدراسیون،رو این

–ماهروناماهربیشتریهاراحفظکنند،حتیبهبهایاینکهکارگراننیمهبتواننداتحادیه
اززیادیبخشها آنکهخارجیوسیاهکارگرانبودندزنانوتبار–ش(01)وند.قربانی

هاراهپوستتوانستندبهدروناتحادیهشمارازکارگرانسیاهتعدادیکمکه هنگامی
 شعبهها آنیابند، در محلرا یا ها جداگانه دهی سازمانهایی یک  فدراسیونکردند.

شمرد. این واقعیت را  پوستان را خوار می طلب  سفیدپوست بود که سیاه سازمان برتری
ق نفرت نژادی داشت که مشو   از همه ابراز میپرواتر  بی فدراسیونرهبر  2ساموئل گامپرس

احتیاط،  خیال، بی پوستان را زنگی، خرافاتی، جاهل، بی پوستان بود. او سیاه علیه سیاه
ی مسائل مبرم و حیاتی نظیر محرومیت از حق  خواند. گامپرس درباره تنبل و فاسد می

ها،  سیاهان از هیئت منصفه، جداسازی در مدرسهپوستان، حذف  رأی، قتل و کشتار سیاه
با کارگران  (90)کرد. ی سکوت میکل   های عمومی، به آهن و سایر مکان ها، راه کالج

                                                                        
1. The American Federation of Labor 

2. Samuel Gompers (1850-1924) 
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مخالف  فدراسیونافزون بر این، رهبران  .شد تبار هم به همین ترتیب برخورد می خارجی
 .سیونفدراها در  ها به کشور بودند، و البته مخالف عضویت آن ورود آن

 فدراسیونماهر و ناماهر بودند، در  نیمه کارگران  بخشی از زنان که اکثرًا  ،همچنین
ی شاگردی طوالنی،  نیازهایی چون دوره ها از طریق پیش مورد نیاز نبودند. حذف آن

ها تنها  ی زنان ممکن شد. برخی اتحادیه های ویژه ورودی و آزمون پرداخت مبالغ گزاف  
کار بودند.  هایی خاص از صنعت مشغول به پذیرفتند که در رشته میزنانی را به عضویت 

 (91)کردند. هایی که درآمد باال دارند، حذف می معمواًل در چنین مواردی زنان را از رشته
های  شدند، گرایش به ایجاد اتحادیه جایی که زنان به عضویت اتحادیه پذیرفته می

در یک  فدراسیوندهندگان  نبود که سازمانآور  شگفت ،رو جداگانه وجود داشت. از این
دهند و مذاکره   کارگاه یا کارخانه، دو اتحادیه، یکی برای زنان و یکی برای مردان تشکیل

کند. زنان  ها را نمایندگی می رد که هر دوی آنبی مشترک پیش ب ا کارفرمایان را کمیتها ب
ها تمام شده است.  ه زیان آنله کردند که چنین سامانی بکارگر بارها از این مسئله گ  

مردان داشته باشند و  کار   خوبی   پنداشتند که زنان نباید کاری به مردان چنین می»چراکه 
 (93)«.ی نیمی از درآمد مردان پول درآورند حتی به اندازه

شکنی فعال  چنین در اعتصاب این فدراسیونکجای دیگر، سازمانی همچون   در هیچ
 نویسد: در این باره می نبوده است. فیلیپ فونر

برابر صنف دیگر  بود. صنفی در فدراسیونشکنی، رویدادی معمول در  اعتصاب
شکستند و  شان را درهم می کرد؛ کارگران اتحادیه اعتصاب برادران شکنی می اعتصاب

، محل اسکانی برای فدراسیونهای کارگران ساختمانی   آور اینکه اتحادیه شگفت
کنی گزینند، همین افراد گمارده شدند تا اعتصاب در آنجا ُس  شکنان ساخت که اعتصاب

 (92)را درهم شکنند. فدراسیونهای  سایر اتحادیه

وجود نداشت.  فدراسیونجای دیگری فسادی در مقیاس فساد موجود در   در هیچ
ها،  ها، کارانه ی اتحادیه، هدیه عبارت بود از غارت خزانه فدراسیونمنبع درآمد سران 

گیری از اعضای اتحادیه و کارفرمایان،  ها، رشوه گیری بالعوض، حق حساب های وام
ها، مذاکره بر سر  ها یا ممنوعیت آن های کالن برای جلوگیری از وقوع اعتصاب رشوه
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انگاری  مفاد قرارداد، همکاری با کارفرمایان جهت  و یا نادیده« منطقی»قراردادهای 
هایی که از  راخوان اعتصاب علیه رقیبهای مشخص و ف تشکیل انحصارها در رشته

 (86)زدند. ها سر باز می پیوستن به انحصارها یا پاسخ به دعوت آن
شان باشد به  ، برای آنکه همه چیز تحت تسلطفدراسیون کار امریکاهای  بوروکرات

ها باندهای هوادار  خود را تشکیل دادند، انتخابات  زدند. آن کارهایی افراطی دست می
هایی برپا کردند که نمایندگان آن از کارمندان  ازمان دادند، کنفرانسساختگی س

جیر کردند که با هرگونه مخالفت درون کشانی اَ  شد و آدم ها تشکیل می وقت آن تمام
 ها مبارزه کنند. اتحادیه

تباران و زنان  ، کارگران ناماهر، سیاهان، خارجیفدراسیونقربانیان اصلی بوروکراسی 
طور که در  ها به یکدیگر پیوند خورده بود، همان ی این گروه شوم همه بودند. سرنوشت

 ها به یکدیگر گره خورده بود. ، سرنوشت روشن آنسلحشوران کاری  دوره

کارگرانصنعتیجهان

ماهر،  حقوق و کارگران فصلی، کارگران نا ی مهاجران بی های گسترده بیداری توده
کارگران شان بسته بود، به پیدایش  به روی ر امریکافدراسیون کازنان و مردانی که درهای 

 موسوم بودند. 2ها به وابلی اتحادیهانجامید؛ اعضای این  (IWW) 1صنعتی جهان
بیگ »ای دیگر برای ایجاد این تشکیالت بود.  در روسیه نیز انگیزه 7265انقالب سال 

مؤسس در ماه  ، در کنفرانسکارگران صنعتی جهانترین رهبر  برجسته 3وود هی« بیل
رم جنبش نوین در سراسر اامیدو»به این موضوع اشاره کرد و گفت:  7265ژوئن سال  

ی کارگر  کشور چنان رشد کند که اکثریت عظیم کارگران به آن بپیوندند و همانند طبقه

                                                                        
1. Industrial Workers of the World 

2. Wobbly 

3. Big Bill Haywood (1869-1928) 
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داری به شورش  پا خاسته است، علیه نظام سرمایه داری به روسیه که اکنون علیه سرمایه
 (87)«.برخیزند

ای  اتحادیه»کارگران باید در  تمامیمعتقد بود که  کارگران صنعتی جهانی  اتحادیه
ای که با سالح اساسی کارگران یعنی  دهی شوند، اتحادیه سازمان« فراگیر و واحد

رد و این امر چنان فزونی یابد که به سالح انقالبی  اعتصاب، پیکار طبقاتی را به پیش بَ 
داری را به زیر خواهد  ای که از این طریق سرمایه اتحادیه اعتصاب عمومی تبدیل شود،

 ها باشد. کشید و دولتی کارگری ایجاد خواهد کرد که هدایت آن در دست اتحادیه
، اعضای حزب سوسیالیست کارگران صنعتی جهاندر آغاز، همگی اعضای رهبری 

کارگران بود.  گرایی صنعتی انقالبی اش هوادار پروپاقرص اتحادیه بودند که جناح چپ
کرد: برای دستیابی به حقوق  همواره در پیکارهای سیاسی مداخله می صنعتی جهان

هایی علیه آوارگان و  مدنی، آزادی بیان، دفاع از حقوق زندانیان، مخالفت با قانون
اعتنا نماند. او  های انتخاباتی هم بی به سیاست« بیگ بیل» (89)ولگردان و مواردی دیگر.

مندترین و مؤثرترین مبارزان  حزب سوسیالیست در انتخابات یکی از قدرت
نیز کاندیدای  7260و در سال  7263و  7263های  جمهوری و کنگره در سال ریاست

 (88)حزب برای فرمانداری  کلرادو بود.
وود را  سازی کرد و هی اش را پاک ، جناح چپ7279اما حزب سوسیالیست در سال 

وود حزب را ترک  برکنار نمود. هی کارگران صنعتیی رهبری ی اجرایی حزب برا از کمیته
کرد و به هزاران نفری پیوست که در جناح چپ بودند و از حزب اخراج شده یا به میل 

، بیش از پیش به کارگران صنعتی جهانی  خود کنار رفته بودند. از این پس، اتحادیه
 ید و اقدام سیاسی را نفی کرد.تموضع غیرسیاسی درغل

برای کارگران مهاجر غربی صادر   فراخوانی ویژه کارگران صنعتی جهانی  ادیهاتح
ل از مجردان، بی ها و کارگران  خانمان کرد. این کارگران ارتش درگردش  چندمیلیونی متشک 

کردند.  های بارکش  خالی در پی کار حرکت می رابه ماهر و ناماهری بودند که در ا نیمه
های  روی زمین  های ساختمانی و بر بری، معادن، پروژه های چوب ها در کارخانه آن
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شان، در هنگام  های نژادی، ملی و مذهبی تفاوت رغم بهها  کردند. آن کشاورزی کار می
 (83)آمیختند. جوشیدند و با هم درمی زادانه با یکدیگر می ها آ این مسافرت
الید. برای جذب ب از اینکه برای کارگران مهاجر جذاب بود، به خود می اتحادیه

، 7279در پایان سال  اتحادیهای پرتیراژ به زبان خارجی منتشر کرد.  تباران، نشریه خارجی
های گوناگون انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، پرتغالی،  سیزده نشریه به زبان

کرد. اکثر  عبری و ژاپنی منتشر می ،روسی، لهستانی، اسالو، لیتوانی، مجاری، سوئدی
 (85). ها عمری کوتاه داشتند این نشریه

پوست انجام شد.   دهی کارگران سیاه برای سازمان  هایی ویژه تالش ،همچنین
ی برابری کامل به  درستی و منصفانه بر پایه به کارگران صنعتی جهانی  اتحادیه
تی داد، ح گفت و وعده می به آنچه می اتحادیهپوست پرداخت.  دهی کارگران سیاه  سازمان

نه نژاد، نه کیش و نه »جا بود که پرچم  کرد و همان  عمل می ،های جنوبی در اعماق ایالت
 (80)ز درآورد. ی سیاه و سفید را به اهتزا  بلکه پیکار مشترک کارگران  همبسته« رنگ

دادند، در میان کارگران  را مردان تشکیل می  اتحادیه غربی که بیشتر اعضای در حالی
از مبارزه برای  شدیداً  اتحادیهاماهر شرق، زنان نیرویی چشمگیر بودند. ماهر و ن  نیمه

 خیزشزناندر کتاب خود به نام  1ستود. ام. تکس کرد و آن را می حقوق زنان دفاع می
 نوشت:

را پرورش خواهد داد   ها نیرویی رزمنده شادوش مردان در اعتصاب زودی پیشروی زنان دو به
ها قهارتر و   مؤنث  گونه»دهد ... به بیان کیپلینگ  های آن پایان می داری و هراس که به سرمایه

 وو به آن باید افزود که مردان در حضور زنان و با یاری «. هاست تر از مذکر آن مهلک
صنعتی برای انکشاف رزمندگی  ای   شوند. جنبش اتحادیه تر می  ها قهارتر و مهلک تشویق آن

 (81)کند. هر دو جنس تالش می

                                                                        
1. Meredith Tax (1942) 
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های زنان کارگر داشتند و   ای به تمام جوانب فعالیت ، توجه ویژهاتحادیهبوعات مط
کننده یا  عنوان اعتصاب زنان به همواره بر نقشی که  اتحادیههای اصلی  گزارش اعتصاب

 گذاشتند.  ها داشتند، دست می پشتیبان  مردان در هنگام بستن ورودی
در  اتحادیه کارگران صنعتیدست  ان بهدهی اعتصاب روسپی  به احتمال زیاد، سازمان

ی تاریخی از این نوع است. فیلیپ فونر   ، نخستین نمونه7261نیواورلئان در آوریل سال 
 کند:  ماجرا را چنین بازگو می

ی کارگران صنعتی قرار  های فعاالن اتحادیه  تعداد زیادی از روسپیان شهر تحت تأثیر فعالیت
بهبود شرایط زندگی خود خواهان ها بریزند و  ند به خیابانخواست ها می گرفتند که از آن

را که روسپیان « هایی  اقکتا»ی  بهای اجاره کوشیدندها در چندین خانه   مادام. بشوند
 ها به کردند، دو برابر کنند. دختران پس از بحث پیرامون چگونگی انجام کار استفاده می

دهی کردند و با انتخاب  سازمان 1ندب یک ورودی ،کارگران صنعتی جهاندست فعاالن 
ی اصول خود  بر پایه کارگران صنعتی جهاننمایندگانی به مبارزه علیه کارفرمایان برخاستند. 

کرد، در این مورد نیز  شان می  ی اعضا را ملزم به همبستگی با خواهران شورشی که همه
 کنندگان پیروز شدند.  صابها را تحریم کرد. اعت خانه  واکنش نشان داد و مراجعه به روسپی

کارگران صنعتی )ارگان  صدایخلق. پس از چندی،  مثل شادمان شدند به زنان از این مقابله
نوشت که « را بایکوت کردند 2دختران، زردپاها»در جنوب( گزارشی با عنوان  جهان

 داران   ی موسوم به ردالیت، از فروش تن خود به رمه دختران در منطقه»گفت  می
کنندگان در بیوت   ، یعنی نظامیانی که برای سرکوب اعتصاب«سر باز زدند  شکنی اباعتص

 (83)روانه شدند.

                                                                        
1  .Picket Line  یاPicketing  شده که  به صفی گفته میبند برگردانده شده است  ورودیکه

شکنان و یا بردن کارگرانی جدید برای تداوم  دادند تا از ورود اعتصاب اعتصابیون بیرون از محل کار تشکیل می
 فرایند کار جلوگیری کنند.

2  .Yellow-legs نظام ارتش کنفدراسیون )طرفدار ایاالت جنوبی( در  نامی است که به سواره
 .)م.(شد به سبب رنگ پابندشان داده میه های داخلی ایاالت متحد جنگ
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1فلینگارلیالیزابت

ی کارگران صنعتی جهان، زن بودند.  باالی اتحادیه دهندگان رده برخی از سازمان
در سال که  ، هنگامی2ترین  این زنان بود. جو هیل الیزابت گارلی فلین یکی از برجسته

های جعلی و ساختگی به اعدام محکوم  اش با اتهام ای های اتحادیه جهت فعالیت 7275
را نوشت و آن را به الیزابت گارلی فلین « دختران شورشی» گردید، در زندان یوتا، سرود  

 کارگران صنعتی جهانساله بود که به  ، شانزده7260تقدیم کرد. الیزابت گارلی در سال 
پورت  سازی بریج ی الستیک ل پس از آن نخستین اعتصاب در کارخانهپیوست و یک سا

جا حضور داشت: در میان معدنچیان  در کنتیکت را تجربه کرد. از آن پس، او همه
برابر  ماه در 71ایک که  اعتصابی  مسابی آیرون رینج، در میان کارگران نساجی پاس

هزار  98ایستادگی کردند. وی با  چماق، استنشاق گاز، سرما و زندانی شدن  صدها کارگر
شان همراهی کرد. او در میان  کارگر نساجی لورنس در هنگام دو ماه اعتصاب سخت

هنگامی که پنج ماه تمام، دربرابر شقاوت پلیس،  ؛سازان بود بافان لورنس و روبان ابریشم
 انتهاست. دستگیری و گرسنگی پایداری کردند. این فهرست بی

کرد. او  ن از مشی طبقاتی انقالبی  منسجم و استوار پیروی میالیزابت گارلی فلی
فراخوان کارگران ای با عنوان  گاه امتیازی به فمینیسم بورژوایی نداد. او در مقاله هیچ

 چنین نوشت: زنانبه  خطابصنعتی جهان 

جنسیت.  شیارهای نه ،به اعتقاد ما، جامعه در شیارهای طبقات در حرکت است
گذارد.  های اقتصادی کمتر بر ما تأثیر می سیتی در مقایسه با اختالفهای جن  اختالف
، زنان مزدبگیر و همسران کارگران را مورد خطاب قرار کارگران صنعتی جهانی  اتحادیه

تضاد »بینیم. هیچ دلیلی مبنی بر وجود   دهد. ما مبنایی برای منافع مشترک فمینیستی نمی می
ای که در کاخ خود   ، تنها میان زنان وجود ندارد. ملکهذاتی یا احتمال همبستگی« جنسی  

                                                                        
1. Elizabeth Gurley Flynn (1890-1964) 

2. Joe Hill (1879-1915) 
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نشسته است هیچ منفعت مشترکی با خدمتکاران آشپزخانه ندارد. همسر صاحب یک 
خاطر پنج دالر در  ای که به ساله 71ی دختر  ای درباره گونه دغدغه  فروشگاه بزرگ، هیچ

ن برادری مردان، از دید زند، ندارد. خواهری زنان، همچو گری دست می هفته به روسپی
های جلف و احساسات  فریبی محض است. در پشت این عوام فریبی    کارگران عوام

 (82)شود. ی زمخت جنگ داخلی دیده می  بیمارگونه، چهره

« زنان ُمدگرای ثروتمند»ی   الیزابت گارلی فلین، جنبش حق رأی زنان را تحت سلطه
اند گله داشت،  شده« روی جنبش حق رأی دنباله»کارگر  اینکه زنان طبقهاز دانست و  می

 (36)کرد. ای بود که دختران را در فقر و شرمساری اجیر می جنبشی که در دست زنان طبقه
کرد که کلید بیداری زنان کارگر، مبارزه در محل کار است. زنان و مردان   او استدالل می

 دهی کنند. او نوشت: دوش هم سازمان را دوشا هباید مبارز

شان در اتحادیه  خواند تا دوشادوش مردان هم مسلک  زنان را فرا می کارگران صنعتی جهان
ل شوند، اتحادیه قواعد خود را بر کار و دستمزدها   ای فزاینده  گونه باید به ای که می  متشک 

. به دختران جوان بر جهان حاکم گردد ش که همبستگی و قدرت تا زمانی – کند تحمیل
شود که منفعت   ی کار نیست. به مادران یادآور می که ازدواج راه گریز از مسئله دهد نشان می

تواند   چگونه می کارگران صنعتی جهانتنیده است.  شان با منافع طبقه درهم و فرزندانآنان 
کاری و خودخواهی را از میان بردارد؟ با سوق دادن زنان به مشارکت فعال در امور  محافظه
بندهای  ای، ورودی های توده هایی که در جریان آن، گردهمایی  ه اعتصابویژ به ،اتحادیه

هایی شگرف و پرشورند.  های کودکان، انگیزه های زنان و تجمع گسترده، گردهمایی
آوردند. از  گاه زنان را در جایگاه بخشی از اعتصاب به حساب نمی های پیشین، هیچ  اتحادیه

کودکان گرسنه و   ی خالی باشند، نگران  ران سفرهرفت که در خانه نگ ها انتظار می آن
ای آسان برای نمایندگان  سان طعمه ای که غرغرکنان به دنبال آنان بود؛ و بدین خانه صاحب

باکی در پیکار به مردان تعلق داشت، زنان حتی   بود. بی« کاری مردانه»کمپانی. اعتصاب، 
شان از اهداف اعتصاب،   تناسب با درکآن را هم نداشتند ... زنان مدرک خرد کافی برای 

را  کارگران صنعتی جهانکارترین نیروی اعتصاب باشند.  ترین یا محافظه توانند رزمنده می
تالش  اتحادیهدهد. واقعیت این است که این  کنند که زنان را به جلو سوق می  متهم می

 (37)روند.  ها خودشان پیش می کند زنان را عقب نگه دارد و آن  نمی



 

  
 

 777 ی طبقاتی و رهایی زنانمبارزه

کند که رهایی زنان بدون انقالب سوسیالیستی  الیزابت گارلی فلین استدالل می
نیاز است.  انتزاعیبرای رهایی زنان به چیزی بسیار بیشتر از حق رأیی  »شود:  برآورده نمی

انگیزی کنونی زنان را درهم  تواند انقیاد و مالل  هیچ چیزی کمتر از انقالب اجتماعی نمی
شکستن قیود ناشی از ستم جنسی است.  شرط درهم ب اجتماعی پیشانقال (39).«شکند

 گوید: فلین می

شناسم، این است که زنان چگونه قرار است تحت فرمان   تنها مشکل جنسیتی که من می
شناسم،   که تنها عشق، فرمان براند. من تنها یک راه می خود باشند، چگونه آزاد باشند، چنان

به بیان دیگر، چگونه  ؛له که چگونه زندگی کنندئبر این مس آن هم از طریق سلطه یافتن
... بردگی جنسی  چگونه زندگی اقتصادی خودشان را بگذرانند – تغذیه شوند و لباس بپوشند

گری است. حال خواه برای  ست و این تنها بیانی ظریف برای روسپی پیامد  بردگی اقتصادی
 (38)یک شب باشد، خواه تمام عمر.

1«زمادرجون»

ی جنبش کارگری امریکا بود که دو دهه  های برجسته  مادر جونز یکی دیگر از چهره
پیش از الیزابت گارلی فلین فعالیت خود را در جنبش کارگری و رهبری آن آغاز نمود و به 

 ی او نوشت:  سال ادامه داد. الیزابت گارلی فلین درباره 06مدت 

سال دستگیری،  06پروا به مدت  ما بود. او بی ترین زن مبلغ دوران مادر جونز، برجسته 
و افراد مسلح را به   نظامیان و تعقیب و تهدید از سوی پلیس  دست شبه تبعید، بازداشت به

 جان خرید ...
رک متولد شد. هنگامی که به امریکا آمد های ایرلند به نام کُ  مادر جونز در یکی از روستا

ساز بود، به همراه چهار فرزندش در جریان   ی قالبدختری جوان بود. او شوهرش را که مرد
آنها را  اتحادیه ،7301از دست داد و در سال  شیوع بیماری تب  زرد در ممفیس  ایالت تنسی

در آنجا کارش خیاطی برای   به خاک سپرد. مادر جونز تنها و افسرده به شیکاگو رفت.

                                                                        
1. Mother Mary Jones (1837-1930) 
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ار دریاچه مشغول خیاطی بود به که در ویالهای باشکوه کن ثروتمندان بود. او در حالی
هایی شرکت  سوزی  شیکاگو، او در جلسه اندیشید. پس از آتش  فالکت مردم در شهر می

کردند. در پی    ی خود برگزار می شده در ساختمان سوخته و ویران سلحشوران کارکرد که  می
رمیک و پس از کو  ی مک ، بیرون از کارخانه7330کشتار کارگران در روز اول ماه مه سال  
ناپذیر جنبش کارگری تبدیل شد که از یک  خستگی آن، سرکوب  رهبران کارگری، او به مبارز  

انگیخت.  کرد و برمی دهی می نمود و سازمان رفت، تهییج می  اعتصاب به اعتصابی دیگر می
ت ی آنتراسیت پیش رفت و از آن پس عماًل به مد  از ویرجینیای غربی آغاز کرد و تا منطقه

 (33)سنگ، در شرق کلرادو حضور داشت. غالزهای معدنچیان    سال در تمامی مبارزه 96

گذاران    بعدتر یکی از پایه .بود سلحشوران کاردهندگان  مادر جونز از سازمان
حزب و از رهبران اصلی آن )همچنین از بنیانگذاران  کارگران صنعتی جهانی  اتحادیه

ی کارگران  اتحادیهدهی  عالیت وی، کار سازمانی اصلی ف . عرصهشد (سوسیالیست
هرگاه مشکلی برای معدنچیان پیش »نویسد:   وود در این باره می بود. هی متحد معادن

زنی مشغول  شتافت. اگر سربازان بر روی پل به گشت  میآنان آمد، مادر جونز به یاری  می
به کارگران برساند. گذشت تا خود را  بودند، او در سرمای زمستان از رودخانه می

بردند.   آهن او را مخفیانه به همراه خود می  شد، پرسنل راه ها بازرسی می که قطار هنگامی
کرد که  دهی می را سازمان« های زنان ارتش»های معدنچیان،  مادر جونز، به هنگام پیکار

که  یشکنان برخیزند. هنگام تابه به مقابله با اعتصاب  شوی و ماهی  با جارو، زمین
خدایا! باز »گفتند:  شدند، فریادکنان می  صاحبان معادن با صف نیرومند زنان مواجه می

 (35)«اش! گسیخته آن مادر پیر با زنان لگام
توان به   های معدنچیان بسیاری را رهبری کرد که از جمله می مادر جونز اعتصاب

و  7266های  ت در سالی آنتراسی های منطقه  در ویرجینیا، اعتصاب 7327اعتصاب سال  
پینت کریک، کابین کریک و  در 7278و  7279های   های سال اعتصاب ،7269

در لودلو و کلرادو و سرانجام  7273و  7278های  های سال  ویرجینیای غربی، اعتصاب
دهی   او در سازمان (30)اشاره کرد. 7297اعتصاب معدنچیان کانزاس در سال 

شرکت داشت.  7277و  7265، 7263، 7268های  در سالآهن  های کارگران راه اعتصاب
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های  های سال  پیکارهای زنان کارگر  صنایع نساجی را در جریان اعتصاب ،همچنین
های میلواکی را در سال  شوی در آبجوسازی  و اعتصاب زنان شیشه 7265، 7268، 7267
 (31)رهبری کرد. 7276

شد. پس از آزادی از   دستگیر میها  مادر جونز کمابیش در جریان تمامی اعتصاب
، 7279شد. در سال  پرداخت و مجددًا راهی زندان می دهی می  زندان، به تبلیغ و سازمان

ساله بود، در ویرجینیای غربی در جریان اعتصاب معدنچیان دستگیر شد  39که   هنگامی
وجب مریکایی مای اعتراض کارگران   سال حبس محکوم شد. اما موج گسترده 96و به 

یکی از آخرین  (33)شد تا فرماندار ویرجینیای غربی حکم آزادی وی را صادر کند.
بود؛ در این  7272هایی که او در آن شرکت داشت اعتصاب بزرگ فوالد در سال   اعتصاب

 سالگی رسیده بود. 26هنگام او تقریبًا به 
ی بود. زمانی مادر جونز، همچون الیزابت گارلی فلین، از دشمنان فمینیسم بورژوای

برای برپا کردن جهنم »های هواداران حق رأی زنان در نیویورک گفت:   در یکی از جلسه
ی قوی و صدای رسا احتیاج دارید ... دو نسل   نیازی به حق رأی نیست! شما به اراده

اما زنان و مردان کارگر در بردگی به سر  ،است که زنان در کلرادو از حق رأی برخوردارند
ی ثروتمندان برای انحراف زنان از مسائل  از دید وی، جنبش حق رأی، حیله«. ندبر  می

 (32)بود.« و کار خیریه تحریم مشروبات الکلیحق رأی، »ها با  اصلی و سرگرم کردن آن
باختگان   ، در صد سالگی درگذشت. وی در کنار جان7286مادر جونز در سال 

به خاک سپرده  اولیو، ایالت ایلینوی مونت ن دری ویردن، در گورستان معدنچیا اتحادیه
 شد.

«هایسرخنانوگل»

ترین اعتصاب زنان، اعتصاب نساجی لورنس بود که از ژانویه تا مارس سال   بزرگ
ل از  98به طول انجامید.  7279 یت که به  95هزار نفر اعتصابی  متشک  زبان  35مل 

نویسد:  می« فیلیپ فونر»ند. گفتند، در این اعتصاب شرکت داشت  گوناگون سخن می
گاه پیش از این در تاریخ جنبش کارگری امریکا، این تعداد  واقعیت این است که هیچ»
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بخش در یک اعتصاب متحد نشده  های زبانی گوناگون چنین نتیجه و گروه   ملیت
 (56)«.بودند

های خیابانی  هها و رژ بندی ی راه کنندگان، در همه کننده، یا همسران اعتصاب زنان اعتصاب
زده در کنار مردان گام  های یخ ها در خیابان کردند. آن خود نقشی کارساز ایفا می

های خیابانی بودند. مادران  ها و رژه داشتند و اغلب در صفوف نخست راهپیمایی  برمی
کردند و   که کودکان خود را در آغوش داشتند، در کنار یکدیگر راهپیمایی می  باردار و زنانی

نان »ها نوشته شده بود:  کردند که بر آن حمل می پالکاردهاییچون سایر زنان کارگر، هم
رسید تعداد زنانی که هنگام تهدید   به نظر می« ... های سرخ برای همه؛ و همچنین گل

بندی دستگیر شدند، بیش از مردان بود ... زنان از پرداخت  شکننان در جریان راه اعتصاب
ویژه میان زنان ایتالیایی، لهستانی،   دادند، این به ند و حبس را ترجیح میزد  جریمه سر باز می

 (57)روسی و زنان لیتوانیایی آشکار بود.

های  ای برای ارتقای تاکتیک همواره خالقیت ویژه کارگران صنعتی جهانی   اتحادیه
های  راهپیماییها و  ای، رژه بندهای توده ی راه ایده اتحادیهداد.  اعتصابی از خود نشان می

 نظیر بود. فراگیر را به میان کشید. اعتصاب لورنس، نمایش نبوغی بی

های  بندی های اعتصاب راه ها، کمیته  برای مقابله با ممنوعیت تجمع در مقابل کارخانه
بندها )پیشگامان اعتصاب( در  وجود آوردند. هر روز خطوط راه متحرک بلندآوازه را به

کردند تا جلوی  ای که کارخانه در آن قرار داشت حرکت می ه دور منطقهانتها ب ی بی ا زنجیره
شد که  ای خیابانی برگزار می شکنان را بگیرند و آنان را منصرف کنند ... هر روز رژه  اعتصاب

، مارسییزآمدند و سرودهای   در آن بین سه تا ده هزار تن با طبل و شیپور به حرکت در می
کارگران و دیگر سرودهای رادیکال و همچنین سرودهای  بدیهمبستگی ا، انترناسیونال

 (59)خواندند. را می صنعتی جهان

وود بود که  هی« بیگ بیل»شناس اعتصاب، یکی از معدنچیان پیشین به نام  رهبر سر
قاطع و درخشان به پایان   کرد. این اعتصاب با پیروزی الیزابت گارلی فلین با او کار می

 رسید.
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با اینکه در رهبری مبارزات بسیار قدرتمند بود، در  رگران صنعتی جهانکا ی اتحادیه
 اتحادیهکرد. پیش از اعتصاب،  خود پس از آن ضعیف عمل می  نگهداری سازمان

تعداد اعضای آن به  7279عضو در لورنس داشت، در سپتامبر سال  866نزدیک به 
تن  166، این تعداد به 7278با وجود این تا تابستان سال   نفر افزایش یافت، 705666

تجدید قوای زودگذر و سریع در جریان اعتصاب و اتالف و از  (58)کاهش یافته بود.
 چنین بود. اتحادیه خاص  دست دادن سریع نیرو پس از آن؛ روال 

بافی   تن از کارگران ابریشم 955666پس از اعتصاب کارگران نساجی لورنس، 
ی  ب زدند. این اعتصاب پس از شش ماه مبارزهدست به اعتصا 7278پترسون در سال 

های به رهبری   فرسایشی با شکست کامل به پایان رسید. دو شکست دیگر در اعتصاب
اعتصاب کارگران  مدتی بعدترسازی در َاکرون و  های کارگری الستیک ، اعتصاباتحادیه
گاه  ر هیچدیگ اتحادیهدهندگان   . سازمانبودسازی استودبیکر در دیترویت،  ماشین

در شرق کاماًل فرو   نتوانستند نیرویی چشمگیر از کارگران نساجی را گرد آورند و اتحادیه
 ریخت.

که بیشتر زیر نظر اعضای خود در ایاالت غربی  کارگران صنعتی جهانی  اتحادیه
کرد.  های خود را آشکار می بندی و اندیشه نقاط ضعف و نیز قوت  ترکیب  مریکا بود،ا

هایی پایدار میان کارگران مهاجر ناممکن بود. الیزابت گارلی فلین معترف  حادیهایجاد ات
 (53)«.ای ی اتحادیه بنیه دهندگان کم  بیشتر ما مبلغانی معرکه بودیم اما سازمان»بود که: 

سرنوشتی جز این نداشت که سازمانی انقالبی و  کارگران صنعتی جهانی   اتحادیه
اش که   نشد. در اوج قدرتبدل ای و فراگیر  کیالتی تودهگاه به تش کوچک باشد و هیچ

 735357به  7278اش در سال   عضو داشت. تعداد اعضای 955666بود،  7279سال 
 (55)تن کاهش یافت. 775805به  7273تن و در سال 
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1یکارگریزنانانجمناتحادیه

عدم ثبات  دهی زنان از یک سو و در سازمان (AFL) فدراسیون کار امریکاشکست 
انجمن گیری  شکل ایاز سوی دیگر، راه را بر (IWW) کارگران صنعتی جهانی  اتحادیه
دست گروهی از زنان  به 7268( گشود که در سال WTUL) ی کارگری زنان اتحادیه

، این انجمنهای اجتماعی بودند. رهبران  لیبرال بنیان گذاشته شد، زنانی که درگیر فعالیت
رو بود که یکی از آنها به نام آلیس  دانستند. از این  ه چالش انقالب میاتحادیه را پاسخی ب

 نوشت: 7277در سال  2هنری
های اجتماعی  ی گروه ی صنعتی بر گرده های ناعادالنه  اگر تمامی بار  رفع نابرابری

بدوی و خشن انقالب پیش رویمان خواهد بود. تنها   تحت ستم گذارده شود، ما روش
های  ی براندازی  ناروایی می جامعه این است که با کار مشترک، وظیفهبرای تمابدیل 

ای بنا نهند که برای کارگران عادالنه   تولید صنعتی را بر عهده بگیرند و صنعت را بر پایه
 (50)باشد.

 نویسد:   بود. او می 3، لوئیزا پرکینزانجمنیکی دیگر از زنان رهبر 

ای است از  آورد، آمیزه های رادیکال را به ارمغان می فرمکاستی که ر ی بی ا ... نیروی محرکه
های گوناگون جامعه و  اند از صنایع و گرایش زنان و مردانی منصف و مقتدر که نمایندگانی

 (51)ی عملی و بینشی اصیل. های مختلف ثروتمندان، خردمندانی ورزیده با تجربه دسته

نخستین معاون  8ست. جین آدامزدان ی طبقات می  خود را ائتالفی از همه انجمن
های  مردان کارگر ... بضاعت آن را ندارند که ناخوشایندی»گفت:  چنین میانجمن 

، جی. ی کارگری زنان انجمن اتحادیه نگار   به بیان تاریخ«. طبقاتی را مغتنم بشمارند

                                                                        
1. Women’s Trade Union League (1903-1950) 

2. Alice Henry (1865-1943) 

3. Louisa Perkins 

4. Jane Adams (1860-1935) 
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 ها هایی مستقل برای زنان تأسیس کند، اما همگی آن  سازمان» کردتالش  انجمنبوون، 
 (53)«.تکه شدند در نهایت تکه

به دنبال ائتالف با  انجمنی فعالیت مستقل، موجب شد که شکست ایده
، انتظاری جز کارگران صنعتی جهانی انقالبی  های کارگری باشد. از اتحادیه اتحادیه

را  انجمن، اتحادیه کارگران صنعتیسبب که  رفت. بدین احتراز از چنین فعالیتی نمی
به سوی انجمن در نتیجه  (52)دانست.  کاف بین زنان و مردان کارگر میعامل تشدید ش

نسبت به زنان کارگر  فدراسیونهرچند که  کشانده شد، فدراسیون کار امریکاائتالف با 
 توجه بود.  بی

در نیویورک که آن را قیام  7262دوزان در نوامبر سال  طی اعتصاب کمربند انجمن
ی اعتبار کسب کرد. خوب است برخی جزئیات را از کتاب هزار نفره نامید، تا حدود 86

و خیانت نهایی آن  انجمنی مشارکت  نقل کنیم تا نحوه خیزشزنانبه نام  مردیت تکس
 : روشن گردد

به منظور تبلیغ  آنانفعاالنه از اعتصاب حمایت کردند، انجمن در ابتدای امر رهبران 
دروهایی که زنان میلیونر کرایه کرده بودند، هایی خودرو اعزام کردند. خو  اعتصاب کاروان

آنان نقش »کردند،  ساید راه را باز می-ایست-ی لوور های باریک محله در خیابان
پوش  داخل خودروها   زنان ثروتمند و شیک اعتصاب را بر عهده گرفته بودند ... پیشاهنگان

پایکوبی العاده  خارق سبب این رویداد کننده، به همراه با دختران نزار و نحیف اعتصاب
یابی  کردند: دیدن زنانی ثروتمند در حال حمل پالکاردهایی برای اعالم ضرورت تشکل می

 «.کارگران و همچنین درخواست کاهش ساعات کار و افزیش دستمزد، تماشایی بود
توجه مطبوعات را  زنان ثروتمندبرخی از ی پشتیبانی  ای از اعتصاب به اندازه هیچ جنبه
الخصوص آلوا بلمونت و آنا مورگان. آلوا بلمونت، دختر یکی از مالکان  رد، علیجلب نک

ترین بانوان انجمن نیویورک بود. او با ویلیام  مجتمع کشاورزی آالباما و یکی از سرشناس
حدوحصر برای ورود به لیست  کار فعالیتی بی به ازدواج کرد و دست 1واندربیلت-کیسام

                                                                        
1. William Kissam Vanderbilt (1849-1920) 
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یویورک شد. بعد از ساختن قصری سه میلیون دالری در ی انجمن ن نفره 1«چهارصد»
سرانجام به هدف خود « نیوپورت»خیابان پنجم نیویورک و عمارتی دو میلیون دالری در 

ازدواج کرد، وارث  2طالق گرفت و با اولیور بلمونت« واندربلیت»رسید و پس از آن او از 
 متروی زیرزمینی نیویورک.

 (06)بود.« اولگر، جی.پی مورگانبارون  چپ»آنا مورگان دختر 
انجمن گران پیشنهادی دادند که به گمان خودشان بینابینی بود. رهبران  میانجی

از این پیشنهاد استقبال کردند. گرچه اعتصابیون خشمگینانه رأی  ی کارگری زنان اتحادیه
 –ند عیار به اصول خود به حساب آورد به رد این پیشنهاد دادند و آن را خیانتی تمام

از آن پس  انجمن، حق برپایی  اتحادیه به رسمیت شناخته نشده بود. رهبران المثل فی
که تحت تأثیر سوسیالیسم قرار دادند، نکوهش « هایی افراطی»زنان کارگر را در مقام 

 کردند. می
انجام گرفت،  کارگران صنعتی جهانهایی که به رهبری  در اعتصاب انجمن زنان

ای  در لورنس و یا اعتصاب توده 7277در سال « های سرخ و گلنان »همچون اعتصاب 
 در پترسون، کاماًل در حاشیه بود.7278زنان در سال 

کید را بیشتر بر قانون در دومین دهه انجمن زنان گذاری نهاد تا بر  ی حیات خود، تأ
دهی. این تشکل به نحوی روزافزون در پی جلب حمایت دولت فدرال برآمد.  سازمان

دولتی منصب  83به  انجمن، اعضای 7272زند که تا سال  ، تخمین می3ام اونیلویلی
 (07)دست یافته بودند.

کارگران صنعتی ، فدراسیون کار امریکای یک ربع قرن فعالیت  در ارزیابی کارنامه
که چشم پوشید انگیز  سفأی ت توان از این نتیجه ، نمیی زنان انجمن اتحادیهو  جهان

 105133ها فقط   ، تعداد کل زنان اتحادیه7276اند. در سال  ر نبودهدستاوردها چشمگی

                                                                        
1. The Four Hundred (1892) 

2. Oliver Hazard Ferry Belmont (1858-1908) 

3. William Atchinson O’Neill (1930-2007) 
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درصد زنان کارخانجات صنعتی  9/5درصد کلیه زنان مزدبگیر و  5/7نفر بود. تنها 
 (09)متشکل بودند.

آشفتهومبهمگیج،–حزبسوسیالیست

هزار عضو داشت، صدها  756در اوج قدرت خود بیش از  حزب سوسیالست
جمهوری حدود یک میلیون رأی  کرد، در جریان انتخابات ریاست  نتشر میروزنامه م

را جلب نمود و در  فدراسیون کارگری امریکاسوم اعضای  کسب کرد، حمایت یک
ی نگرش این  نقشی مؤثر ایفا کرد. برای درک نحوه کارگران صنعتی جهاندهی  سازمان

 های کارگری بررسی کرد.  تحادیهحزب به زنان کارگر، نخست باید نگرش آن را نسبت به ا
چنین استدالل  سوسیالیست کارگریگرای  ، رهبر حزب کوچک و فرقه1دنیل دو لئون

از سوی دیگر، «. های کارگری تسلط داشته باشد  باید بر جنبش اتحادیه حزب» کرد:  می
ها بود. حتی جناح چپ  در امور اتحادیه حزبطرفی  هوادار بی حزب سوسیالیست

که از پذیرش تمایزی  در حالی 2تحت رهبری یوجین وی. دبس الیستحزب سوسی
به این اصل وفادار مانده »زد، همچنان   ای سر باز می  کامل بین فعالیت حزبی و اتحادیه

؛ به ی هستندا جداگانه های موجودیت حزب سوسیالیستهای کارگری و  بود که اتحادیه
اید از دخالت در امور یکدیگر ای مشخص دارند و ب یک وظیفه این معنا که هر

 (08)«.بپرهیزند
ی اقتصادی را  فرض بر این بود که اعضای حزب سوسیالیست باید فعالیت در زمینه

حزب رأی دادن به  ضرورت   به رهبری اتحادیه واگذار کنند و خود را وقف آموزش  
های  نشستراستا با این امر، حزب در  به خواهران و برادران خود کنند. هم سوسیالیست

هایی بود که خود بانی   در پی جلب حمایت از قطعنامه فدراسیون کار امریکای  ساالنه
ها به سرنگونی نظام مبتنی بر دستمزد و   ی این قطعنامه ترین مسئله ها بود، عمده آن

                                                                        
1. Daniel de Leon (1852-1914) 

2. Eugene Victor Debs (1855-1926) 
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ندرت  بهاین حزب . ای مبتنی بر مالکیت اجتماعی ابزار تولید مربوط بود برقراری جامعه
که از نرغم ای به حزب سوسیالیستپرداخت.  می ها نیافته دهی سازمان سازمان ی به مسئله
رأی بود و از محکوم کردن  هم فدراسیون کار امریکاکرد، با  صنفی دفاع می گرایی   اتحادیه

 زد. صنفی سر باز می گرایی   آشکار اتحادیه
مر از مشی عدم دخالت در ا حزب سوسیالیستاما بسیاری از اعضای جناح چپ 

کارگران صنعتی ی  بسیاری از فعاالن برجسته 7279ای پیروی نکردند. تا سال   اتحادیه
 وود عضو حزب سوسیالیست نیز بودند. هی  ، از جمله بیگ بیلجهان

. ویکتور  بی هیچ شرمساری نژادپرست بودند حزببسیاری از رهبران جناح راست 
شکی نیست که  هیچ»گفت:  می نخستین سوسیالیستی که به پارلمان رفت، 1ال. برگر

ترین  یکی از سرشناس (03)«.دهند تر را تشکیل می پوستان نژادی پست  سیاهان و رنگین
 برابری سیاهاندر سندی با عنوان  2به نام کیت اوهارا حزب سوسیالیسترهبران زن 

ت سیاهان را در جایگاهی قرار دهند که قادر به رقابخواهند  می ها  سوسیالیست: » نوشت
تواند وجود داشته  ی نژاد می  حل برای مسئله تنها یک راه ،بنابراین «نباشند. سفیدپوستانبا 

 «.جداسازی» – باشد

سوسیالیستی اهل اوکالهاما حتی اصرار داشت که جداسازی بعد از مرگ نیز وجود دارد. او 
در  است که« یک پالیز هندوانه»را چنین به تصویر کشید که « پوستان بهشت سیاه»

های  های رقص برپاست و بسیاری اتاق اند، صحنه جای آن درختانی سایه افکنده جای
توانستند به رقص و پایکوبی بپردازند و تا ابد  پوستان می سیاه»ها  تفریحی دیگر که در آن

 (05)ترسیم شده بود. چرامنیکسوسیالیستم؟ای با عنوان  ها در جزوه این«. فریاد کشند

                                                                        
1 .Victor Luitpold Berger (1860-1929) 

2. Kate O’Hara 
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 یسرمایه)مترجم کتاب  1حزب سوسیالیست، ارنست اونترمان 7276در کنفرانس 
ره به گزافه برد که اظهار داشت هر تالشی برای مبارزه با چنان مارکس به انگلیسی( 

 ، خیانت به اصول سوسیالیستی است!«تعصبات نژادی»
رغم موضع  بر این عقیده است که حتی جناح چپ به حزبنگار  تاریخ 2ایرا کیپنیس

در  حزبمندی از  پوستان، در واقع امر، تالشی برای بهره سیاه ی   اش در دفاع از برابر نظری
 مبارزه برای احقاق حقوق سیاهان به کار نبرد.

شد که عدم مداخله در امور  ، باعث می حزب سوسیالیستمتوسطی  ترکیب طبقه
ترین   بزرگ ،7279ی ممکن باشد. در کنفرانس سال  ترین گزینه دردسر ها، بی اتحادیه

مدرس )دانشیار(،  97نگار،  نفر روزنامه 89قرار بود:  از ایننماینده  728ها در میان  گروه
ی دیگر متعلق بودند به  نماینده 06. حزبوقت  کارگزار تمام 77شهردار،  79وکیل،  96

ها، پزشکان  داران، دالالن مستغالت، تجار و نویسندگان و کشیش  کارخانه چوناصنافی 
دار در  زن خانه 1دهقان و  76، سفید )دفتری( کارگر یقه 77 ،پزشکان. همچنین  ندانو د

میان نمایندگان بودند. اکثر مابقی نمایندگان کارگران ماهر بودند؛ از جمله نجار، 
 (00)کار. مکانیک و برق

برای شهرداری   حزب سوسیالیستکاندیدای  3، ویلیام ای. آرنولد7260در سال 
وکار در میلواکی تحت مدیریت  منافع کسب: » م نمود کهمیلواکی اعال

«. ها خواهان و دموکرات تر خواهد بود تا مدیریت جمهوری ها امن دموکرات سوسیال
کید کرد که او خودش نیز مالک بوده است و مالیات أدهندگان ت آرنولد به رأی

لطمه وارد آورد.  وکار شهر خواهد به کسب رو بدیهی است که نمی پرداخته، از این  می
ی او اشاره کردیم، به صاحبان صنایع   تر به تمایالت نژادپرستانه ویکتور ال. برگر که پیش

کید أ، رأیی است علیه اعتصاب. او ت حزب سوسیالیستشهر اطمینان داد که هر رأی به 

                                                                        
1. Ernest Untermann (1864-1956) 

2. Ira Kipnis 

3. William A. Arnold 
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هفت سال گذشته در مقایسه با شهرهایی  های کمتر میلواکی در شش  کرد تعداد اعتصاب
های  در اتحادیه ها سوسیالیستی نفوذ   اند، نتیجه دوم  آن بوده از نظر وسعت، یککه 

ها در  دموکرات توانم بگویم که سوسیال  ی واقعی می من بر اساس تجربه»میلواکی است. 
هایی که تاکنون اعالم شده است مخالفت  این شهر، تقریبًا با تمامی اعتصاب

 (01)«.اند کرده
دهی   که خواهان سازمان حزب سوسیالیستعده از اعضای  آن ،وانفسااین در 

بیگ ». اخراج  روی آوردند کارگران صنعتی جهانحقوق بودند، به  های محروم و بی توده
، موجب حزبو استعفای او از  حزب سوسیالیستوود از بخش اجرایی  هی« بیل

پیش از کنوانسیون  گیری هزاران تن دیگر از اعضای حزب شد و تعداد اعضا را که   کناره
 (03)هزار تن کاهش داد. 13به  7278هزار تن بود، در ژوئن سال  756، 7279سال 

 حزبهای پس از آن اخراج شدند و   هزاران تن دیگر از طرفداران جناح چپ، در ماه
 قدرت خود را از دست داد.

حق رأی ها اساسًا  آن –داد   توجهی نسبت به زنان کارگر نشان نمی حزب سوسیالیست
حزب عنایت بیشتری به جلب حمایت »نداشتند. ایرا کیپنیس ادعا کرده است که: 

روحانی  866بیش از  ،در واقع (02)«.کشیشان پروتستان داشت تا به جلب جوانان یا زنان
 فدراسیون کار امریکاحزب به سوی  گیری بیشتر   ، جهت عضو حزب بودند. همچنین

 .کرد می دشوارتررتباط مؤثر با زنان کارگر در مبارزه را ، اکارگران صنعتی جهاننسبت به 
ها خود را  بودند. آن حزبعمدتًا همسران اعضای  حزب سوسیالیستزنان نزدیک به 

فعاالن اصلی  (16)، متشکل کردند. هایی مستقل که سمپات حزب بودند در گروه
های زنان بودند،  شگاهبا کار   کهنه همان فعاالن   الواقع فیهای زنان سوسیالیست،   گروه

های بحث محدود، عادت  با بانوان بورژوا درگروه  جایی که در آن به نشست و برخاست
. سازگاری و توافق درون گروه بر هرگونه امکان عضوگیری برای انجام کار  کرده بودند

ثر اولویت داشت. زنان سوسیالیست سانفرانسیسکو، باشگاه  ویلیام ؤفعاالنه و م سیاسی  
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ما برای بنای جهانی : » را تشکیل دادند و شعار خود را چنین اعالم نمودند 1ریسمو
ها آموزش را،  آن«. کنیم، جهانی سرشار از آزادی، هنر و دوستی کمونیستی پیکار می

متمرکز شده « تمامی شور زندگی»دانستند و بر گسترش شناخت زنان از   خود میآرمان 
ی خود را نسبت  برداری صادقانه فکری و فرمان یت و همحما که در حالیآنان  (17)بودند.

گاهی از فردیت»دادند که  داشتند، ترجیح می  ابراز می حزب سوسیالیستبه  خود را   آ
 (19)«.تر کنند برانگیزانند و ژرف

ی یکی  ی سخنرانی در خانه جلسه ،بار قرار ثابت این گروه این بود که هر دو هفته یک
های  ای بود: گروه  ها وابسته به تسهیالت منطقه فعالیت گروه از اعضا برگزار شود.

ها )که در  ی پسران، مدارس سوسیالیستی یکشنبه های مباحثه سرایی کودکان، باشگاه هم
جمله  های سیار، از  گرفتند(، کتابخانه های سوسیالیستی فرا می آن تمرینات و ترانه

ها   ودند. در نواحی شهری، فعالیتهای معمول در بسیاری از مناطق کشور ب فعالیت
عنوان نمایندگان اخوت در  عمومی بود. زنان سوسیالیست به معمواًل کار تبلیغی و سیاسی  

های  رو، حق رأی زنان و سازمان میانه مسیحی   ی زنان   های مربوط به اتحادیه  نشست
 (18)کردند. های زنان شرکت می مربوط به باشگاه

نبودند. گرچه  حزب سوسیالیستطور کلی اعضای  ههای زنان ب  اعضای گروه
بسیاری از فعاالن، عضو حزب بودند. حزب برای جلوگیری از خروج زنان، در نوامبر 

، خواهان سازمانی رادیکال برای زنان «استیناف خرد»ی حزبی  نامه  ، در هفته7276سال 
 روح بود: واقع بی ، به ی اهداف سوسیالیست شد. بیانیه

تر از آنچه که  مان نیاز داریم، سازمانی برای آموزش اصول یک نظام صنعتی مترقیما به ساز
یگانگی و همسانی تمام منافع  اصل طالییفرماست، نظامی که بر مبنای  اکنون حکم

تپد، تمامی  شان برای آزادی و وظیفه می انسانی استوار است ... از تمامی زنانی که قلب

                                                                        
1. William Morris Club 
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شود تا به این پیکار جهانی برای  ، درخواست می ادارندکسانی که به خدا و انسانیت وف
 (13)ی سوسیالیستی ملی زنان درآیند. ارتقای انسانیت بپیوندند و به عضویت اتحادیه

های زنان ایجاد  هایی انجام گرفت تا فدراسیونی از تمام گروه  کوشش 7263در سال 
سوسیالی   شود، اما این تالش با شکست مواجه شد. مجله زن)که بعدتر  یستزن

های زنان  شروع به کار کرد تا کانونی برای گروه 7261گذاری شد( در سال  نام مترقی
یمجله»پسند باشد همانند  ای عامه ای ریخته شد که مجله  گونه باشد. طرح این مجله به

نسخه  795666این مجله در اوج خود، «. سوسیالیسممقداری همراه  به داربانوانخانه
 (15)داشت.ژ تیرا

شدند.  متحدهای زنان، در فدراسیونی  گروه 7263یک سال بعد یعنی در سال 
را  حزب سوسیالیستدر همان سال، کمیته ملی زنان  حزب سوسیالیستکنفرانس 

های زنان در آن شرکت کردند. در همان کنفرانس،  تشکیل دادند که تقریبًا تمامی گروه
 میانهگری را به کنار نهاد، بلوک راست و  بیکه حزب هر گونه ادعای انقال هنگامی

ن بود به های کنفرانس مزی   تحکیم گردید و مبارزه برای حذف چپ را آغاز کرد. سالن
 (10)از مارکس و انگلس که در کنارشان پرچم امریکا نیز آویخته شده بود. تصاویری
اجرت بود که طی ی مه ی کنفرانس پیرامون مسئله جانبه ی همه نخستین مباحثه ،همچنین

 . بودند دار آن، نژادپرستان افراطی میدان
دار و  ی زن خانه مثابه عنوان کارگر بلکه به با زنان نه به زنان سوسیالیستجنبش 

زنی حزب سوسیالسیت به نام  رو، روزنامه از این .کرد  کننده ارتباط برقرار می مصرف
 چنین نوشت: مترقی

ی  ده و خوراک خانواده مسائلی هستند که به هر زنی از طبقهخانه، فرزند، منابع مالی خانوا
باید ساالنه چند جفت « جانی»داند که مثاًل   شوند ... هر زن معمولی می کارگر مربوط می

شود و با گذشت زمان که قیمت کاالها  کفش داشته باشد، چقدر شکر در خانه مصرف می
داشت. اگر شما بتوانید به او دقیقًا نشان  های کمتر و کمتری خواهد باال رود، او نیز لباس

، او هم رضایت  چه ارتباطی با اقتصاد خانگی او دارد« بینگ»دهید که مدیریت سناتور 
 (11)دهد تا به آن عنایت نشان دهد. می
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کرد، هیچ قرابتی با  موعظه می زنان سوسیالیستسنخ سوسیالیسمی که جنبش 
 : ات زنانه و عشق بودمحصول احساس –ی طبقاتی نداشت  مبارزه

ی زنان است که به  اید که این وظیفه گاه به این فکر کرده خواهران کمونیست من، آیا هیچ
ی  جهان عشق بورزند، و آیا ممکن است که ما عشقمان را فروگذاشته باشیم، و در نتیجه

 (13)خردی مردان است که ما را به وضعیت کنونی رسانده است؟ ترکیب این قصور با بی

، کارزار حق رأی زنان بود. در این جنبش زنان سوسیالیستترین فعالیت سیاسی    مهم
کردند.  ( همکاری میNAWSAها با انجمن ملی حق رأی زنان امریکایی ) آن ،جریان

های نژادپرستی،   سازمانی بورژوایی بود که در آن زمان آشکارا گرایش انجمن ملی
  طبقه بیگانه

اشت. زنان سوسیالیست امریکا در واقع با همکاری با کارگری د هراسی و ضد 
را به  7261سوسیالیستی در سال  ی اشتوتگارت  انترناسیونال  تصمیم کنگره انجمن ملی،

 ی اشتوتگارت گفته شده بود: استهزا گرفتند. در کنگره

ان زنان سوسیالیسْت مبارزه برای برابری کامل یا مبارزه برای حق رأی را در اتحاد با زن
متوسطی  طرفدار حق رأی پیش نخواهند برد، بلکه آن را مشترکًا با احزاب سوسیالیست  طبقه

های بنیادی برای دموکراتیزه  ترین رفرم عنوان یکی از مهم گیرند که بر حق رأی زنان به پی می
 ورزند. طور کلی اصرار می کردن کامل حق رأی سیاسی به

ای  کردند که حق رأی مسئله یکا، استدالل میامر جنبش زنان سوسیالیستاما رهبران 
 طبقاتی نیست.

، اعضای رهبری  7262دوزان در نوامبر سال  پس از خیانت به اعتصاب کمربند
در نیویورک تصمیم به گسست از زنان بورژوای طرفدار حق  جنبش زنان سوسیالیست

تصویب »یورک زنان سوسیالیست نیو 7262در کنفرانس دسامبر  ،رأی گرفتند. بنابراین
کردند که فعالیت زنان سوسیالیست برای کسب حق رأی باید بر مبنای خط مشی مستقل 

انجمن و از « ی کارگر انجام گیرد و مجزا و از طریق سازمان اقتصادی و سیاسی طبقه
ی زنان در سراسر کشور  این اقدام مورد حمایت و تأیید چندین شاخه (12)ند. جدا شد ملی

 حزب سوسیالیستی ملی   از سوی بسیاری دیگر پذیرفته نشد. در کنگره قرار گرفت، اما
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رض قرار های زنان در تعا یک از گروه خواستند با هیچ  ، رهبران که نمی7276در می 
تصویب نمودند که به موجب آن هر شاخه از حزب و جنبش ای مبهم  گیرند، قطعنامه

خود  انجمن ملیص همکاری با شد که تاکتیک خود را در خصو زنان مجاز شمرده می
به فعالیت خود  انجمن ملیها، همچنان به عنوان جزیی از  . بسیاری از شاخه تعیین کند

 (36)ادامه دادند.

گیرینتیجه

حق رأی زنان، با جنبش الغای بردگی به  دیدیم که چگونه طرفداران بورژوای  
ی  طبقاتی در جامعه بندی   ی فعالیت پرتاب شدند و چگونه در پی تشدید قطب  عرصه

ی بیستم، به ارتجاع،  های نخست سده ی نوزدهم و دهه سده های آخر   امریکا طی دهه
 . یدندتستیزی و نفرت از بینوایان و تهیدستان در غل نژادپرستی، بیگانه

کردند،  کارگر که در این جنبش خود را بیگانه حس میی  دیدیم که چگونه زنان طبقه
ی  . طبقهیافتند دشوار مینیز را ی کارگر  سیاسی و صنعتی طبقه های ادغام در سازمان

ای پایدار که بتواند کارگران ناماهر، زنان،  های اتحادیه  کارگر امریکا در ایجاد سازمان
ی  و نیز اتحادیه سلحشوران کارتباران را دربرگیرد، ناکام ماند.  پوستان و خارجی سیاه

را در تاریخ جنبش  پیشَرویترین  آنکه قهرمانانهدومی پس از  –کارگران صنعتی جهان 
به انحطاط گراییدند و نابود شدند. آنچه بر جای  –د کارگری  امریکا از خود نشان دا   طبقه

 .فدراسیون کار امریکا – گرایی بود ماند، کاریکاتوری تباه و مخدوش از اتحادیه
ت تحت تأثیر قرار داد. شد   کارگر را بهی  های سیاسی  طبقه  این وضعیت، فعالیت

های کارگران رزمنده و انقالبی را  های توده  در مجموع، خواست کارگران صنعتی جهان
و « امر سیاسی»کرد. اما موضع ضدسیاسی و سوء ظن آن نسبت به هرگونه  بیان می
طلبی حزب سوسیالیست،  ، چونان واکنشی نسبت به فرصت«احزاب»تمامی 

کارگران صنعتی گردانی از  با روی حزب سوسیالیستکرد.  یهای آن را برمال م محدودیت
، حزب کارگران ماهر و قشر پایینی فدراسیون کار امریکاو گرایش به سوی  جهان
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متوسط باقی ماند. ماحصل آن، تضعیف مبارزه علیه نژادپرستی و اخراج زنان کارگر  طبقه
 . ها بود از اتحادیه

، عمدتًا همسران  وش آن فعال بودندوح و حول حزب سوسیالیستزنانی که در 
متوسط بودند که باید میان فمینیسم بورژوایی  الیزابت  کارگران ماهر و قشر پایینی طبقه

از یک طرف،  انجمن ملی حق رأی زنان امریکاییکدی استانتون و سوزان بی. آنتونی از 
ان صنعتی جهان از کارگرجونز و الیزابت گارلی فلین از « مادر»کارگری  و رزمندگی  طبقه

نتوانستند با گروه دوم در یک  حزب سوسیالیست. زنان گزیدند برمی، یکی را طرف دیگر
های بورژوا قرار گرفتند و    ناگزیر تحت تأثیر فمینیست رو به صف قرار بگیرند، از این

د به ها که قادر نبودن کننده ارائه دادند. آن برهم و سردرگم های درهم  ای از دیدگاه ملغمه
یاری  – اعم از زن و مرد، سیاه و سفید، ماهر و ناماهر – کارگران تمامیوحدت طبقاتی 

 شان روی آوردند. های تعبارتی وحدت بانوان و کلَف  یا به« جنسی»، به وحدت  رسانند
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اش به جهت مادر جونز در انتظار برگزاری دادگاه
 Paintدهی اعتصاب معدنچیان  نقشی که در سازمان

Creek-Cabin Creek و  7279های طی سال
ی پرات  ی زندانی در منطقهمحوطه ایفا کرد، 7278

 7278ی سال ویرجینیای غربی، روز یکم فوریه
 

مادر  -تصویر باال و تصویر سمت چپ
جونز به همراه کودکان کارگر مسیری را از 

فیالدلفیا تا خلیج اویستر در نیویورک 
راهپیمایی کردند تا شرایط کار کودکان در 

ر های نساجی را بر همگان آشکاکارخانه
 7268کنند، سال 
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، Paint Creek-Cabin Creekمادر جونز در حال بسیج کارگران در اعتصاب 
 7279مونتگمری نیویورک، ماه آگوست سال 

 

 تظاهرات زنان کارگر نساجی در جهت افزایش دستمزد، نیویورک، اوایل قرن بیستم
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نان کارگر نساجی در اعتصابات موسوم به "نان و گل  سرخ"، لورنس ماساچوست، ز
اصطالح "نان و گل  سرخ" از سخنرانی رز اشنایدرمن کارگر  – 7279سال 

 وام گرفته شد 7277ی کارگری در سال االصل و سازماندهآمریکایی لهستانی

الیزابت گارلی فلین در اعتصاب کارگران 
 7278 بافی  پترسون، سالابریشم

الیزابت کدی استانتون )نشسته( و 
 7266ایستاده(، سال سوزان آنتونی )
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الیزابت گارلی فلین در شانزده سالگی به 
IWW  پیوست و به یکی از

دهندگان  این حزب تبدیل شد. او سازمان
به حزب کمونیست آمریکا  7280در سال 

 .پیوست
خبر دستگیری سه تن از رهبران کمونیست زن: 
الیزابت گارلی فلین، کلودیا جونز و بتی گانت، 

 7255ی سال ژانویه 79ی دیلی نیوز، روز روزنامه





 

 

5

جنبشزنانسوسیالیستآلمان
 

المللی به آلمان منتقل  بین پس از شکست کمون پاریس مرکز ثقل جنبش کارگری  
( SPD) 1آلمان دموکرات حزب سوسیال ،شد. تا پیش از وقوع جنگ جهانی اول

المللی بود و تمامی جوانب جنبش کارگری  ترین نیروی سوسیالیستی در سطح بین اصلی
ها  اتحادیهدر آنجا برخالف بریتانیا که  عاع آن قرار داشت.الش داخل آلمان تحت

مقدم بر در آلمان  دموکرات سوسیالریزی کنند، حزب  حزب کارگر را پایهبایست  می
 گیری آنان بود. ها و محور شکل اتحادیه

، دوازده سال قوانین ضد احزاب سوسیالیست رغم وجود به دموکرات سوسیال حزب
 7326که این قانون در سال ی بقای خویش ادامه داد. حتی هنگامطور غیرقانونی به  به

با وجود  های شدید فعالیت کند. ملغی شد، حزب همچنان مجبور بود تحت محدودیت
ترین حزب سوسیالیستی در جهان بود و در تقابلی شدید با نظم  ، همچنان بزرگ این

از یک میلیون عضو ، بیش 7273 اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار داشت. در سال 
دست آورد، روزانه نود  داشت، بیش از چهار و نیم میلیون رأی در انتخابات پارلمان به

های ورزشی و  های تعاونی، باشگاه های فراگیر، شرکت ، اتحادیه کرد روزنامه چاپ می
کرد و صدها کارمند تمام وقت  آواز، یک سازمان جوانان و یک سازمان زنان را اداره می

 .داشت
بپردازیم، باید نگاهی به  دموکرات حزب سوسیالپیش از آنکه به سازمان زنان 

 .حزب بیاندازیم« مارکسیسم»سرشت عام 

                                                                        
1. Social Democratic Party of Germany (1863) 
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طرزی  متوسط آلمان به  نبود. طبقه یدولت آلمان، دموکراسی بورژوایی متعارف
خورده و تسلیم پادشاهی ت شکس 7333بار در تحقق انقالب خویش در سال  محنت

 کهن که توسط آریستوکراسی   سلطنتی   د. نتیجه آن شد که ساختار دولتی  پروس شده بو
شد به حکمرانی خویش ادامه داد، گرچه هرچه  اداره می –یونکرها  –پروسی  دار   زمین

در پروس و دموکرات  حزب سوسیالبیشتر به خدمت نیازهای اقتصادی بورژوازی درآمد. 
رو بود و همین  های قانونی روبه  ( با محدودیتهای آلمان و رایشتاگ )پارلمان دیگر استان

 ناپذیر سوق داد. مسئله او را به سمت مخالفتی سازش
داری آلمان و رشد مداوم استانداردهای  ی دیرپای سرمایه  توسعه ،در عین حال

آور  ی صنعتی، به انفعال مالل  زندگی کارگران در طول نیم سده، توأم با سطح نازل مبارزه
 از لحاظبود. « دولتی درون دولت»همچون  دموکرات حزب سوسیالد. حزب انجامی

 (7)شد. ها و دفاتر حزب و هیئت اجرایی حزب اداره می  روکراتیک، توسط اتحادیهوب
شان کار   که برای کارفرمایان توانستند از بدو تولد تا مرگ، به جز هنگامی کارگران می

زوی باشند که نهادهای حزبی گرداگرد آن را طور کامل در جهانی من کردند، تقریبًا به می
های   توانستند غذایی را بخورند که در تعاونی فرا گرفته است. اعضای حزب می

را  دموکرات سوسیالهای  ها و نشریه خریداری شده بود، تنها روزنامه دموکرات سوسیال
ی  سوار های ژیمناستیک یا دوچرخه  بخوانند، اوقات فراغت خود را در باشگاه

ی   خانه آواز بخوانند، در می دمکرات سوسیالبگذرانند، در گروه ُکر  دموکرات سوسیال
به خاک  دموکرات سوسیالمشروب بنوشند و با کمک گروه خاکسپاری  دموکرات سوسیال

 . سپرده شوند
 واقعیرا با رفرمیسمی  صوری مارکسیسم انقالبی   دموکرات   حزب سوسیال ،قرار بدین

 ، بیان شد1ی ارفورت برنامه، حزبی  روشنی در برنامه تلفیق این دو به . در هم آمیخت

                                                                        
1 . Erfurt Programme اتخاذ  7327ای در ارفورت در سال  ای بود که حزب طی کنگره برنامه

← تاین، ببل و کائوتسکی افراد تأثیرگذار بر آن بودند. این برنامه ضمن برنش .ی گوتا شدو جایگزین برنامه کرد
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. این برنامه به دو  بود ، نوشته شده«پاپ مارکسیسم»که عمدتًا به قلم کارل کائوتسکی، 
کار  ی حداقلی که با اصالحات روزمره سرو شد، یک برنامه تنیده تقسیم می درهم بخش  

آمد. این تلفیق مدت  می اول ماه مهکار سخنرانی  هی حداکثری که ب  داشت و یک برنامه
توضیح  1، کارل شورکحزبنگار  گونه که بهترین تاریخ زیادی به طول انجامید. همان

 دهد:  می

 ی کارگر را در وضعیتی مطرود نگاه داشته بود و تا هنگامی که دولت آلمان طبقه تا هنگامی
داری  ی سرمایه  از مزایای مادی رونق گسترده ی کارگر، از آن رو که قادر بود سهمی که طبقه

 (9)تلفیق  ارفورت به قوت خود باقی بود. ، را از آن  خود کند، به شورش واداشته نشده بود

ی حداقلی و حداکثری، نظریه و  ، برنامه ترسیم حد فاصلی میان اقتصاد و سیاست
چندان دور  ی نهو تحلیل رفتن آن در زمان دموکرات حزب سوسیالنقصان  سببعمل، 

به زدن   ها بدل شد. امر سیاسی شد. مبارزه برای دستمزد، به دارایی انحصاری اتحادیه
 داری محدود شد.  ی رأی و سازش با دولت سرمایه  ضربدری روی برگه

ترین بیان خود را در خالل  ، واضح«انقالبی»تلفیق محتوای رفرمیستی و فرم 
روسیه به دست آورد. در  7265ل عواقب انقالب حو  های جنبش کارگری آلمان مناظره
   در ینا دموکرات حزب سوسیالی  و بر فراز موج شورانگیز انقالب، کنگره  7265سال 

عنوان نخستین گام به سوی انقالب  عمومی به های پشتیبانی خود را از تاکتیک اعتصاب
ایم، با پافشاری  ی مانه سوسیالیستی اعالم کرد و تنها یک سال پس از آن، در کنگره

ها تصمیم وارونه شد. رهبران حزب و در رأس  رهبران قدرتمند و خشمگین اتحادیه

                                                                                                                                                 
 

داری، بر ضرورت مالکیت سوسیالیستی ابزار تولید تأکید داشت؛ البته نه از طریق کنش اعالم مرگ سرمایه→
 انقالبی بلکه با مشارکت سیاسی در چارچوب قانون. 

1. Carl Emil Schorske (1915-2015) 
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اند و همواره نیز   از حزب بوده مستقلها  ل و کائوتسکی پذیرفتند که اتحادیهب  ها ب   ی آن همه
 . طور باقی بمانند باید همین

اقع، فرم را نگه داشته اما تحلیل رفته بود؛ در و دموکرات حزب سوسیال« مارکسیسم  »
ای که مبارزه برای  های انقالبی مارکس تهی شده بود، اساسًا به این دلیل که حلقه  از ایده

 ،زد داری پیوند می سرمایه علیهداری را به نبرد انقالبی  سرمایه درونهای اقتصادی   رفرم
 بود.شده شکسته 

، علیه این دموکرات حزب سوسیالتنها گروه کوچکی از اطرافیان رزا لوکزامبورگ در 
« مارکسیسم  »شکاف مبارزه کردند و پیوسته از منظری انقالبی به مقابله و مخالفت با 

کار  سازمانی  به پرداختند. اما حتی رزا لوکزامبورگ و رفقای او هم، دست کائوتسکی می
ند. از عمل کرد دموکرات حزب سوسیالگرایشی درون در قالب بلکه تنها  ،مستقل نشدند

 . ی کارگران مداخله کنند  رو نتوانستند به شکلی مجزا در پیکارهای روزمره این

هادهیزناندراتحادیهسازمان

هایی سازنده  دهی زنان دستاورد  ی سازمان آلمان در زمینه دموکرات حزب سوسیال
 های کارگری بود.  دهی زنان در اتحادیه ها، سازمان کسب نمود که نخستین آن

 دموکرات های آزاد کارگری حزب سوسیال اتحادیه، تعداد کل زنان در  7329سال  در
درصد اعضای اتحادیه بود و در مقایسه با نسبت زنان به کل  3/7تن برابر با  35855تنها 

درصد بود، رقمی ناچیز به  2/83،  7325ی آمارگیری  سال  جمعیت کارگران که بر پایه
 (8). آمد شمار می

های صنفی  ، به اتحادیههای آزاد کارگری  اتحادیهی هالبراشتات   ، کنگرهدر آن سال
ماهر را به عضویت  تبدیل شوند و زنان نا« های صنفی مختلط سازمان»رهنمون داد که به 

آن، از  پیشهایی بپذیرند که کارگران مرد ناماهر عضوشان هستند.  همان اتحادیه
، اما حتی پس از آن که این  ی واحد ممنوع بود هدهی زنان و مردان در یک اتحادی سازمان

دهی زنان برداشته نشد. در اکثر  موانع قانونی از سر راه سازماندیگرجاز شد، امر مُ 
ایاالت آلمان از جمله پروس، باواریا، زاکسن و مناطق دیگر، مشارکت زنان در هرگونه 
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 ]از قانون مذکور[ وممنوع بود ]عماًل[ انجمنی که با مسائل سیاسی سروکار داشت 
 شد. برای نمونه: بسیار آزاد و کلی ارائه میتفسیری 

، توسط  ای مشارکت داشت های اتحادیه ، یک انجمن زنان که در فعالیت7330در سال 
ی روزکار معمولی، و همچنین یک  سبب که با نهادی دولتی درباره بدین ؛پلیس منحل شد

و پیشنهاد برقراری نظارت دولتی   اگ ارائه شده بودالیحه در حمایت از کارگران که به رایشت
ها وارد مذاکره شده بود. سازمانی دیگر نیز به این علت منحل گردید که  بر کارخانه

های صنعتی  دادخواستی به مقامات محلی ارائه داده بود و خواهان حضور زنان در دادگاه
 (3).  شده بود

ای جنبش سوسیالیستی در  ادیه، هر دو جناح سیاسی و اتح7326پس از سال 
ها  ی کمیته پرداختند. همه  هایی را قرار دادند که به مسائل زنان می شان کمیته  ساختارهای

. نتایج،  در ارتباط نزدیک با یکدیگر بودند و حتی بیشتر اوقات عضویت مشترک داشتند
رابر با ، ب7329های کارگری که در سال  . مجموع اعضای اتحادیه انگیز بود شگفت

تن  955185173برابر با  7278تن بود به حداکثر تعداد خود در سال  9815623
طور نسبی باز هم از رشد بیشتری برخوردار بود و در همان  ، اما عضویت زنان به رسید

 3/7به بیان دیگر، عضویت زنان از  ؛ تن رسید 9865831تن به  35855فاصله از 
 (5)رصد افزایش یافت.د 2/3درصد کل اعضای اتحادیه به 

تی زنان، موفقیت کمتری  های اتحادیه  زنان به فعالیت روی آوردن ای در مشاغل سن 
کردند. برای مثال در سال  داشت تا در صنایع، یعنی جایی که زنان با مردان کار می

کردند، عضو اتحادیه   زنانی که در صنایع ماشینی کار می از درصد 33، بیش از 7273
 (0). ی خیاطی تنها یک درصد بود که این نسبت در حرفه حالی بودند، در

-7288) 1کالرا زتکین –د جنبش زنان سوسیالیست در آلمان با یک نام گره خورده بو
. او  ها ایفا کرد دهی زنان در اتحادیه (. زتکین همچنین نقشی حیاتی در سازمان7351

                                                                        
1. Clara Zetkin (1857-1933) 
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افان در اشتوتگارت بو سال عضو اتحادیه 95خود  ی  در اتحادیه ید و نقش فعالی صح 
ها شرکت کرد. او یکی از  های آن . در بسیاری از کنگره کمربنددوزان و خیاطان داشت

المللی آن در  ی بین  ی خیاطان و کمربنددوزان آلمان در دومین کنگره نمایندگان اتحادیه
 . دالمللی  اتحادیه انتخاب ش عنوان دبیر موقت بین بود و به 7320لندن به سال 

ها   دهی زنان در اتحادیه ی سوسیالیست نیز نقشی مهم در سازمان دیگر زنان برجسته
ی کارگران  اتحادیهعضو  یهای بسیار ( سال7305-7270) 1«لوئیز زتس»ایفا کردند. 

ُاتیلی »شد.   های اتحادیه برگزیده می  عنوان دبیر کنگره بود و غالبًا به 2ناماهر کارخانه
ی خیاطان  ( عضو پیشگام جنبش سوسیالیستی زنان و نیز اتحادیه7331-7295) 3«بادر

)شکلی از شورای  ها کارتلو دوزندگان بود. اعضای جنبش سوسیالیتی زنان در 
 ندهده زنان سازمان ها کارتل، 7265کردند. از سال   ها اما پرنفوذتر( فعالیت می اتحادیه

های  ها عمومًا صندوق اشتند. آنخود را در شهرهایی از جمله هامبورگ و نورنبرگ گم
 (1)کردند و در نتیجه بر سیاست اعتصاب تأثیرگذار بودند. اعتصاب را کنترل می

ی زنان با مردان، سهمی عمده در نظر و عمل  کالرا زتکین   ضرورت یکتایی اتحادیه
 ها در روسیه از آغاز شامل زنان و مردان بود، در آلمان یک که اتحادیه داشت. در حالی

هایی که در تسلط مردان بود به روی زنان گشوده شود. )در  نسل طول کشید تا در  اتحادیه
 7359سازان که در سال  بریتانیا سه نسل طول کشید، برای نمونه انجمن متحد ماشین

و تازه  – سال به درون خود راه داد 27، یعنی بعد از 7238ریزی شد، زنان را در سال  پایه
 ترین الیه راه پیدا کردند.( به پایینآن زمان هم زنان 

های  ی جداگانه نبودند. گروه در هیچ موردی، زنان کارگر خواهان ایجاد اتحادیه
طلبی ندارند. در هر کجا که چنین چیزی رخ  ی کارگر گرایشی به جدایی طبقه قدرت   کم

وده است که دارانه ب داده تحت فشار بوده است؛ حال این فشار یا از جانب قانونی سرمایه

                                                                        
1. Louise Zietz  

2. Unskilled Factory Workers’ Union 

3. Ottilie Baader (1947-1925) 
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های بورژوا لیبرالی همچون مجامع  به سبب نفوذ فمینیست – این جدایی را تحمیل کرده
گرایی و  ی صنفی یا به علت روحیه –ای زنان در بریتانیا و ایاالت متحده  اتحادیه

هایی که صرفًا از زنان تشکیل  های مردان. کلیه اتحادیه بوروکراسی موجود در اتحادیه
های مردان حل  لزل و ناپایدار بودند و در نخستین فرصت درون اتحادیهشدند، متز  می

 شدند.
با مانع قانونی  دموکرات حزب سوسیالکالرا زتکین و رفقایش حتی در جلب زنان به 

، قانون در بسیاری از ایاالت آلمان، زنان را از 7263بزرگی رو به رو بودند. تا سال 
مجبور به اتخاذ  دموکرات حزب سوسیالکرد.   شرکت در هرگونه حزب سیاسی منع می

 یک کمیسیون آژیتاسیون ،7332مقابله با این موانع بود. در سال  برایهایی متعدد   روش
ل از چندین زن در برلین تشکیل شد تا مرکزی برای فعالیت ای و  های اتحادیه   متشک 

ها  ری از اینحزبی فراهم آید. شهرهای دیگر نیز از این روش پیروی کردند. بسیا
ها سخنرانی،  های زنان شدند که پلیس تعطیل کرده بود. آن  جایگزین همان سازمان

های حزبی  ای نزدیک با سازمان دادند و رابطه هایی دیگر ترتیب می  نشست و فعالیت
های آژیتاسیون مستقل از یکدیگر بودند تا قانون  حفظ کردند. تمامی کمیسیونرا محلی 

. در بستکار  دولت تدابیری علیه آنها به ،گردد. با وجود این شان لیتنتواند مانع فعا
 ها ممنوع شدند. ، همگی آن7325سال 

را انتخاب  1«سخنگو»، سیستم دموکرات حزب سوسیال، کنفرانس 7323در سال 
که موانع  شد، چرا ی یک فرد گذاشته می کرد. مسئولیت پروپاگاندای سیاسی بر عهده

 ،طریق های سیاسی برای یک فرد مصداق نداشت. بدین ر راه انجمنقانونی موجود بر س
عهده بگیرد.  توانست خوْد مسئولیت هرگونه ابتکار عمل سیاسی را به  می سخنگواین فرد 

 (3)رسید. 7261تن در سال  361به  7267تن در سال  95از  سخنگویانتعداد 

                                                                        
1. Vertrauenspersonen 
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ی رابط زنان  نوان حلقهع مرکزی برگزیده شد تا به سخنگوی، 7325در نوامبر سال 
عنوان دبیر  یافته در سراسر آلمان انجام وظیفه کند. در همان زمان زتکین به کارگر سازمان

 برگزیده شد. دموکرات حزب سوسیالکمیته اجرایی مرکزی 
های  هایی دیگر نیز برای سرپیچی از قانون یافتند. از جمله تشکیل باشگاه  زنان شیوه

ای که مطابق  که برای کمپین انتخاباتی در نظر گرفته شده بود؛ دوره ای  انتخاباتی طی دوره
های خنثی کردن قانون   س یکی از راهتشد. لوئیز ز با قانون پروسی، مجاز شمرده می

را چنین توصیف  – کرد که زنان را از سخنرانی در مجامع عمومی منع می –تورینگن 
راند،  یق مرد به مدت ده دقیقه سخن میمن از سخنرانی منع شده بودم. یک رف»کند:  می

و حدود یک ساعت و نیم صحبت کردم  میسپس من از جایگاه حضار در مباحثه شرکت 
 (2). «کردم می

باطل شد ضرورت سیستم  7263ها در سال  که قانون ممنوعیت انجمن هنگامی
 سخنگویی از میان برداشته شد.

های   جذب زنان به اتحادیهدر  یسالیان متمادی، زنان سوسیالیست نقش مهم
 بهای کارگری سب  کارگری ایفا نموده بودند. اکنون دیگر افزایش اعضای زن در اتحادیه

یت حزب جلب  دموکرات حزب سوسیالشد که  آلمان بتواند زنان بیشتری را به عضو
 ، اما اکنون تعداد زنان   کند. قانون ممنوعیت باعث اختالف زمانی میان این دو شده بود

حزب ، شمار زنان در 7260یافت. در سال  حزب به سرعت افزایش می ضو  ع
های آزاد   اتحادیهکه شمار زنان عضو  تن بود، در حالی 05306تنها  دموکرات سوسیال
ای، عضو  تن بود. به عبارت دیگر، کمتر از یک درصد زنان اتحادیه 7735263 کارگری

 9758به  7263درصد، در سال  3ه ، این نسبت ب7261نیز بودند. اما تا سال  حزب
 7277درصد، در سال  5759به  7276درصد، در سال  3055به  7262، در سال  درصد

درصد و در سال  8/07به  7278، در سال  5/53به  7279درصد، در سال  8/50به 
 (76). درصد رسیده بود 38به  7273

فراهم آوردند.  حزبهایی برای جذب زنان به   های عمومی و پرشمار فرصت  نشست
تن در آن  936ای که  در هامبورگ، در جلسه 7265روز ششم نوامبر سال  ،برای نمونه



 

  
 

 735 ی طبقاتی و رهایی زنانمبارزه

 96در سه اجالس فراگیر  روز  7261زن به حزب پیوستند، در سال  90شرکت داشتند، 
تن و در  78تن حاضران در جلسه  776مارس از  73زن، در روز  35،  تن 166فوریه، از 

 77. سال پس از آن، در روز  تن به حزب پیوستند 56کننده،  شرکت 7966سپتامبر از 
تن از حاضران به عضویت حزب  82،  در یک نشست بزرگ دیگر 7263فوریه سال 

 (77)درآمدند.

زتکینپیرامونفمینیسمبورژواییهایدیدگاه

های  به اعتقاد کالرا زتکین برای جذب زنان به جنبش سوسیالیستی باید با فمینیست
حزب ی گوتای   بورژوا مقابله کنیم. او در سخنرانی خود، خطاب به کنگره

تنها در پیوند با ای تحت عنوان  )که پس از آن در جزوه 7320در سال  دموکرات سوسیال
 : منتشر شد( چنین گفت 1زنان پرولتر، سوسیالیسم به پیروزی خواهد رسید

ود ندارد ... جنبش زنان تنها در چارچوب نفسه و مستقل وج  چیزی به نام جنبش زنان فی
تنها یک جنبش زنان بورژوا و یک جنبش زنان کارگر  ،یابد ... بنابراین تاریخی معنا می تحول

 ی بورژوایی. دموکراسی با جامعه قدر با هم اشتراک دارند که سوسیال وجود دارد که همان

 گوید:  می  ای دیگر از همین نطق زتکین در پاره

عنوان یک شخص و نه  اش رسیده است، اما نه به ی کارگر به استقالل اقتصادی   هزن  طبق
عنوان یک زن و یا همسر از امکان زندگی کامل و سرشار از تجربه چونان یک فرد  به

شود که  ش می نانی نصیب عنوان همسر و مادر، تنها لقمه برخوردار نیست. در ازای کار او، به
 وی میز بر زمین انداخته است.داری از ر  تولید سرمایه

 – همچون زنان بورژوا –تواند  کارگر، نمی بخش زنان طبقه ی رهایی  روست که مبارزه از این
کارگر، رقابت آزاد  ی زنان طبقه ی خود باشد ... هدف نهایی  مبارزه ای علیه مردان طبقه مبارزه

                                                                        
1. Only in Conjunction with the Proletarian Women will Socialism be 

Victorious (16 October 1896). 
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کارگر، دست در  طبقه ی کارگر است. زنان با مردان نیست، بلکه حاکمیت سیاسی طبقه
 (79)کنند.  داری مبارزه می ی سرمایه ی خود علیه جامعه دست مردان طبقه

هم حق رأی محدود برای  )آن« حق رأی برای زنان»فمینیسم بورژوایی بر خواست  
، چیزی در مناسبات  زنان( متمرکز بود. اما اگر زنان حقوق برابر سیاسی هم داشته باشند

کارگر  با مردان طبقه« برابر»ای  گونه کارگر به  نخواهد کرد. زنان  طبقهواقعی قدرت تغییر 
با مردان بورژوا، « برابر»ی  که زنان بورژوا، از امتیازات ویژه شوند، در حالی استثمار می

 شوند. برخوردار می
های  سان فمینیست کند که زنان سوسیالیست نباید به  زتکین چنین استدالل می

ی حق رأی محدود کنند، بلکه باید برای حق کار  ی خود را به مطالبه بورژوا، مبارزه
کودک و  از امکاناتی چون مهد ی زایمان، برخورداری رایگان  کردن، دستمزد برابر، بیمه

حق تحصیل برای زنان، مبارزه کنند. او بارها واژه و برچسب فمینیست را تحقیر کرد و 
های  ار حق  رأی ]یعنی زنانی که در فقط در محدودهزنان طرفد» ای آلمانی معادل آن، واژه

« کار زنان محافظه»ی انگلیسی  آن  ی ناشیانه را قرار داد که ترجمه «کنند[ قانونی مبارزه می
 دهد:  ی فوق را چنین پایان می  او جزوه (78)است.

ی فعالیت در میان زنان دشوار است. نیازمند کار بسیار است، ازخودگذشتگی و جانفشان
 طلبد. اما این از خودگذشتگی پاداشی خواهد داشت و البته ناگزیر است. چرا  بسیاری می

تواند به رهایی دست یابد که تمام  ی کارگر تنها هنگامی می گونه که طبقه که، درست همان
سان  شان در کنار هم مبارزه کنند، به همین افراد آن بدون تمایزهایی بر مبنای ملیت و حرفه

آورد که فارغ از تمایز جنسی با یکدیگر متحد   دست می ود را تنها هنگامی بهرهایی خ
 (73). بمانند

برای درک روند تحول جنبش زنان کارگر سوسیالیست آلمان تحت رهبری کالرا 
های بورژوا. جنبش زنان   فمینیست – باید رقیب آن را نیز بشناسیم زتکین می

از راست افراطی تا چپ رادیکال را در بر   غیرسوسیالیست در آلمان طیفی گسترده
 نزدیک بود. دموکرات حزب سوسیالگرفت که این دومی به جناح راست  می
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 حزبترین بخش به   های رادیکال بیاندازیم، نزدیک دهید نگاهی به فمینیست اجازه 
، 1های جنسی  ، انجمنی برای حمایت از مادران و رفرم7263. در سال دموکرات سوسیال

این  موسوم بودند. گرایان نوین  اخالقتشکیل شد که به  2رهبری هلن استوکرتحت 
خواهان حقوق برابر برای مرد، زن و کودکان، تسهیل شرایط طالق و به رسمیت شناختن 

های پلیس باید پایان یابد و فرزندان حاصل از   قانونی ازدواج آزاد بود؛ چنانکه مداخله
 (75)های رسمی برخوردار شوند. انونی  برابری با فرزندان  ازدواجاین پیوند باید از حقوق ق

ل خواهان توزیع داروهای پیشگیری از بارداری و تغییر در قانون سقط جنین بود  این تشک 
که به موجب آن، زنان در صورت سقط جنین به شش ماه تا پنج سال حبس محکوم 

وده باشد. این موضوع موجب نفوذ ی تجاوز ب شدند حتی اگر این بارداری در نتیجه  می
در،  در کتاب خود 3انزاوریچارد .  این تشکل در جنبش زنان شد جنبشفمینیستی

 : کند را چنین ارزیابی می گرایان نوین اخالقجایگاه  18118-1111هایآلمانسال

ویکتوریا وودهال و آنی بسانت، مارگریت سانگر و ماری استوپس برای اهدافی مشابه 
ی استوکر از حمایت فراگیر جنبش  این که برنامه ،کردند. در واقع زه میمبار

فمینیست برخوردار شد، رخدادی نادر بود. جنبش فمینیستی در انگلیس و امریکا،  رادیکال
ها حتی با  ؛ آن ضدبارداری روی گرداندند [جریان]طور کلی از نمایندگان  عشق آزاد و  به

گویی رفتار کرده بودند. هلن استوکر و جنبشی که تحت رهبری ژوزفین باتلر با بدگمانی و بد
 (70)، از سویی دیگر، بخشی از جنبش فمینیستی آلمان بودند. او بود

های اتحادیه مشارکت داشتند و با زنان  های رادیکال همچنین در فعالیت  فمینیست
دگان را انجمن فروشن 7332ها در سال  . آن کردند رقابت می دموکرات حزب سوسیال

نفر رسید. تشکل  775666سال به  76ریزی کردند که تعداد اعضای آن طی  پایه

                                                                        
1. Bund für Mutterschutz und Sexualreform 

2. Helene Stocker (1869-1943) 

3. Richard John Evans  

4. The Feminist Movement in Germany 1894-1944 
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 35221عضو مرد و  85361تنها  7263، در اواخر سال های آزاد  اتحادیهفروشندگان در 
دهی  های رادیکال، خدمتکاران خانگی را نیز سازمان  عضو زن داشت. فمینیست

یهای به نام  ها نشریه آن (71)کردند.  . منتشر کردند 1یزنانکارگرآلمانینشر
معلمان و کارگران  –بود  بورژوازی  پایگاه اجتماعی این گرایش از فمینیسم، خرده

ی کارگران یدی  ی بیشتری با طبقه که در آن هنگام نسبت به امروز فاصله یسفید یقه
و موقعیت به  بورژوایی، رقابت برای شغل ی خرده شده داشتند. در این مشاغل  شناخته

های رقیب و مجزایی برای  شد. برای نمونه، اتحادیه ها منجر می  بروز جنگ جنسیت
 . مردان و زنان معلم و ائتالف کارمندان مرد وجود داشت

برای  7261و  7263های  هایی در سال های رادیکال کنفرانس ، فمینیست همچنین
دعوت کردند که  های آزاد اتحادیهو  دموکرات حزب سوسیالزنان کارگر تشکیل دادند و از 

ای به  ها در مقایسه با نگرشی که مثال نشریه ها اعزام دارند. آن نمایندگانی به این کنفرانس
آزادنام  تری به   گرایش بسیار جدی، دهد اکنون در انگلستان از خود نشان می هم 2زِن

ها تمیزدادنی نبود.   سوسیالیست ها غالبًا از بیان دادند. بیان آن مسائل زنان کارگر نشان می
:  نوشت 7278نوامبر سال  75به نام مینا کاوئر در روز  شان برای نمونه، یکی از رهبران

ها، با  توانیم روزی به نبرد برخیزیم. تنها به همراه آن ی زنان کارگر می تنها به همراه توده»
 «.دست آورند ی بهتوانند حق رأ  های زنان شاغل و کارگر است که زنان می توده

کارگری،  مند بر پایگاه طبقه به هر رو، به دلیل فقدان  اثرگذاری همبسته و سامان
های رادیکال طی چند سال  منتهی به جنگ جهانی اول، بر سر مسائل شخصی  فمینیست

ها  درپی دچار انشعاب شدند و سرانجام انجمن آن با یکدیگر ستیز کردند، پی شدیداً 
 . نحل شدهم شکست و م در

                                                                        
1.Deutsche Arbeiterinnenzeitung (The German Working Women`s Paper) 

2  .Spare Rib - 1752-1773های  این نشریه از جمله نشریات موج دوم فمینیسم بود که در سال 
 )م.( شد. در انگلستان منتشر می
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ی او،  های رادیکال دوری کند. به گفته  کالرا زتکین همواره در تالش بود از فمینیست
ی تیز سیاست سوسیالیستی   پیوستن به این نیروها نه به عملی واقعی، بلکه به ُکندی  لبه

ای  اغواگرانه« اجتماعی  »های رادیکال با زبان  که فمینیست منجر خواهد شد. اما از آنجا
کسیون گفتند و حتی کارزارهایی به راه می میسخن  ،  هایی رادیکال بودند انداختند که آ

برای لغو  7325عنوان بخشی از کارزار سال  . به همیشه آسان نبود [از آنها]دوری جستن 
هایی رادیکال  کرد، فمینیست های سیاسی ممنوع می  قانونی که شرکت زنان را در سازمان

به نام ادل  دموکرات حزب سوسیاللی فن گیزتسکی و یک عضو همچون مینا کاوئر و لی
، این 1پیشبهی  ، روزنامهحزبگرهارد دادخواستی را تنظیم کردند. ارگان مرکزی 

ای حمایتی، از اعضای حزب خواست که آن را  دادخواست را چاپ کرد و طی بیانیه
، چاپ کرد اما  2برابریی خود،  امضا کنند. زتکین هم این دادخواست را در نشریه

لحاظ  ما قاطعانه به هر عضو  به»هشداری را با حروف چاپی برجسته به آن ضمیمه کرد: 
گاه  طبقه در این  (73)«.کنیم که از امضای آن خودداری کند ی کارگر توصیه می طبقاتی آ

ویلهلم  ،کار میان زتکین و سوسیالیست کهنه پیشبهی   مورد، بحث داغی در ستون نشریه
های رادیکال پرداخت. زتکین در    درگرفت که لیبکنخت به دفاع از فمینیست ،3کنختلیب

 (72).کردنظر او را تأیید کاماًل شد و انگلس نیز را جویا این مورد نظر انگلس 
ها  های رادیکال بارها به زنان سوسیالیست فراخوان دادند تا به تظاهرات آن  فمینیست

. این الگوی ناهمیاری با زنان  شد اره از سوی زتکین رد میها همو بپیوندند، اما دعوت آن
کردند،  لحاظ صوری هر دو برای آن تالش می گویی به بورژوا برای نیل به اهدافی که

های  کارگر از فمینیست . باری، کالرا زتکین برای تفکیک زنان طبقه هرگز تغییر نکرد
ارها و بارها مجبور شد این موضوع را هایی بسیار را از سر گذراند. او ب رادیکال دشواری

                                                                        
1. Vorwärts 

2. Gleichheit 

3. Wilhelm Liebknecht (1826-1900) 
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هرگاه زنان کارگر در کنار زنان بورژوا )یا  »گونه که النور مارکس گفت:  توضیح دهد، همان
 «.خرده بورژوا( قرار گیرند، این زنان کارگرند که تحت نفوذ بورژواها قرار خواهند گرفت

یبرابرینشریه

ی زنان  دهی زنان در آلمان، نشریه ازمانها برای آموزش و س ترین سالح  یکی از مهم
برای بهروزی کارگر »شد و زیرعنوان آن   بار منتشر می هفته یک بود که هر دو برابریبه نام 

سال به سردبیری کالرا  95آغاز به کار کرد و به مدت  7327بود. این نشریه در سال « زن
یاسی و سازمانی جنبش . زتکین که همواره بر ضرورت وحدت کامل س زتکین منتشر شد

کید داشت ، معتقد بود که تبلیغات سوسیالیستی باید متناسب با مخاطبان  سوسیالیستی تأ
اش هلن   ای به همرزم هلندی خاص  مورد هدف آن صورت گیرد. چنانکه او در نامه

 : نوشت 7278سپتامبر سال  71در روز  1انکراسمیت

 ای  های ویژه ها، ابزارها و روش  ا بعضًا به راهاگر قرار باشد زنان جذب سوسیالیسم شوند، م
خیزند، باید در مکتب کار  شوند و به پا می  هایی که بیدار می برای این کار نیازمندیم. اگر آن

دهی    ، آنگاه ما باید سازمان لحاظ عملی و نظری آموزش ببینند و مبارزه در راه سوسیالیسم به
که   اقداماتی ویژه [دن بهیزیادست ]در نظر بگیریم ... بدون و ترتیباتی ویژه را برای این امر 

 (96)، ما موفق نخواهیم شد. نیروهای محرکه و اجرایی  آن عمدتًا زنان باشند

های سردبیر  را در یکی از یادداشت برابریی نخستین خود برای انتشار  زتکین ایده
مین یادداشت در سراسر روشنی بیان کرد، چنانکه ه ، بهخطاب به خوانندگاننشریه، 

 یافت:  ، در آغاز هر سال با اندکی تغییر انتشار می7326ی  دهه

ه  برابری که  آناندهد، خواه  ی کارگر را مورد خطاب قرار می  پیشروترین اعضای طبقهخاص 
لحاظ  را به آنانکند   که با فکرشان. تالش می آناناند و خواه  ی سرمایه هایشان برده با دست
د تا امکان ادراکی روشن از مسیر تاریخی تحوالت برایشان فراهم شود و نوزش دهنظری آم

                                                                        
1. Heleen Ankersmit 
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گاهانه برای رهایی طبقه ی کارگر مبارزه کنند، بلکه در روشنگری و   قادر شوند که نه تنها آ
گاه  ها به ی خود و پرورش آن  طبقه آموزش رفقای هم عنوان رزمندگانی که به هدف خود آ

 (97) چشمگیر ایفا کنند.هستند، نقشی حقیقی و 

ای نه  رو نشریه شد؛ از این نوشته می سخنگوبرای زنان » برابریی زتکین،   به گفته
بخش زیادی از نشریه، به  (99)«.ی زنان پیشرو بود  ی زنان بلکه اساسًا نشریه برای توده

ی   تشریح وضعیت کار در صنایع نساجی، پوشاک، صنایع فراوری مواد غذایی، حرفه
ال بودند،  های اقتصاد که به افی، صنایع خانگی و دیگر شاخهصح   ویژه زنان در آنها فع 

گاه ی جزئیات قوانین کارخانه که در نشریه جریان   سازی درباره اختصاص داشت. آ
برند. ب  طور کامل بهره ی آن به رساند که از حمایت  هرچند کمینه داشت به زنان یاری می

ها میان زنان کارگر در آلمان و دیگر کشورها را همواره  بها و آشو  نشریه، اعتصاب
 داد.  پوشش می

 ،کرد  های حیات این نشریه، زتکین نه تنها آن را برای چاپ آماده می  در نخستین سال
سال نخست، تیراژ  73آورد. طی  ی تحریر درمی های آن را نیز به رشته ی مقاله  بلکه عمده

نسخه در سال  95666دریج سیر صعودی داشت و از ت ، گرچه به نشریه محدود بود
افزایش یافته بود. همگام با  7263تا  7268های   نسخه در سال 775666، به 7327

همچنین تیراژ آن  ؛گسترش سریع جنبش زنان سوسیالیست ماهیت نشریه نیز تغییر یافت
 (98). نسخه رسید 155666به  7261در سال 

میان اعضای زن  جنبش سوسیالیستی و  رابریب، توزیع رایگان 7263در سال 
ی افزایش   علت عمده ،آغاز شد. در واقع دموکرات حزب سوسیالهمسران مردان عضو  

 335666به  7263تا  7268های  نسخه در سال 775666ی تیراژ نشریه از   گسترده
و  7262تا  7263های   نسخه در سال 115666و  7260تا  7265های  نسخه در سال

 . همین امر بود 7273نسخه در سال  7955666
تغییرات در شکل و  ای از مجموعه، زتکین را به انجام حزب، رهبری 7263در سال 

. زتکین در  سبب مخاطبان بیشتری را جلب نماید موظف ساخت تا بدین برابریمحتوای 
سال که از سال آینده ) کرداعالم  دموکرات حزب سوسیالدر کنفرانس زنان  7263سال 
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رسانی به آموزش و  یاری»منتشر خواهد شد که برای  برابریای به همراه   نامه ( ویژه7265
اختصاص یافته است، و همچنین « دار و مادر توجه به منافع زنان در مقام زن خانه

ی سال   شود. این طرح در ژانویه برای کودکان در آن ارائه می یمطالب خواندنی مناسب
و « دار و مادران ما برای زنان خانه» عناوینبا  متناوباً ها  نامه . ویژهبه اجرا درآمد 7265

وجود آمده بود، به  . زتکین از شرایطی که برای او به شدند منتشر می« برای فرزندان ما»
هایی پرداخت که در مدارس   بهترین نحو استفاده کرد و به توسعه و گسترش دیدگاه

ی انقالبی  ای از آثار نویسندگان برجسته  شد. او گزیده می کارگر نادیده گرفته فرزندان طبقه
 . کرد منتشر می  و نویسندگان ادبیات داستانی را در نشریه

های مهم فعالیت جنبش زنان سوسیالیست، آموزش بود که اکثر   یکی دیگر از عرصه
زنان  ی تاریخ فرهنگی در باشگاه آموزش  دربارهن رهبرانش با آن سروکار داشتند. زتکی

های آموزشی  ی باشگاه کرد. لوئیس زیتز مسئولیت اداره اشتوتگارت سخنرانی می
، 7265برد. در سال  هامبورگ را بر عهده داشت و بادر نیز همین امر را در برلین پیش می

 (93)دهی شده بودند. ها سازمان  سه هزار زن در این باشگاه
جلسات مطالعاتی و مباحثه برای  آلمان بانی   دموکرات حزب سوسیال، 7263از سال 

در سراسر آلمان بود که در  –های مطالعاتی  عصرانه[  ]=حلقه Leseabeudeبه نام  – زنان
پرداختند. زنان بسیاری در این جلسات حاضر   ها عمدتًا به آموزش مارکسیسم می آن

اعضای سوم  نفر یا به عبارتی یک 35666، نزدیک به 7276شدند. در برلین در سال  می
 (95)شد. ی جغرافیایی، چنین جلساتی برگزار می ناحیه 756زن حزب بودند. حدودًا در 

 طرحی کلیی برلین،  ی تلتو بیزکو در ناحیه در منطقه 7278ی آموزشی اواخر سال   دوره
 دهد.  ها را نشان می ی کار آن از این جلسات و نحوه

کارگر. در  ی جنبش نوین طبقهی علم  جلسات بر یک موضوع تمرکز داشتند: شالوده
ی رفرم اجتماعی، دموکراسی و   کنندگان با مقوالتی همچون رابطه این جلسات، شرکت

شدند. سپس   آلیسم و ماتریالیسم؛ سوسیالیسم تخیلی و علمی آشنا می سوسیالیسم؛ ایده
ی تولید  داری، منشأ شیوه ی اقتصادی پیشاسرمایه  ها به تحلیل توسعه در پی آن

شد.  داری پرداخته می ی کارگر و ماهیت استثمار سرمایه  گیری طبقه داری، شکل ایهسرم
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ی طبقاتی به پایان   هفته، با بحث پیرامون روش و اهداف مبارزه 77ها پس از  این دوره
 (90)رسید. می

المللیزنانسوسیالیستزتکینوجنبشبین

ان سوسیالیست خارج از زن هدایتبرای اثرگذاری و  یهای بسیار کالرا فعالیت
المللی   برگزاری نخستین کنفرانس بین برای ،7261مرزهای آلمان انجام داد. در سال 

 کشور شرکت 75زن از  52قدم شد که در آن  زنان سوسیالیست در اشتوتگارت پیش
المللی، متشکل از تمامی   کردند. این کنفرانس تصمیم به ایجاد یک سازمان بین

 (91)سوسیالیست گرفت.های زنان  سازمان
نمایندگان اتریش، بلژیک، انگلیس و فرانسه بر سر  دست نبود. کنفرانس ابدًا یک

ی حق رأی   که مطالبه ی مشترک را داشتند این عقیدهی کلیدی حق رأی برای زنان  مسئله
از حق « تر  بینانه واقع» – به بیان دیگر حق رأی مشروط به میزان دارایی و درآمد – محدود

« سکتاریسم»رأی همگانی است. به همین سیاق نمایندگان انگلیس و فرانسه در تقابل با 
 زتکین و هواداران او نسبت به جنبش بورژوا فمینیستی صحبت کردند.

اما زتکین در مخالفت با هر دو گرایش، استوار بود و به هیچ کدام تسلیم نشد. 
های زتکین  ی کسانی بود که از دیدگاه ی روسیه، در زمره ، نماینده1الکساندرا کولنتای

های کالرا زتکین به پایان رسید. کنفرانس  دفاع کردند. کنفرانس به نفع دیدگاه
احزاب سوسیالیست : » شد ها گفته می هایی قاطع به تصویب رساند که در آن قطعنامه

و «  ر کنندتمامی کشورها وظیفه دارند تا با تمام قوا برای حق رأی همگانی برای زنان پیکا
دوش مردان  باید دوشا زنان سوسیالیست نباید با زنان بورژوا متحد شوند بلکه می»

المللی زنان  عنوان دبیر سازمان بین زتکین به«. سوسیالیست مبارزه را پیش برند

                                                                        
1. Alexandra Kollontai (1872-1952) 
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عنوان ارگان مرکزی جنبش معرفی شد. کولنتای هم  به برابریسوسیالیست برگزیده شد و 
 خانه برگزیده شد.به عنوان مسئول دبیر

، بار دیگر گدر کپنها 7276المللی زنان سوسیالیست در سال   دومین کنفرانس بین
کید نمود. سپس زتکین پیشنهاد داد روز هشتم مارس  بر خواست حق رأی همگانی تأ

. ایده و تاریخ برگزاری این روز، از تظاهراتی الهام  عنوان روز جهانی زن تصویب شود به
در تقابل  7263که زنان سوسیالیست امریکایی در روز هشتم مارس سال  گرفته شده بود

.  با جنبش زنان بورژوا بر پا کردند. از این پیشنهاد استقبال شد و کنفرانس آن را تأیید نمود
، تظاهرات روز جهانی زنان عماًل 7273تا هنگام وقوع جنگ در سال  7277از اوایل سال 

ترین آنها، تظاهراتی بود که در  مسلمًا مهم شد ) رگزار میدر بیشتر شهرهای مهم اروپا ب
 (. جنگ درگرفت و انقالب روسیه را برانگیخت هنگام

مخالفتجناحراستبازتکین

، دموکرات حزب سوسیالدر جنبش زنان سوسیالیست، درست همچون درون کل 
شد:   م میبه سه گرایش تقسی حزبتقابلی از سوی جناح راست با زتکین وجود داشت. 

 1قرار داشتند که هواداران ادوارد برنشتاین« تجدیدنظرطلبان»در منتهای جناح راست، 
، طرفداران ببل جناح میانهبودند؛ در منتهای چپ، هواداران رزا لوکزامبورگ؛ و باالخره در 

. همین سه گرایش، در درون جنبش زنان سوسیالیست نیز موجود بود. در  و کائوتسکی
، گرایش راست تمایل بیشتری به تشکیل ائتالفی طبقاتی با  سوسیالیستجنبش زنان 

 .دموکرات حزب سوسیالها داشت تا با همتای خود درون  لیبرال
 -7270) 2، لیلی براون[حزبراست درون ]ی این گرایش   ترین نماینده سرشناس

اش پشت نکرد.   گاه به خاستگاه طبقاتی ای اشرافی بود هیچ ( بود. او که از خانواده7305
از طریق صرفًا کرد که سوسیالیسم نه  چنین استدالل می  ی طبقاتی  براون علیه مبارزه

                                                                        
1. Eduard Bernstein (1850-1932) 

2. Lily Braun (1865-1916) 
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ی کارگر، بلکه از طریق فعالیت شماری از نیروهای پیشرو از جمله   فعالیت انقالبی طبقه
که با نابرابری  از آنجا ها ی فمینیست او، همهباور ها متحقق خواهد شد. به   فمینیست

ها با  گونه که سوسیالیست  ، همانآمدند به حساب مینفسه پیشرو  مخالفند فی  سیجن
 نابرابری طبقاتی مخالفند.

ها با   وماری برای اصالح قانون انجمنتی   ، لیلی براون در تهیه7325در سال 
به همراه مینا  1جنبشزنانای با عنوان  های بورژوا همکاری کرد. او نشریه  فمینیست

ی این نشریه، وظایف  فمینیست بورژوا رادیکال، به چاپ رساند. نخستین شمارهکاوئر، 
نظر از دیدگاه سیاسی و  ی زنان صرف بندی کرده بود: حمایت از همه  خود را چنین جمع

قدر  خواهیم درست همان ما می. » مبارزه برای هدف مشترک  برابری کامل دو جنس
ی مبارزه برای دستمزد برابر  ف باشیم که دربارهی مبارزه برای آموزش برابر منص درباره

 . «هستیممنصف 
کرد و معتقد    لیلی براون از برخورد مردان نسبت به زنان در جنبش کارگری، گالیه می

ی طبقاتی اختالف بین دو جنس را از بین خواهد برد، توهمی بیش  باور که مبارزه این بود
تعاونیای تحت عنوان   ، لیلی براون در جزوه7267نیست. در سال  و زنان هایکار

خانوار از کار  های    تعاونی دهی   از این ایده دفاع کرد که زنان با سازمان 2خانوار
فرسای خانگی رها خواهند شد. زتکین علیه این ایده سخت خروشید و آن را   طاقت

که با برخورداری متوسط بودند  که تنها زنان طبقه طلبانه نامید، چرا اتوپیایی و نیز فرصت
فعالیت »شدند. زتکین پیشنهاد براون را  از درآمد منظم و مستمر از آن منتفع می

. لیلی براون از سوی چند تن از اعضای معروف جنبش  نامید« ی بورژوایی طلبانه اصالح
 شد. حمایت می دموکرات حزب سوسیالزنان سوسیالیست و شماری از رهبران مرد 

در هامبورگ و  7269و  7322های  . بین سال توفیق هم نبودند مش، ک  او و هواداران
های بورژوا برگزار   کارگر و فمینیست برلین چندین اجالس مشترک متشکل از زنان طبقه

                                                                        
1. Die Frauenbewegung 

2. Frauenarbeit und Hauswirtschaft 
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تا امکان همکاری را بررسی کنند. زتکین تنها با جدوجهدی عظیم و پیگیرانه  شد
کلی از جنبش  او را به 7268ًا در سال گذاری لیلی براون شود و نهایت توانست مانع از تأثیر

 .  زنان سوسیالیست کنار گذاشت و بیرون راند
کردند ضدفمینیست بودند و ادموند  که با کالرا زتکین مخالفت می یبخش دیگر

ی  مسئله عنوانای با  ی این گرایش بود. فیشر در مقاله مقام رایشتاگ نماینده  قائم 1فیشر
سوسیالیستمجلهدر  7265که در سال  زن  آیا این امر  »منتشر شد، پرسید:  2ی

کنند،  طور کلی زنان کار می ناک که به غیرطبیعی و به لحاظ اجتماعی ناسالم و آسیب
آنچه »پاسخ او روشن بود: «  دارانه است که باید با الغای آن نابود شود؟ مصیبتی سرمایه

در تناقض است. این امری  طور کلی به رهایی زن موسوم است با طبیعت زن و انسان به
نخستین و واالترین »او چنین ادعا کرد:  (93)«.نیافتنی است  رو دست غیرطبیعی و از این

مادری و تربیت  ،نهفته استنیز اش   که در طبیعت، کار نیک در زندگی برای زن
 «.اش است فرزندان

ه رهبری ، گرایش چپ ب7260، در سال دموکرات حزب سوسیالی مانهایم   در کنگره
سوی کالرا زتکین نشانه رفته  های گرایش راست به رزا لوکزامبورگ شکست خورد. سرنیزه

 . بود که دوستی عمیق سیاسی و شخصی با لوکزامبورگ داشت
ملغا شد، کنفرانس زنان در نورنبرگ  7263ها در سال  که قانون انجمن  هنگامی

بپیوندند،  دموکرات زب سوسیالحهای محلی  های زنان به شعبه تصمیم گرفت که انجمن
ی اجرایی هر محل و منطقه باشد که مسئول   نحوی که حداقل یک زن در کمیته به

تبلیغات میان زنان کارگر است. دفتر مرکزی جنبش به دفتر زنان تغییر یافت که تابع دفتر 
یت هیأت اجرایی  اجرایی ملی حزب است. برخالف اعتراض زنان، تنها یک زن به عضو

. او برخالف زتکین، در منتهای چپ حزب قرار  رفته شد. آن زن لوئیس زیتس بودپذی

                                                                        
1. Edmund Fischer (1864-1925) 

2. Sozialistische Monatshefte 
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در همان سال  (92)کرد.  ، به رهبری کائوتسکی، حمایت میمیانهبلکه از جناح  ،نداشت
 (86).  که زتکین کنار گذاشته شد، سازمان جوانان رادیکال نیز تصفیه شد 7263

ی زنان به    به جذب توده دموکرات الحزب سوسیی ادغام جنبش زنان در   پروسه
، تعداد آنان به 7263نفر عضو زن در سال  925303نحوی که از  ، بهانجامیدحزب 

، رشدی نزدیک به  طی مدت کوتاه شش سال – رسید 7273نفر در سال  7135313
 (87)! نفر 7565666

گونه  نتضعیف شد. هما برابری، همچنین نظارت زتکین بر سردبیری  7263در سال 
 – که دیدیم، ماهیت نشریه پیشاپیش تغییر کرده بود. حجم نشریه حاال دو برابر شده بود

ضمایمی داشت برای کودکان   و هر شماره – صفحه افزایش یافته بود 93صفحه به  79از 
ی اوج  ها به نقطه این درخواست 7276دار. سرانجام در سال  و مادران و نیز زنان خانه

. پیروی نسبی  ی برای مد لباس انتشار دهد ا او خواسته شد که ضمیمه از – خود رسید
بود؛ او  7263ی کاهش قدرت او پس از  زتکین از این درخواست در واقع نشان دهنده

گنجاند. حتی  می  ی مد، آشپزی و همچنین الگوی لباس در نشریه مقاالتی درباره دائماً 
کلی  به»د که پس از این به خوانندگان ، زتکین متعهد شحزب 7278ی سال   در کنگره
توجه بیشتری « دانند های ما را نمی  الفبای دیدگاه»هایی که هنوز  ، به آن«نکرده تحصیل

 (89). خواهد کرد
را بر عهده  برابریای از  ها رسمًا توزیع رایگان بخش عمده  از آن پس، اتحادیه

شد. به این   یه تخمین زده میحدود سه پنجم کل تیراژ نشر 7273داشتند، که در سال 
به  7263و  7268نسخه در سال  775666طور چشمگیری از  ترتیب، تیراژ نشریه به

ی  شده های توزیع  شمار نسخه (88)افزایش یافت. 7273نسخه در سال  7955666
درصد زنان  3/52یا  دموکرات حزب سوسیالدرصد زنان عضو  0/17برابر با  برابری،
 اد کارگری بود.های آز  اتحادیه
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یعطفجنگ:نقطه1114ماهآگوستِسال

 بود. یی عطف مهم وقوع جنگ جهانی اول، نقطه
گوست سال  ای   ، زتکین در مقاله7273چند روزی پس از آغاز جنگ، در روز پنجم آ

زتکین  (83)به مخالفت با جنگ برخاست. زنان پرولتر، آماده باشیدبا نام  برابریدر 
های ارتجاعی خاندان  تنها برای گرایش »ندگان نشریه گفت که آلمان خطاب به خوان

احساس و  داران  بی  داران و سرمایه سلطنتی هاپسبورگ و برای عطش قدرت و ثروت  زمین
 : مقاله با فراخوانی تلویحی به انقالب پایان یافت (85)«.جنگدوجدان می بی

ای   پوچ نیست، صلح جهانی، صرفًا واژه یاییؤها ر ی کارگر، برادری میان ملت برای طبقه
؟ لحظاتی در زندگی مردم هست که اگر همگان اراده کنند و  زیبا نیست ... چه باید کرد

 (80). ای است. زنان پرولتر آماده باشید  آماده شوند، پیروزی قطعی است. اکنون چنین لحظه

سانسور شد. در  ،، بارها و بارهااش با جنگ  های زتکین، به علت مخالفت مقاله
شد.  ، سفید منتشر می های سانسورشده اختصاص داشت هایی که به مقاله بخش برابری

 د.گرفت که سانسور به خوانندگان نشان داده شو صورت می سبب این امر بدان
ی زنان  شده المللی پذیرفته لحاظ بین ی به به مدت چندین ماه به نشریه برابری

المللی زنان علیه   به همراه رزا لوکزامبورگ کنفرانس بین مخالف جنگ تبدیل شد. زتکین
گوست  7275جنگ را سازمان دادند که در ماه مارس سال  رن برگزار شد. در ماه آ در ب 

های متعدد   ای بر بازداشت  ، زتکین برای نخستین بار دستگیر شد که مقدمه7275سال 
 بعدی او بود.
که بخشی بزرگ در جنبش زنان آلمان از موضع اشتباه است اگر بپنداریم  ی،به هر رو

ها در موضع  کردند. بالعکس، در واقعیت امر، آن  لوکزامبورگ و زتکین حمایت می
 . افتاده بودندتک مخالفت با جنگ 

لوکزامبورگ و کالرا زتکین، هر دو دچار ضعف اعصاب بودند تا حدی که تا مرز 
گوست ها به اتفاق یکدیگر  . آن خودکشی پیش رفتند کوشیدند در روزهای دوم و سوم آ

ی رایشتاگ از حزب  نماینده 96ها با  . آن ، کارزاری علیه جنگ به راه اندازند7273سال 
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شان شناخته شده بود، تماس گرفتند اما تنها  های رادیکال  سوسیالیست آلمان که دیدگاه
تلگراف به  866 دست آورند ... رزا را به 1توانستند حمایت کارل لیبکنخت و مهرینگ

ها  شد مخالف جنگ باشند فرستاد، خواهان رأی آن  مقامات محلی حزب که تصور می
ها دعوت کرد به برلین بیایند تا کنفرانسی فوری در آنجا برگزار  از آن علیه جنگ شد و
قیدوشرط حمایت خود را  کالرا زتکین تنها کسی بود که بی»بار بود.  شود. نتیجه اسف

هایی  با بهانه – بودند  زحمت پاسخگویی به خود دادهآنانکه حتی  – یگراناعالم کرد. د
 (81)«. مسخره و احمقانه طفره رفتند

بود که رهبری حزب  رمق کماکثریت رهبری حزب چنان  ی مارکسیستی   لفافه
های   توانست طی یک شب انترناسیونالیسم را کنار نهاده و با رأی خود از تالش

را قطع کردند و  برابریی  های کارگری آبونه ن حمایت کند. اتحادیهی آلما طلبانه جنگ
نسخه در ماه دسامبر  35666به  7273نسخه در سال  7955666تیراژ توزیع نشریه از 

 گیری از هیئت  تحریره شد.  زتکین وادار به کناره (83). رسید 7275سال 
رژوا را در پی های بو با فمینیست دموکرات حزب سوسیالجنگ، همکاری زنان 
ی زنان   ی امور محلی و شهرداری داشت. زنان بورژوا به اداره ها روی آوردند، خدمات مل 

از زنان را برای امور شهری سازمان دادند. متشکل  را تشکیل دادند و یک ارتش کمکی  
متوسط در  ، میان زنان طبقهدموکرات حزب سوسیالرئیس زنان  در مقاملوئیس زیتس، 

ها امکان  های رفاهی سوسیالیست  خنرانی پرداخت تا توضیح دهد تالشبرلین به س
حزب های سوسیالیست هم به پیروی از   وجود آورده است. فمینیست همکاری را به

 . ی طبقاتی را طی دوران جنگ معلق کردند مبارزه دموکرات سوسیال
ر شده بود، های محلی واگذا  تصمیم قطعی برای همکاری با زنان بورژوا به باشگاه

های سیاسی نوینی به وجود آورد. واکنش نسبت به برقراری ارتباط با زنان  اما جنگ گزینه
ها شروع به همکاری با زنان بورژوا کردند  گون بود، برخی از گروه متوسط بسیار گونه طبقه

                                                                        
1. Franz Mehring (1846-1919) 



 706 جنبش زنان سوسیالیست آلمان 

که حاال از دستان  ،برابریزدند.  ها سرباز می و برخی دیگر همچنان از همکاری با آن
ما در مسائل عملی »... نوشت:  7271ی سال  ژوئیه 96، در روز  ین خارج شده بودزتک
ی   ها همچنین در ژانویه  اتحادیه (82)«.توانیم چیزهایی بسیار از زنان بورژوا بیاموزیم  می

را  2به سردبیری گرترود هانا 1ایزناناتحادیه ی بار نشریه هفته یک هر دو 7270سال 
ی سال  نسخه و در ژانویه 7665666که تنها پس از یک سال تیراژ آن به کردند   منتشر می

 (36)نسخه رسید. 8565666به  7272
از جنگ، سرانجام  دموکرات حزب سوسیالی  پس از یک سال حمایت پیگیرانه

را دشوار یافت. او جانب کائوتسکی، برنشتاین و دیگر  حزبلوئیس زیتس هضم موضع 
، 7275را گرفت. در تابستان سال  (USPD) دموکرات سیالحزب مستقل سورهبران آتی 

 اخراج شد. دموکرات حزب سوسیالی اجرایی   لوئیس زیتس از کمیته
ای در خدمت همسران کارگران و زنان  نشریه»پیدا کرد:    زیرعنوانی تازه برابری

اسی، آموختگی سی»ی خود را چنین توضیح داد:  ی جدید برنامه  هیئت  تحریریه«. کارگر
بار  دوباره زیرعنوان تغییر کرد، این 7299. در سال  «تعلیم ساده و سرگرمی ارزشمند

 حزب متحِد ای برای زنان و دختران زحمتکشان، ارگان   نشریه»تبدیل شد به 
 «.3دموکرات سوسیال

حزب کالرا زتکین به همراه رزا لوکزامبورگ و اقلیت محدودی از جناح چپ 
. و همچنان که  اه از مخالفت با جنگ دست بر نداشتندگ ، هیچدموکرات سوسیال

، همراه با آن مخالفت عمومی با جنگ یافت فزونی میسال وحشت و خونریزی  به سال
های  ها آلمان را در سال یافت و تمامی این ی کارگر آلمان گسترش می  در میان طبقه

سال از  3پس از گذشت  با وجود این، (37)ی انقالب قرار داد. در آستانه 7272و  7273
مراتب  شان به یکی –، شمار زنانی که حول رزا لوکزامبورگ و کالرا زتکین  شروع جنگ

                                                                        
1. Gewerkschaftliche Frauenzeitung 

2. Gertrud Hanna 

3.  United SPD (USPD) 
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ترین رهبر جنبش  ترین فرد در جنبش سوسیالیستی آلمان بود و دیگری برجسته باذکاوت
 ،کمونیست آلمان، در حزب نوین 7273بسیار محدود بود. در سال  –زنان سوسیالیست 

در  ؛گذاری شده بود، تنها ُنه درصد اعضا زن بودند توسط رزا لوکزامبورگ بنیانحزبی که 
حزب درصد و در 75این رقم  دموکرات متحد سوسیالکه در حزب  حالی

حزب ، 7272بر حسب تعداد، در سال  (39)درصد بود.9655 دموکرات سوسیال
 وکراتدم حزب سوسیالکه در  عضو زن داشت، در حالی 866کمتر از  کمونیست

 .حاضر بودندعضو زن  9615666
شان در ایجاد سازمان سوسیالیستی  شکست رزا لوکزامبورگ، کالرا زتکین و هواداران

  و نیز شکست عینیی شرایط نتیجه –نظیر آنچه در میان مردان بود  –دار میان زنان  معنی
گسترشی  حالداری در سرمایهعبارت بود از چپ در آلمان بود. شرایط عینی عماًل  ذهنی

ی آن به جنبشی عمیقًا رفرمیستی منجر  کارگری و استحاله  که به بوروکراتیزه شدن جنبش
های روزمره نشد و از   . شکست ذهنی چپ انقالبی ناشی از این بود که درگیر پیکار گردید

های انقالبی خود  ی کارگران برای اصالحات و سیاسترو نتوانست پلی میان مبارزه این
؛ به بیان دیگر، عمل انقالبی را گسترش نداد و خود را به تبلیغ عمومی محدود  کندایجاد 

. ممکن است پرسیده شود زتکین طی  نمود. اساسًا سازمانی برای انجام این کار نداشت
کرد، همان زمانی که عماًل  بود چه می برابریهای پیش از جنگ که سردبیر  سال

 ودند؟دار نشریه شده ب  ها عهده رفرمیست
.  با یکدیگر داشتند یچپ انقالبی در واقع گروهی از افراد بود که ارتباطات ضعیف

را حین جنگ بنیان گذاشت، این  ها ی اسپارتاکیست اتحادیهکه رزا لوکزامبورگ  هنگامی
ی آن در محیط کار   هایی محدود با کارگران صنعتی داشت. فعالیت عمده تشکل پیوند

های عمومی بود. اگر پیوند نیروهای انقالبی با   ا و نشسته نبود، بلکه در خیابان
ی زنان انقالبی مصداق  چنین محدود بود، این موضوع درباره پیکارهای کارگری این

های  رفته کمتر از مردان در بخش هم  که زنان کارگر روی بیشتری داشت، هنگامی
 ترین و کلیدی صنعت جایی داشتند. رزمنده
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دموکراتحزبسوسیالشزنانانگیزجنبپایانغم

میلیون نفر افزایش  75میلیون نفر به  5/2در دوران جنگ، تعداد زنان کارگر از 
انقالب سوسیالیستی آلمان را به نابودی  دموکرات حزب سوسیال،  پس از جنگ (38)یافت.

 ی حیاتی یافتن لهئداری تثبیت شود، مس کشاند. اگر بنا بود که دولت و اقتصاد سرمایه
 بیکاری فراگیری که در پی  پایان بسیج نیروهای نظامی به اتحلی بود برای مخاطر راه

مارس  73های  ی کار آسان بود: زنان را اخراج کنید. با احکام روز وجود آمده است. چاره
، کارفرمایان موظف شدند تمامی افرادی که 7296ی سال  ژانویه 95و  7272سال 

 : تمزد وابسته نیست را به ترتیب اولویت زیر اخراج نمایندوچرا به دس چون شان بی معاش
 شان شاغل بودند.  زنانی که همسران -1
 مجرد و دختران. زنان  -2
 . زنان و دخترانی که تنها سرپرستی یک یا دو نفر را به عهده داشتند -3
 (88). تمامی زنان و دختران باقیمانده -8

جه نشان دادند. برای نمونه، ، اقدامات فوق را مودموکرات حزب سوسیالرهبران زن 
های کارگری آلمان بود،  ی زنان فدراسیون عمومی اتحادیه گرترود هانا که عضو دبیرخانه

 چنین گفت: 

؟ پاسخ به این سؤال بیش از اندازه دشوار  کدام یک کمتر زیانبار است، بیکاری زنان یا مردان
  ی ی پیشنهادی درباره به ارائهاست ... من در موقعیت نامناسبی قرار دارم چرا که قادر 

ی زنان در دوران کنونی نیستم ... من تنها یک پیشنهاد دارم: زنان باید  چگونگی حل مسئله
کند و چه کسی  داشته باشند که چه کسی کار می  بر این مسئله یتا تأثیر بیشتر بکوشند

 (35)شود. برکنار می
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شکیالتی بدل شد که به کارها و ناگزیر به ت به دموکرات حزب سوسیالسازمان زنان 
را  1دفتر رفاه کارگران، 7272در دسامبر سال  حزب. ختپردا امور صرفًا اجتماعی می

با  7297در سال  حزب. کنفرانس  های زنان تأسیس نمود عنوان سازمان اصلی فعالیت به
ار اجتماعی اند تا محافظان انسانیت باشند و بنابراین ک زنان زاده شده»اعالم این نکته که 

رانه با طبیعت آنها گره خورده است  (30)، این اقدام را توجیه کرد.«و خی 
های نوین آن باشد. عنوان  ای چاپ کردند که درخور سیاست نشریه حزبزنان 
زنانفحوایی بیش از حد انقالبی داشت. عنوان تازه،  برابری ای  بود، نشریه 2دنیای

های مد، دستور آشپزی و در  وی لباس، طرحهای اخالقی، الگ عمدتًا شامل داستان
که در جریان کنفرانس  ، هنگامی7293حدی بسیار محدود مطالب سیاسی. در سال 

به درد و رنج حقیقی  یزنان در برلین یکی از نمایندگان خواهان اختصاص مطالب بیشتر
 3دکتر لومانشد، سردبیر مرد  این نشریه به نام دنیایزنانی  زندگی زنان کارگر در نشریه

 خطاب به او گفت:

ها نمی خواهند فالکت زندگی  در هر صورت نظر شخصی من در این باره این است که آن
ها خواهان این  شان باشد، آن شان در خانه حتی در اوقات فراغت هم پیش چشمان  روزمره

ابید. من خواهد تشان  هستند که نور امیدی را ببینند که در آینده با سوسیالیسم در زندگی
های  یقین دارم که نظر اکثریت رفقای زن هم که با معضالت بسیاری مواجهند و در نامه

 (31)اند با من همراه است. کید نمودهأاند بر آن ت ی که به من نوشتهدمتعد

 بورژواییتسلطراستافراطیبرجنبشفمینیستی 

 ، بر سر فمینیسم بورژوایی چه آمد؟  دراین میان

                                                                        
1. Arbeiterwohlfahrt 

2. Die Frauenwelt 

3. Dr Lohmann 
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 7263در کنفرانس سال  های جنسی حمایت از مادری و رفرم کال  انجمن رادی
با شکست  – BDFیا  1 های زنان آلمان فدراسیون سازمان –سازمان فراگیر زنان بورژوا 

های  های زنان را متحد کرد: از سازمان واقسام انجمن انواع فدراسیونرو شد.  قطعی روبه
های حق  های فشار سیاسی، انجمن وهتا گر گرفته فرهنگی، مذهبی، خیریه و تفریحی

صرفًا سازمانی برای  فدراسیونهای اجتماعی و اخالقی.  های رفرم رأی زنان و انجمن
 زنان بود، نه سازمانی فمینیستی.

های زنان زیر چتر  راست در حال پیشروی بود و با قرار دادن برخی از انجمن
-انجمن زنان آلمانها،  مانگرفت. یکی از این ساز این پیشروی شتاب می فدراسیون

بود که به حفظ خلوص نژاد سفید در مستعمرات  آلمان با اعزام زنان سفید از  2مستعمرات
بنیان گذاشته  7261کشور مادر )استعمارگر( تخصیص یافته بود. این انجمن در سال 

انجمن آلمانِی نفر رسیده بود. دیگری  795666تعداد اعضای آن به  7277شد و در سال 
آغاز به کار کرد و تا سال  7338بود که در سال  علیه سوءاستفاده از مشروبات الکلی

نفر رسید. همچنین  815666تعداد اعضای آن )که غالبًا مرد بودند( به  7277
 (33)نیز در این زمره بود.انجمن زنان پروتستان آلمان، کار،  ترین سازمان محافظه قدرتمند

نفر  9565666طع بروز جنگ اول جهانی به حدود تا مق فدراسیونتعداد اعضای 
گاهی از  افزایش یافت. دولت به گمان پیرامون مسائلی که « های زنان دیدگاه»منظور آ

را سازمانی مناسب برای  فدراسیوندارند،   ها دلبستگی و تمایل ویژه زنان به آنکرد  می
 فکری یافت. هم

بود که  3کرد گرترود بائومر ندگی میراست را به بهترین شکل نمای به فردی که چرخش
. او چنین استدالل 7272تا  7276یعنی از سال  – بود فدراسیونبه مدت نه سال رییس 

ی باشد، دقیقًا به این معنا که حامی  سیاست خارجی کرد که جنبش زنان باید مل   می

                                                                        
1. Bund Deutsche Frauenvereine 

2. Deutsche-Kolonialer Frauenbund 

3. Gertrud Bãumer (1873-1954) 
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دقیقًا به امپریالیستی و تجاوزکارانه باشد، و همچنین جنبش زنان باید اجتماعی باشد، 
ی رفاهی خود را  یافته این معنا که از طریق تالش برای رفرم اجتماعی و فعالیت سازمان

وقف کاهش تنش اجتماعی و ستیز طبقاتی کند. به اعتقاد بائومر، هدف نهایی  رهایی 
های زنانه  ثیر عمیق و کامل تمامی  ارزشأبرابری صوری نیست بلکه زندگی برابر، ت»زنان 

های جهان  ی فعالیت تر نیروهای مشخصًا زنانه در کلیه ا و مشارکت غنیبر فرهنگ م
کرد که اگر زن  گونه تفسیر می را در واقعیت این« نیروهای مشخصًا زنانه» بائومر «. است

توان گفت که او  خود را به خانه و خانواده محدود کند، تحت شرایطی معین می»
مطابقت دارد تا اینکه وارد مشاغل مردانه طریق، بیشتر با دلخواست جنبش زنان  بدین
 (32)«.شود

به راه  اخالقیات نوینکارزاری علیه  فدراسیون، 7273تا  7277های  بین سال
کرد که سقط جنین تخلفی جنایی  قاطعانه از این دیدگاه حمایت می فدراسیونانداخت. 

سقط جنین موجب  ها، منع قانونی   تواند زندان باشد. به باور آن است و مجازات آن می
بهترین راه برای ارتقای »شد که  می« مسئولیت اخالقی در مسائل جنسی»بروز نوعی 

 (56)بود.« سطح عمومی اخالق در کشور
بود. ماریا  یگرایش جناح راست در جنبش زنان به شکلی تجاوزکارانه امپریالیست

یان  این گرایش، چنین استدالل می ی پیروزی آلمان در کرد که برا لیشنوسکا، از سخنگو
برابر انبوه  مان در نیازمند مردمی هستیم که از دستاوردهای»مبارزه برای برتری بر جهان 

هایی که در  دشمنان ما دفاع کنند ... ما به مردمی نیازمندیم که در مستعمرات کنونی و آن
از  این گرایْش نژادپرست هم بود. یکی...«. آینده فتح خواهیم کرد، سکونت گزینند 

کرد، خواهان  که پیگیرانه از نهادهای خانواده و ازدواج دفاع می حالی سخنگویان آن در
و « ترند ها، اغلب پست دورگه»گفت  شد. او می« های نژادی  ناهمگون ممنوعیت ازدواج»

ی  در مستعمرات دوری جست. مطالبه« زاده جمعیت حرام» [پیدایش]باید از خطر  
بود. « الخمرها سازی  دائم عقیم»از محبوبیت برخوردار شد ها  دیگری که طی این سال
های اجتماعی جای  های ناهنجاری گری چونان یکی از ریشه نگرانی نسبت به روسپی
گری چونان خطری برای قدرت و اصالت نژاد داد.  تر به روسپی خود را به توجه ضروری
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عقیده زمینه و قدرت یافت که بار بود و این  ، مقررات  دولْت سیاستی فاجعهمنظراز این 
 های مقاربتی معدوم کنیم. ی گسترش بیماری عنوان منشأ عمده گری را باید به روسپی

را  خدماِت ملی زنان، 7273ی سال  ژوئیه 87به همان زودی یعنی در روز  فدراسیون
ی داخلی  با همکاری وزارت کشور برپا کرد تا در زمان جنگ، وظایف رفاهی را در جبهه

بنیان گذاشته شد،  1که جنگ به پایان رسید و جمهوری وایمار هنگامی (57)عهده گیرد. بر
ها  کید و اعالم کرد که آنأهای ناسیونالیستی خود ت همچنان بر طرح اولویت فدراسیون

متحد « شان نظر از هر عقیده و مرام، برای ابراز هویت ملی زنان آلمانی را صرف»
، در حالی که احزابی که بیشترین خصومت را با 7296 ی های دهه اند. طی سال کرده

به پیشبرد خط راست خود  فدراسیونحقوق زنان داشتند قاطعانه در قدرت بودند، رهبری  
حزب ادامه داد. احزابی که بیشترین تمایل به حمایت از حقوق زنان را داشتند، از جمله 

های  سوسیالیست، دموکرات حزب سوسیالو به میزان بسیار بیشتری  دموکراتیک آلمان
 ، در جریان انتخابات حمایتی اندک از سوی زنان بهحزب کمونیست آلمانو  مستقل

 7287فراگیری تبدیل شد که در سال  ای   به سازمان توده فدراسیوناما  (59)دست آوردند.
نفر رسیده است. حتی اگر این تعداد دو  755665666آن به   کرد تعداد اعضای ادعا می

 (58)داشت. نفر عضو می 1565666بر تعداد واقعی باشد، این سازمان باید نزدیک به برا
بورژوازی در مقیاسی  ، خرده7288تا  7298های رکود اقتصادی، یعنی از  طی سال

نیز از این  فدراسیونها بپیوندد.  میلیونی، احزاب بورژوایی را ترک کرد تا به صفوف نازی
ین خود را ادا کرد. ارگان رسمی  گردش به راست افراطی پیروی ک به  فدراسیون،رد. هیتلر د 

 [حکمرانی]شد، تقریبًا تا پایان  که همچنان به سردبیری گرترود بائومر منتشر می ،2زننام 
 (53)رایش سوم به حیات خود ادامه داد.

  

                                                                        
1. Weimar Republic 

2. Die Frau 
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هایادداشت

به  دموکرات آلمان از نمایندگانی که بودن حزب سوسیالمیزان بوروکراتیک (1)
نفرشان کارگر  59نماینده تنها  828شود. از در ینا رفتند آشکار می 7277کنفرانس سال 

های صنفی و نفر از مقامات اتحادیه 35نفر از مقامات حزب،  751بودند. از آن میان 
هشتم کنفرانس را به خود اختصاص ها بودند. کارگران تنها یک نفر از مقامات تعاونی 75

 داده بودند.
D. Fricke, Die deutsche Arbeiterbewegung (Berlin 1976), 

pp.281-2. 

 :دادند درصد اعضای حزب را تشکیل می 26در همان سال کارگران 
Fricke, Zur Organisation und Tätigkeit der deutschen 

Arbeiterbewegung 1890-1914 (Leipzig 1962), p.90. 

(2) C.E. Schorske, German Social Democracy 1905-

1917 (New York 1965), p.6. 

(3) W. Albrecht and others, Frauenfrage und deutsche 

Sozialdemokratie vom Ende des 19 Jahrhunderts bis zum 

Beginnen der zwanziger Jahre, in Archiv für Sozialgeschichte 

1979, pp.471 and 464. 

(4) G. Hanna, Women in the German Trade Union Movement, 

in International Labour Review, July 1923. 

(5) Albrecht, p.471. 

(6) Correspondenzblatt, 28 November 1914. 

(7) On Kartels, see Fricke, Die deutsche Arbeiterbewegung, 

pp.693-5. 

(8) H. Lion, Zur Soziologie der Frauenbewegung (Berlin 

1925), p.158. 

(9) Protokoll Parteitag 1906 (Berlin 1906), p.408. 

(10) Albrecht, p.471. 
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هایی دیگر که چنین عضویت 7263پیش از سال  SPDآمار عضویت زنان در 
دهد. هزاران تن از زنان قصد پیوستن به دست می غیرقانونی نبودند، تصویر مخدوشی به

 که عضو رسمی حزب باشند.بدون این ،حزب را داشتند
(11) R.J. Evans, Sozialdemokratie und Frauenemanzipation im 

deutschen Kaiserreich (Berlin-Bonn 1979), pp.166-7. 

(12) Quoted in H. Draper and A.G. Lipow, Marxist women 

and Bourgeois feminism, in The Socialist Register 1976, pp.192-

201. 

(13) Draper and Lipow. 

(14) Quoted in Draper and Lipow. 

(15) R.J. Evans, The Feminist Movement in Germany 1894-

1933 (London 1976), pp.131-2. 

(16) Evans, The Feminist Movement, pp.137-8. 

(17) J. Strain, Feminism and Political Radicalism in the 

German Social Democratic Movement 1890-1914 (PhD thesis, 

University of California 1964), pp.145-8. 

(18) Gleichheit, 23 January 1895. 

(19) Letter of Friedrich Engels to Victor Adler, 18 January 

1895, in Marx-Engels, Works, Vol.39, p.400. 

(20) Evans, Sozialdemokratie und Frauenemanzipation, p.265. 

(21) Gleichheit, 5 January 1898. 

(22) Cited in Lion, p.93. 

(23) See Lion, p.155, and Fricke, Die deutsche 

Arbeiterbewegung, page 433. 

که  ویژه هنگامیبه –برابریی  ی نشریه در تالش برای ارزیابی اهمیت تیراژ گسترده
را در بستر  نشریهباید  –شود منزوی می تا چه حدچند سال پس از آن بینیم زتکین می

ای بررسی  جهت انتشارات عمومی و کار برای این جنبش بزرگ توده SPDهای  تالش
ها تنها از لحاظ  عدد از آن 13برگ انتشار روزانه داشت )که  26، 7273کرد. در سال 

طور  ها به نامه که تیراژ آن ه و دو هفتهنام دو دوهفته یکدیگر متفاوت بودند(، باعنوان، 
 :شوند نسخه تخمین زده می 753335830میانگین 
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Fricke, Zur Organisation, p.133. 

 های متنوع دیگری نیز داشت: دموکرات آلمان نشریه عالوه بر این، حزب سوسیال
 (1718نسخه )سال  1275111، با تیراژ برابری 
 (1718نسخه )سال  3445111تیراژ ی طنز، با  ، نشریهراستینیاکوب 
 نوین نسخه )سال  4715111، شرح هفتگی، با تیراژی نزدیک به جهان

1718) 
 (1713نسخه )سال  115111، با تیراژ زنآزادورزشکار 
 (1713نسخه تیراژ، )سال  115111، فرهنگفیزیکیمدرن 
 (1713نسخه تیراژ، )سال  1175111، یکارگرانورزشکارروزنامه 
 (1713نسخه )سال  175111، با تیراژ وجوانانورزش 
 (1713نسخه )سال  115111، با تیراژ ورزش 
 (1713نسخه )سال  1415111، با تیراژ سوارکارگراندوچرخه 
 (1713نسخه )سال  145111، با تیراژ سالمتمردم 

 نسخه داشتند.( 3415111های ورزشی جمعًا تیراژی در حدود )تمامی روزنامه
 (1718نسخه )سال  1135111، با تیراژ کارگرجوان 
 (1713نسخه )سال  75111، با تیراژ کارگرممتنع 
 (1713نسخه )سال  115111، با تیراژ دارآزادهتل 
 (1713نسخه )سال  35111، با تیراژ نویستندکارگر 

Fricke, pp.160-2. 

(24) Evans, Sozialdemoktatie und Frauenemanzipation, p.168. 

(25) J.H. Quataert, Reluctant Feminists in German Social 

Democracy 1885-1917 (New Jersey 1979), p.196. 

(26) Quataert, p.197. 

(27) Internationaler Sozialisten Kongress 1907, Anhang, 

pp.40-8. 
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(28) Quoted in W. Thönessen, The Emancipation of Women: 

The Rise and Decline of the Women’s Movement in German 

Social Democracy 1863-1933 (London 1976), p.98. 

 ، بنگرید به:SPDپیرامون پیوستن جنبش زنان به  (21)
Fricke, Zur Organisation, pp.81-2, and Die deutsche 

Arbeiterbewegung, p.325. 

(30) See A. Hall, Youth in Rebellion: The Beginnings of the 

Socialist Youth Movement 1904-14, in R.J. Evans 

(editor), Society and Politics in Wilhelmine Germany (London 

1978). 

(31) Albrecht, pp.471-2. 

(32) K. Honeycutt, Clara Zetkin: A Left-wing Socialist and 

Feminist in Wilhelmine Germany (PhD thesis, Columbia 

University 1975) pp.293-8.  

را تسهیل نمود و ماهیت  ی زنیکی از عواملی که پیروزی مطالبه پیرامون مسئله
را آشکار ساخت، موضع رهبران حزب در قبال اخالق  SPDی مارکسیسم  کارانهمحافظه

گونه اظهار نظر این SPDی رهبران  نویسان این موضوع، درباره جنسی بود. یکی از تاریخ
ها بر اخالق جنسی  پیشین و ازدواج، در واقع موفق شدند  با وجود هجوم آن»کند که می

 .«ی زمان خویش پرده بردارند کنندهاز بسیاری از تصورات غلط و شایع سرکوب
R.P. Newman, The Sexual Question and Social Democracy in 

Imperial Germany, in Journal of Social History, Spring 1974. 

گوست ببل، سرشناس ترین رهبر جنبش سوسیالیستی آلمان، در زمان خودش آ
ت رادیکال گرفت. ی بهموضع ها  ای که انسان از آنی امیال طبیعیاز میان همه»شد 

ترین غرایز پس از بلوغ است سرشار است، اعم از خوردن و آشامیدن، میل جنسی قوی
در پرهیز  ،همچنین .«های سالمت جسمی و روانی بشر استکه برآوردن آن از ضرورت
ی که عواقب این مسئله هستند را، دانشمندان، آن چیزهای»کند:  از آمیزش جنسی بیان می
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اگر از هزاران زندگی   –توانند بگویند های ما می ها، دارالمجانین و زندان بیمارستان
 «.خانوادگی  صلب هم بگذریم

A. Bebel, Woman Under Socialism (New York 1975), p.79, 

82. 

را در قالب اشتیاق مذهبی  ی خویشماندهزنان پرهیزکار اغلب امیال جنسی ناکام
و به ارتباط  بشر ناگزیر به بازگشت به طبیعت»گیرد که نشانند. ببل نتیجه میفرو می

جنسی میان زن و مرد است؛ و این باید بشر را از قید افکار و عقاید معنوی ناسالمی 
هایی کارگیری  روشبرهاند که در حال حاضر بر او حاکم است. و این کار را باید با به

آموزشی انجام دهد که با نظام فرهنگی ما همخوانی داشته باشد و با اصالح جسمی و 
 (p. 119)«. ذهنی نسل همراه باشد

اتفاق بهاین موضع در زمان خودش بسیار مترقی بود و از سوی اکثریت قریب 
تی هم در آمیخت. بنابراین SPDسخنگویان   ،پذیرفته شد، اگرچه با شماری از عقاید سن 

به چاپ رسید که بیان داشت انسان  یسالمتکارگرانکتابخانهدر  SPDی  جزوه
طور کامل شکل نگرفته است  سالگی که بلوغ جنسی به 93طبیعی باید تا رسیدن به سن 

-از ارتباطات جنسی بپرهیزد و حتی پس از ازدواج هم این روابط باید با اعتدال و میانه

روی در روابط جنسی ی ضرر زیاده گان خود دربارهروی همراه باشد. ببل به خوانند
کم ضعف های نخاعی، جنون یا دستناتوانی جنسی، ناباروری، عفونت»هشدار داد: 

 .Bebel, p« )های دیگر، اثرات و عواقب طبیعی هستندی تفکر و بسیاری بیماریقوه
شنهاد داد. )به نقل ها پیرا میان مقاربت« ایچند هفته»ای (. ادوارد برنشتاین وقفه164

 (Newmanاز 
نظر داشتند.  اختالف SPDی پیشگیری از بارداری، رهبران در مورد مسئله

« غیرطبیعی  »های  ی روش کائوتسکی طرفدار آن بود. ببل از سقط جنین با مالحظه
کرد. ویلهلم لیبکنخت در برابر تمامی  پیشگیری از بارداری  گذشته حمایت می

خواند. « آمیز غیراخالقی و توهین»بارداری موضع گرفت و آن را  های پیشگیری از روش
سبب که درمیان  به کنترل موالید بازگشت، بدین SPD، 7273های پیش از  در سال
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ی کارگر آلمان گسترش یافته بود، اما نتوانست کارزاری برای آن به راه اندازد و در  طبقه
 های منفرد باقی ماند. سطح سوسیالیست

تردید موی  دماغ اکثر نویسندگان  قرن نوزدهمی پیرامون میل جنسی  ی بیخودارضای
ی نظری حزب، نوشته است  نشریه عصرجدید،ای در  انسان بود. طبق آنچه نویسنده

است. برای هر فعالیت جنسی آنچه « گناه ... مطمئنًا غیرطبیعی»خودارضایی یک 
که در نهایت »که این چیزی است غیرطبیعی است، این است که به تداوم نسل نینجامد، 

؛ «تنها پرهیز...»اعالم شد:  یسالمتکارگرانکتابخانهی  ، در نشریه«ماند باقی می
های صنفی و  انرژی جنسی باید از طریق ورزش، ژیمناستیک، عالقه به سیاست، فعالیت

ز برای جوانان در طول دوران پرهی« یک رژیم غذایی متعادل، مالیم و عمدتًا گیاهی»
 متعادل شود.

ای بود که با سخنرانی ببل در رایشتاگ در  نخستین حزب سیاسی SPDبا این حال، 
گرا مبارزه کرد. در سال  جنس ، آشکارا برای قانونی شدن حقوق مردان هم7323سال 

اندازی شد  گرا راه جنس هم جریانی اعتراضی توسط گروه طرفدار حقوق مردان هم 7331
می بشردوستانه بود و در مقابل  آن دسته از حقوق کیفری آلمان که ی عل که نام آن کمیته
از این اعتراض حمایت کرد و این  SPDگرایی بودند موضع گرفت.  جنس در ارتباط با هم

س ]طراح و کلویت تهحمایت توسط برخی همچون هیلفردینگ، کائوتسکی، برنشتاین و ک
 امضا شد. ساز  شهیر  آلمانی[ نقاش و مجسمه

تواند  گرا بود، توانست بنویسد که خودارضایی می جنس نجا که خود برنشتاین هماز آ
های سادیسمی مازوخیسمی منجر شود. مانند بسیاری  گرایی، لواط، و روش جنس به هم

ای از آرای  در مسائل مربوط به سکس نیز طیف گسترده SPDموضوعات دیگر، 
 .گرفت دربرمیمغشوش و سردرگم را 

(33) Lion, p.155, and Fricke, Die deutsche Arbeiterbewegung, 

p.433. 

(34) C. Zetkin, Augewahlte Reden und Schriften (Berlin 1957) 

Vol.1. 

(35) Zetkin, p.622. 
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(36) Zetkin, p.625. 

(37) P. Nettl, Rosa Luxemburg (London 1969), p.371-2. 

(38) Thönessen, p.119. 

(39) Quataert, pp.2 12-3 and 227. 

(40) Albrecht, p.488. 

برای مروری دقیق بر انقالب قبل از جنگ جهانی اول در آلمان و شکست  (11)
 بنگرید به: های انقالبی جنبش سوسیالیست

Chris Harman, The Lost Revolution: Germany 1918-

23 (London 1982). 

(42) R. Wheeler, Zur sozialen Struktur der Arbeiterbewegung 

am Anfang der Weimarer Republik, in H. Mommsen and others 

(editors), Industrielles System und politische Entwicklung in der 

Weimarer Republik (Düsseldorf 1974), p.182. 

(43) Thönessen, p.84. 

(44) Thönessen, pp.90-1. 

(45) Thönessen, p.91-2. 

(46) Quataert, p.223. 

(47) Quataert, p.122. 

(48) Evans, The Feminist Movement, pp.147-9 and 151. 

(49) Evans, pp.154-5. 

(50) Evans, p.157. 

(51) Evans, p.208. 

(52) Evans, p.244. 

(53) Evans, p.145. 

(54) Evans, p.259. 
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 7261رزا لوکزامبورگ طی یک سخنرانی در اشتوتگارت، سال 

 7328ی انترناسیونال دوم در زوریخ، در سال  ی سومین کنگرهاین تصویر در حاشیه
سیمون،  افراد حاضر در تصویر به ترتیب از چپ عبارتند از: فردریش -ثبت شده است 

، فردریش انگلس، جولی ببل، آگوست ببل، ارنست شفر، زتکینفریدا سیمون، کالرا 
 رجینا برنشتاین، ادوارد برنشتاین
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 7272و لوئیس زیتز، سال  USPDتظاهرات زنان در حمایت از  

ی در حمایت از شوروی، ماه مه USPDلوئیس زیتز در برابر کاخ برلین، گردهمایی 
 7296سال 
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رزا لوکزامبورگ و کالرا زتکین در کنار 
 SPDعنوان جناح چپ افرادی دیگر به

های شدند، آنها با سیاستشناخته می
اول مخالفت  حزب در قبال جنگ جهانی

ی ، ژانویهSPDی ی کنگرهکردند، حاشیه
 7276سال 

دو تصویر از دومین کنفرانس 
مللی زنان سوسیالیست، در این البین

ی پیشنهادی از کنفرانس قطعنامه
سوی کالرا زتکین برای تعیین روز 

جهانی زن به تصویب رسید، 
 7276کپنهاک، سال 

 
 
 – 7273ی برابری، پنجم اوت  سال نشریه

ای در این شماره، به نام زتکین در مقاله
به مخالفت با  زنان پرولتر، آماده باشید

جنگ برخاست و از زنان و مردان کارگر 
دعوت کرد تا در برابر  جنگ امپریالیستی 

 بایستند
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هایروسیهوزنانکارگرمارکسیست
 

های زنان بورژوا و سوسیالیست در روسیه، در مقایسه باهمتایان خود در  جنبش
دراز با یکدیگر در ستیز بودند، گستره و نیز عمری محدودتر داشتند.  آلمان که زمانی بس

 شدیدتر بود.هم ها حتی از آلمان  های بین آن اما تنش

 زادههاینجیبفمینیست
ذکری در روسیه وجود نداشت، گرچه  قابل ، جنبش زنان  7265تا هنگام انقالب 

و  7307ها حضور داشتند. در فضایی که لغو سرواژ در سال  هایی از فمینیست گروه
وجود آورد، مردم حاال در پندار  های محدود در زمان تزار الکساندر دوم به برخی رفرم

یز در میان این افراد متأثر از شرایط بودند و در سال ن  های دیگر بودند. زنان اشراف آزادی
زاده، نخستین گروه فمینیستی در روسیه را تشکیل دادند.  جمعی از زنان نجیب 7352

ای علمی، هنری و فرهنگی برای زنان  نشریه)» 1دمسپیدهای به نام  ها نشریه آن
بی به آموزش عالی برای ای محتاطانه برای دستیا منتشر کردند که به مبارزه«( بزرگسال

زحمت  چنین فراخوانی به (7)اختصاص یافته بود.« مطابق با روح تعالیم مسیحی»زنان 
ی زنان روسیه برانگیزاند، آن هم هنگامی که تنها پنج یا شش  توانست شوقی در توده می

ها تحصیالت عالی  زنان قادر به خواندن و نوشتن بودند و تنها یک درصد آن از درصد
از  7262درصد رسید اما هنوز تا سال 97گرچه تعداد باسوادان تا پایان قرن به  (9)تند.داش

 (8)دختر، تنها یک نفر تحصیالت متوسطه داشت. 866میان هر 

                                                                        
1. Rassvet (1859-1862) 
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ی زنان به نام  آغاز به کار کرد، یک گروه خیریه دمسپیدهی  در همان سالی که نشریه
شکل گرفت. « پترزبورگ اهالی  سنهای دیگر به  ی مسکن ارزان و کمک انجمن ارائه»

کلید خورد، ایجاد یک کارگاه  7303ی این انجمن، که در سال  ترین پروژه بلندپروازانه
این کارگاه  کردند. کار کارگر در آن کار می 566تا  866دوزی بود که بین  بزرگ لباس

این  (3)اد.د ها را وزارت جنگ می های ارتشی بود که سفارش آن دوز لباس و عمدتًا دوخت
 (5)ای برای مادران شاغل برپا کرد. هایی عمومی و مدرسه انجمن همچنین آشپزخانه

هایی دیگر انجامید که یکی  ی دیگری نیز به برپایی  انجمن دوستانه های انسان انگیزه
و همچنین « های مفید توزیع کتاب»، دیگری «کمک به زنان نیازمند»ها انجمن  از آن

 بود.« کارافزایش عالقه به »
تر پدید آمدند.  هایی بزرگ ی کوچک  آغازین، انجمن های خیریه از درون این انجمن

که در سال  (0) تاسیس شد 1ی کمک متقابل زنان روسیه انجمن خیریه، 7328در سال 
اتاقه برای زنان  06نفر عضو داشت. این انجمن خوابگاهی  95666نزدیک به  7266

مدت، یک بوفه، یک مرکز کاریابی و  برای اقامت کوتاهکرده، خوابگاهی دیگر  تحصیل
مباحثاتی پیرامون  ،یک مرکز نگهداری از کودکان برای زنان شاغل داشت. همچنین

برای  ای های ویژه داد و کمیته ترتیب می« تربیت اخالقی، جسمی و فکری کودکان»
 (1)کمک به قربانیان قحطی و سیل دایر کرده بود.

برای مبارزه با فحشا تأسیس شد. دو  2ن روسِی حمایت از زنانانجم، 7266در سال 
آلتنبورگسکایا به نوبت ریاست این -شاهزاده، یوگنی اولدنبورگسکایا و النا ساکسن

زادگان سرشناسی چون بارون  دوستان ثروتمند و نجیب عهده داشتند و نوع انجمن را بر
نگار  استیتس، تاریخ )3(ی آن بودند. دهکنن ی اعضای اداره گونزبورگ و کنتس پانینا در زمره

 نویسد: می ،فمینیسم روسی

                                                                        
1. Russian Women`s Mutual Philanthropic Society 

2. Russian Society for the Protection of Women 
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می هراس ها در برخورد با  انگیز و تقوایی امیدوارانه، از عناصر اصلی نگرش فمینیست ترح 
ها  های خراب و تسلی معنوی  آن مراقبت از زن گری بود و واکنش آنها به این امر، روسپی

 (2) ها بود. به خیابان برابر بازگشت مجدد برای مقاومت در

ی سنتی میان زنان  «اعانه»ی همسر تزار، دختران او و شاهزادگان،  رهبری  خودنمایانه
 (2)روح بودند. ها معمواًل محدود، مهذب و بی کرد. فعالیت اشرافی  روس را آذین می

هایبورژواستیفمین

بورژوا  بورژوا و خردهکارگر،  ها زن  طبقه میلیون ، سال انقالب، به بیداری7265سال 
هیچ  7265در سال »ها نوشت:  منجر شد. الکساندرا کولنتای در بررسی این سال

ی خود  شد یافت که در آن به طریقی صدایی از زنی که درباره کناری را نمی و گوشه
بار،  برای نخستین (76)«.گوش نرسد  کند به کند و حقوقی نوین را مطالبه می صحبت می

هایی عمومی  پترزبورگ، مینسک، یالتا، ساراتوف، ویلنا و اودسا نشست در مسکو و سن
 (77)پیرامون حقوق زنان برگزار شد.

، یک سازمان سیاسی فمینیستی بنیان گذارده شد که عمدتًا 7265ی  در اواخر فوریه
بود.  1ی حقوق برابر زنان اتحادیهمتوسط و روشنفکران بود. نام آن  متشکل از زنان طبقه

ن نیز در انگار داشتند و شماری از روزنامه ی معلمان اتحادیهان آن ارتباطی نزدیک با رهبر
تبدیل شدند نیز  2کادت حزبهایی سیاسی که بعدتر به  آن بودند. دو عضو زن از حلقه

 )79(.8و آدریانا تیرکووا 3آنا میلوکووا – ها را تقویت نمودند صفوف آن
 90، 7265رشد کرد. در روز هفتم ماه مه سال  سرعت به ی حقوق برابر زنان اتحادیه

ی سازمانی  نخستین کنگرهی  نماینده به نشست سه روزه 16شهر و شهرک،  72شعبه از 
                                                                        

1. Women`s Equal Rights Union 

2  .Kadet Party رو در زمان امپراتوری روسیه حزب لیبرال میانه دموکراتیک؛-زب قانون اساسیح. 
 )م.(

3. Anna Miliukova  

4. Ariadna Tyrkova 
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ارائه  ای در این نشست، شماری از زنان کارگر قطعنامه (78)در مسکو فرستادند. اتحادیه
جمله پرداخت برابر در  کردند که در آن بر نیازهای زنان کارگر صنعتی و زنان دهقان، از

کید شده بود. اما زنان بورژوا که اکثریت أازای کار برابر و رفاه برای مادران و کودکان ت
ای را پیش  کنگره را داشتند، این پیشنهاد را رد کردند. پس از آن زنان بورژوا قطعنامه
شکل  ی بهنهادند که تنها خواهان اتحاد زنان تمامی طبقات، در پیکار برای بنای دولت

 (73)جمهوری و حق رأی همگانی بدون تمایز میان جنس، ملیت و مذهب افراد بود.
ها، این برنامه خواهان خودمختاری ملی؛ برابری زن و مرد در مقابل قانون؛  افزون بر این

حقوق برابر برای زنان دهقان در هر گونه اصالحات ارضی؛ قوانین رفاهی، بیمه و 
ی سطوح؛  های برابر برای زنان؛ آموزش مشترک در کلیه موقعیتحمایت از زنان کارگر، 

ی سنتی و  فروشی و لغو مجازات اعدام بود. این برنامه اصالح قوانین مربوط به تن
 ی رفرم رادیکال بورژوایی بود. شده شناخته

، 7265روز هشتم اکتبر سال  ی حقوق برابر زنان اتحادیهی  که دومین کنگره هنگامی
ها،  بلشویکالب تشکیل شد تا آنجا پیش رفت که به پیروی از مواضع در اوج انق

 - 2.آر.ها(، خواهان تحریم انتخابات دوما )اس 1های انقالبی سوسیالیستها و  منشویک
تصدیق کردند که اهداف احزاب سوسیالیست »شد. در این کنگره اعضا  – پارلمان

مسکو با حمل  حقوق برابری  یهاتحاداعضای «. ازهمه به اهداف زنان نزدیک است بیش
، در «حق رأی همگانی بدون تمایز جنسی»پالکاردی که بر روی آن نوشته شده بود: 

که به دست پلیس کشته شده بود،  بلشویکی، 3ی نیکوالس بومان جنازه تظاهرات تشییع
که پلیس به روی تظاهرکنندگان آتش گشود، یکی از اعضای  شرکت کردند. هنگامی

کردند و  های دیگر نیز شرکت می می شد. اگرچه اعضای اتحادیه در تظاهراتاتحادیه زخ
ی حمایتی  های آنان جنبه های اعتصاب هم حضور داشتند، غالب فعالیت در کمیته

                                                                        
1  .Socialist Revolutionary - م.( حزب انقالبی دهقانان( 

2. Duma 

3. Nicholas Bauman 
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های اولیه و خدمات برای بیکاران.  ها، مراکز کمک داشت، از جمله برپایی  آشپزخانه
، یا 1های سیاه نژادپرست موسوم به صدتایی در جریان درگیری با باندهای اتحادیهفعاالن 

 (75)دادند. های اولیه ارائه می پلیس و ارتش، کمک
ی حقوق برابر زنان، همزمان با اوج فعالیت انقالبی  ترین گام  فعالیت اتحادیه رزمنده

 ،همه بود. با این 7265همگانی، از اعتصاب عمومی اکتبر تا قیام مسکو در دسامبر سال 
ب آن فراخوان مبنی بر تحریم دوما را َع قاعده بود و بسیاری از ُش  زمانی بیسا اتحادیه

ی  در سومین کنگره 7260مه سال  97ها پیروی کردند. در روز  نادیده گرفتند و از کادت
نفر  35666به  7260تعداد اعضای اتحادیه در سال  (70)، تحریم لغو شد.اتحادیه

 (71)افزایش یافت.
حزب تاسیس شد،  7265های بورژوا فمینیستی که در سال  نیکی دیگر از سازما 

ترین  ی افراطی به رهبری دکتر ماریا ایوانوونا پوکروفسکایا بود. او نماینده 2متّرقی زنان
سم جدایی توجهی  میزان قابل 7261تا  7263نیستی بود. پوکروفسکایا از سال یفم طلبی   ق 

تنهایی  نمود. او تقریبًا به 3پیکزنانی  از امکانات مالی و زمان خود را صرف نشریه
مراتب بیش از سایر  کرد. این نشریه به نشریه را در آپارتمان خود ویراستاری و منتشر می

ها، مستخدمان خانگی،  نشریات فمینیستی، پیگیرانه به وضعیت زنان کارگر  کارخانه
 ه بود:ها نوشته شد پرداخت. در یکی از شماره ها و زنان دهقان می روسپی

ها امید  توانند به بورژوازی و آریستوکرات روشن است که زنان  خواهان حقوق برابر، نمی
 اند ها همان کسانی این – کنند اند و می ببندند. کارگران بار سنگین فقدان  حقوق را تجربه کرده

 (73)شان حساب کنیم. توانیم روی که اکنون می

                                                                        
1  .Black Hundreds - ی  نالیست در اوایل سدهشدت ناسیو طلب و به جنبشی ارتجاعی، سلطنت

 . )م.(بیستم در روسیه
2. Women`s Progressive Party 

3. Zhenskii Vestnik 
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داشت. او نه تنها خواهان رفرم عمومی در  پوکروفسکایا توجه زیادی به زنان کارگر
ها، مرخصی بارداری  ها بود، بلکه مشخصًا خواهان بازرسان زن برای کارخانه کارخانه

ها و دستمزد برابر در  ماهه با حقوق کامل، امکانات نگهداری از کودکان در کارخانه ده
هی  ل روس بود که دیدگاهای لیبرا یکی از آن گروه حزب متّرقی زنانازای کار برابر بود. 

شان در اروپا داشتند. این حزب  های مقابل تر از نفرات و گروه رفرمیست بسیار سوسیال
و بهبود اقدامات « ی ثروت و پرداخت دستمزد منصفانه لغو توزیع ناعادالنه»خواهان 

 بهداشتی همگانی بود اما مخالف وضع قوانین حمایتی از زنان کارگر بود. فراخوانی برای
ی مردم  روسیه زیر  اتحاد همه»ها با میلیشیا و  ، جایگزینی ارتش«گری نابودی  نظامی»

ها بود، به استثنای یک  ی آن بخش  برنامه ، پایان«ی همگانی های بشردوستانه پرچم ایده
 – ی این اقدامات قرار بود در هنگام سازش با سلطنت رومانف انجام گیرد مورد مهم. همه

 (72)اش به حکومتی مشروطه! ی آن و تبدیل حکومت مطلقهساز از طریق به
طلبی، با  ی اصول فمینیستی و نیز صلح با وجود این، پوکروفسکایا بر پایه

ها به جهت پیامدهایی که برای زنان  کارگری مخالف بود. او با اعتصاب جویی  طبقه ستیزه
 داشت مخالف بود:

بر دوش خواهد کشید؟ همسران و مادران ی اعتصاب را  ما می پرسیم: چه کسی بار عمده
ی اعتصاب با فرزندان گرسنه در خانه بمانند و زنان از گریه و  ... بگذارید مردان در دوره

 (96)فریاد ناشی از گرسنگی به دور باشند.

، به روی مردان بسته بود. او ی حقوق برابر زنان اتحادیهحزب پوکروفسکایا برخالف 
بدین سبب که همچون دیگر احزاب سیاسی، مردان »بود ها مخالف  با سوسیالیست

زنان را زنده نگاه خواهد  انفعالکنند و این امر تنها تسلط مردان و  شان می رهبری
 ی طبقاتی همساز نبود: روی با مبارزه هیچ او به«. داشت

دار باشد و خواه  هر زنی که خواهان برابری است باید فمینیست نامیده شود. خواه زمین
امتیاز باشد یا نباشد.  صاحب – هقان، خواه همسر صاحب کارخانه باشد خواه زن کارگرد

های حقوقی یا سطوح تحصیلی معنایی ندارد.  برای فمینیسم چیزی به نام طبقات، کاست
 (97)سازد. ی زنان را برابر می ای است که همه فمینیسم ایده
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 7265ام قیام مسکو در سال دانست و هنگ پوکروفسکایا قهر انقالبی را مردود می
مندی از  بلکه با بهره ،توانیم با خشونت و کشتار زندگی بیافرینیم ما نمی»نوشت: 

 «.متوانیم زندگی را بازآفرینی آمیز است که می اصالحات مسالمت
جذب کرد.  ،آن هم از طبقات باال و متوسط ،شمار اندکی عضو حزب مترقی زنان

ها،  ی رفتار، لباس، پوشش و گفتار اعضا در نشست نحوهکند که  کولنتای خاطرنشان می
 (99)راند. کارگر را از آنان می زنان طبقه

، کارزارهایی آشفته ی کمک متقابل زنان روسیه انجمن خیریه 7265طی انقالب 
این  7265ها و نهادها به راه انداخت. تنها در سال  ی دادخواست به شخصیت برای ارائه

درخواست به نهادهای  فقره 763و  1ای واست برای مجالس منطقهدرخ فقره 823انجمن 
درخواست به  05666حکمرانی شهری برای حمایت از حقوق زنان ارسال نمود. 

ومارهای امضا برای پنج استاندار، تهای مختلف اجتماعی و دولتی پست نمود و  ارگان
ها  د ارسال کرد و از آنکه همگی وابسته به اشراف بودن نظامی مارشال 30فرماندار و  36

 (98)ها را برای برابری حقوق امضا کنند. درخواست نمود که آن

زناندرجنبشانقالبیروسیه

حاوی اسامی دستگیرشدگان فهرستی موجود از فعاالن انقالبی،  فهرستمعتبرترین 
نفر از دستگیرشدگان موجود است  95666نام  7306ی  مرتبط با دهه فهرستاست. در 

، نسبت 7316ی  طی دهه (93) درصد، زن بودند. نفر از آنان، یعنی نزدیک به سه 05که 
انقالبی   55003نفر از  166طرزی چشمگیر افزایش یافت.  دستگیرشدگان زن به مرد، به
درصد، زن بودند. همچون مردان، سن زنان در جنبش  79دستگیرشده، یعنی بیش از 

های اشرافی  شتری، در مقایسه با مردان، از خانوادهسال بود. زنان بی 86تا  96عمدتًا بین 
درگیر  [ها در جنبش] 7318-7311های  آمدند. حدود دو سوم کسانی که طی سال می

                                                                        
1. zemestvos 
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های ارتش  ها، دختران ژنرال نفر از آن 3های اشراف و حداقل  بودند، وابسته به خانواده
 7310ا و برخی پس از سال کرده بودند، برخی در اروپ تحصیل آنانی  بودند. تقریبًا همه

 (95)های روسیه. در دانشگاه
های انقالبی، که از  ، نسبت زنان در حزب سوسیالیست7270تا  7267های  طی سال

زنان اغلب در  (90)درصد بود.7358وجود آمد،  ( به1وپولیستها )پ دل جنبش نارودنیک
بارزه مزایای که زن بودن در این شکل از م عملیات تروریستی شرکت داشتند، چرا

نفر  38ها بهایی گزاف برای فعالیت خود پرداختند: از میان  تاکتیکی  فراوانی داشت. آن
های تروریستی به حبس  به جرم فعالیت 7326تا  7336های  آر. که در سال عضو اس.

 (91)نفر زن بودند. 97ابد و کار اجباری محکوم شده بودند، 
ی بیستم به نیروهایی  و آغاز سده 7326 های هایی که در سال در بین مارکسیست

در این  یسفانه اطالعات اندکأتوجه تبدیل شدند، نسبت زنان بسیار اندک بود. مت قابل
برگزار شد، از  7271که در اوت سال  ی ششم حزب بلشویک کنگرهباره وجود دارد. در 

نخستین  رسید. زحمت به شش درصد می نفر زن بودند که به 76نماینده تنها  717کل 
صورت گرفت که مطابق با آن زنان  7299سرشماری فراگیر از اعضای حزب، در سال 

های تروریستی و نارودنیکی با  جنبش (93)دادند. درصد کل اعضا را تشکیل می 3تنها 
کید بر اقدامات فردی  قهرمانانه، زنان بیشتری را که عمومًا از میان روشنفکران بودند به أت

دهی  ها، آژیتاسیون و سازمان ی مارکسیست دند. فعالیت عمدهصفوف خود جلب کر
 دهی زنان را دشوار یافته بودند. میان کارگران صنعتی بود، جایی که سازمان

 
 

                                                                        
طرفدار « بازگشت به مردم»ها با شعار  روسیه، آن 1151و  1141های  جنبشی روشنفکری در سال.  1

گرایی  به معنای مردم پوپولیسماه به غالبًا این لغت به اشتب ،سبب سوسیالیسم ارضی یا دهقانی بودند. بدین
 )م.( شود. برگردانده می
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زنانوپیکارصنعتی

ی عمل گام  ی پیکارهای صنعتی، زنان نیز در عرصه ی کارگر به عرصه با ورود طبقه
ی پیکارهای صنعتی   ی جنبش انقالبی، تاریخچه نهادند. کولنتای یکی از رهبران برجسته

 کند: را به بهترین شکل بیان می 7265تا  7316های  زنان بین سال

ناپذیر از جنبش عمومی کارگران  ی جداییئش جز ی ماهیت جنبش زنان کارگر به واسطه
ها که به مذاق تزار خوش  ها در کارخانه ها و در تمامی طغیان است ... در تمام خیزش

 7313راز با مردان ایفا کردند ... زنان کارگر در جریان ناآرامی  سال ت آمد، زنان نقشی هم نمی
ایفا کردند. زنان همچنین در اعتصاب سال  یی کرینگول مسکایا، نقش فعال در کارخانه

پترزبورگ حضوری فعال داشتند و در سال  ی نوایا پرایادیلنا در سن ، در کارخانه7313
عهده  رزویفو ب-کارگران نساجی را در جریان اعتصابی معروف در اورخوفو، رهبری 7335

داشتند، اعتصابی که طی آن ساختمان کارخانه تخریب شد و دولت تزاری را در روز سوم 
 کرد. کاری را برای زنان و جوانان ممنوع می ژوئیه، مجبور به پذیرش قانونی کرد که شب

ثیرگذاری أی یاروسالو با کمک و ت ارخانهدر ک 7325سال « شورش آوریل  »همچنین 
های موردی   پترزبورگ رفقای خود را در اعتصاب زنان بافنده رخ داد. زنان کارگر سن

که اعتصاب تاریخی کارگران نساجی  تنها نگذاشتند و هنگامی 7320تا  7323های  سال
 شیدند.درگرفت، زنان کارگر به همراه مردان دست از کار ک 7320در تابستان سال 

زنان پرولتر  تحقیرشده، سرشار از واهمه و محروم از هرگونه حقوق، در جریان 
آموزند که با قامتی افراشته بایستند ...  کنند و می باره رشد می ها یک ها و اعتصاب ناآرامی

آورد، نه تنها در  اش را به ارمغان می مشارکت در جنبش کارگری، برای زن  کارگر رهایی
فروشد، همچنین در مقام یک زن، همسر، مادر و  نیروی کارش را می مقام کسی که

 دار. خانه
گونه که هستند با نقاط  پردازد. او آنان را همان کارگر نمی کولنتای به تقدیس زنان طبقه

کند. کولنتای به فقدان پشتکار و ضعف رکن سیاسی سوسیالیستی  شان تصویر می ضعف
 کند: اشاره می انمیان آن
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محض فروکش  موج فعالیت اعتصابی و بازگشت کارگران به کار، خواه با پیروزی یا ...به 
 شوند. منزوی و پراکنده می دیگربارشکست، زنان 

های مخفی حزب فعال بودند نیز از میان زنان روشنفکر  معدود زنانی که در سازمان
و نه حتی  شدند های غیرقانونی مجاب می بودند. زنان کارگر نه برای حضور در جلسه

انقالبی  ها مارکسیسم و سوسیالیسم   که در آن « قانونی»های  برای حضور در جلسه
شد. زنان کارگر  گزندی چون جغرافی و حساب ارائه می های بی تحت پوشش درس»

کردند و براین باور بودند که سرنوشت آنان دیگ   کماکان از زندگی و مبارزه پرهیز می
 نویسد: با وجود این کولنتای می...«. گهواره است  شویی و وپز، تشت  رخت پخت

سرعت تغییر خواهد  فراز روسیه به اهتزاز در آید، این تصویر به هرگاه پرچم سرخ انقالب بر
جا حضور داشتند ...  ، زنان کارگر ... همه7260و  7265های انقالبی  کرد ... طی سال

های  شان به آرمان ر و وفاداریی تصویری کامل از فداکاری زنان پرولت برای ارائه
 (92).کنیمهای انقالب را صحنه به صحنه تشریح  سوسیالیسم، باید رویداد

و همچنین  – ها ها و منشویک بلشویک – دموکرات حزب سوسیالهر دو جناح 
 های کارگری به ، تمام تالش خود را برای جذب زنان به اتحادیههای انقالبی سوسیالیست

ها در آن نفوذی بسیار داشتند،  ی مسکو که بلشویک ی نساجی  ناحیه یهکار گرفتند. اتحاد
طور کلی و  ی کارگر به حل  بهبود وضعیت طبقه تنها راه»بر این باور بود که  7260در سال 

ی  واسطه زنان به»با مسلم دانستن اینکه «. دهی پرولتاریاست طور خاص، سازمان زنان به
تر قادر به دفاع از خود در مقابل استثمار و اسارت شان، کم وضعیت اقتصادی و خانگی

ها  ی اقدامات الزم برای جذب زنان به اتحادیه همه»، اتحادیه پیشنهاد کرد که «اند سرمایه
 «.شکلی برابر با مردان، انجام گیرد های کارگری، به و دیگر سازمان

شدند، اغلب  مطرح می 7261تا  7265های  های سال مطالباتی که در جریان اعتصاب
ها  توان در صنایعی که زنان در آن ندرت می ی نیازهای زنان کارگر بودند. به دهنده بازتاب

هایی پیدا کرد که به شکلی، مطالباتی جهت  ی اعتصاب مشغول کار بودند، سندی درباره
هفته پس از تولد نوزاد(،  0هفته پیش و  3مرخصی بارداری با حقوق )معمواًل برای 

 (86)ها در آن نباشد. ی زمان شیردهی به نوزاد و احداث مهدکودک در کارخانهمرخصی برا
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ها به روی زنان باز  در روسیه، برخالف بریتانیا و آلمان، از همان ابتدا درهای اتحادیه
سبب که سطح سواد و  دشوار بود. نخست، بدینبسیار دهی زنان کارگر  بود. اما سازمان

تر بود؛ دوم، سطح نازل  دستمزد زنان که در سال  ان پایینفرهنگ زنان در مقایسه با مرد
ستم  ،همچنین – (87)ای نزدیک به نصف دستمزد مردان بود در صنایع کارخانه 7278

 ینفس کمتر دار بودن. بنابراین زنان اعتمادبه مضاعف ناشی از کارگر بودن و نیز زن خانه
ی  حساسات زنان کارگر را دربارهداشتند. برای نمونه در عبارات زیر، یک زن کارگر ا

 کند: های کارگری، بیان می مشارکت در گروه

همه  این – کنم خواهم که نظرم را بگویم اما از سوی دیگر در آن بازاندیشی می خب، من می
ها به حرف من بخندد چه؟ با این  کنند و اگر یکی از آن به من نگاه می انی آن آدم، همه

مانید  شوم ... چنین است که خاموش می ، سرشار از هراس میشود فکرها پاهایم سست می
 (89)تان برافروخته است. اما درون

روی  ای زنان در کشوری بود که به هر یابی  اتحادیه ی آن، سطح نازل سازمان نتیجه
شاغل  الخصوص صنایعی که زنان  ای نیز داشت. علی مانده ای  واپس جنبش اتحادیه
درصد از کارگران  759، تنها 7261رو در سال  ه بودند. از اینماند ، عقببسیاری داشت

که  ی کارگری بودند، در حالی درصد در بافندگی عضو اتحادیه 852در صنایع پوشاک و 
سازی عضو اتحادیه  درصد کارگران ماشین 350چاپ و صنعت درصد کارگران  38

در صنایع نساجی مسکو زنان  ،ها اندک بود. برای نمونه نسبت زنان در اتحادیه (88)بودند.
ی صنعتی  پترزبورگ و منطقه دادند. در سن درصد اعضای اتحادیه را تشکیل می 353تنها 

در شوراها یا  (83)مرکزی این نسبت بیشتر بود اما همچنان در سطحی پایین قرار داشت.
. در سر بر آوردند زنانی بسیار اندک حضور یافتند 7265های کارخانه که در سال  کمیته
 0دادند، تنها  پترزبورگ را تشکیل می ی کارگر سن که زنان نزدیک به دو پنجم  طبقه حالی

 (85)نماینده، زن بودند. 509نفر از مجموع 
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1195درپیانقالب

ای  های توده برابر اعتالی  ناآرامی که حکومت در ، یعنی هنگامی7265تنها در سال 
ها  ی زنان کارگر ممکن گردید. مارکسیست گسترده دهی   نشینی شد، سازمان وادار به عقب

های بورژوا یافتند. به دلیل وجود مشکالت عظیم بر  خود را در رقابتی شدید با فمینیست
هایی که متعاقب آن برای زنان، در مقایسه با مردان،  دهی زنان و کاستی سر راه سازمان

ها بسیار بیشتر از تأثیر حزب لیبرال  های بورژوایی  زنان بر آن آمد، تأثیر سازمان پیش می
 ها بر مردان کارگر بود، حزبی که در میان مردان کارگر نفوذی اندک داشت. کادت

و در آغاز موفق هم بودند. کوشیدند های بورژوا، برای جذب زنان کارگر  فمینیست
پترزبورگ  ، با هدف جذب زنان کارگر، چهار باشگاه سیاسی زنان در سن7265در سال 

ها توانستند نزدیک به دو ماه دوام آورند تا آنکه سرانجام پلیس به  رپا کردند. این باشگاهب
االن و  بسیاری از زنان کارگر در ،در هر حال (80)ها پایان داد. کار آن برابر فع 
کردند. برای نمونه، یک گروه از  مقاومت می دموکرات سوسیالدهندگان  سازمان
خواست که  ی حقوق برابر زنان اتحادیهی محلی  از شعبهی آندریف در مسکو  کارخانه

غ فمینیست به این کارخانه بفرستد، چرا « سخت» ها دموکرات سوسیالکه  تعدادی مبل 
 مشغول فعالیت بودند.

در  .داشتندها همکاری  با فمینیست دموکرات حزب سوسیالدهندگان  سازمان گاه، گه
دهی زنان کارگر مشغول بود، از  به سازمان که دموکرات سوسیالیک مورد، یک عضو مرد 

بهره  ی حقوق برابر زنان اتحادیهی  کرد و از کمک و مشاوره ادبیات فمینیستی استفاده می
ی  اتحادیهند و سخنرانان کرد ها شرکت می های فمینیست گرفت. زنان کارگر در جلسه می

 (81)کردند. شان دعوت می های را به کارخانه حقوق برابر زنان
های بورژوا با همان سرعتی که  یافته توسط فمینیست های سازمان با این همه، گروه

بورژوا را  رشد کرده بودند، از هم پاشیدند. یک دلیل آن شکافی بود که زنان بورژوا و خرده
ی حقوق  اتحادیهای جالب است.  ساخت. مورد خدمتکاران نمونه از زنان کارگر جدا می

ی خدمتکاران در مسکو و چند شهر دیگر یاری رساند.  اتحادیهبه تشکیل  برابر زنان
، گزارش داد که آشپز او، که او هم عضو اتحادیهایسپولیتوا، یکی از اعضای دفتر مرکزی 
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ی او.  دهد، معمواًل هم در آشپزخانه است، جلسات خدمتکاران را ترتیب می اتحادیه
ه جلسات فراگیرتر شد محل ک کرد. هنگامی ایسپولیتوا این جلسات را اداره می

شان به پلکان درب ورودی مخصوص خدمتکاران منتقل شد. مکان جلسات  برگزاری
 (83)همواره به اقامتگاه خدمتکاران محدود بود.

آمیخته و  اتحادی درهم کوشیدند میها  آن»کولنتای در این باره بر این نظر بود که: 
ها  اران خانگی ایجاد نمایند. آنمنظر از بانوان  اشرافی کارفرما و خدمتک خوش

 (82) «.دهی کنند شان سازمان کوشیدند مستخدمان را زیر نظر اربابان می
جهت بررسی   ای ویژه کمیته ی حقوق برابر زنان اتحادیهی محلی  در خارکف، شعبه

در واکنش به آن از اجالس  ها دموکرات سوسیالوضعیت خدمتکاران خانگی ترتیب داد. 
پذیرش بودن طرحی که با مشارکت و تحت رهبری  بر غیرقابل»استند که مستخدمان خو

ها، خدمتکاران  کید کنند. در جریان این گردهماییأت« گیرد شان انجام می کارفرمایان
ی استاندارد و  حداقل دستمزد، ساعت کار روزانهجمله پیشنهادهای خاص خود را از 

استقبال  طرحدمتکاران از این یک روز مرخصی در هفته مطرح نمودند. اکثریت خ
« سرخورده و ناامید»ها از این رویداد  اکثریت فمینیست ،ی کولنتای کردند. به گفته

دهی زنان کارگر به  شان برای سازمان های ها به این نتیجه رسیدند که تالش شدند. آن
وق ی حق اتحادیهشکست انجامیده است، بنابراین خط مشی خود را تغییر دادند. اعضای 

های خود را میان  زنان کارگر محدود کنند به تبلیغات  تصمیم گرفتند فعالیت برابر زنان
های آموزشی کارگری در برخی  ه عمومی، یعنی اموری از قبیل مدارس یکشنبه، دور

 (36) ومارها.تآوری امضا برای  ها و جمع تریاها و آشپزخانه ها، کار در کافه کارخانه
کرد، زنان  ، برای زنان کارگر بر پا میی حقوق برابر زنان دیهاتحاهایی که  در جلسه

متفاوت بود. زنان  اتحادیهنسبت به این  شانحضور داشتند اما برخورد دموکرات سوسیال
، بر ضرورت برپایی  ائتالفی فراگیر شامل زنان منشویکو  سوسیالیست انقالبی
 این نظر مخالف بودند.ها با  بلشویک (37)کید داشتند.أسوسیالیست و لیبرال ت

، کار 7265پیوسته بود تا زمستان سال  ها مارکسیستبه  7320کولنتای که در سال 
ها نپیوسته  ای در میان زنان انجام نداد. او آن زمان، گرچه هنوز به بلشویکیافته سازمان
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کولنتای خواهان اتخاذ  (39)ترین مخالفان هرگونه ائتالفی بود. بود، یکی از سرشناس
ها و جنبش  کارگر در اتحادیه دهی زنان طبقه ، سازمان«مشی صریح طبقاتی»

ی فمینیسم به  ها بود. او همواره به واژه و تقابلی قاطع با فمینیست (38)دموکرات سوسیال
پیکار زنان  – فمینیسم»کرد:  و آن را چنین توصیف مینگریست  میتحقیرآمیز  ی هدید

کا   – بر یکدیگر، برای امتناع از و دفع دشمن مشترکبورژوا، برای اتحاد، برای ات 
 (33)«.مردان

ها شرکت کرد، به این هدف  های فمینیست ، او در بسیاری از جلسه7265طی سال 
د. او بیانی مالیم ها فراخوانَ  ها را افشا کند و زنان کارگر را به جدایی از آن که رهبران آن

اگر »یا « های سیاه هستید! ی صدتایی هشما بازیچ»یا « تبهکارها!»نداشت. فریادهای 
 (35)های او چندان نامعمول نبود. در گفته« هم از سرتان زیاد است!  تان کنیم خفه

های سرشناس  زنان بلشویک و منشویک برخالف مخالفت برخی از سوسیالیست
هایی برای زنان کارگر ایجاد کنند. نخستین  تالش کردند که باشگاه 1همچون ورا زاسولیچ

بار بود. اگرچه  ی پترزبورگ حزب قرار گرفت، فاجعه یید کمیتهأتالش کولنتای که مورد ت
که کولنتای و چند  حزب وعده داده بود که محلی برای اجالس تدارک ببیند اما هنگامی

کارگر دیگر به محل رسیدند با تابلویی مواجه شدند که روی آن نوشته شده بود: 
برگزار  تنها برای مردانای  بود لغو شده است. فردا جلسه تنها برای زنانای که  جلسه»

 (30)«.خواهد شد
کارگر بسیار محدود بود.  هایی برای زنان طبقه در حقیقت، ماحصل تأسیس باشگاه

های متقابل  انجمن کمکها برپا کردند به نام  نخستین باشگاه زنان کارگر که سوسیالیست
کار کرد. این انجمن قانونی بود  پترزبورگ آغاز به در سن 7261، در پاییز سال زنان کارگر
های آن  دهندگان آن شامل کولنتای و گروهی از زنان کارگر بودند. فعالیت و سازمان

اندازی یک کتابخانه. آنجا هر شب باز بود و بین  ها و راه عبارت بود از برگزاری سخنرانی

                                                                        
1. Vera Zasulich (1849-1919) 
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زن و مابقی مرد بودند(. این ها  نفر عضو داشت )که نزدیک به دو سوم آن 866تا  966
گاهانه خود را وابسته به جناح انجمن دانست: هر دو جناح بلشویک و  های حزبی نمی آ

ها باشگاه را دو  درگیری جناح 7263منشویک در امور آن مشارکت داشتند. در بهار سال 
ه کرد. یکی از گروه ی به شد. کولنتا روشنفکرانخواهان اخراج تمامی    های پرجنجال شق 

 کنار گذاشته شد.  روشنفکرانعنوان یکی از این 
پترزبورگ منحل شده  های زنان در سن ی باشگاه همه 7263که تا پایان سال  در حالی

ها بودند به حیات خود ادامه  بودند، پانزده باشگاه کارگری که مردان و نیز زنان عضو آن
شان زن بودند. این زنان  نجمعضو داشتند که حدود یک پ 05666ها  دادند. این باشگاه

سال بودند( و باسواد بودند. اطالعاتی که  95عمدتًا جوان )نزدیک به دو سوم زیر 
ها  ها برجای مانده، حاکی از آن است که در یکی از این ی دو تا از این باشگاه درباره

درصد  2255درصد زنان باسواد بودند و در دیگری میزان سواد میان زنان  2050
 (31)بود.

یسراسریزنانروسیهنخستینکنگره

های جنبش زنان نیز فروکش کرد. واپسین  با فروکش کردن موج انقالب، فعالیت
ی سراسری زنان روسیه بود که در ماه  ها برای احیای این جنبش، نخستین کنگره تالش

 ی به مدت یک هفته برگزار شد. بررسی این کنگره، رابطه و نحوه 7263دسامبر سال 
 سازد. های بورژوا روشن می برخورد زنان سوسیالیست را نسبت به فمینیست

، بیش از ی حقوق برابر زنان اتحادیهو ی کمک متقابل زنان  انجمن خیریهاعضای 
این امید که  هب ؛یک سال بود که نیروهای خود را یکی کرده بودند تا کنگره را برگزار کنند

گذاران  یکی از نخستین بنیان 1. آنا فیلوسوفووادتأسیس شویک سازمان نوین متحد زنان 
 2شورای ملی زنان روسیهفمینیسم در روسیه که در این ایام، هفتاد سال داشت، با برپایی  

                                                                        
1. Anna Filosofova (1837-1912) 

2. National Council of Russian Women 
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های فمینیسیتی خود بود. او از اعضای کنگره  ها فعالیت سال ثمربخشی  ویژه خواهان  به
نان را بسیج کنیم، چگونه اگر ما خودمان نتوانیم متحد شویم و نیروی ز»پرسید: 

شعار کنگره این  (33)«.ثیرگذاری و حقوق سیاسی و اجتماعی دست یابیمأتوانیم به ت می
ی  جنبش زنان نه باید بورژوایی باشد و نه پرولتری، بلکه باید جنبشی برای همه»بود: 

 «.زنان باشد
ل دادند، با دهی تشکی ای برای سازمان همان سال، کارگران نساجی کمیتهز در پایی 

ی کارگران  دفتر مرکزی اتحادیهها تماس گرفتند و سرانجام حمایت کامل  سایر اتحادیه
دهنده افزون بر کارگران نساجی،  ی سازمان دست آوردند. کمیته را به پترزبورگ سن

های کارمندان  ها، خیاطان زن، دفترداران، اتحادیه چین متشکل از فروشندگان، حروف
ها  های کارگری هم به آن بود. پس از آن، نمایندگانی از باشگاهدفتری و قنادان 

ها، که مخالف  ی کارگران به کنگره، بر بلشویک این تمایل و توجه پیگیرانه (32)پیوستند.
شرکت کنند. یکی از مردان در آن ها تصمیم گرفتند  برگزاری آن بودند، اثرگذار بود و آن

های واهی  پیش از کنگره چنین  ی خیال درباره بلشویک که در کنگره حضور داشت بعدتر
 نوشت:

در »اش را در مقابل این کنگره و  شده  خواست که اندوه و فالکت انباشته هر زن کارگر می
به ما هیچ چیز »شرح دهد. گرچه ما بارها گفتیم که این کنگره « محضر تمامی پرولتاریا

، اما درست برعکس، ما «رویم ما تنها برای آژیتاسیون می»و اینکه « نخواهد داد
 ی نمایندگان نیز مشاهده کنیم. های واهی را در چهره توانستیم خیال می

« های واهی خیال»ها همچنان خواهان این بودند که برای افشای این  بلشویک
 کنگرهبه »مشارکت خود را در کمترین سطح نگاه دارند. آنها در آغاز به کارگران گفتند: 

اما از آنجایی که این عمل از «. تان را برافرازید و آنجا را ترک کنیدبروید پرچم خود
ت ت شورمندی آنان نکاست، بلشویک شد  ها باید  ها پذیرفتند که نمایندگان آن وحد 

سخن بگویند و  دمکرات سوسیالمشارکت کنند، اما تنها با این هدف که از موضع 
 کنند. هایشان پذیرفته نشد، جلسه را ترک چنانچه مطالبه
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دهی برگزار شد که  ی سازمان جلسه 56ی کولنتای، پیش از کنگره بیش از  به گفته
کننده  نفر بود و مجموع تعداد زنان کارگر شرکت 756کنندگان  آن بین سه تا  تعداد شرکت

فراگیر شکل  گروه کارگرانها، یک  ی این تالش نفر. در نتیجه 056تا  566در کنگره بین 
کرد. کولنتای سه موضع اساسی را  کارگر را در کنگره نمایندگی می قهگرفت که زنان طب

ها، که خواهان کاهش همکاری با  از یکدیگر تفکیک کرد: بلشویک گروهدرون این 
ها، که موضعی  ها به کمترین حد ممکن و ترک فوری کنگره بودند؛ منشویک فمینیست

کردند و خواستار ایجاد  ه بحث میمخالف داشتند و علیه  جدایی  عناصر دموکراتیک  کنگر
ائتالفی دموکراتیک و همگانی بودند؛ و خود کولنتای، که بر روشن شدن تضاد میان 

ها بر سر تمامی  نکات اساسی پیرامون مسائل زنان پافشاری  ها و سوسیالیست فمینیست
 (56)کرد. می

بود، دو ها  پترزبورگ که تحت کنترل بلشویک سن دموکرات حزب سوسیالی  کمیته
)که پیشتر مخالف شرکت بود(  2و کودلی 1ی بلشویک ورا اسلوتسکایا تن از زنان برجسته

دانیم به جز اینکه وی رهبر  که ما چیزی در مورد او نمی« یئرفیق سرگ»و یک مرد به نام 
دسامبر، کنگره در سالن  76که در روز  بوده است، به کنگره فرستاد. هنگامی گروه

کارگر، اقلیت محدودی را تشکیل  کار کرد، زنان طبقه رگ آغاز بهاجتماعات پترزبو
 (57)نماینده بودند. 7658نفر از مجموع  35ها  دادند. آن می

ن،  پشت میزی طویل دو ردیف صندلی »سه گروه در کنگره شرکت داشتند. روی س 
کیل ی سازمانده در آنجا قرار داشتند، این کمیته که تش که اعضای کمیته« قرار داشت

گل سرسبد اشرافیت »، «بانوان حامی" که مخصوص به خود پترزبورگ بودند»"شد از  می
رتبه، صاحبان  و بورژوازی  پترزبورگ و ایاالت، یعنی زنان وزرا و مقامات عالی

ر کارخانه در طرف دیگر سالن که در تقابل آشکار  (59)«.ها، تجار، زنان سرشناس و خی 
ن بود، گروهی از زنان کارگر حضور داشتند که به دلیل برگزاری کنگره در  با زنان روی س 
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ای از آنان بلشویک بودند.  مالحظه ساعت کاری تعدادشان اندک بود و بخش قابل
 دادند. وضوح بزرگترین گروه را روشنفکران تشکیل می به

یید أکنندگان در این کنگره ارائه شد، این تصویر را ت آمار و ارقامی که از سوی شرکت
ی رسمی را پوشش  نماینده 75658نفر از مجموع  938چند که این تنها  ، هرکندمی
ها کنگره را ترک کرده بودند در  نامه دهد و بیشتر کارگرانی را که پیش از توزیع پرسش می

 86درصد( بین  06ها را پر کرده بودند ) نامه گیرد. سن اکثریت کسانی که پرسش بر نمی
درصد متأهل،  52تر از آن.  درصد مسن 78تر بودند و  د جواندرص 91سال بود،  56تا 

درصد بیوه، و تنها یک درصد ازدواج آزاد داشتند. بیش از نیمی از  79درصد مجرد و  93
درصد  86درصد( تحصیالت متوسطه را به پایان رسانده بودند؛  53کنندگان ) شرکت

داشتند. بیش از نیمی،  درصد معادل تحصیالت ابتدایی 70تحصیالت عالی داشتند؛ 
درصد( یا شغل خود را قید نکرده بودند یا به  39توجهی ) شغلی داشتند، اما اقلیت قابل

« مشاغل آزاد»هایی که  احتمال زیاد بیکار بودند. از میان زنانی که شغلی داشتند، آن
درصد(. از افراد  15، معلم، نویسنده و هنرمند( داشتند، غالب بودند )پزشک)چون 

درصد کارگر یا  77درصد در نهادهای دولتی یا خصوصی شاغل بودند؛  73اقیمانده، ب
 متأهل، همسرانی شاغل داشتند. دانشجو بودند. اکثر زنان  

ی  اتحادیهدر جریان کنگره، بارها و بارها ستیزهای طبقاتی بروز کرد. یکی از رهبران  
در اتحاد، قدرت نهفته »راخواند: ، همه را به اتحاد ف1، به نام میرویچحقوق برابر زنان

آنا گورویچ  «. است. اما این اتحاد تنها بر مبنای نبود  هرگونه وابستگی  حزبی میسر است
 بلشویک چنین پاسخ داد:

هایی گوناگون  ها و طبقات مختلف  جامعه، نیازمند حقوقی متفاوتند و باید به شیوه زنان گروه
متمایز باشد. زنان کارگر باید برای تمامی نیازهای  ها باید های آن پیکار کنند و سازمان

 (58)ی کارگر مبارزه کنند. طبقه

                                                                        
1. Z.S.I. Mirevich 
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زنان کارگر برای دستیابی به »چنین اظهار داشت:  گروه کارگرانیکی از اعضای  
، زنان بورژوا تنها به براندازی  قیود و موانع (53)...«کنند  خود مبارزه می حقوق کامل

ی خود( ادامه  ی کارگر )به ویژه خدمه که به استثمار طبقه یحقوقی قانع بودند در حال
یگانه حاکم و فرمانروای زندگی »ها در پی نابودی   دادند. حال آنکه مارکسیست می

زن ای تحت عنوان  دسامبر، خطابه 75کولنتای در روز  (55)بودند.« معاصر، یعنی سرمایه
 ایراد کرد: ی معاصر کارگر در جامعه

است. زنان پرولتر پاسخ « حقوق و عدالت»ی  ی زنان مسئله گویند، مسئله یها م نیستیفم
است. بیداری  زن، تکوین نیازها و « یک لقمه نان»ی  ی زن مسئله دهند، مسئله می

 (50)شود. های خاص او، تنها با پیوستن او به ارتش مستقل  کار میسر می مطالبه

عنوان جزئی  ی زن به سئلهی مستقل زن وجود ندارد، م چیزی به نام مسئله
ی  مثابه ی اجتماعی  دوران ما پدیدار شد. بنابراین، رهایی  زن به ناپذیر از مسئله جدایی

عضوی از جامعه، یک کارگر، یک فرد، یک همسر و یک مادر تنها به همراه حل  معضل 
 (51) اجتماعی عمومی، با دگرگونی نظم اجتماعی موجود، ممکن است.

های میان جناح  های حاضر در کنگره، تا حدودی صادقانه تفاوت یکی از فمینیست
 کند: را در کنگره چنین بیان می گروه کارگرانخود و 

ها  ی اصلی  فعالیت انسانی، فعالیت فردی و جمعی است. افرادی مانند فمینیست دو شیوه
دی، این شیوه تری دارند برای ابراز خودشان در کنش فر که آزادی عمل، زمان و منابع گسترده

دهند که ُمهر شخصی خود را بر فعالیتی  اند. آنان این کار را به این امید انجام می را برگزیده
 (53)ی واقعی و نهان فمینیسم همین بود. اند، بزنند. اساسًا انگیزه که به آن مشغول بوده

کیدشان را بر کنش جمعی می به بیان او سوسیالیست  گذارند. ها تأ
ی  ی مسئله درباره»، یکی دیگر از رهبران فمینیست، اظهار داشت: 1اولگا شاپیر

ی  های پیوسته دانم. من فراخوان ی طبقاتی ناممکن می اتحاد، من آن را در یک جامعه
                                                                        

1. Olga Shapir (1850-1916) 
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دارد  سبب که ما را وا میدانم، بدین حزب کارگران به طرفداری از نفی  وحدت را مفید می
این او پیشنهاد کرد که جنبش باید بر رهایی معنوی  بنابر«. های واهی را کنار بگذاریم امید

گاهی»زنان همراه با  های آن زمان  نیستی)عبارتی که همواره توسط فم« ارتقای سطح آ
کید نماید و آن کار می به  (52)ها را از قید  بردگی  ذهنی رها سازد. رفت( تأ

نمایشی از  با خروجی گروه کارگرانهای حاضر در  در آخرین روز کنگره، بلشویک
داران  ای آشکار نشان دادند که هیچ همکاری میان کارگران و سرمایه گونه جلسه، به

 (06) پذیر نیست، اما منشویک ها در اجالس ماندند. امکان
دهنده در رستورانی مجلل ضیافتی برپا کرد. یک زن  ی سازمان پس از کنگره، کمیته
زنان دهقان و خدمتکاران در این  چرا زنان کارگر،»ال که ؤبلشویک با طرح این س

 (07)ای برپا کرد. ، ولوله«نیستند؟ فهرست
کید  منشویک ها در گزارشی که از این کنگره در مطبوعات خود انتشار دادند، به تأ

های  مرزبندی« تفکیک  »ها بر  بر مسائل اقتصادی و پافشاری  آن گروه کارگرانبیش از حد 
های آغازین با زنان کارگر که  همدلی که افزود میچنین طبقاتی انتقاد کردند. این گزارش 

گسترش نیافت. بنابراین  گروه کارگرانگرایی   دلیل افراط شد، عمدتًا به در خلوت ابراز می
کارگران، تحقق یک ائتالف واقعی از عناصر چپ و لیبرال را اگر نگوییم ناممکن، 

منافع سیاسی مشترک، هرچند  ،«های حیاتی   ریسمان»ها  کم دشوار ساختند. آن دست  
زد و این تصور  ها را به زنان دموکرات پیوند می هایی که آن ، ریسمان«گسستند»، را  موقت

گونه القا نمودند که سوسیالیسم  ها این را ایجاد کردند که علیه کل جنبش زنان هستند. آن
 های اجتماعی است. تنها راه درمان  بیماری

ا همان گزارش مندرج در نشریه، کنگره آشکارا نشان داد به باور کولنتای، مطابق ب
اجتماعی، دنیای زنان را همانند مردان به دو -ستیز  طبقاتی و تضاد منافع  اقتصادی»

او اعالم کرد: کنگره، زنان کارگر را قاطعانه متقاعد ...«. کند  اردوگاه متخاصم تقسیم می
 (09)ه است.نمود که اتحاد آنان با زنان دیگر طبقات بیهود
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 ارتجاعواحیا

ی کارگر  که کل طبقه های ارتجاع مفرط بود. هنگامی سال 7279تا  7261های  سال
رو گردید، زنان کارگر بیش از هر زمان  های دهشتناک روبه ای از شکست با مجموعه

دیگر به عقب رانده شدند. بعدتر با اعتالی جنبش طبقاتی، زنان کارگر نیز دوباره فعال 
نگاری به نام آنه  برپا کردند. تاریخ  یافته هایی بزرگ، رزمنده و سازمان و اعتصاب شدند

 کند: ها را چنین توصیف می این سال 1بوبروف

دهی را بسط و توسعه دادند، عزمی راسخ به اینکه تا  های سازمان کنندگان، مهارت اعتصاب
رنگردند، همچنین تمایل زنان و اند به کار ب دست نیاورده که دستاوردهایی واقعی به هنگامی

مردان به حمایت و پشتیبانی از یکدیگر افزایش یافت. چندان نامعمول نبود که زنان یک 
زنند و آنگاه از حمایت کارگران دیگری، از جمله مردان، ببخش کارخانه دست به اعتصاب 

نه، در اکتبر سال کنند. برای نمو ها اعتصاب می فکری و توافق با آن برخوردار شوند که در هم
های  هایی با ماشین ی نساجی تیکوف فشار کار را در کارگاه مدیریت کارخانه 7276

ها چنان  کردند، افزایش داد. کار در این کارگاه ریسندگی آبی که زنان در آنجا کار می
رفتار »تر به مرگ دو کارگر انجامیده بود. افزون بر این،  بود که حتی پیش« فرسا طاقت»

زنان «. از نزاکت مدیریت با زنان کارگر موجب نارضایتی در میان آنان شده بود خارج
هزار کارگر  کارخانه  ی پنج اعتصاب کردند و متعاقب آن بافندگان، ریسندگان و سرانجام همه

 به آنان پیوستند.

ی نساجی پالیا که عمدتًا زن بودند،  ، دوهزار کارگر در کارخانه7278در تابستان سال 
روز اعتصاب کردند و خواهان افزایش دستمزد، مرخصی بارداری  استحقاقی،  31

کارگر در  55566استفاده از حمام و امکانات رختشویی شدند. در اواخر همان سال 
و »ها نیز عمدتًا زن بودند، اعتصاب کردند.  سازی ریگا، که آن ی الستیک کارخانه
هزار  که پنج سر گرفته شد، هنگامی ی نساجی خلودوفسکی از ها در کارخانه ناآرامی

                                                                        
1. Anne Bobroff 
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کارگر در اعتراض به برکناری سه نفر از زنانی که دیگران را به اعتصاب دعوت کرده 
ی   هزار کارگر در کارخانه اعتصاب دیگری از سوی سه«. بودند، دست از کار کشیدند

 (08)ند.دو سوم کارگران زن بود  پزی و عطرسازی مسکو برپا شد. در این کارخانه شیرینی

تا  7276ی  شاید بتوان گفت که چشمگیرترین پیشرفت در جنبش اعتصابی زنان طی دوره
ها دیگر اهانت و  ، رشد آگاهی میان زنان کارگر در رابطه با نیازهای خودشان بود. آن7273

ها همچنین در  د. آننآورد استثمار جنسی توسط سرکارگران و کارفرمایان را تاب نمی
 باتی در پیوند با نیازهای مختص به خود پیش گذاشتند.ها مطال اعتصاب

ی جنسی  استفاده شد که زنان از مدارا دربرابر سوء   ها غالبًا هنگامی آغاز می اعتصاب
ی گریسوف در مسکو،  در کارخانه 7278زدند. در سال  ای شایع بود، سرباز می که مسئله

توان بر  ت. نامی جز فحشا نمیبرخورد مدیریت تنفرآور اس»که  اعتصابی آغاز شد چرا
طور ویژه با زنان کارگر و ممنوعیت  دبانه بهؤها، رفتار م یکی از مطالبه«. آن گذاشت

ی خلودوفسکی در  هزار کارگر کارخانه ناسزاگویی بود. علت اصلی اعتصاب  پنج
یکی از سرکارگرها با زنان کارگر بود. سرکارگری که حتی « برخورد خشن»یارتسف هم 

های اعتصاب برکناری این  س کارخانه نیز جرم او را ثبت کرده بود. از جمله خواستبازر
 سرکارگر بود.

کردند که از خون،  الیی در ریگا زنان با چسبی کار می ی سه ی تولید تخته در یک کارخانه
شده، سیمان و آهک تهیه شده بود. این چسب بویی نامطبوع داشت و پوست  شیر دلمه

از کاربرد »سایید. اما دلیل ثانوی نارضایتی این بود که چندین سرکارگر  ا میدست کارگران ر
 .«ترین کلمات، حتی خطاب به زنان، ابایی ندارند وقیحانه

ی مشکالت زنان  باردار و مادران وجود  ها درباره های دیگری در سایر کارخانه مطالبه
در دوران مرخصی، داشت: درخواست مرخصی  بارداری، دریافت نیمی از دستمزد 

برخورداری از استراحت هر دو ساعت یک بار برای شیر دادن به نوزاد، و علیه اخراج 
زنان باردار، اعتراض به عدم استخدام زنان متأهل و ممنوعیت کار سنگین در دوران 

 (03)بارداری.
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زنانجهانیروز

. از ترس بود 7278زنان برگزار شد سال  جهانینخستین باری که در روسیه روز 
 71ی پلیس، مراسم شش روز زودتر از موعد در روز دوم مارس )مطابق با روز  مداخله

ی  ی ویژه با انتشار شماره 1پراودا ی بلشویکی   فوریه در تقویم قدیم( برگزار شد. روزنامه
حزب ی  ی بزرگداشت از سوی کمیته ای این روز را گرامی داشت و کمیته شش صفحه

ها بود تشکیل شد، این  پترزبورگ که تحت تسلط بلشویک سن در دموکرات سوسیال
کمیته متشکل از گروهی زنان کارگر نساجی و فعاالن بلشویک بود. مراسم در پنج شهر، 

پترزبورگ  ترین آن در سن پترزبورگ، مسکو، کیف، سامارا و تفلیس، برگزار شد. بزرگ سن
ل برگزاری مراسم راه یابند. این در بود که بیش از هزار نفر توانستند به درون سالن مح

حالی بود که افراد بسیاری به علت ازدیاد جمعیت نتوانستند وارد سالنی شوند که از 
های اول و دوم سالن را اشغال کرده بودند.  درون و بیرون زیر نظر پلیس بود و ردیف

، کارگر نساجی، بود که مضمون و معنای 2سخنران اصلی این مراسم اینچفسکیا
ای است که به سیالب  جنبش زنان کارگر، رودخانه»بندی کرد:  گردهمایی را چنین جمع
 (05)«.بخشد پیوندد و به آن قدرت می بزرگ جنبش پرولتری می

زناْن دکتر پوکروفسکایا،  جهانیی حاکم بر مراسم روز  این سخنان و روحیه
 شدت آزرد. او نوشت: فمینیست بورژوا، را به

رفت، در روز زنان  کارگر هیچ اعتراضی به موقعیت فرودست  ظار میگونه که انت همان
 سازی زنان پرولتر به ها از برده همسران نسبت به شوهرانشان ابراز نشد. پیش از هر چیز، آن

ای به ستم خانگی داشتند ... خانم  طور ضمنی اشاره دست سرمایه سخن گفتند و تنها به
تر است. بالعکس، این  اقتصادی برای زنان کارگر مهمکودلی در اشتباه بود که گفت منافع 

 (00)اند. اند که ارجح های فردی آزادی

                                                                        
1. Pravda (1912) 

2. Ianchevskaia 
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پوکروفسکایا چنین نتیجه گرفت: تمامی  مردان از امتیازهای مردانه برخوردارند؛ 
 ی زنان باید با یکدیگر متحد شوند تا با آن مبارزه کنند. همه

ده مراسم برای گرامیداشت روز ، حکومت روسیه تقاضای برگزاری 7273در سال 
پترزبورگ را رد کرد و  های کارگری بزرگ در سن زنان در هشتم مارس در محله جهانی

ی برگزاری یک مراسم را صادر کرد که آن هم تحت کنترل شدید پلیس بود. سه  تنها اجازه
 نفر از پنج سخنران مراسم دستگیر شدند و پلیس درخواست جایگزینی سخنرانان را هم

ها ریختند و سرودهایی انقالبی خواندند، به دنبال آن  رد نمود. مردم خشمگین به خیابان
 .کردها را متفرق  هایی گسترده انجام داد و آن پلیس دستگیری

ها و  ، اختالفات عمیقی میان منشویک7273و همچنین سال  7278در سال 
ر مراسم روز هشتم ها تنها خواهان شرکت زنان د ها وجود داشت. منشویک بلشویک

زنان نه تنها با شرکت  جهانیها اصرار داشتند روز  که بلشویک مارس بودند، در حالی
 (01)ی کارگر جشن گرفته شود. زنان کارگر بلکه از جانب تمامی طبقه

زنان دشوارتر شد. اما با وجود  جهانیهای جنگ جهانی اول، برگزاری روز  طی سال
های  ها و گردهمایی در جلسه 7270و  7275های  ر سالممنوعیت دولتی، این روز را د

 کوچک گرامی داشتند.

 یزنکارگر()نشریه1رابوتنیتزا

با اختصاص بخشی ویژه  پراودای بلشویکی  روزنامه 7278ی سال  در اوایل ژانویه
، اطالعات مربوط به اجالس و تظاهراتی که بنا بود کار و زندگی زن کارگرتحت عنوان 

منتشر های مصوب را  قطعنامهنیز زنان برگزار شود و  جهانیبرگزاری روز  به منظور
ای به مکاتبات اختصاص داده بود، در زمستان سال  همچنین صفحه پراودا (03).کرد

های رسیده از سوی زنان کارگر به قدری بود که پاسخگویی به آنان  حجم نامه 7278

                                                                        
1. Rabotnitsa (1914) 
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ی مرکزی حزب  ی خارجی  کمیته خانهمشکل بود. از همین رو به پیشنهاد لنین، دبیر
برای زنان کارگر گرفت. این نشریه   ای جداگانه بلشویک، تصمیم به انتشار نشریه

 نام داشت. )زِنکارگر(رابوتنیتزا
-آنا اولیانوا اش ای خطاب به خواهر بزرگ لنین از خارج از روسیه، طی نامه

 عهده بگیرد و هیئت شار این نشریه را بهدهی  انت ، به او پیشنهاد کرد که سازمان1الیزارووا
یب کمیته فهرستی آن را انتخاب کند.  تحریریه ی مرکزی  انتخابی آنا اولیانوا، که به تصو

شد، گروهی در درون روسیه و دیگری بیرون  حزب بلشویک رسید، به دو گروه تقسیم می
خود آنا اولیانوا  و 3، ال. منشینسکایا2از روسیه. گروه نخست شامل کودلی، سامویلووا

بود. اعضای گروه دوم که در کشورهای گوناگونی در تبعید بودند، عبارت بود از: اینسا 
  تحریریه . اعضای هیئت5و لیودمیال استال 4، لیلینا زینوویف7، نادژدا کروپسکایا8آرماند

آن دهی مرتبط با  که ساکن روسیه بودند بنا بود مسئول انتشار نشریه و هرگونه سازمان
 باشند.

تحریریه، به  ی هیئت ی آن، اعضای مقیم روسیه ی نخستین شماره برای تأمین بودجه
 جهت کمک به پراوداکار خیاطی پرداختند. شماری از زنان هم به فراخوان مالی 

پاسخ مثبت دادند. متنی نمونه که از سوی گروهی سی نفره مشتاقانهزنکارگری  نشریه
 بود بدین شرح است:از زنان کارگر امضا شده 

. ما مطمئنیم که این نشریه سخنگوی واقعی رابوتنیتزاما،   ی ... درودهایی گرم نثار نشریه
دهیم حمایت مادی و معنوی خود را از شما  نیازها و منافع ما خواهد بود. ما به شما قول می

 کنیم. کپک برای تأمین مالی نشریه کمک می 13روبل و  9دریغ نکنیم. ما 

                                                                        
1. Anna Ulianova-Elizarova (1864-1935) 

2. K.N. Samoilova (1876-1921) 

3. L. Menshinskaia  

4. Inessa Armand (1874-1920) 

5. Nadezhda Krupskaya (1869-1939) 

6. Lilina Zonivieva 

7. Liudmila Stal 
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سکایا طرحی از محتوای نشریه ارائه داد که مشتمل بود بر اوضاع جاری کروپ
سیاسی، پیکارهای عمومی  اقتصادی و سیاسی جنبش کارگری با توجه ویژه به مشارکت 

ی زنان کارگر در خارج از روسیه، و  زنان، حمایت از وضعیت زنان در محیط کار، مبارزه
 (02)خانواده و زن کارگر.

ی  انتشار نخستین شماره، همگی  اعضای مقیم روسیهچند روز پیش از 
توسط های آن شماره،  تحریریه، به استثنای آنا اولیانوا، دستگیر شدند و بیشتر مقاله هیئت

ریزی  خانه شد و طبق برنامه پلیس توقیف شد. آنا اولیانوا سرانجام موفق به یافتن چاپ
در  (16)المللی زنان چاپ شد. ی نشریه در روز بین نسخه از نخستین شماره 795666

یسم و فمینیسم  سرمقاله ای که کروپسکایا نوشته بود، به تمایزات آشکار میان بلشو
 نوشت:« ی "زن" مسئله اصطالح به»بورژوایی پرداخت. او در مطلبی با عنوان 

ها همواره خود را در مقابل  کنند، آن خودشان دفاع می خاص« حقوق زنان»زنان بورژوا از 
ی معاصر به  ها، جامعه کنند. برای آن دهند و حقوق خود را از مردان طلب می ان قرار میمرد

ی اصلی  زن و مرد تقسیم شده است. مردان صاحب همه چیزند، از تمامی حقوق  دو دسته
 همانا دستیابی به حقوق برابر است.  ها مسئله برخوردارند. برای آن

گاهی سیاسی ی زن، کاماًل م برای زنان کارگر مسئله تفاوت است. از نظر زنانی که آ
ی معاصر به طبقات تقسیم شده است ... آن چیزی که زنان کارگر را با  دارند، جامعه

را از یکدیگر  انسازد، بسیار نیرومندتر از آن چیزی است که آن مردان کارگر متحد می
ایط مشترکی که ها از حقوق، نیازهای مشترک آنان، شر کند. محرومیت مشترک آن جدا می

ها را متحد  شان، آن ی مشترک و اهداف مشترک هاست، مبارزه همان استثمار کار آن
ی تمامی  به یکسان دربرگیرنده« همه»این «. همه برای یکی، یکی برای همه»سازد.  می

 زنان و مردان. – ی کارگر است اعضای طبقه
ی  مانده های عقب ه تودهبرای زنان و مردان کارگر این است که چگون« ی زن مسئله»

گاه نمایند و  های موجود متشکل سازند، آن زنان کارگر را در سازمان ها را به منافع خود آ
ی مشترک یار و رفیق یکدیگر سازند. همبستگی میان  ها را در مبارزه تر آن هرچه سریع

اف؛ ی مشترک، هدف مشترک و مسیر مشترک به سوی آن اهد زنان و مردان کارگر، انگیزه
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ی ما تالش خواهد کرد که به  میان کارگران ... نشریه« ی زن مسئله»حل  چنین است راه
گاهی سازمان  (17)یابی زنان کارگر یاری رساند. آ
ی بارداری، کار زنان،  پرداخت: بیمه ی زنان می به موضوعاتی متنوع دربارهرابوتنیتزا

های  کارگر و خانواده، داستانمراکز نگهداری کودک، اطالعات بهداشتی، مشکالت زنان 
، 7273ژوئن سال  90فوریه تا  98کودکان، روز زنان و حق رأی برای زنان. از تاریخ 

یعنی تا زمانی که انتشار نشریه به دلیل موانع ایجاد شده در اثر شروع جنگ متوقف شد، 
یغما ی آن را پلیس به  منتشر شد. از این هفت شماره، دو شمارههفت شماره از نشریه

 برد.

طلبیعلیهجدایی

یسم، گالیه می آنه بوبروف، تاریخ کند که لنین همواره اصرار داشت  نگار منتقد بلشو
 نویسد: های زنان تحت رهبری حزب باشد. او می فعالیت

کردند، در پیوندی نزدیک با لنین کار  را منتشر می رابوتنیتزای  زنان بلشویکی که نشریه
ی داخل و خارج روسیه، همگی از زنان تشکیل شده  تحریریه یئتکردند. گرچه هر دو ه می

ی  تحریریه گیری نهایی و قاطع با سردبیر هیئت بود، در صورت بروز مشکل، تصمیم
 بود. – لنین – دموکراتسوسیال

ی داخل و  تحریریه ی اعضای هیئت گوید: حق رأی برابر برای همه همچنین میاو 
نترل سیاست اکثریت تحریریه را توسط لنین و افرادی که ک»خارج روسیه ابزاری بود که 

 «.کرد می تضمینها را با او داشتند،  ترین تماس نزدیک
 رخ داد: 7275المللی زنان در برن در مارس سال  ی بین ی بارز آن در کنگره نمونه

... نوشید  ی کنگره، نشسته بود و چای می لنین در رستورانی در نزدیکی محل برگزاری  جلسه
ای را ارائه دادند که در آن  کردند، قطعنامه زنان بلشویک که تحت رهبری لنین فعالیت می»

 حزب کارگریو  حزب سوسیالیستی سازمانی با اکثریت در  خواهان قطع فوری  رابطه
برخالف مخالفت چشمگیر باقی «. موجود و تشکیل یک انترناسیونال جدید بودند

شان خودداری کردند. اما از آنجا که در آن  گیری قطعنامه پسها از باز نمایندگان، بلشویک
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ها از اهمیت بسیاری برخوردار بود، در  المللی میان سوسیالیست وهله نمایش  اتحاد بین
اینجا بود که لنین . »کرد نهایت کالرا زتکین، در اتاقی جداگانه با زنان روسی و لنین گفتگو

 (19)«.سرانجام با سازش موافقت کرد

یابی زنان  برابر سازمان ها را در مقاومت بلشویک»ی دیگری است که  ین نمونها
 (18)دهد. به ما نشان می« هایی کاماًل زنانه کارگر در گروه

ها، علل نهفته در نقش حزب  متأسفانه آنه بوبروف همچون بسیاری دیگر از غیرمارکسیست
گونه که لنین مطرح کرده است،  را بدان« سانترالیسم دموکراتیک»سوسیالیست انقالبی و 

در پیکار  ،است. بنابراین« ی تاریخ سوژه»ی کارگر  طبقه ،ی مارکس کند. به گفته درک نمی
دیدگان، مبارزه کند.  برای رهایی خود، باید برای رهایی تمامی بشریت، رهایی تمامی ستم

ژاد، جنسیت و ملیت های متداول بورژوایی که کارگران را بر مبنای ن به همین سبب، به ایده
کند که  ویژه در مورد حزبی صدق می توان داد. این به کنند، هیچ امتیازی نمی تقسیم می

 ی کارگر در پیکارش برای کسب قدرت است. نقش آن، رهبری طبقه

کند و به  ، اصلی است که حزب بر مبنای آن عمل می«سانترالیسم دموکراتیک»
کند، به معنای دیکتاتوری رهبری مرکزی نیست.  ونه که بوبروف ادعا می وجه آن  هیچ

کی به خود عمل نمی که رهبری مرکزی به بهترین نحو حرکت می هنگامی کند،  کند، مت 
ی  ترین درک ممکن از مبارزه جانبه ی همه کند که بر پایه بلکه تصمیماتی را اجرا می

ت به این منظور که رو دموکراسی ضروری اس ی کارگر به آن دست یافته است. از این طبقه
ی کارگر باشد. اما  هایی را ارائه دهد که پاسخگوی نیازهای طبقه حزب بتواند سیاست

ها و اغراض بورژوایی،  ها، تعصب داوری سبب که پیش سانترالیسم نیز حیاتی است. بدین
ی طبقاتی میان  ، و تجربه و درک از مبارزهاندازد میی کارگر شکاف  پیوسته میان طبقه

های گوناگون کارگران بسیار متفاوت است. حزب باید بر این ناهمگونی و تفرقه  بخش
غلبه کند تا در مبارزه برای سوسیالیسم پیروز شود. سانترالیسم همچنین از آن رو ضروری 

العاده متمرکز یعنی دولت  ای است علیه دشمنی فوق است که این پیکار، مبارزه
 داری. سرمایه



 

  
 

 965 ی طبقاتی و رهایی زنانمبارزه

ی  ه شکلی دموکراتیک انتخاب شود، الزم است که کلیهکه رهبر حزب ب هنگامی
ی  ی طبقه شان انعکاس نیازهای مبارزه های های حزب تابع آن باشند تا فعالیت بخش

ی بورژوایی که ما در آن  کارگر چونان تنی واحد باشد و نه اجزاء و تقسیمات جامعه
ت سیاسی زنان را جدی الخصوص فعالی از آنجا که لنین علی ،کنیم. بنابراین زندگی می

 گرفت، عمیقًا در آن مداخله داشت. می

 بهسویانقالباکتبر

تر  های بورژوا را در روسیه ژرف جنگ، شکاف بین زنان سوسیالیست و فمینیست
پوکروفسکایا  پرستان به راه افتادند. دکتر های بورژوا به همراه قطار میهن کرد. فمینیست

 چنین اظهار داشت:

ی سترگی ... باید نیازهای خود را به حداقل کاهش دهیم،  پرستانه ی میهن ظهو در چنین لح
چیز را در پیشگاه جامعه قربانی کنیم، این اهمیتی بسیار  گرایی را کنار بگذاریم و همه تجمل

 (13)اش را دارند. آن برابری که زنان مترقی سراسر جهان آروزی تحقق نیل بهدارد ... برای 

ای که  های داوطلبانه ، به کمک سازمانک متقابل زنان روسیهکمی  انجمن خیریه
دادند، شور و اشتیاق کمتری در حمایت از  های پشت جبهه را پوشش می فعالیت

در اوت سال  ی حقوق برابر زنان اتحادیهطلبانه از خود نشان نداد.  های جنگ تالش
متشکل از « ج زنانبسی»در انگلستان، فراخوان  1همگام با کریستابل پنکهرست 7275

را داد. این کارزار به منظور جذب زنان روسیه برای انجام برخی « دختران روسیه»
ای است که ما نسبت به سرزمین  این وظیفه»دهی شده بود.  خدمات پشت جبهه سازمان

دهد که همپای مردان در حیات  ای به ما این حق را می پدری داریم و انجام چنین وظیفه
 (15)«.پیروز مشارکت داشته باشیم ی نوین روسیه

                                                                        
1. Christabel Pankhurst (1880-1958) 
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اما برای زنان کارگر روسیه، این جنگ معنایی جز افزودن  باری بیشتر بر بار موجود و 
ها نداشت. جنگ البته منجر به تغییراتی در اشتغال و توان اقتصادی زنان  کمرشکن آن

عمومی، افزایش یافت. سربازگیری   طوری گسترده کارگر گردید. تعداد زنان شاغل به
 7950به میزان  7271و  7273شمار مردان شاغل را در صنایع مورد بررسی، بین سالهای 

درصد افزایش یافت. زنان در آغاز  7353درصد کاهش داد. در همین دوره، شمار زنان 
نیمی از نیروی  7271که در سال  دادند. در حالی سوم نیروی کار را تشکیل می جنگ یک
 (10)کار بودند.

گسیختگی و نابسامانی  کامل جنبش کارگری شد. در ُنه  ر آغاز موجب ازهمجنگ د
ی صنعتی اوضاع کاماًل آرام بود و این زنان بودند که با  ماه آغازین جنگ، در جبهه

 7275چکاندند. در پتروگراد در ششم آوریل سال  ی تغییرات را می های نان، ماشه شورش
های بزرگ گوشت  قف شد، زنان به فروشگاهکه فروش گوشت برای یک روز متو هنگامی

 خاطرها را مصادره کردند. همین ماجرا، دو روز بعد در مسکو به  یورش بردند و گوشت
 شدیداً کمبود نان تکرار شد. هنگام توزیع نان، فرماندار نظامی در اثر پرتاب سنگ، 

فانی برپا کرد. مجروح شد. پس از آن نیز در تابستان، همین ماجرا در بازار خیترووا طو
 سال پس از آن هم وقایعی مشابه رخ داد.

وزنسنسک در -شماری شرکت کردند. اعتصابی در ایوانوفو های بی زنان در اعتصاب
، ابتدا به نام اعتصاب آرد به راه افتاد. اما یک ماه پس از آن، بار دیگر به 7275ژوئن سال 

رگران زندانی از سر گرفته شد شکل تظاهرات سیاسی با خواست پایان جنگ و آزادی کا
زمان با این تظاهرات، در کوستروما اعتصابی  نفر کشته شدند. هم 86که در جریان آن 

ای  جنازه رو شد. برای قربانیان این سرکوب تشییع برپا شد که با سرکوب مسلحانه روبه
ا خطاب قرار گسترده برپا شد. خشم مردم دوباره فوران کرد و این بار زنان کارگر سربازان ر

 (11)ها حمایت کنند. دادند و خواستند که به جای شلیک گلوله از آن
ها، منجر به اعتصابی سیاسی و مهم در اوت و سپتامبر شد. در  پخش اخبار درگیری

کارگر در پتروگراد، دست به اعتصاب زدند و خواهان خروج  915666ماه اوت 
اق از کارخانه ی بلشویک در دوما و مطالباتی دیگر از  یندهها، آزادی پنج نما گاردهای قز 
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کارگر پتروگراد موافقت  035666جمله آزادی مطبوعات شدند. در اوایل ماه سپتامبر 
 293، تعداد 7275خود را با این مطالبات سیاسی اعالم کردند. در مجموع، در سال 

 8385531هایی اقتصادی بودند و  مورد آن، اعتصاب 175اعتصاب برگزار شد که 
 7555237ها، سیاسی بودند که  مورد این اعتصاب 978ها شرکت کردند.  کارگر در آن

 ها شرکت کرده بودند. نفر در آن
، در مراسم یادبود 7270ی سال  ادامه یافت. در نهم ژانویه 7270مبارزه در سال 

طی  ها از پتروگراد بودند. درصد آن 35کارگر شرکت کردند که  585666ی خونین  شنبه
ها  ی دوم آن، افزون بر اینکه تعداد بیشتری از کارگران در اعتصاب ویژه نیمه به 7270سال 

رفته در سال  هم ها نیز هرچه بیشتر سیاسی شد. روی شرکت کردند، ماهیت این اعتصاب
نفر در  9975780های سیاسی و  کارگر در اعتصاب 9365238، تعداد 7270

 های اقتصادی شرکت داشتند. اعتصاب
 های پلیس چنین گفته شده بود: در یکی از گزارش 7271ی سال  ر ژانویهد

آمده از نگاه فرزندان  ستوه ها خسته از انتظار در صف ارزاق عمومی و به مادران خانواده
ترند تا آقایان میلیوکف، رودیچف و شرکا. و  جان و بیمارشان، حاال به انقالب نزدیک نیمه

سبب که نمایانگر انبار  باروتی هستند که تنها یک جرقه  ینترند، بد ها خطرناک البته آن
 (13)تواند آن را به آتشی بزرگ تبدیل کند. می

فوریه  99را آغاز کردند. در روز  7271این زنان کارگر پتروگراد بودند که انقالب 
دهی روز  ی سازمان )هفتم مارس(، گروهی از زنان کارگر جمع شدند تا به بحث درباره

پترزبورگ حزب بلشویک،  ی کارگری سن ، رهبر کمیته1زن بپردازند. کایوروفجهانی 
 ها را از اقدام عجوالنه برحذر داشت و گفت: آن

                                                                        
1. V. Kaiurov 
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نفره در راهروی مجتمع  در کمال تعجب و برآشفتگی، در یک کنفرانس اضطراری  پنج
ادی از ی اعتصاب در تعد درباره 1فوریه، از رفیق نیکیفر ایلیین 98اریکسون در تاریخ 

های نساجی و ورود تعدادی از نمایندگان زنان کارگر شنیدم و اینکه این نمایندگان  کارخانه
کنندگان  شدت از رفتار اعتصاب شان را از کارگران فلزکار اعالم کرده بودند. من به حمایت

ای حزب و  ی ناحیه اعتنایی آشکارشان به تصمیم کمیته خشمگین شدم، به جهت بی
ها خواسته بودم آرام و منضبط باشند و  ین جهت که شب پیش از آن، از آنهمچنین به ا

ها با اکراه با گسترش اعتصاب موافقت کردند.  ها اعتصاب کرده بودند. بلشویک سپس آن
ها به اعتصاب  پی آن درهم  های انقالبی سوسیالیستها و  منشویککارگران دیگر از جمله 

شود، باید همگان را به خیابان دعوت کرد  ومی برپا میکه اعتصاب عم پیوستند. اما هنگامی
 (12)دقت در دست گرفت. و رهبری را به

ها  کارگر دست از کار کشیده بودند، بلشویک 9665666فوریه، پس از آنکه  95در 
 نخستین فراخوان خود را برای اعتصاب عمومی منتشر کردند.

شده بود. یکی  ها خشم انباشته ی اوج سال ها و تظاهرات، نقطه موج فراگیر اعتصاب
 کند: از شاهدان عینی، این رویداد را چنین بازگو می

تنگ آمده بودند، مانند طوفانی که با قدرت تمام هر  زنان کارگر که از گرسنگی و جنگ به
کند، به حرکت درآمدند. این مارش انقالبی  زنان  چه را بر سر راهش قرار دارد جاروب می

های سترگ انقالب  ای بود که شعله ها ستم، جرقه خشم حاصل از قرنکارگر، سرشار از 
 (36)فوریه را فروزان ساخت، انقالبی که بر آن بود تزاریسم را درهم بکوبد.

ها را به  این زنان کارگر صنایع نساجی بودند که نمایندگانی انتخاب کردند و آن
گونه بود که انفجار  ند. بدینشان را جلب کن های مجاور اعزام کردند تا حمایت کارخانه

 انقالب رخ داد. تروتسکی در این باره نوشت:

                                                                        
1. Nikifer Ilyin 
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... انقالبی از پایین آغاز شد، بر مقاومت سازمان انقالبی خود مستولی شد، و 
ی کارگر، زنان نساجی، داوطلبانه پیشگام آن  ترین بخش طبقه شده ترین و لگدمال ستمدیده

 (37)شدند.

ها را متقاعد نمودند که از  ان را به برادری فراخواندند و آنهمین زنان بودند که سرباز
 خود سرپیچی کنند و از شلیک بپرهیزند: های هاحکام فرماند

های آنان را در دست  کنند، تفنگ تر از مردان به سوی سربازان حرکت می شجاعانه آنان
بگذارید، به ما  اسلحه را زمین»دهند:  کنند، یا کمابیش فرمان می گیرند، درخواست می می

اند با نگرانی نگاهی رد و بدل  سربازان که دچار هیجان و شرمساری شده«. بپیوندید
گیرد، جمعیْت سربازان را  کنند، هنوز نوسان و تردید دارند، اما سرانجام یکی تصمیم می می

ین در فضا طن« هورا»آمیز  شود. فریاد شادمانه و سپاس گیرند، مانع برداشته می به دوش می
جا سرشار از فراخوان و گفتگو است. انقالب گامی  شوند. همه اندازد. سربازان تسلیم می می

 (39)دارد. دیگر به پیش بر می

 ی خود نوشت، انقالب مدیون زنان است: در سرمقاله پراودای  روزنامه

 د بر زنان! ودر
 درود بر انترناسیونال! 

 های پتروگراد آمدند. خیابان زنان نخستین گروهی بودند که در روز زنان به
ها به درون سنگرها رفتند و  آن ،ی نبرد بودند کننده زنان در مسکو در بسیاری موارد تعیین

 سربازان را متقاعد کردند که به انقالب بپیوندند.
 (38)درود بر زنان!

توانبهسادگیازمیانبردهاستمرانمیامابارقرن

ها در  ها و تعصبات عمیقی را که طی نسل داوری یشاما حتی انقالب هم نتوانست پ
گونه که مارکس گفته  ذهن مردان و زنان کارگر ایجاد شده است، دگرگون سازد. همان

ت»است:   «.کند های مرده مانند کابوسی بر مغز زندگان سنگینی می تمامی  نسل  سن 
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، خواست 7265ب برابر را در نظر بگیرید. طی انقال ی دستمزد   برای نمونه، مسئله
ای بود که نرخ دستمزدی که برای زنان مطالبه  گونه حداقل دستمزد در اغلب موارد به

نیز همین  7271ی  پس از انقالب فوریه (33)صراحت کمتر از مردان بود. شد به می
فرض بر قراردادها حاکم بود. در نخستین قرارداد که پیرامون حداقل دستمزد میان  پیش

ها و شورای نمایندگان کارگران و سربازان بسته شد، حداقل  ان کارخانهی صاحب اتحادیه
دستمزد در دو سطح تعیین گردید؛ برای مردان روزانه پنج روبل و برای زنان چهار 

وسکی، حداقل دستمزد برای مردان پنج روبل و سازی ن   ی کفش در کارخانه (35)روبل.
سازی اسکوروخد در پتروگراد )روز  فشی بزرگ ک برای زنان سه روبل بود. در کارخانه

کپک بود.  56روبل و  8روبل و برای زنان  5مارس(، حداقل دستمزد برای مردان  78
ژوئن(، برای  73ی اکاترینوسالو )روز  این حداقل دستمزد برای کارگران ناماهر کارخانه

 (30)مردان سه روبل و برای زنان دو روبل بود.
به  7275کردند. کولنتای در سال  ستمزدها، مبارزه میها علیه نابرابری د بلشویک

مورخ   پراودای  در روزنامه ای اساسی رخنهای به نام  ها پیوسته بود. او در مقاله بلشویک
 های کارگری را چنین نقد کرد: ی اتحادیه ی آتی کنگره ، دستورجلسه7271پنجم مه سال 

ی پرداخت برابر در ازای کار  د. مسئلهی کنفرانس وجود دار ای اساسی در دستورجلسه رخنه
طور خاص است،  طور کلی و زنان کارگر به ی کارگر به ترین مسائل طبقه برابر که یکی از مبرم

کنند، بیش از گذشته  جای بحث ندارد. حتی دستمزد کمتری که اکنون زنان دریافت می
ها تنها  ارد کرد و آنغیرمجاز است، چرا که جنگ شمار زیادی از زنان را به بازار کار و

 (31)اند.  خانواده« آور نان»

 پس از انقالب اکتبر، دستمزد برابر زن و مرد قانونی شد.
، تعداد بسیار اندک نمایندگان زن در 7265ی دیگری از نابرابری، همانند سال  جنبه

را به ترین انتخابات تاریخ، زنان کارگر، مردان  شوراها بود. بارها و بارها در دموکراتیک
نمایندگی انتخاب کردند. در استان مسکو، جایی که زنان نیمی از جمعیت کارگران را 

مارس سال  91و  90ی شوراها در روزهای  نماینده 35138دادند، از میان  تشکیل می
زن، در  3نماینده،  716نفر زن بودند. در گروزنی از مجموع  952، تنها 7271
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زن و در یاروسالو از  36نماینده  266، در اودسا از زن 8نماینده  785نیژینگورود از 
 (33)نفر زن بودند. 5نماینده  31

ی تاریخ رانده شدند. از  بودند، به حاشیه 7271ی  زنانی که پیشاهنگ انقالب فوریه
یخانقالبروسیهاین روست که در کتاب  اثر تروتسکی، زنان تنها در چند فصل  ،تار

 ی کتاب حضور دارند. اولیه
، 7271کی از نخستین اقدامات لنین پس از بازگشت به پتروگراد در سال ی

 ی مرکزی برای حمایت از کار سیاسی میان زنان بود: درخواست از کمیته

طور کلی،  نه تنها در زندگی سیاسی به – قشی مستقل نداشته باشندنکه زنان  تا هنگامی
صحبت از سوسیالیسم و حتی  – همچنین در خدمات روزانه که برای هر فردی الزامی است

 (32)گویی است. دموکراسی کامل و پایدار، گزافه

دهی زنان  برای سازمان  ها، تالشی ویژه ی پتروگراد بلشویک ی اجرایی  کمیته کمیته
مارس، اسلوتسکایا مسئول آژیتاسیون میان زنان کارگر شد. او سه  76کار برد. در روز  به

ی  عنوان بخشی از کمیته ا مبنی بر ایجاد دفتر زنان بهروز پس از آن، پیشنهاد خود ر
ی  ای  کمیته ی ناحیه ارائه داد. هر کمیته رابوتنیتزای  پتروگراد و همچنین احیای نشریه

ی اصلی آن گام  پتروگراد، موظف به معرفی یک نماینده به دفتر زنان شد که وظیفه
مسائل »ی  صدور اطالعیه دربارهو  رابوتنیتزای  برداشتن در جهت انتشار مجدد نشریه

 بود.« مشخص زنان پرولتر
زنان کارگر «. هیچ سازمان مستقلی به وجود نخواهد آمد»اسلوتسکایا اعالم کرد که 

کارگری متشکل خواهند شد. دفتر زنان  طور کلی در نهادهای سیاسی و صنفی  طبقه به
ی پتروگراد بود.  های کمیته متنها موظف به انجام کار آژیتاسیون در توافق کامل با تصمی

های زنان با  باشگاه ،ی نواحی  حزب به وجود آمدند. همچنین دفاتر آژیتاسیون در همه
 هدف جذب زنان کارگر غیرحزبی به فعالیت حزبی تشکیل شدند.

 هزار نسخه آغاز به 56تا  36با تیراژ هفتگی بین  رابوتنیتزا،ی  مه نشریه 76در روز 
الیزارووا، کولنتای، -ی آن متشکل از کروپسکایا، اولیانوا یریهتحر کار کرد. هیئت
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 3بود. این نشریه به موضوعاتی چون جنگ،  2، کودلی و ولیچکینا1سامویلووا، نیکوالیوا
ساعت کار روزانه، انتخابات دومای نواحی، کار کودکان، جنبش زنان در روسیه و خارج 

 (26)پرداخت. از آن می
ی درگیر کردن  به قدرت رسیدند، مسئله 7271در اکتبر ها  که بلشویک هنگامی

ی زنان غیرحزبی، ابعاد نوینی به خود گرفت. مسئله اکنون این بود که چگونه باید  توده
ها و  . به پیروزیکردها زن را برای مشارکت در امر ساختمان سوسیالیسم بسیج  میلیون

 شود. پرداخته می آتیهای  های آنان در فصل شکست

گیریهنتیج

ی  دهد که چگونه تشدید مبارزه روایت جنبش زنان روسیه به روشنی نشان می
کارگر. هرچه این  کند: بورژوازی و طبقه طبقاتی، زنان را به دو قطب متخاصم تقسیم می

کارگر  تر باشد، به همان میزان هم پیوند میان زنان و مردان طبقه دو قطبی زنان پررنگ
های  شان با فمینیست ها که در مخالفت گیری برای بلشویک جهگردد. این نتی تر می قوی

ها که از ائتالف  بورژوا سرسخت بودند، نقشی محوری داشت. در مقابل، منشویک
کارگر و  کردند، همچنین طرفدار سازش میان زنان طبقه ها دفاع می سیاسی با لیبرال

 های بورژوا بودند. فمینیست
کردند، زنانی که چونان  زنان کارگر را درک میدهی  ها، دشواری سازمان بلشویک

اند.  ، عقب مانده ، چونان بردگان کار مزدی و بردگان خانگی قربانیان ستمی دوگانه
طلب،  های جدایی گیری فمینیست ها از آن گرفتند اساسًا از نتیجه ای که بلشویک نتیجه

کارگر هر دو با کارفرمایانی  مردان وها بر این اعتقاد بودند که زنان  متفاوت بود. بلشویک
رو هستند. تنها در محیط کار است که زنان  داری واحدی روبه واحد و دولت سرمایه

شان از یکدیگر )که عمدتًا ساختار خانوادگی جامعه  توانند بر انفعال، انفراد و جدایی می

                                                                        
1. Klavdiya Nikolayeva 

2. Velichkina 
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دست  بهنفس الزم را برای اقدام جمعی  آن را تحمیل کرده است( چیره شوند و اعتمادبه
در مقام کارگر نیازهایی دارند که با نیازهای مردان یکسان است. از  ، زنانآورند. همچنین

گونه جدایی میان زنان و مردان کارگر به هر دو ضربه خواهد زد و بیش از  هر ،رو این
 مردان به زنان آسیب خواهد رساند.

 است، ساختار حزبی کارگر  همچنین از آنجایی که نقش حزب، رهبری  پیکار  طبقه
ی  های مبارزه باید با حوزه – های آن که با زنان ارتباط دارند مشتمل بر هریک از سازمان –

به  اینباز، ی بورژوایی.  های سیاسی  جامعه کارگران انطباق داشته باشند و نه با حوزه
ورده خ پیوندهم  معنای تمرکز بر محل کار است، جایی که منافع زنان و مردان کارگر به

 است.
ت و درستی موضع بلشویکی پیرامون مسئله ی زن همانا خود  برهان قاطع  صح 

و برپا کردند را « بزم ستمدیدگان»انقالب بود. این زنان کارگر بودند که به همراه مردان 
 این انقالب اکتبر بود که بزرگترین فصل رهایی زنان را گشود.

  



 973 های روسیه و زنان کارگرمارکسیست 

 هایادداشت
(1) Rotchild-Goldberg, The Russian Women’s Movement 

1859-1917 (PhD thesis, University of Rochester 1976), pp.29-30. 

(2) L.L. Filippova, On the History of Women’s Education in 

Russia, in Voprosy istorii (February 1963), p.209. 

(3) G.W. Lapidus, Women in Soviet Society (Berkeley 1979), 

p.31. 

(4) Rothchild-Goldberg, pp.45-6. 

(5) R. Stites, The Women’s Liberation Movement in Russia: 

Feminism, Nihilism and Bolshevism 1860-1930 (New Jersey 

1978), p.69. 

(6) Rothchild-Goldberg, p.75. 

(7) Rothchild-Goldberg, pp.77-8. 

(8) Stites, p.192. 

(9) Stites, p.65. 

(10) A.M. Kollontai, Sotsialnie osnovy zhenskogo 

voprosa (St Petersburg 1909), p.21. 

(11) Rothchild-Goldberg, p.89. 

(12) Stites, p.199. 

(13) Rothchild-Goldberg, p.96. 

(14) V. Bilshai, The Status of Women in the Soviet 

Union (Moscow 1957), pp.16-17. 

(15) Rothchild-Goldberg, pp.110-11. 

(16) Rothchild-Goldberg, pp.134-5. 

(17) Rothchild-Goldberg, p.103. 

(18) Quoted in Rothchild-Goldberg, pp.144-S. 

(19) Rothchild-Goldberg, p.129. 

(20) Quoted in Stites, p.202. 

(21) Rothchild-Goldberg, p.145. 

(22) Stites, pp.214-S. 

(23) Rothchild-Goldberg, pp.130-1. 

(24) Stites, p.116. 



 

  
 

 975 ی طبقاتی و رهایی زنانمبارزه

(25) Stites, pp.148-9. 

(26) R.H. McNeal, Women in the Russian Radical Movement, 

in Journal of Social History (Winter 1971-2), p.144; M. 

Perrie, The Social Composition and Structure of the Socialist 

Revolutionary Party before 1917, in Soviet Studies (October 

1972), p.237. 

(27) McNeal, p.155. 

(28) M. Fainsod, How Russia is ruled (Cambridge, 

Massachusetts), p.254. 

(29) Selected Writings of Alexandra Kollontai, edited by Alix 

Holt (London 1977), pp.39-42. 

(30) R.L. Glickman, The Russian Factory Woman 1890-1914, 

in D. Atkinson and others, Women in Russia (Stamford 1978), 

pp.80-1. 

(31) V. Bilshai, Reshenie zhenskogo voprosa v 

SSSR (Moscow 1956), p.58. 

(32) Glickman, p.82. 

(33) V. Grinevich, Professionalnoe dvizhenie rabochilch v 

Rossii (St Petersburg 1908), p.278. 

(34) Glickman, p.81. 

(35) L. Trotsky, 1905 (New York 1971), p.250. 

(36) Kollontai, Sotsialnie osnovy, pp.23-4. 

(37) A.M. Kollontai, Avtobiograficheskii ocherk, 

in Proletarskaia revoliutsiia, No.3 (1921), pp.268-70. 

(38) Rothchild-Goldberg, p.108. 

(39) Kollontai, Sotsialnie osnovy, pp.102-6. 

(40) Rothchild-Goldberg, p.107. 

(41) Kollontai, Avtobiograficheskh ocherk, pp.26 1-70. 

( 7319-7259، کولنتای )7268منشویک در سال -بعد از جدایی بلشویک (12)
بلشویک « وخو بر اساس خلق»کند  بین این دو گروه مردد شد، هرچند که اعتراف می

ها  به بلشویک 7275منشویک شد، گرچه بعدها در ژوئن سال  7260بود. او در سال 



 970 های روسیه و زنان کارگرمارکسیست 

تزهایبه روسیه بازگشت. در چهارم آوریل در دفاع از  7271پیوست. در مارس سال 
یل صورت  اوت( او به 8 - ژوئیه 90)روزهای ی ششم  لنین سخن گفت. در کنگره آور

ی مرکزی حزب بلشویک برگزیده شد )به دلیل زندانی بودن  عنوان عضو کمیته غیابی به
مت وزیر رفاه اجتماعی  در یکی از زندان های کرنسکی(. پس از انقالب اکتبر، او به س 

اواخر سال  گیری کرد. در لیتوفسک کناره-ی برست برگزیده شد. در اعتراض به معاهده
ادامه داد.  7299سیس کرد و به فعالیت در آن تا اوایل أ، او اپوزیسیون کارگران را ت7296

عنوان سفیر شوروی در نروژ، مکزیک و دوباره نروژ  به 7235تا سال  7299از اکتبر سال 
دست استالین، دستگیری و  ها به های سرکوب اعتراض خدمت کرد. طی تمامی سال

اش، الکساندر شلیاپنیکوف، و تیراندازی به همسرش، پاول  ی سابق بازداشت معشوقه
دیبنکو، کولنتای سکوت کرد. او از استالین مدال افتخار برای تمامی خدماتش دریافت 

 درگذشت. 7259ی قلبی در نهم مارس سال  کرد. کولنتای در اثر سکته
(43) Rothchild-Goldberg, p.99. 

(44) Kollontai, Sotsialnie osnovy, p.45. 

(45) Kollontai, Avtobiograficheskii ocherk, pp.267-8. 

(46) Kollontai, Avtobiograficheskii ocherk, p.272. 

(47) I.D. Levin, Workers’ Clubs in Petersburg 1907-14, 

in Materialy po istorii professionalnogo dvizhenie v Rossii, Vol.3 

(Moscow 1924), pp.88-111. 

(48) Quoted in Rothchild-Goldberg, p.173. 

(49) Rothchild-Goldberg, p.181. 

(50) Rothchild-Goldberg, p.198. 

(51) Kollontai, Iz moei zhizni i raboty (Moscow 1974), p.114. 

(52) Vsegda s Vami (Moscow 1964), pp.15-16. 

(53) Rothchild-Goldberg, pp.183-5. 

(54) Trudy pervogo vserossiiskogo zhenskogo sezda pri 

Russkom zhenskom obshchestvo Sankt-Petersburge 10-16 

Dekabria 1908 (St Petersburg 1909), pp.456-8. 

(55) Trudy pervogo, p.318. 

(56) Trudy pervogo, p.340. 



 

  
 

 971 ی طبقاتی و رهایی زنانمبارزه

(57) Trudy pervogo, pp.792-4 and 800-1. 

(58) Stites, p.231. 

(59) Trudy pervogo, p.496. 

(60) Stites, p.252. 

کولنتای در زمان اعتصاب حضور نداشت. پلیس حضور او را در چهار روز اول 
کنگره از دست داد و سالن اجتماعات را در روز پنجم محاصره کرد. کولنتای که از پیش، 

گاه شده بود، توانست بگریزد.  از این موضوع آ
(61) A. Bobroff, The Bolsheviks and Working Women 1905-

20, in Soviet Studies (October 1974), p.545. 

(62) Rothchild-Goldberg, pp.254-6. 

(63) Bobroff, pp.551-3. 

(64) Bobroff, pp.554-5. 

(65) A.V. Artiukhina and others, Zhenshchiny v 

revoliutsii (Moscow 1959), p.97. 

(66) Rothchild-Goldberg, pp.341-2. 

(67) R. Dale, The Role of the Women of Petrograd in War, 

Revolution and Counter-revolution 1914-21 (PhD thesis, New 

Brunswick University 1973), p.104. 

(68) Dale, pp.94-5. 

(69) V. Drizdo, Nadezhda Konstantinova (Moscow 1966), 

pp.31-4, quoted in Dale, p.102. 

(70) Dale, pp.104-5. 

(71) A.F. Bessonova (editor), On the History of the 

Publication of the Journal Rabotnitsa, in Istoricheskiii 

arkhiv (Moscow 1955), pp.37-9. 

(72) A. Balabanoff, My Life as a Rebel (Bloomington 1973), 

pp.132-3. 

المللی جوانان  ی بین گرهی پس از آن، در کن که وضعیتی مشابه چندین هفته هنگامی
ی پیش خودش،  که در همان مکان چند هفته تکرار شد، بالبانوف لنین را در حالی



 973 های روسیه و زنان کارگرمارکسیست 

والدیمیر، برای چای »پرسید،  زنان نزدیک به هوادارانش نشسته بود، یافت. او طعنه
 لنین با نگاهی خشمگین پاسخ او را داد. «حل؟ ای یا برای راه نوشیدن به اینجا آمده

(73) Bobroff, pp.564-5. 

(74) Rothchild-Goldberg, p.346. 

(75) Stites, p.282. 

(76) Stites, p.287. 

(77) Stites, pp.288-9. 

(78) Bilshai, Reshenie zhenskogo, p.96. 

(79) V. Kaiurov, Six Days in the February Revolution, 

in Proletarskaia revoliutsiia, No.1:13 (1923). 

(80) F.W. Halle, Women in Soviet Russia (London 1933), 

p.91. 

(81) L. Trotsky, History of the Russian Revolution (London 

1934), p.122. 

(82) Trotsky, p.109. 

(83) Rothchild-Goldberg, p.354. 

(84) Glickman, p.81. 

(85) S.M. Kingsbury and M. Fairchild, Factory, Family and 

Women in the Soviet Union (New York 1935), p.80. 

(86) A.L. Sidorov and others, Velikaia oktiabrskaia 

sotsialisticheskaia revoliutsiia: Dokumenty i materialy, Vol.1 

(Moscow 1957), pp.470-1 and 490-1; Vol.3, pp.208-9. 

(87) Kollontai, Selected Writings, p.125. 

(88) Sidorov, Vol.1, pp.316, 321, 323, 325, 327 and 331. 

(89) V.I. Lenin, The Revolution of 1917, in Collected Works, 

Vol.20, book I (1929), p.142, quoted in Kingsbury and Fairchild, 

p.xxii. 

(90) Sidorov, Vol.1, pp.55, 67, 74-5 and 80. 

  



 

  
 

 972 ی طبقاتی و رهایی زنانمبارزه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی سراسری زنان نخستین کنگره
جنبش زنان »روسیه، شعار کنگره: 

بایست نه بورژوایی باشد و نه می
 پرولتری، بلکه باید جنبشی برای

 7263، سال «ی زنان باشدهمه
 

الکساندرا کولنتای در هشتمین 
ی انترناسیونال سوسیالیستی، کنگره

 7276کپنهاگ، سال 

 7271صف نان، روسیه سال 
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 7271زنان عضو در ارتش سرخ، فنالند سال  

فوریه در  98)روز  7271زنان کارگر  پتروگراد در روز هشتم مارس  سال 
ها آمدند تا علیه شرایط ها را ترک کردند و به خیابانتقویم قدیم( کارخانه

فرسای ناشی از جنگ جهانی اول اعتراض کنند. تعداد اجتماعی طاقت
شود. آنها فریاد "نان"، نفر برآورد می 265666حاضران در این راهپیمایی 

دادند. "مرگ بر دیکتاتوری تزاری" و "به جنگ پایان دهید" سرمی
سوادان پست" و بندوبار"، "بیار حکومت، آنها را "بیتظاهرکنندگان طرفد

شما :»خواندند. زنان کارگر به آنها پاسخ دادند که آور" می"هرزگان  شرم
 «اندهایی را بر سر دارید که به دست ما ساخته شدهکاله
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ی نخست از صفحه
در  زِن کارگر ی نشریه

روز هشتم مارس  سال 
فوریه در  98)روز  7273

 قدیم( تقویم

 (7319-7259الکساندرا کولنتای ) (7302-7282نادژدا کروپسکایا )





 

 

7

جنبشزناندرانگلستان
 

های بورژوا شکل  مرزبندی شدید که در آلمان و روسیه بین زنان کارگر و فمینیست
 گرفت، در انگلستان غایب بود. این امر به چند دلیل بود.

برپا  ها را سوسیالیست بودند که اتحادیه در آلمان و روسیه این احزاب   نخست؛
را بنیاد نهادند. ورود زنان به  1ها، حزب کارگر که در انگلستان، اتحادیه کردند، در حالی

 تی مدید ممنوع بود. بافی، تا مد ی صنعت پنبه ها، به استثنای اتحادیه این اتحادیه
کار بود.  سرگشته و محافظه شدیداً ی کارگر در انگلستان  دوم؛ جنبش سیاسی طبقه

، درهم  کارانه های لیبرالی و محافظه قلمکاری از اندیشه ن آش شلهرهبران آن همچنا
عمدتًا در « ها مارکسیست»نظرانه در سر داشتند.  گرایی  صنفی تنگ آمیخته با اتحادیه

متشکل شده بودند که برخی از  (SDF) 2سوسیال دموکرات گرای فرقهفدراسیون 
های هوادار   سوسیالیستشدت ضد فمینیست )و نژادپرست( بودند.  ش به رهبران

( متشکل شده بودند، حزبی آشفته که در ILP) 3حزب مستقل کارفمینیسم، عمدتًا در 
رو هرچه بیشتر، خواهان همکاری میان زنان  ها بود و از این پی همکاری با لیبرال

شوند، روشن  کارگر و زنان لیبرال. هنگامی که زنان کارگر، با زنان بورژوا دمخور می طبقه
 دهد. ثیر خود قرار میأت که چه کسی دیگری را تحت تاس

 
 

                                                                        
1. Labour Party 

2. Social Democratic Federation 

3. Independent Labour Party 
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ینوزدهمینخستسدهزنانکارگردرنیمه

های صنفی   ی نوزدهم، زنان در جنبش غیرقانونی اتحادیه در چارک  نخست  سده
انجام گرفت، فعال بودند.  1شرکت کردند و در کارزارهایی که برای الغای قانون اتحادیه

ن برای رفرم که در دوران انقالب فرانسه آغاز شد و پس از پایان فعالیت و آژیتاسیو
ویژه در میان کارگران  های صنعتی، به های ناپلئونی احیا گردید، در برخی منطقه جنگ

ی زنان بسیاری  ای به خود گرفت. جنبش در برگیرنده بافی  النکشایر، خصلتی توده پنبه
های سیاسی زنان را تشکیل داده بودند. برای  هبود که با معتمدین و متصدیان خود، اتحادی

 70نمونه، در تظاهرات مشهور که برای رفرم پارلمانی در سن پترزفیلد منچستر در روز 
 (7)برگزار شد، زنان زیادی شرکت داشتند. 7372اوت سال 

دوام خود را به نام  ی کم اتحادیه 2، رابرت اوئن7383که در تابستان سال  هنگامی
ای عمومی که ورود به آن برای همه  سیس کرد، اتحادیهأت مشترک بزرگ ملی ی اتحادیه

ها هزار زن به آن پیوستند. متأسفانه این  صرف نظر از صنف، حرفه و جنسیت آزاد بود، ده
 اش ازهم پاشید. اتحادیه حدود پنج سال پس از برپایی

های  سال رسد، که طی کارگری می های طبقه هنگامی که نوبت به بررسی سیاست
بینیم که زنان بار دیگر نقشی  یافت، می معنا می 3در جنبش چارتیستی 7333تا  7381

های چارتیستی زنان را تشکیل دادند و در هر  ها شماری از انجمن برجسته ایفا کردند. آن
ترین نشست فراگیر  جنبش، در سال  سه کارزار چارترها، بسیار فعال بودند. در بزرگ

اما این  (9)ها هزار مرد شرکت داشتند. هزار زن در کنار ده ام، حدود پنجدر بیرمنگ 7339
ی طوالنی ارتجاع فرا رسید. دوروتی  فصلی کوتاه در تاریخ بود که در پی آن دوره

                                                                        
ها و  ا از حضور در اتحادیهدر انگلستان تصویب شد و کارگران بریتانیایی ر 1577قانونی که در سال .  1

 )م.( کرد. جمعی منع می زنی دسته چانه
2. Robert Owen (1771-1858) 

3. Chartist 
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ی نوزدهم:  های رادیکال سده زنان و سیاست ی شگرف خود با عنوان در مقاله 1تامپسون
 نویسد: ، میای مفقوده سویه

گاهی و اعتمادبه ها، در زمینه ی چارتیست دورهدستاوردهای  روی به سوی  نفس، پیش ی آ
های  های مشترک سیاسی، در سال برابری و همکاری بیشتر میان زنان و مردان در فعالیت

ی این  رفته ی نوزدهم از دست رفت ... یکی از دستاوردهای ازدست ی سده نرسیده به میانه
کارگر در سیاست و جامعه  ی عموم زنان طبقه ی بالقوهروند در دوران ویکتوریایی همکار

 (8)بود.

، ساختاری رسمی برای 7356ی  و آغاز دهه 7336ی  که در اواخر دهه هنگامی
های نوظهور به وجود آمد، این مردان کارگر ماهر بودند که خود را متشکل  اتحادیه

ال خود رها کردند. تنها طور کلی کارگران ناماهر، از جمله زنان، را به ح نمودند و به
هایی مهم و موفق برای  بافی  النکشایر بود که نه تنها تالش ی پنبه استثنا، اتحادیه

نرخ دستمزد »سازی  زنان انجام داد، همچنین توانست بر سر تعیین  دهی و فعال سازمان
دهد، به توافق  ، نه بر اساس جنسیت کارگری که آن کار را انجام می«بر مبنای کار

ها دخالت داشت و آن  گذاشتن زنان از باقی اتحادیه  موضوعی دیگر نیز در کنار (3)رسد.ب
های کاری بسیار کوچک  بافی، زنان در محل هم این واقعیت که جدای از صنعت پنبه
ها و  گری در کارگاه ، نواردوزی، کوزه ها یا خانه پراکنده بودند: همچون خیاطی در کارگاه

 ها دشوار بود. دهی در آن مانند آن، که سازمان
ما پترسون دهی آن دسته از زنانی شد که  ( دست به کار سازمان7333-7330) 2ا 

کرد. او دختر یک دبیر مدرسه بود، و با یک  اتحادیه به نیازهایشان رسیدگی نمی
سیس أرا ت 3مجمع حمایت و دوراندیشِی زنان 7313ساز ازدواج کرد. در سال  کابینت

ه بود که به  یر افتخاری آن شد. این مجمع ائتالفی از زنان طبقهکه خوْد دب کارگر و مرف 

                                                                        
1. Dorothy Thompson (1893-1961) 

2. Emma Patterson 

3. Womens Provident and Protective League 
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گاهانه رد شد که احتمااًل  از آن« اتحادیه»پرداخت. نام  مسائل  زنان کارگر می رو آ
خواهان  کتمان  هرگونه ». این مجمع داشت به ستیز با آن وامیمتوسطی را  هواداران  طبقه
اقدامی »اعتصاب را چونان «. به کارفرمایان  زنان کارگر بود جویانه نسبت دیدگاه ستیزه

کرد که اختالفات را  شمرد و کارگران را ترغیب می نکوهیده می« نسنجیده و اشتباه
دهی  هرچند این پیشامد که بانوان بورژوا به زنان کارگر برای سازمان (5) وفصل کنند. حل

ی خود  نوبه ی کارگر بود، اما به طبقه یاری رسانند، خوْد ماحاصل تقسیمات جنسیتی در
اتحاد و همچنین دستاویزی مناسب برای بسیاری از مردان  ی دیگری بود برای عدم انگیزه
 هایی ارتجاعی پیرامون حق کار یا حق رأی. کارگر برای اتخاذ دیدگاه طبقه

آن ای صرفًا زنانه بود، هرچند که دستاوردهای  پترسون برپایی  اتحادیه مجمعهدف 
انجمن زنان در  36تا  86بین  مجمع، 7330و  7313های  بسیار ناچیز بود. بین سال

ها، بیش از چندصد عضو داشتند و  انگلستان و اسکاتلند برپا کرد. شمار اندکی از آن
ترین  ها طی یک سال از میان رفتند. موفق چندین سال دوام آوردند. نزدیک به نیمی از آن

دوزان الیکستر بودند که پس از آن  پشم دوزبری و درزگیران و بخیه های آن بافندگان نمونه
های زنان از  ، مجموع اعضای انجمن7330ی مردان پیوستند. در سال   به اتحادیه

بافی  های پنبه نفر هم کمتر بود. در همان دوره، عضویت زنان در اتحادیه 95566
 7330نفر در سال  865666 به 7310نفر در سال  755666پیوسته افزایش یافت و از 

کل اعضای  (0)رسید و زنان با مردان در افزایش تصاعدی دستمزدها سهیم شدند.
 یافته بود. درصد تمامی  زنان سازمان 1انجمن، کمتر از 

کاماًل وارونه  7336این شکست، پترسون را بر آن داشت که طی چرخشی در سال 
ید. موضوع دیگری که موجب این چرخش ی مردان برآ شود و در پی همکاری با اتحادیه

ی قانون حمایتی محدودیت ساعات کار  گردید، مسئله مجمعرادیکال از سوی پترسون و 
روزانه برای زنان و کودکان بود. بسیاری از مردان کارگر از قانون حمایتی پشتیبانی کردند 

سبب که  بدین برای آن مبارزه کرد، 7316های  طور کلی در سال ای به و جنبش اتحادیه
ها امیدوار بودند که این  برند. آن کردند از تغییرات پیشنهادی بهره می مردان گمان می
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ها، استخدام زنان را دشوارتر سازد. بنابراین، مردان مجبور نخواهند بود که با  محدودیت
 زنان بر سر شغل رقابت کنند.

یت ساعات کار اما چنین نشد. در حقیقت پس از اجرای نخستین قانون محدود
، درصد زنان و دختران 7331روزانه برای زنان و دختران در صنعت نساجی در سال 

درصد افزایش یافت، حال آنکه درصد اشتغال  51به  5552سال در صنعت از  78باالی 
در مقابل، آنچه قانون حمایتی به انجام  (1)درصد کاهش یافت. 95به  9055مردان از 

، دبیر 1گونه که توماس اشتون روزانه برای مردان هم بود. همان رساند، کاهش ساعات کار
مبارزه برای کاهش ساعات کار »، با شور و هیجان گفت: ریساِن اولدهام انجمن نخ

بل شلیته  (3)«.های زنان انجام گرفت بزرگساالن در کل از ق 
ن با قانون حمایتی مخالفت کردند، بر ای مجمعمتوسطی  نیست طبقهیهواداران فم

گرمی از موضع  گمان، کارفرمایان به دانستند. بی اساس که آن را تبعیضی علیه زنان می
 (2)حمایت کرده بودند. مجمع

گراییِنویناتحادیه

ین اتحادیهتا پیش از پیدایش  یافته  ، تنها اقلیتی کوچک از کارگران سازمانهای نو
 5و داشتند، یعنی حدود عض 1565666رفته  هم ها روی ، اتحادیه7333بودند. در سال 

یت در اتحادیه ها  درصد کل شاغالن. در میان مردان  کارگر یدی  بزرگسال، نسبت عضو
 (76)درصد بود. 76نزدیک به 

موجی از ناآرامی، مراکز صنعتی کشور را فراگرفت که  7332و  7333های  طی سال
زنان و مردان کارگر ناماهر ای نوینی پدید آورد که این بار از  همراه با خود سازمان اتحادیه

-اند-ی برایانت ساز شاغل در کارخانه کارگر زن کبریت 166شد. اعتصاب  تشکیل می

                                                                        
1. Thomas Ashton (1841-1919) 
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ی شورش را برافروخت و به گسترش  ای کوچک بود که شعله جرقه»می در شرق لندن، 
 (77)«.گرایی میان کارگران ناماهر انجامید اتحادیه

لِی کارگراِن گاز و کارگران بخش عمومی ی م اتحادیهویل تورن  7332در مارس سال 
، بدون حتی یک اعتصاب موفق شد هشت ساعت کار در اتحادیهریزی کرد. این  را پایه

این اتحادیه، با  7326آور بود. تا سپتامبر سال  شگفت اتحادیهروز را تثبیت کند. رشد 
نان تشکیل تمامی از ز ی آن به شاخه داشت که دو شاخه 32نفر عضو،  065666بیش از 

، 7332رزمندگی  کارگران گاز، بر کارگران بارانداز تأثیر گذاشت. در سال  (79)شده بود.
نفر رسید.  7665666کارگر آغاز شد و به  765666اعتصاب کارگران بارانداز با شرکت 

از  – ی رود ی کارگران بارنداز، اسکله و کرانه اتحادیه – ی باراندازان اتحادیهتعداد اعضای 
 نفر افزایش یافت. 065666نفر به  366

از آغاز عضویت زنان را منع نکرده بودند، اما از آنجا که گرایش  های نوین اتحادیه
دهی عمدتًا متوجه کارگران حمل و نقل و کارگران ساختمانی بود، تعداد  ها در سازمان آن

ین در زنان دمیده گرایی نو ی اتحادیه ها شدند. با وجود این، روحیه کمی از زنان جذب آن
های صنعتی چشمگیر  و پس از آن حضور زنان در اعتصاب 7333شد و در سال های 

ی سیگار در ناتینگهام،  ، پتوبافان در هکموندویک، زنان تولیدکننده7333بود. در سال 
 ای خودانگیخته ابتکار عمل را به بافی در داندی، به شیوه بافی و کارگران کنف کارگران پنبه

شکن با آرد و گل   سازی در لندن، به مردان اعتصاب ی حلبی رفتند. زنان کارخانهدست گ
 (78)رس هجوم بردند.

، چندین انجمن کوچک زنان کارگر در لندن و نیز در بسیاری از 7332درسال 
را از  کارگرانمحلی   انجمنها شکل گرفت. اعتصاب خیاطان در لیدز، صفوف  استان

هزاران زن در  (73)عدد، طی چند هفته افزایش داد. 95666شمار به  تعدادی انگشت
 ها پیوستند. به اتحادیه7332و  7333های  سال

ای عمومی برخاستند. اعتصاب  کارفرمایان به مقابله 7332اما در پایان سال 
ی  اتحادیه، 7326شدت سرکوب شد. در لندن، در آغاز سال  باراندازان لیورپول به

نفر در  7665666و تعداد اعضای آن از  (75)ها شد. وج از لنگرگاهمجبور به خر باراندازان
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 765666و  7329نفر در سال  995278و  7326نفر در سال  505666به  7332سال 
ی ملی کارگران گاز و کارگران  اتحادیهکاهش یافت. رویدادی مشابه بر  7320نفر در سال 

به  7326نفر در سال  065666تأثیر گذاشت و تعداد اعضای آن از  بخش عمومی
ی  اتحادیهکاهش یافت.  7320نفر در سال  925186و  7329نفر در سال  805763

نفر بود،  535136تعداد اعضایش  7326که در سال  نشانان ائتالِف ملی ملوانان و آتش
 065666، 7326که در سال  1فدراسیون ملی کارمنحل شد. همچنین  7323در سال 

های عمومی  تقریبًا هیچ زنی در اتحادیه (70)سرنوشت شد.عضو داشت، دچار همین 
 باقی نماند.

ها به روی  ویژه با گشایش  درهای اتحادیه رغم این افول، گرایش عمومی، به اما به
ها از  ها بود. اعضای زن اتحادیه تر زنان در اتحادیه دهی گسترده سوی سازمان زنان، به

نفر در  7015666و  7320فر در سال ن 7735666به  7330نفر در سال  815666
های نساجی تعلق  زن به اتحادیه 3385666افزایش یافت. از این تعداد،  7260سال 

بافی بودند. در مقام مقایسه،  های پنبه عضو اتحادیه شاننفر 7955666داشتند که 
 (71)عضو نداشتند. 55666های صرفًا زنانه در آن هنگام احتمااًل بیش از  اتحادیه

یزنانکارگرراسیونملّفد

های  اش متحد ساختن اتحادیه سازمانی فراگیر بود که وظیفه ی زنان مجمع اتحادیه
های مختلط نیز با آن همکاری  اتحادیه های گوناگون با یکدیگر بود. صرفًا زنانه از حرفه

 ی  دهنده ی عضویت  ناچیز از کمک یک سازمان ها در ازای پرداخت هزینه کردند، آن می
توانست  به علت عضویت  ناهمگون طبقاتی، نمی مجمعشدند. اما این  زن برخوردار می

 (73)بپیوندد. 2های صنفی ی اتحادیه کنگرهای ادغام شود و به  در جنبش اتحادیه

                                                                        
1. National Labour Federation 

2. Trades Union Congress 
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 7260شده بود، در سال  مجمعدبیر  7268که در سال  1رو ماری مک آرتور از این 
از روی الگوی  فدراسیونگرفت. این  کارگرفدراسیون ملی زنان تصمیم به برپایی  

ی زنان غیرمتشکل   ریزی شد و عضویت در آن برای همه ی عمومی  کارگری پایه اتحادیه
 (72) شان باز نبود، آزاد بود. ها برای ها و یا آنانی که راه ورود به اتحادیه تمامی  حرفه

واره در انتظار روزی هم»ماری مک آرتور با جدایی زنان از مردان مخالفت کرد. او 
ی بزرگ و نیرومندی باشند که زنان و مردان را  بود که در آن، زنان بخشی از پیکره

های مردان  توانست با اتحادیه ، تا آنجا که میفدراسیونبنابراین  (96)«.کند نمایندگی می
کرد و اعضای آن از سیاست  برپایی سازمانی مشترک برای زنان و  ماهر همکاری می

ای از  کردند. بارها شاخه ن شاغل در حرفه یا صنعت مشابه حمایتی فعال میمردا
شد که تصمیم به گشایش درهای خود  ای مختص مردان منتقل می به اتحادیه فدراسیون

 به روی زنان گرفته بود.
دهی بیشتر زنان پرداخت، در  بیش از هر سازمان دیگری، به سازمان» فدراسیون ملی

این «. های زنان کرد شت و تالش بیشتری برای ایجاد اتحادیهها حضور دا اعتصاب
 فدراسیون

اش  های عمومی  کارگران ریشه داشت. در مبارزه ها و رزمندگی نخستین اتحادیه  در اندیشه
یافت که اعتصاب تنها سالح در اختیار  برای بهبود دستمزدها و شرایط کار، غالبًا درمی

از آن ثبت شده است حاکی از برپایی  7273و  7260های  اوست. آنچه بین سال
 (97)است. توجه قابلهایی بسیار  اعتصاب

 95666افزایش یافت و از  فدراسیون، تعداد اعضای 7273و  7263های  بین سال
 8515250ها به  ، اعضای زن  تمام اتحادیه7273تا سال  (99)نفر رسید. 965666نفر به 

نفری  7265666، رشد  (98) بافی بودند  ها در پنبهنفر از آن 9765919نفر رسیده بود که 
 طی هشت سال.

                                                                        
1. Mary Macarthur (1880-1921) 
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تر  کارگر، شاهد پیوندی نزدیک ی طبقه ی اوج مبارزه ، نقطه7273تا  7276های  سال
بود.  7332و  7333های  بین پیکارهای زنان کارگر با مردان کارگر، حتی در قیاس با سال

آهن، تعمیرکاران و  راندازان، کارگران راهچیان، ملوانان، با ی معدن های گسترده اعتصاب
زن زنجیرساز در  566ها بود. در همان هنگام،  کارگران حمل و نقل همگی در این سال

ا پس از ه شهر کاردلی هیث بیرمنگام، یعنی نیمی از زنان این حرفه، اعتصاب کردند. آن
 ر افزایش یافت.نف 75166پیروز شدند و اعضای اتحادیه به هفته تعطیلی کارخانه  76

ثیر قرار أی میدلند تحت ت آور بود. سراسر  منطقه ساز شگفت تأثیر پیروزی زنان زنجیر
ی ظروف فلزی  گود و هزاران کارگر ناماهر و  گرفت: کارگران آجرپزی، کارگران حرفه

ل مرد که برای هفته های قدیمی  ها و کارگاه ای کمتر از یک پوند در کارخانه نامتشک 
ها همچون زنان کاردلی هیث، نرخ  ی آن کردند، شورش کردند. همه ری کار میکانت بلک

 (93)دست آوردند. ای را بهیابی اتحادیهی دستمزد و حق سازمانشده به رسمیت شناخته
ی  کارخانه 97زن کارگر نامتشکل در  755666، تعداد 7277در تابستان سال 

ها انجامید: از  از آن  کارخانه 73ان در دهی  زن برموندزی اعتصاب کردند که به سازمان
بندی چای،  سازی، بسته سازی، بیسکویت سازی، ترشی های مربا جمله کارگران کارخانه
شورها. موج رزمندگی به افزایش  سازی و شیشه سازی و حلبی کاکائو، چسب، قالب

برابر دو  7273تا  7276ها انجامید که بین سال های  سریع عضویت زنان در اتحادیه
 (95)شد.

 7332و  7333های  شان طی سال رغم دستاوردهای سترگ با این همه، زنان کارگر به
، کماکان از مردان کارگر بسیار عقب بودند. علت اصلی آن، 7273تا  7276های  و سال

 سرشت عمومی جنبش کارگری بریتانیا بود.

کاریجنبشکارگریبریتانیامحافظه

یابْی نخست میان  رخصت داد که سازمان  سازی، نعتیدر انگلیس، روند آرام ص
و همین  –وران  استادکاران و پیشه – اند کارگرانی گسترده شود که قدرت صنعتگری داشته

سازی   کرد؛ درست برخالف آلمان که صنعتی ها را به انحصارطلبی تشویق می آن
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هایی که  د، اتحادیههای عمومی منجر ش یابی در اتحادیه پرشتاب، به رشد سریع سازمان
تا  7327های  گرفت. طی سال بر می تمامی کارگران زن و مرد، ماهر و ناماهر را در

نفر به  757625666های کارگری انگلیس از  عضویت در اتحادیه  ،7276
های آزاد  در اتحادیه  نفر افزایش یافت و دو و نیم برابر شد. در همان دوره، 955055666

نفر، به عبارتی هفت برابر  956715666نفر به  9135666از  تعداد اعضا  آلمان،
 (90)افزایش یافت و کمابیش به شکاف موجود با آمار انگلیس پایان داد.

( عضویت کارگران ASE) 1انجمن ائتالف تعمیرکارانسال طول کشید تا  56
اعضای  درصد از 057ماهر تنها  کارگران نیمه  ،7273ماهر را بپذیرد. در اوت سال  نیمه

وارد  ( گرچه تازهDWV) 2ی کارگران فلزکار آلمان اتحادیه (91)دادند. را تشکیل می انجمن
که  در حالی  ،7273تر از همتای انگلیسی خود. در سال  اما تشکلی بود بسیار بزرگ  بود،

ی کارگران  اتحادیه، تعداد اعضای  (93)عضو داشت 7135666، تنها انجمن تعمیرکاران
  هیچ عضو زنی نداشت، 7238تا سال  انجمن  (92)رسید.  نفر می 5355666به  فلزکار

 7271در سال   بود،  درصد کل اعضا( 1نفر ) 995557که  اتحادیهاما شمار زنان  عضو  
 (86)افزایش یافته بود.  درصد کل اعضا( 97نفر ) 385900به 

تصادی، ناگزیر های استادکاری انگلیس برای دستیابی به امنیت اق گرچه اتحادیه
به   ی تاریخی اگر در زمینه  بارها با پیکارهایی تندوتیز علیه کارفرمایان بستیزند،  بودند

 – ی کارگر هایی جدی نیز به کل طبقه گرایی استادکاری آسیب اتحادیه  نگاه کنیم،ماجرا 
« کارگری اشرافیت» – های نیرومند وارد کرد. کارگران مرد ماهر در اتحادیه – زنان و مردان

که زیست اکثریت کارگران در بازار  در حالی  عماًل از اشتغال دائمی برخوردار بودند، –
شد. این کارگران ماهر از دستمزد،  کار به کارفرمایان سپری می انگیز فروش نیروی اعجاب

ها به لحاظ اجتماعی به اقشار پایینی   تحصیالت و فرهنگی برتر برخوردار بودند. آن
ی کارگر  ها بر طبقه آن مادام کهرو،  ی کارگر. از این تر بودند تا به طبقه وسط نزدیکمت  طبقه

                                                                        
1. Amalgamated Society of Engineers 

2. German Metal Workers’ Union 
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ت محافظه  گذاشتند، اش تأثیر می در کلیت وجود آورده بودند که  ای به نظرانه کاری تنگ سن 
ی قرار گرفت که در بریتانیا در حال رشد بود )و حتی «مارکسیسم»چونان سدی دربرابر 

« مارکسیسم»ی را که در حال ریشه دواندن بود منحرف کرد، «ارکسیسمم»تا حد زیادی 
 . (دموکرات فدراسیون سوسیال

حزب مستقل کارگر  که سرانجام حزبی کارگری در قامت ، هنگامی7328در سال 
(ILP،برپا شد )  های خود را با احزاب  آن کوشش بسیاری کردند که تفاوت  رهبران

پنهان کنند. بنابراین  کار، محافظهو حزب  لیبرالیعنی حزب داری،  آشکارا هوادار سرمایه
، رهبران آن، به این حزب مستقل کارگری  ، در دومین کنفرانس ساالنه7323در سال 

ای را از خود نرانده و دور نکنند، تالش برای محدود کردن اعضا  هدف که رهبران اتحادیه
 را خنثی کردند.

ها رأی داده شود که اهداف، سیاست  داهایی پشتیبانی و به آنتنها از کاندی  در هر انتخاباتی،
  ،رادیکال  ،لیبرالاحزاب  نامزداند و عضو یا ...  را پذیرفته حزب مستقل کارگری  و برنامه
 (87)ها نیستند. و احزاب ناسیونالیست ایرلندی یا اتحادیه کار محافظه

تبدیل  حزب کارگرکه بعدتر به ای  کمیته ی نمایندگی کارگران، کمیته  ،7266در سال 
 1ای پدید آمد. رالف میلی باند و جنبش اتحادیه حزب مستقل کارگراز درون   شد،

تاریخی است   عمدتًا،»این کمیته  های کند که فعالیت بندی می ن جمعدرستی چنی به
کنده  (89)«.لیبرال های انتخاباتی باحزب ابی به سازشاز مانورهای سیاسی برای دستی آ

با اکثریت قاطع پیشنهاد اصالح اساسنامه را  حزب کارگرکنفرانس   ،7260سال  در
داری و برقراری یک  واژگونی نظام کنونی  مبتنی بر رقابت سرمایه»رد کرد، اصالحی که 

یر  داشت. کی را هدف نهایی و قطعی حزب اعالم می« نظام مبتنی بر مالکیت عمومی
هایی که  آن اعضای مجلس عوامود که از آیا خواست ما این ب»پرسید  2 هاردی

                                                                        
1. Ralph Miliband (1924-1994) 

2. James Keir Hardie (1856-1915) 
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تا هنگام جنگ جهانی اول   ها لیبرالگری برای  عشوه« نبودند، تصفیه شوند؟ سوسیالیست
 پیوسته ادامه یافت.

ها  تفاوتی اتحادیه فرد در انگلیس، از همکاری طبقاتی توأم با بی این ترکیب منحصربه
الخصوص نسبت به زنان،  ور کلی، و علیط و رهبران کارگری نسبت به کارگران ناماهر به

فدراسیون ملی زنان و  ی زنان مجمع اتحادیههایی همچون  بود که به پیدایش سازمان
توانستند در روسیه و یا آلمان پدید آیند. در این  هایی نمی انجامید. چنین سازمان کارگر

از کارفرمایان های سیاسی و اقتصادی کارگران را  کشورها شکاف عمیق طبقاتی، سازمان
جایگاهی بسیار اندک برای بانوان نیکوکار باقی ماند تا زنان را در   جدا کرده بود. بنابراین،

 دهی کنند. های زنان سازمان اتحادیه
کارگران   تر بودند. در آلمان و روسیه، ها در قلمروی سیاسی حتی ملموس تفاوت

های کارگری عمدتًا  ازمانسبب که در آنجا س بدین  ی دولت بودند؛ دشمن دیرینه
در هر دو   غیرقانونی بود و همواره در معرض سرکوب وحشیانه قرار داشت. بنابراین،

ی احزاب سوسیالیست  ای طبقاتی بود. همه روشنی مسئله ی حق رأی به کشور مسئله
بودند. محدودسازی  حق رأی تنها به مردان  ساالن بزرگخواهان  حق رأی عمومی برای 

ل  کرد. نمیهم خطور حتی  کس ی هیچ هبه مخی 
طی فرایندی تدریجی و طوالنی به   اوضاع در انگلیس کاماًل متفاوت بود. در اینجا،

 7301مردان طبقات متوسط؛ در سال  7389مردان حق رأی داده شده بود: در سال 
ی کارگران مرد ماهر و اعضای  همه 7333بسیاری از کارگران مرد ماهر؛ در سال 

دادند که صالحیت  ها. مردان برای برخورداری از حق رأی، باید مدرکی ارائه می اتحادیه
مالک مطلق، مالک غیرمطلق، موجری با پرداخت   خانه، عنوان صاحب ها را به دارایی آن

  ی مدرک دانشگاهی و یا دیگر امتیازها نشان دهد. طبق یک ارزیابی، پوند و دارنده 76
یت بزرگسال در انگلستان و ولز را از حق رأی محروم درصد از جمع 16شرط  این پیش

کردند، خدمتکارانی که با  شان زندگی می پسرانی که با والدین  تمامی زنان، –کرد 
برند.  سر می ها به کردند و سربازانی که در پادگان کارفرمایان زیر یک سقف زندگی می

ایی صالحیت برای شرط نه (88) شد. درصد از مردان را شامل می 39این وضعیت 
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ماه بود. این شرط به زیان کارگران  79برخورداری از حق رأی، اقامت در محل به مدت 
ونقل عمومی، سرباری  ی حمل که وقتی هزینه بود. چرا ،ویژه در لندن دهنده، به رأی

جا کند  ناچار محل سکونت خود را جابه حساب آید متداول بود که مرد کارگر به جدی به
 (83)محل کار خود باشد.تا نزدیک 

برای دستیابی   دو راه وجود داشت:  برای کسانی که خواهان حق رأی برای زنان بودند،
یا برای حق رأی همگانی   شد، عمال میبه همان شرایطی مبارزه کنند که بر مردان ا  

 بزرگساالن.
ق رأی معنا بود که در عمل تنها اقلیت ناچیزی از زنان از ح بدین  ی نخست، گزینه

 چنین شرح داد: 1برخوردار خواهند شد. سیلویا پنکهرست

از این حق مادران کارگر   اگر بنا بود که حق رأی به زنان نیز به همان روال مردان داده شود،
از حق رأیی منفرد   شدند. چرا که در این صورت شوهر او، و نه خود او، برخوردار نمی

گرفت. کارگری که با دستمزد ناچیز  به آنان تعلق می عنوان صاحبخانه شد که به مند می بهره
ندرت در پی فراهم کردن آپارتمانی برای سکونت  به  کرد، خود اتاقی را در یک خانه کرایه می

داد که از حق رأی برخوردارند. در  ی کسانی قرار می بود، حتی اگر این آپارتمان او را در رده
توانستند صالحیت خود را  سادگی می فراد متمول بهدختران و مادران ا  سوی دیگر همسران،

 (85)برای برخورداری از حق رأی احراز کنند.

طبق برآورد ماری مک آرتور، اگر به زنان بر مبنای همان ضوابط  مردان، حق رأی داده 
 (80)شدند. ها واجد شرایط می درصد آن 5تنها   شد، می

که دو  گیرایی نداشت. تا هنگامی رحزب کارگی دوم برای بسیاری از اعضای  گزینه
که شامل  – برای حق رأی همگانی« ناممکن»فراخوان   پنجم مردان حق رأی نداشتند،

 حزب بود. 1ی «گرایانه تدریجی»به معنای فسخ نگرش و روش  – شود زنان نیز می

                                                                        
1. Sylvia Pankhurst (1882-1960) 
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البته موضع سومی هم وجود داشت: مخالفت کامل با حق رأی زنان. هر سه موضع 
فدراسیون ، حزب کارگر، حزب مستقل کارگرای مختلف ه توسط بخش

 ها اتخاذ شد. و اتحادیه دموکرات سوسیال
و فیلیپ   یر هاردی ، کی7265در سال  های نمایندگی کارگران کنفرانس هیئتدر 
برای دستیابی به « هیچ احتمالی»ی این استدالل که  ای، بر پایه ، طی قطعنامه2اسنودن

خواستار حق رأی برای زنان بودند، البته با همان   ندارد،حق رأی بزرگساالن وجود 
بود.  حزب مستقل کارگرشرایطی که برای مردان برقرار است )اسنودن یکی از پیشگامان 

شود، که پس  7292تا  7293های  در سال ی حزب کارگر ی کابینه خزانه رئیساو قرار بود 
پیوست(. این قطعنامه با کار  محافظه حزب دولت ملیبه  3از آن همراه با رمزی مکدونالد

فدراسیون و از اعضای  شورای اصناف لندنی  نماینده 8مخالفت هری کوئلش
مواجه شد. او مدعی شد که چنین حقی به نفع زنان بورژوا خواهد بود  دموکرات سوسیال

خواهد انجامید. کوئلش  ها لیبرالو  کاران محافظههای  و در نتیجه به افزایش کرسی
ای ارائه کرد و خواهان حق رأی همگانی برای بزرگساالن شد. این اصالحیه، با  امهقطعن
یب شد. در کنفرانس سال  716رأی در برابر  338 ، موضع کوئلش را 7260رأی تصو

های سرشناس هوادار  بار با اکثریتی اندک. دیگر شخصیت اما این – یید کردندأمجددًا ت
  ی اتحادیهاز اعضای پیشگام  7ارگارت بوندفیلدحق رأی همگانی، ماری مک آرتور و م

 بودند. )فروشندگان( شاگردان مغازه

                                                                                                                                                 
 
1  .Gradualist   شود که به اصالح تدریجی سیاسی و  افرادی اطالق میدر مقابل  انقالب گرایی، به

 )م.( اجتماعی امور معتقدند.
2. Philip Snowden(1864-1937) 

3. Ramsay MacDonald (1866-1937) 

4. Harry Quelch (1858-1913) 

5. Margaret Bondfield (1873-1953) 
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سازی  مخالفت با قانون  برای هماهنگ انجمن حق رأی همگانی  ،7260در سال 
کاماًل  انجمنمارگارت بوندفیلد دبیر آن بود. اما این  که محدود تشکیل شد حق رأی  

 فایده بود. بی
عیار خود را با حق رأی زنان ابراز  کارگری، مخالفت تمامبرخی از رهبران جنبش 

 دموکرات فدراسیون سوسیال« پردازان   نظریه»از  1ها بلفورت بکس ترین  آن کردند. افراطی
و  – بود )باید خاطرنشان کرد که بسیاری از اعضای فدراسیون از دیدگاه ضد فمینیستی

فدراسیون ی انقالبی بسیاری در ها بکس مبرا بودند. سوسیالیست – ی نژادپرستانه
. در زیر به چند  حضور داشتند که به رهایی زنان متعهد و پایبند بودند( دموکرات سوسیال

 شود: ی بکس اشاره می های وقیحانه نمونه از گفته

داری و شوهرداری  های خانه ی مسئولیت که زن را عماًل از همه ... در انگلیس در حالی
کند که  ضعیف، با تهدید مجازات سه ماه کار شاق، مرد را وادار می کنند، قوانین معاف می

تواند انکار کند که  کس نمی کنم هیچ رو من فکر می ش را تحت تکفل نگاه دارد. از این  زن
ی است که زن را قادر به اعمال ستم و فریب مرد «پاپوش»سادگی،  قوانین ازدواج موجود، به

 (81) کند. می

کند که تن به کار اجباری دهد، یا بخشی از درآمد  را مجبور می قانون و عرف شوهر
باشد. زن، انحصار  ...   خود را به همسرش واگذار کند تا او قادر به زندگی راحت و آسوده

ی  ی ارضای جنسی، یعنی بدنش، را در تصرف خود دارد و برای اینکه مرد اجازه وسیله
داند که اجاره و وجهی در شکل  را مجاز می قانون زن  دست آورد، دسترسی به آن را به

مین وسایل معاش زندگی أت ،طور خالصه به – پوشاک، مسکن درخواست کند  غذا،
بدون  – یعنی شوهر – زن« رعیت  »ی اجتماعی که در آن قرار دارند توسط  مطابق با طبقه

 (83) گونه تقالیی از سوی زن. هیچ

                                                                        
1. Ernest Belfurt Bax (1854-1926) 
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رأی داشته باشند، از این فرض شروع به  اینکه زنان نباید حق« اثبات»بکس برای 
 اند. پایه کند که زنان، همانند نژاد سیاهان، دون استدالل می

ای با نژادهای برتر قرار دارند که کودکان با بزرگساالن.  تر در همان رابطه ... نژادهای پست
دی ای برای برابری بنیا و شعور آنان چنان با یکدیگر متفاوت است که هیچ پایه  عقل
 تواند میان این دو وجود داشته باشد. نمی

  دهد: بکس این را به بحث زنان پیوند داده و چنین ادامه می 

از افراد   ای مشخص کنم روشن است که ما این مجوز را داریم که دسته بنابراین، من فکر می
نی و برآمده محروم کنیم، در صورتی که آن دسته از افراد، بر اساس تفاوتی درو  را از حق رأی

پایگی چنین است که به احتمال  پایگی داشته باشند؛ این دون هایشان، نشانی از دون از اندام
ها در زیست سیاسی و حکومتی منجر به بروز خطر یا آسیبی برای کل  زیاد همکاری آن

شود که آیا ما باید زنان را که تفاوتی عمیقًا  شود. اکنون این پرسش مطرح می جامعه می
تر بدانیم؟ اگر پاسخ مثبت است، پس ناگفته  ای دارند، نسبت به مردان پست ادی و تنمایهبنی

روشن است که ما بر این اساس که این حق رأی سالمت جامعه را در مجموع به خطر 
 (82) خواهد انداخت، مجازیم که با حق رأی برای زنان مخالفت کنیم.

همچون جنبش کارگری  –مانده  عقبکار، جنبشی از نظر ذهنی  تنها جنبشی محافظه
 توانست موجودی همچون بلفورت بکس پدید آورد. می –انگلیس 

مشکالتزنانکارگر

به منافع زنان کارگر، حتی بیش از مردان لطمه   ،1کارگری-های ائتالفی لیبرال سیاست
کاری  هایی با طبقات دیگر و نیز محافظه کارگر به سوی ائتالف زد. در حالی که زنان طبقه

ی  شدند، قدرت پنهان آنان در مبارزه منحرف و منکوب شد و هرگز اجازه سوق داده می
بافی  توان در گزارش مربوط به جنبش حق رأی میان زنان کارگر پنبه شکوفایی نیافت. می

                                                                        
1. Lib-Lab politics 
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ای دید.  برای لحظه داشته استاین ظرفیت را که زمانی وجود   کنونی،  ی سده در آستانه
یکدستمانازپشتبستهاستبه نام  2و جیل نورین 1ل لیبدینگتونی جی اثر برجسته

 (36)دهد. این واقعیت را توضیح می
میان کارگران نساجی النکشایر کارزاری برای حق رأی  3، استر ُرپر7328در سال  

در حال رشد  ی کمیته  های پیشین  حق رأی، توجه بر انجمن آغاز نمود که تأثیرهایی قابل
 7260تا سال  7266و حتی بر پارلمان بر جای گذاشت. از اوایل سال  کارگراننمایندگِی 

 توجه دست یافت. هایی قابل این کارزار نیرو گرفت و به موفقیت
راه افتاد. تا فصل  آوری امضا در النکشایر به ومار جمعت، 7266سال   در اول ماه مه

عدد رسیده  925852ومار به تین کارگر روی ا بهار سال آینده، تعداد امضاهای زنان طبقه
ومار را به لندن تنفره از زنان کارگر نساجی النکشایر،  75مارس، هیئتی  73بود. در روز 

یل دهد. در اثر خشم ناشی از این موفقیت، فعاالن  مجلس عوامبرد که آن را به  تحو
ارگران های خود و بسط آن به ک تر کردن شبکه تصمیم به گسترده انجمن شمال انگلستان

 (37)شایر گرفتند. ریسی در شمال چه بافی و ابریشم صنایع پشم در یورکشایر و کارگران پنبه
وماری دیگر تشایر،  ، هیئت نمایندگی  زنان  کارگر  یورکشایر و چه7269ی سال  در فوریه

 به مجلس ارائه دادند.
پنج ششم کل کم  ، دست7320که در سال  –بافی  های پنبه نودهزار زن عضو  اتحادیه

دادند.  ستون فقرات جنبش را تشکیل می –کردند  یافته را نمایندگی می اعضای زن  سازمان
عنوان بخشی از فهرست مطالبات اجتماعی و  ها خواهان حق رأی همگانی، به آن

 اقتصادی خود بودند:

رو  ه از آننبودند. بلکمند  عالقهبرابری  نمادها صرفًا به برخورداری از حق رأی در مقام  آن
خواهان آن بودند که بتوانند شرایط زنانی همچون خودشان را بهبود بخشند ... بدون دانستن 

                                                                        
1. Jill Liddington 

2. Jill Norris 

3. Esther Roper 
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  توانست داشته باشد؟ اینکه چگونه باید از حق رأی استفاده کرد، این رأی چه معنایی می
ها  تر  زنان کارگر حضور فعال داشتند. آن ها همگی، بدون استثنا، در کارزارهای گسترده آن
کردند.  ای برای ارتقای سطح دستمزد و بهبود شرایط کار، تالش می عنوان فعاالن اتحادیه به
ها، برای آموزش و تحصیالت دختران کارگر و تسهیالت بهتر برای مادران کارگر و  آن

 (39)کردند. شان نبرد می فرزندان

»... داشت:  کارگری ی طبقه ها در پیش گرفتند، ریشه در تجربه راه و روشی که آن
های جلوی  هایی بود که در جایی دیگر آموخته بودند: در نشست شان، آن های روش

دهی در  ها و سازمان های اتحادیه ی حق رأی از طریق شاخه در پیشبرد مطالبه  کارخانه،
 (38)«.شوراهای اصناف

این جنبش، که نتوانست حمایتی را که سزاوارش بود در جنبش فراگیر   ،بدبختانه
های  رو شد. به آغوش فمینیست ناپذیر روبه با موانعی چیرگی دست آورد، کارگری به

 بورژوا پناه برد و پس از چند سال از بین رفت.

یسیاسیواجتماعیزناناتحادیه

جای گذاشته است،  های تاریخی از خود بر ثیر بیشتری در کتابأسازمانی که ت
، املین، همسر 7329بود. در سال  2یستابلو دخترش کر 1سازمان خانم املین پنکهرست

گذار   و همچنین بنیان اتاق بازرگانی منچستردکتر ریچارد پنکهرست، وکیل مدافع و عضو 
بپیوندد. در  حزب مستقل کارگررا ترک کرد تا به   لیبرال، حزب 3انجمن لیبرال منچستر

برگزیده شد و  ارلتونامنای ش هیئتبرای  حزبعنوان نامزد  ، امیلین به7332پایان سال 
حزب مستقل عنوان نامزد  هواداری از همسرش به یک سال پس از آن، کارزاری را به

، دکتر پنکهرست 7323برای گورتون در انتخابات عمومی به راه انداخت. در سال  کارگر
 درگذشت.

                                                                        
1. Emmeline Pankhurst (1858-1928) 

2. Christabel Pankhurst (1880-1958) 

3. Manchester Liberal Association 
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، خانم پنکهرست بیشتر تالش خود را متوجه 7268تا اواخر  7326های  طی سال
یت هیئت7268کرد تا حق رأی زنان. در سال  کارگر حزبپیشرفت  اجرایی  ، او به عضو
کریستابل،  –ی فرزندان خانم پنکهرست  انتخاب شد. همه حزب مستقل کارگرسراسری 

املین به همراه دخترش   به حزب پیوستند. در همان سال، – 2و آدال 1سیلویا، هارتی
درش داشت، خواستار حق رأی زنان شدند. تر از بقیه با ما ای نزدیک کریستابل که رابطه
تحقق این امر به پیشرفت موقعیت زنان در صنعت »ها این بود که  مبنای استدالل آن

، در پی چندین ماه افزایش بیکاری و 7268در روز دهم اکتبر سال  (33)«.خواهد انجامید
کار زنان باف، خانم پنکهرست که بر بهبود شرایط  کار موقت میان زنان کارگر پنبه

سیس کرد که بیشتر اعضای آن کارگران طرفدار أکرد، گروهی کوچک ت پافشاری می
 (35)( نام گرفت.WSPU) 3 ی سیاسی و اجتماعی زنان اتحادیه  بودند. این تشکل، حزب

ی فعالیت سیاسی پیش برد؛ او بر  اجتماعی را به همان اندازه  او در تالش بود که فعالیت
کید أمزایای بارداری و دیگر خدمات برای اعضای سازمان  نوپا تامکان برخورداری از 

لحاظ  زنان  به  ورزید. او آن زمان در نظر داشت که این سازمان عمدتًا زنان کارگر و می
ی حق  کید اصلی آن بر مطالبهأرا دربر گیرد. گرچه ت مستقل کارگری حزبسو با  سیاسی هم

 (30)رأی  زنان بود.

هایی نسبت به پذیرش مسائلی دیگر  ، گرایشاتحادیهحیات در نخستین روزهای 
رسانی عمومی به  بر حق رأی وجود داشت، در واقع گرایشی به سوی یاری افزون

 (31).گرایانه اصالحهای  جنبش
کارگران اعتصابی نساجی   به دفاع از بیکاران،  بر حق رأی  زنان، افزون اتحادیه
ی  ترین عرصه و مسائلی از این دست برخاست. مهم در ناتال« نژادهای بومی»یورکشایر، 

کلیساهای ها، شورای اصناف،  ، اتحادیهحزبهای  فعالیت آن، سخنرانی در نشست

                                                                        
1. Harty 

2. Adela Pankhurst (1858-1961) 

3. Women’s Social and Political Union 
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وابسته نبود، در  حزببه  رسماً  اتحادیهبود. با وجود اینکه  های کالریون باشگاهو  کارگران
و   ها سخنرانی عمل برای تبلیغات و جلب مقبولیت همگانی، محلی برای برگزاری

 متکی بود. حزببه  تماماً فرصتی برای شنیده شدن 
اش را به  ی انرژی ، یعنی سازمانی صرفًا زنانه که عمدهاتحادیهاما اساس منطق 

های آن  موجب تضعیف مضمون اجتماعی فعالیت  ی حق رأی اختصاص داده بود، مسئله
رأی حق ی  روی مسئله شد. کریستابل، نخستین فردی که در پی تمرکز حول فعالیت

  ،زنان شفیلدرأی حق نوپای  انجمنهنگام سخنرانی در  7268واحد بود، در نوامبر سال 
متحد  –حق رأی  – هزنان نباید چندپاره شوند، بلکه باید بر سر این مسئل»کید کرد که: أت

 (33)«.گردند
وی وست اند  لندن به س ی ایست ، هزار تن از زنان منطقه7265ی سال  در ژوئیه

نفر از همسران  مردان بیکار راهپیمایی کردند؛  35666  منیستر، و در ماه نوامبر
کارگران »و « مان کار برای همسران«  ،«مان نان برای فرزندان»دادند:  راهپیمایان شعار می

 (32)«.جهان متحد شوید
ه در از منچستر به لندن نقل مکان کردند، جایی ک اتحادیهرهبران   ،7260در سال 

ها  آن  کارگر متمرکز ساختند. در همان سال، آغاز کار، فعالیت خود را بر زنان طبقه
فوریه، پس از  72دهی کردند. در روز  نخستین تظاهرات برای حق رأی را سازمان

برگزار شد که   اند، نشست و رایزنی پارلمان ی ایست ی زنان منطقه نفره 866راهپیمایی 
های  لباس  شرکت کرده بودند و برای آنکه شناخته نشوند، زنان ثروتمند نیز در آن

به « هام زنان بیکار جنوب وست»فوریه  91خدمتکاران خود را به تن کرده بودند. در روز 
 رأی مثبت  تاون لندن ی کانینگ در منطقه اتحادیهی  تبدیل شدن به نخستین شاخه

 (56)دادند.
تبدیل شده  اتحادیهتی پرنفوذ در هرچند کمی پس از آن، کریستابل که به شخصی

که  جنبش زنان کارگر ارزشی ندارد چرا [او معتقد بود که]گرفت.   [دیگری]بود، تصمیم 
مسلمًا اشتباه »ی کریستابل:  ترین بخش جنس خود هستند. به گفته زنان کارگر ضعیف

خبه را ما زنان ن  ترین نیروها برای مبارزه استفاده کنیم! است که بخواهیم از ضعیف
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کریستابل اهداف  (57)«خواهیم! ترین زنان را می ترین و باهوش خواهیم، ما قوی می
 را در این چارچوب بازتعریف کرد: اتحادیه

ترین،  باالترین و پایین –پذیریم  روی جنبشی طبقاتی نیست. ما همه را می هیچ جنبش ما به
ها به  د زنانگی است. سوسیالیستده ثروتمندترین و فقیرترین. آنچه ما را به هم پیوند می

ها را منتسب کرد  توان آن شان می پردازند که به گمان خصوص می هایی به مبارزه علیه اهریمن
روی باور  هیچ عدالتی که میان مردان نیز حکمفرماست. من به عدالتی، همان بی به روح بی

گذاشتند، وضعیتی اساسًا  میی خود را بر جای  ثیر شایستهأندارم که اگر زنان از همان آغاز ت
... جان کالم این است. مردان باید پی کار خودشان بروند و ما پی  شد متفاوت خلق نمی

 (59)کار خودمان.

شده از صدها و هزاران نفر از  آوری های جمع سکه های یک پنی و شیلینگ
پرداختند،  می اتحادیهالی مبالغ هنگفتی که از همان آغاز ثروتمندان به  البه  دستان، تهی

هال زنی  در آلبرت 7263مارس سال  72بسیار ناچیز بود. برای نمونه، در گردهمایی روز 
عنوان کمک  پوند به 75666دست آورند، ساالنه  که زنان حق رأی به وعده داد تا هنگامی

پوند پرداخت کردند. آقای پتویک  766یک  زن دیگر هر  79مالی اهدا خواهد کرد، و 
در آن  (58)پوند پرداخت کند. 75666وعده داد که ساالنه  اتحادیهدار   زانهخ 1الورنس
ها مبالغی  برابر  ارزش فعلی را داشت، پس این 86پوند انگلیس نزدیک به   دوران،

 7260های  پوند در سال 85666افزایش یافت و از  بسیار اتحادیههنگفت بودند. درآمد 
قیاسی، و  رسید. هیچ سازمان قابل 7273تا  7278 های هزار پوند در سال 81به  7261تا 

 (53)، چنین منابع سرشاری در اختیار نداشت.حزب کارگرنه حتی 
ی این سازمان کاماًل دیکتاتورمآبانه شد. املین و کریستابل پس از سپتامبر و  اداره

ای ها و خانم و آق ی برگزاری کنفرانسی سراسری را ندادند. آن ، اجازه7261اکتبر سال 

                                                                        
1. Pethwick Lawrence (1871-1961) 
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ی امور را در دست داشتند، تا اکتبر سال  ای، اداره الورنس، بدون وجود هیچ کمیته
 ها را بیرون انداختند. وصدا الورنس سر ، یعنی زمانی که کریستابل و املین بی7279

یافتند. تعبیر املین و  جایگاهی برای خود نمی اتحادیهکارگر دیگر در  زنان طبقه
، برخورداری از حق رأی با «حق رأی برای زنان»، اتحادیهکریستابل پنکهرست از شعار 

ها، این  شد. فعاالن زن اتحادیه ای از مردان می همان شرایطی بود که شامل حال عده
را محکوم   خواندند و مکررًا آن« حق رای برای بانوان متمول«  شکل حق رأی را،

 کردند. می

 یبنبستجاده
های  ، بر گستره و شمار راهپیمایی7261ال و در سراسر س 7260در اواخر سال 

نه تنها در لندن بلکه در بسیاری از شهرهای دیگر افزوده شد. در پی هر تظاهرات  اتحادیه
ی سال  فوریه 78شدگان روز  شد: تعداد بازداشت انجام می  هایی گسترده بازداشت

دم  به دم  راتنفر بود. تظاه 05مارس  97نفر و روز  13مارس  3نفر، روز  58، 7261
ی سال  ژوئیه 75در روز  اتحادیهگرفت. در تظاهراتی که  تر به خود می ابعادی وسیع

ژوئیه، تعداد  72نفر شرکت کردند؛ در روز  965666در جنوب لندن برگزار کرد،  7263
نفر رسید؛ در راهپیمایی  7565666کنندگان در راهپیمایی پارک هیتن  منچستر به  شرکت

ی  صد هزار نفر شرکت نمودند. در گزارش سالیانه  مور  لیدز، در ودهاوس ژوئیه 90روز 
را شامل  7263ی سال  فوریه 92تا روز  7261ی نخست ماه مارس سال  که دوره اتحادیه

نشست برگزار کرده است که  55666شود، آمده است که اتحادیه در این دوره بیش از  می
 ر شرکت کردند.مورد آن جمعیتی بیش از هزار نف 366در 

به اوج خود رسید، روزی که  7263ژوئن  97در روز  اتحادیههای  راهپیمایی
، برآورد نمود که رقمی بین تایمزی  تجمع کردند. مجله جمعیتی گسترده در هاید پارک

به نام  اتحادیه،ی  نفر در این تجمع حضور یافتند و نشریه 5665666تا  9565666
  اغراق نیست اگر بگوییم که تعداد افراد حاضر،»شت: چنین نو حقرأیبرایزنان،

 (55)«.بیشترین تعدادی بود که در تاریخ جهان در یک زمان و مکان گردهم آمدند
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، واکنشی در قبال لیبرالتمامی اینها به جایی نرسید. حکومت حزب   شوربختانه،
ی تظاهراتی از  ی حق رأی زنان نشان نداد و پنکهرست هم جرأت برگزاری دوباره مسئله

درستی بر این باور بود که  که به  ژوئن در هاید پارک را به خود نداد، چرا 97نوع روز 
ها، گروهی از  نتیجه ماندن این تالش تر از آن ممکن نخواهد شد. با بی تظاهراتی گسترده

های محل  تعدادی از شیشه 7263ژوئن سال  86، در روز اتحادیههواداران  
مختل شدند. از  حزب لیبرالهای  وزیری را در خیابان داونینگ شکستند. نشست نخست

شدند  ، تاکتیکی جدید پی گرفته شد؛ تمامی کسانی که دستگیر می7262ماه اوت سال 
بود. ابتدا برای شکستن « گربه بازی و موش«   کردند. واکنش حکومت اعتصاب غذا می

ها را به زور وادار به خوردن غذا کنند. سپس  کوشیدند آن غذای زندانیان می اعتصاب
کردند ... و  آزادشان می  گرایید،که وضعیت جسمانی زندانیان به وخامت می هنگامی
 کردند. ها را بازداشت می یافتند، دوباره آن که بهبود می هنگامی

کارگری شد. در پی مرگ  بیش از پیش ضد طبقه اتحادیههای  در آن زمان، سیاست
که در جریان اعتصاب کارگران حمل و نقل  7275سه کارگر اعتصابی در اوت سال 

 حقرأیبرایزنانی  نشریه –ها شلیک شده بود  به دو تن از آن –لیورپول و النلی رخ داد 
 ی بیشتری برای ، اما هواداران  حق رأی انگیزه«چند تن جان باختند»صرفًا اعالم کرد که 

توانستند بدون توسل  می»که مردان حق رأی داشتند و  شورش داشتند تا مردان کارگر، چرا
و فرد  2، گای بومن1که تام من هنگامی«. شرایط خود را بهبود بخشند  به اعتصاب،

خود در  ای   طبقه به این دلیل که از سربازان خواسته بودند به کارگران هم  3کراوزلی
با خونسردی اظهار کرد که این  اتحادیهزندان انداخته شدند، اعتصاب شلیک نکنند، به 

باید  اند و می  تر از هر تخلفی است که هواداران حق رأی مرتکب شده شکنی سنگین قانون
 (50)شدند. شدیدتر مجازات می

                                                                        
1. Tom Mann (1856-1941) 

2. Guy Bowman 

3. Fred Crowsley 
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  اش به سلطنت، ، کریستابل برای ابراز وفاداری7276هنگام مرگ شاه ادوارد در سال 
 ی سیاسی و اجتماعی زنان اتحادیهکار ربود.  های محافظه زنامهگوی سبقت را از رو

اش عمیقًا به سوگواری  هرگونه فعالیت تبلیغی را به حالت تعلیق درآورد و در نشریه
 (51)پرداخت.

های ایرلندی در  ی خودگردانی ایرلند، از آنجا که ناسیونالیست پیرامون مسئله
  نکردند، ی سیاسی و اجتماعی زنان اتحادیهگونه حمایتی از مطالبات  مجلس عوام هیچ

زنان حق رأی »های مصور، با شعار  ترتیب داد از اعالنیه بیرون پارلمان نمایشی  اتحادیه،
  تمامی از حزب به اتحادیهبه جای آن، «. ندارند، شما هم حق خودگردانی ندارید

است حق رأی خو 7278حمایت کرد، حزبی که در سپتامبر سال  گرایان اولستر وحدت
 برای زنان را پذیرفت.

تر از  هایی مذبوحانه ها به تاکتیک آوردن آن موجب روی اتحادیههای پیاپی  شکست
بهتر است »، املین و کریستابل، با این شعار که 7277نوامبر سال  97پیش شد. در روز 

ه ای در غرب لندن را به را شکنی گسترده  ، شیشه«ها شکسته باشند تا عهدها شیشه
افروزی به راه انداختند که علیه  کارزار بزرگ آتش 7278ی سال  آنها در ژانویه انداختند، 

در  1امیلی وایلدنیگ دیویسون 7278ثروتمندان سرشناس بود. در سوم ژوئن سال 
دوانی حضور یافت، با سرعت به مسیر مسابقه رفت، اسب پادشاه او را به  ی اسب مسابقه

 ته شد.زمین پرتاب کرد و او کش
تقریبًا  های عمومی و تظاهرات،  ای در شکل نشست های توده در این میان، فعالیت

های گسترده و حساس و تعطیلی مراکز تولیدی  متوقف شده بودند. در جریان اعتصاب
 در حاشیه قرار داشت. اتحادیه، 7273الی  7276های  در سال

مرد شد.  اطی ضد  ی افر همچنین موجب پیدایش روحیه  کارزار مورد بحث،
ارائه  بالیبزرگوراهپایاندادنبهآنهای خود را در کتابی با نام  کریستابل اندیشه

                                                                        
1. Emily Wilding Davison (1872-1913) 
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مقامات پزشکی در بسیاری از »گونه که  کرد. بالی بزرگ، امراض مقاربتی بود، همان
درصد مردان پیش از ازدواج به این امراض مبتال  36تا  15یید کرده بودند که أموارد ت

توانست بدون به مخاطره انداختن همسرش  تنها یک تن می  مرد، 3شوند، یعنی از هر  می
شود زنان  حق رأی برای زنان است که باعث می»درمان امراض مقاربتی، «. ازدواج کند

دست آورند و همچنین به مردان  بیشتر به خود متکی باشند و موقعیت اقتصادی بهتری به
ی  زنان جوان ... باید هشدار داده شود که مسئله»به  «.عفاف و پاکدامنی خواهد داد

ازدواج، مادامی که معیارها و موازین اخالقی مردان به کلی عوض نشده باشد، خطر 
های  را برای ترویج دیدگاه پیکار اخالقیکارزاری به نام  اتحادیه (53)«.بزرگی است

 کریستابل به راه انداخت.
تقریب  به اتحادیهبه آلمان اعالم جنگ کرد،  7273که بریتانیا در سال  هنگامی

پیروزی آلمان »ترین سازمان در این کشور بود. کریستابل اظهار داشت که  پرست میهن
های  در ماه«. بار خواهد بود، چه رسد برای امپراتوری بریتانیا برای تمدن جهانی فاجعه

برای صنایع تسلیحاتی پنکهرست اقدامی ملی را رهبری کرد که به جذب زنان   پس از آن،
یتانیابه )امپراتوری(  حقرأیبرایزنانی  اکتبر، نشریه 75پرداخت. در روز  می تغییر  بر

 «.برای میهن، برای آزادی  برای شاه،»نام داد که در زیرعنوان آن نوشته شده بود: 
را با حمایت مالی و معنوی صاحبان « کارزار صلح صنعتی» اتحادیه  ،7275در سال 

هایشان همین یکی دو سال پیش  ها کسانی بودند که خانه ترین صنایع )برخی از آن مهم
افروزان  پنکهرست به آتش کشیده شده بود( به راه انداخت. این کارزار از  دست آتش به

ها  تر از فعالین حق رأی بودند. آن شد که اغلب پیش بگیر تشکیل می کارمندانی حقوق
ساختند،  طبقاتی را برافروخته می ی را که آتش مبارزه  هکارخان« بلشویکی»های  کمیته

باید  بودند می پذیرتر  خارجی آسیب های برابر نظریه کردند. زنانی که در محکوم می
اند و  برده های ناَرس  سوسیالیسم پی گویی اطمینان یابند که مردان به خطرات و یاوه

این کارزار بر مناطق صنعتی    هفته است.شان در کجا ن اند که وظیفه و منافع واقعی دریافته
ی  شمال انگلستان، گالسکو و منطقه –ها متمرکز شده بود  ی بیشترین ناآرامی دربرگیرنده

بی. گزارش  (52)شد. وزیر فرستاده می های پیشرفت کار پیوسته به نخست معادن ولز  جنو
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پیوستن به ارتش  بود که رسم فرستادن َپرهای سفید به غیرنظامیانی که از اتحادیه
 کردند را بدعت گذارد. خودداری می

درخواست  1وزیر لوید جرج ، خانم پنکهرست از نخست7271در یکم ژوئن سال 
مالقات و به او توصیه کرد که خط  2کرد تا او را به روسیه بفرستد. در آنجا او با کرنسکی

 گردان مرگموسوم به ها ترسیم کند. او از گردان زنان  تفکیکی جدی و قاطع با بلشویک
ی او برای ارتقای  بازدید کرد که توسط کرنسکی ایجاد شده بود، آخرین تالش مذبوحانه

بزرگترین اقدام »مند کردن مردان برای جنگیدن. او آن را  پرستی و غیرت ی میهن روحیه
در اکتبر، این گرداْن آخرین محافظ کاخ  (06)دانست. می« تاریخی پس از ژاندارک

ها بود. املین پنکهرست زنان روس را فراخواند که به شوراها  دربرابر بلشویک زمستانی
اگرچه در  –بتازند و مردان را مجبور به حمایت از کرنسکی و حکومت موقت کنند 

داشت که کرنسکی آدمی ضعیف و ناتوان است و تنها  خلوت، او این نظر را ابراز می
 (07)واند روسیه را نجات دهد.ت ضد انقالبی است که می 3ژنرال کورنیلف  

سیلویاپنکهرست

ی پنکهرست که در جنبش کارگری فعال باقی ماند سیلویا بود که  تنها عضو خانواده
اند  لندن داشت. اما متأسفانه او از جنبش  کارگر در ایست سهمی ویژه در پیکارهای طبقه

گونه که  یر پذیرفت و آنی بورژواها تأث کار کارگری و جنبش فمینیستی  زیرسیطره محافظه
های متفکران انقالبی  پس از مارکس، هیچ  آید، از دیدگاه های متعدد او برمی از نوشته

 شناختی نداشت.
در  7277که در سال  هوادارانحقرأیزنانسیلویا در نخستین کتاب خود با عنوان 

نظر  و با چند اظهارستود  منتشر کرد، بدون دید انتقادی آن را می اتحادیههای  اوج فعالیت

                                                                        
1. Lioyd Geoge 

2. Alexander Kerensky (1881-1970) 

3. Alexander Kornilov (1862-1925) 
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یا با اینکه مخالف کارزارهای  سطحی، گروه های دیگر را مردود اعالم کرد. سیلو
کرد. او در کتابی که  افروزی بود، اما انتقادهای خود را طرح نمی شکنی و آتش شیشه

زنانبا عنوان  7287بعدتر در سال  رأی حق علت اینکه   نوشت، جنبشهواداراِن
 ز مادر و خواهرش فاصله بگیرد را چنین توضیح داد:نتوانست آن زمان ا

ام که آنچه جنبش بدان نیاز دارد، نه رزمندگی  من، در آن هنگام و همواره، بر این عقیده بوده
های گسترده برای پیوستن به مبارزه  تر توده هرچه بیشتر تنی چند، بلکه درخواست پرصالبت

ی من سازگار نبود. مرگ را  بت به آن، با روحیهانتقاد و یا اعتراض نس  است. با وجود این،
دادم بر اینکه بخواهم کالمی علیه اقدامات اعتراضی کسانی بگویم که درگیر  ترجیح می

 (09)مبارزه بودند.

ای که حق رأی زنان را بر اساس درآمدشان  از الیحه اتحادیهسیلویا با حمایت 
های من را پذیرفت اما  استدالل خانم پنکهرست، درستی»کرد، مخالف بود.  محدود می

ی آن تصمیم گرفته شده است و وحدت ضروری است. من به قدرت   گفت که درباره
 (08)«.استدالل اخیر پی بردم

کار بست، در پی  به اتحادیهسیلویا با وجود تالشی که برای دستیابی به سازش با 
از کارگران اعتصابی  سخنرانی در نشستی بزرگ و همگانی در سالن آلبرت که در حمایت

یه 1دوبلین برپا شده بود و جیمز کانلی  7273ی سال  سخنران اصلی آن بود، در ژانو
 اخراج شد. اتحادیهخود از   برخالف میل
کردند و اغلب  که خانم پنکهرست و کریستابل در غرب لندن زندگی می در حالی

یا در  اوقات خود را در محافل ثروتمندان می اند،  در ایست 7279سال گذراندند، سیلو
( را بنیان گذارد. در روز ELFS) 2فدراسیون هواداران حق رأی شرق لندنسازمانی به نام 

 7273ی سال  و در مه فدراسیون حق رأی کارگراناین فدراسیون، به  7270مارس سال  73

                                                                        
1. James Connolly (1868-1916) 

2. East London Federation of Suffragettes 
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یا تمام  فدراسیون سوسیالیستی کارگرانبه  تبدیل شد. تا هنگام انقالب روسیه، سیلو
ی  ی نشریه ی دستیابی به حق رأی کرد. در نخستین شماره الش خود را صرف مسئلهت

زنانرزمهفتگی سیلویا به نام  منتشر شد، وظایف  7273که در هشتم مارس سال 1ناِو
 نشریه چنین برشمرده شد:

منتشر کرده است، سازمانی که عمدتًا از زنان  فدراسیون حق رأی شرق لندنرا  ناِوزنانرزم
ی حق رأی از منظر زنان  ی این نشریه پرداختن به مسئله ی عمده ارگر تشکیل شده و وظیفهک

در شرق لندن  حق رأی برای زنانهای مربوط به جنبش  کارگر و همچنین گزارش فعالیت
های مربوط به جنبش رهایی  خواهد بود. با این حال، این نشریه از پرداختن به تمام عرصه

 ( 03)د کرد.پوشی نخواه زنان چشم

کلمه  05666ای از جمله سخن سردبیر که  صفحه ی هشت ی مطالب این مجله همه
 بود را سیلویا پنکهرست نوشته بود و همگی به حق رأی اختصاص داشت. حتی هنگامی

ی آن مطلب هم  نویسنده – پرداخت گری می ی روسپی که در یکی از مطالب به مسئله
حل  ی را فقر و دستمزد پایین زنان دانسته بود، راهگر گرچه علت روسپی – سیلویا بود
که  زنان جهانیروز اش چنین بود: حق رأی برای زنان. در این شماره حتی به  پیشنهادی

 ای نشد. مقارن با انتشار نخستین شماره بود، اشاره
ها با  در برانگیختن مخالفت پروتستان 2های ادوارد کارسون که فعالیت هنگامی
زنان رزمدر  زنان و اولسترای که با عنوان  باال گرفت، در مقاله یرلندخودگردانی ا  ناو
 99ای هم در انتقاد از نیروی داوطلب اولستر گفته نشد. در روز  کلمه  انتشار یافت،

ی کالید پیرامون فشار  کلمه به اخباری از منطقه 856، در این نشریه 7270ی سال  ژانویه
سازی گالسکو، اما حدود  های مهمات در کارخانههای کارخانه  و سرکوب کمیته

 ی حق رأی اختصاص یافت. پنجم کل نشریه به مسئله کلمه یعنی چهار 775666

                                                                        
1. Women`s Dreadnought 

2. Edward Carson (1854-1935) 
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 فدراسیون حق رأی کارگرانبه  فدراسیون هواداران حق رأی شرق لندنکه  هنگامی
حق مین أت فدراسیونهدف »چنین تعریف شد:  ی این سازمان این برنامه  تغییر نام داد،

رأی انسانی است: یک رأی برای هر زن و مرد بزرگسال. عضویت برای زنان و مردان 
 (05)و این تمام هدف این فدراسیون بود.«. سال آزاد است 73باالی 

بود، اما به این امید که با  جنگ جهانی اولسیلویا پنکهرست گرچه کاماًل مخالف 
کرد.  طلبی تظاهر می آید به صلح میدست  های امپریالیستی  رقیب، صلح به توافق قدرت

از گشایش   ،7275مورخ سوم آوریل و پنجم مه سال  ناوزنانرزمی  رو، در نشریه از این
دسامبر سال  70ی صلح الهه با شور و شعف یاد کرد و در روز  الوقوع کنگره قریب
ی  مارهشد. در ش« المللی برپایی دادگاهی بین»و « آمیز مذاکرات صلح»، خواهان 7270

جمهور وقت امریکا  رئیس 1، از مفاد طرح صلح  ویلسون7271ی سال  ژانویه 91روز 
 سرمست شده و استقبال کرده بودند.

نظرانه  های سیاسی محدود و تنگ های سیلویا در کنار فعالیت محور دیگر فعالیت
ی خدمات عمومی در دو سال نخست جنگ  ارائه  طلبی، پیرامون حق رأی زنان و صلح

در اولفورد رود گشود که در  فدراسیونبود. سیلویا پنکهرست رستورانی عمومی در سالن 
نزدیک به صد مادر   (00)«.شد ی تمام شده عرضه می یک با همان هزینه غذای درجه»آن 

دریافت  فدراسیونچهارم لیتر شیر و یک وعده شام رایگان از  شیرده، روزانه یک
پذیرفته  فدراسیونود هزار مادر و کودک در کلینیک ، حد7275در سال  (01)کردند. می
همچنین یک  فدراسیون  (03)شدند. بیش از هزار پوند به شیر اختصاص داده شده بود. می

بازی گشود. در کارگاه  کودک و دو کارگاه تولید پوشاک و اسباب 36مهدکودک برای 
هایی برای  نو جشندر ایام کریسمس و سال  (02)تن استخدام بودند. 52بازی  اسباب

 شان را تقویت کند.  شد که روحیه کودکان برپا می

                                                                        
1. Woodrow Wilson (1856-1924) 
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ها در پی حامیانی ثروتمند بود. او یک آخر  ی این فعالیت سیلویا برای تأمین هزینه
وزیر  کار و نخست ی حزب محافظه نماینده  ،1ی مجلس، لیدی آستور هفته را با نماینده

 ن گذراند. او این دیدار را چنین توصیف کرد:ی کالیود در منطقه 2پیشین، آرتور بالفور

کردم؛  ها صحبت می اند با آن ی ایست وتار در منطقه ی زندگی تیره آرامی درباره بایست به می
سازند؛ از کارهای  بازی می اسباب  های کوچک، از زنان و دختران جوانی که در کارگاه

ل به آموختن نقاشی داشتند، از فرسا، از دختران پادو، از زنان مستخدمی که تمای طاقت
نشان دهم چگونه این مفلوکان  کوشیدمسازانی که به طراح تبدیل شده بودند. من  سوسیس

آوری شد، جمعیت به سوی  کنند ... پول جمع آور تالش می برای رهایی از زندان مالل
 (16)های رنگین و متنوع پر بود رفت. ی غذایی که از خوراکی بوفه

یا در گرماگرم جنگ برای فشار به لرد بر اساس همین  اسلوب فکری بود که سیلو
کار بود، جهت پشتیبانی از مبارزه  ترین افراد حزب محافظه ، که از راست3کلیف نورت

 (17)استیناف داد.درخواست برای حق رأی زنان 
ها در  ی دیدگاه سیلویا پنکهرست نسبت به کار اجتماعی، با دیدگاه بلشویک مقایسه

شورای   مدتی پیش از انقالب، 7270در سپتامبر سال   دوره روشنگر خواهد بود:همان 
ی رایگان گرفت که روزانه گنجایش  شهری پترزبورگ تصمیم به افتتاح ُنه آشپزخانه

تر از هر آنچه که سیلویا در آن شرکت کرده  اقدامی بسیار بزرگ – نفر را داشتند 35666
رو، در  دانستند. از این دهنده می ًا دارویی تسکینها این اقدام را صرف است. بلشویک
 ی زیر را ارائه دادند: نامه ها قطع سراسر کارخانه

ها، افزایش  گام برای مبارزه با بحران غذا )برای نمونه تعاونی به های گام ی راه ... همه
علل   حدودی اثرات بحران را کاهش دهند، اما توانند تا ها( تنها می دستمزدها، نهارخوری

 برند ... ها را از بین نمی آن

                                                                        
1. Lady Astor (1879-1964) 

2. Arthur Balfour (1848-1930) 

3. Northcliffe 
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هایی  تنها راه مؤثر مبارزه با بحران، مبارزه علیه عللی است که منجر به بروز چنین بحران
اند؛ با در نظر گرفتن تمام  جنگ و طبقات حاکمی که آن را به راه انداخته شوند، نبرد علیه می

خوانیم که با شعار  ها را فرا می اتی دموکر ی کارگر روسیه و همه ها، ما طبقه این واقعیت
ی انقالبی علیه نظام سلطنتی تزاری و طبقات حاکم را در پیش  راه مبارزه« مرگ بر جنگ»

 (19)گیرند.

ی  ها در منطقه برای بهبود شرایط کار در بسیاری از کارگاه فدراسیونهمچنین، 
هایی که علیه  ابدر اعتص فدراسیونهایی کرد که چندان موفق نبود.  اند تالش ایست

ها به راه افتاده بود، فعاالنه شرکت داشت و با موفقیت توانست مانع از  خانه  افزایش اجاره
 ها گردد. ها و افزایش اجاره نشین اخراج اجاره
یا پنکهرست شخصًا در فعالیت7270و  7275های  در سال چیان  های معدن ، سیلو

گاهای  ، در آن منطقه به روزنامهنناوزنارزمی  ولز  جنوبی درگیر شد و نشریه از نبردهای  آ
بلفارست یا   منچستر،  های گسترده در شفیلد، ای تبدیل شد. با وجود این، شورش توده

 فورنس، انعکاسی ناچیز در آن داشت. باروین
یا به فعالیت التقاط وغریب منتهی شد. سیلویا به تقلید از  هایی عجیب گرایی  سیلو

 7278را در اوت  ارتش مردمیمتعلق به جیمز کانلی،  دان ایرلندیارتش شهرونی  ایده
توانند به آن بپیوندند. و  سازمانی که زنان و مردان جهت مبارزه برای آزادی می» –برپا کرد 

  (18)«.گری  چاکران دولْت خود را مجهز کنند برای اینکه بتوانند برای مقابله با وحشی

ی باو تمرین نظامی  در ناحیه فدراسیونهای  هر چهارشنبه شب پس از نشست ارتش
ها را تشویق  و آنکردند  میشرکت در آن عنوان تماشاچی  کرد و صدها زن و مرد به می
نفره در حال حمل باتوم در آرایش  766تا  36های  ها معمواًل در دسته کردند. آن می

زن در آن شرکت  166شد که بیش از رفتند. در زمان اوج آن، برآورد می جنگی رژه می
 (13)کنند. می

یا به مسئله ی منفرد حق رأی همگانی زنان که آن را چونان هدفی در  شیفتگی  سیلو
یا ؤقادر به تدوین راهبردی م  کرد، به این معنا بود که او خود قلمداد می ثر نیست. سیلو

ک نکرد که درستی درک نکرد. او در بهرا روشنی دریافته بودند  آنچه لنین و لوکزامبورگ به
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گیرند، به خودی  خود  هایی خاص همچون حق رأی شکل می مبارزاتی که حول رفرم
گاهی و اعتماد به نفس  ارزشی ندارند، بلکه در مقام وسیله ای برای ارتقای سطح آ

کارگران ارزشمندند. بنابراین، او درک نکرد که دیگر پیکارها، و در رأس تمام آنها، جنبش 
سازی، برای پیروزی هرگونه مبارزه  های ماشین در کارخانه  ای کارگریه نمایندگان اتحادیه

 علیه جنگ اساسی بودند.
گفت این  با جنگ مخالف بود، فاقد درکی لنینی بود که می کامالً با وجود اینکه او 

های  داری برای چیرگی بر قدرت های بزرگ سرمایه جنگ، رقابتی است میان قدرت
تواند  می فقطی موجود شکل بگیرد  لحی که بر مبنای جامعهضعیف. بنابراین، هرگونه ص

کرد که  ی کارگر را در سراسر جهان تقویت کند. لنین استدالل می استثمار و ستم بر توده
اما در مبارزه برای  –ندارند « خود»کارگران هیچ منفعتی در جنگ برای دفاع از کشور 

نین برای پایان دادن به جنگ هاست. ل ی خودشان تمامی منافع از آن  آن  طبقه
شان فراخواند. چنین موضعی  های کارگران را به جنگ داخلی علیه حکومت  امپریالیستی،

ی طبقاتی را در نهایْت امری اخالقی  برای سیلویا پنکهرست بیگانه بود، کسی که مبارزه
یجه های جهان به نیکی را داشت. در نت دانست و آرزوی تسکین آالم و تبدیل بدی می

ت نظام و  ست گرانا که جنگ جهانی مجالی قادر نبود بفهمد بها برای سرنگونی کلی 
. بنابراین، غیرمنتظره ؛ چیزی که لنین بدان پی برددستیابی به صلح از راه انقالب کارگری

 مدت و مغشوش باشد. کوتاه عنوان  سوسیالیست، ی سیلویا پنکهرست به رهدونیست که 

تأثیرانقالبروسیه

ی عطفی بزرگ در زندگی سیلویا پنکهرست بود. در روزهای  انقالب روسیه، نقطه
اند برگزار  ی ایست شور در منطقه دو گردهمایی پر فدراسیون، 7271مارس سال  95و  93

کرد تا رویداد انقالب را جشن بگیرد. در نخستین گردهمایی، هفت هزار نفر شرکت 
یا در این گردهمایی  (15)داشتند. کنم که خود را یک بلشویک  من افتخار می: » گفتسیلو

اش آشکار  هایی بنیادین در مواضع با وجود این، در همان مقطع هم، تناقض (10)«.بنامم
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زنانرزمی  بود. نشریه ی  ، در گزارش کنفرانس ساالنه7271ی سال  در دوم ژوئیه ناو
  نوشت: فدراسیون حق رأی کارگران

داری است و مادامی که  های نوین، سرمایه رمنشأ جنگکند که س کنفرانس تصدیق می
 کلی از بین نخواهد رفت. در حالی های رقابتی خصوصی ادامه یابد، خطر جنگ به تجارت

ها را  کنیم که وقوع جنگ که برای دستیابی به نظامی مبتنی بر همیاری اجتماعی تالش می
 ناممکن کند، همچنین کنفرانس خواهان:

 ؛المللی المللی برای حل مسائل بین هی بینبرپایی دادگا  (7
های  المللی شدن راه و بین« مناطق نفوذ»المللی و الغای  ( برقراری تجارت آزاد بین9

 تجاری و آزادی دریاهاست.

المللی و تجارت آزاد  دادگاهی بین  حل، داری است ... اما راه جنگ محصول سرمایه
 داری! یهاست، ترتیبات و توافقاتی در چارچوب سرما

، با وقوع انقالب اکتبر، سیلویا پنکهرست چرخشی رادیکال کرد. او نام با وجود این
تغییر  ناوکارگرانرزمبه  ناوزنانرزماز  7271ی سال  ژوئیه 93ی خود را در روز  نشریه

اعضاء دریافتند که همبستگی میان زنان و مردان برای پیروزی در »داد. او نوشت: 
به نشریه افزوده شد: جدیدی همچنین زیرعنوان  (11)«.روری استشان ض پیکارهای

عنوان یکی از  به ناوکارگرانرزم«. سوسیالیسم، انترناسیونالیسم، حق رأی برای همگان»
های  های انگلستان در مورد سیاست منابع اطالعاتی و خبری مهم در میان نشریه

انقالبی در انگلستان بود که ی  بلشویسم شناخته شد. این نشریه، نخستین روزنامه
، سیلویا 7271نوامبر سال  71فحوای انقالب روسیه را کاماًل درک نمود. در روز 

 نوشت: انقالب لنینای به نام  پنکهرست در مقاله

د، ش توقف میمهای او  کرنسکی و سیاست وزیری   درنگ پس از نخست اگر انقالب بی
اکنون  بود. اما هم پژواکی از انقالب فرانسه میارزش آن برای بشریت، صرفًا اندکی بیش از 
کند ... انقالب روسیه، انقالبی سوسیالیستی  این انقالب به چیزی فراتر از آن دعوت می

 است.
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تر  ما مشتاقانه آرزوی پیروزی هرچه سریع: » گیری کرد این مقاله چنین نتیجه
د که به گشایش جهانی ها دری را باز کنن های روسیه را داریم: باشد که آن بلشویک

نشریه سرشار از ستایش شوراها بود و «. ی کشورها را آزاد کند بینجامد و مردمان همه
شناسیم، به  به آن شکل که ما می ،ها پارلمان»دانست:  ها را بدیل پارلمانتاریسم می آن

که بر  اند ای داده های توده شان را به سازمان ها جای اند، آن ی فراموشی سپرده شده بوته
 مقصود همان شوراهاست. –« اند مبنای کار و حرفه شکل گرفته

ی حق رأی زنان به همراه هرگونه آژیتاسیون صرفًا فمینیستی،  مسئله  با انقالب اکتبر،
ها در انگلستان کل نشریه را  اعتصاب  عماًل از نشریه محو گردید. روسیه، جنگ و گزارش

 الشعاع خود قرار داده بودند. تحت
چیان ولز جنوبی و  بر پیوندهای خود با معدن ، فدراسیون افزون7273اوایل سال  در

های کارگری در  اند، توانست مناسبات نزدیکی با جنبش نمایندگان اتحادیه زنان ایست
های بسیاری را از دیگر نقاط انگلستان منتشر کند. از مارس  لندن برقرار کند و گزارش

ی مناطق صنعتی سراسر کشور  م اطالعاتی سودمند دربارهطور منظ نشریه به  ،7273سال 
که دبلیو. اف. واتسون  ها های کارگاه یادداشتویژه در بخشی به نام  به –منتشر نمود 

 نوشت. می
ای  ی هفت ماده برنامه فدراسیوِن حق رأِی کارگرانی  ، کنفرانس ساالنه7273در سال 

 زیر را تصویب نمود:

 (.WSF) 1فدراسیون سوسیالیستی کارگران تغییر نام سازمان به -7
 .ها و الغای نیروهای مسلح مخالفت با تمامی جنگ -9
های صلح فوری بر مبنای عدم الحاق و  به رسمیت شناختن دولت شوراها و آغاز مذاکره -8

 حق تعیین سرنوشت.
 المللی سوسیالیستی برای تنظیم مفاد صلح. بین  برگزاری فوری کنفرانس -3

                                                                        
1. Workers’ Socialist Federation 
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 عیین سرنوشت برای هند و ایرلند. حق ت -5
های صنعتی و برپایی  دهی کارگران بر مبنای رشته سازمان –داری  الغای نظام سرمایه -0

 های محلی کارگران. مجمعی ملی از کمیته
 (13)آزادی زندانیان ضد جنگ. -1

در بسیاری از مناطق انگلستان و  فدراسیون سوسیالیستی کارگرانهای جدید  شاخه
تعداد  فدراسیون، 7273نوبی و معدودی در اسکاتلند تشکیل شد. تا اواخر سال ولز ج

، تعداد کل اعضاء 7273ها داشت. در سال  شعبه در سایر استان 98شعبه در لندن و  71
و  فدراسیون حق رأی شرق لندننفر بود. اعضای هر دو سازمان   866نزدیک به 

ها را مردان  ن و مردان بود، اما اکثریت آنمتشکل از زنا فدراسیون سوسیالیستی کارگران
 ناوکارگرانرزمی  زیرعنوان نشریه 7273ی سال  ژوئیه 96از روز  (12)دادند. تشکیل می

 «.المللی برای سوسیالیسم بین»تبدیل شد به 
دفتر اطالعاتی بلکه با برپایی  ناوکارگرانرزمسیلویا پنکهرست نه تنها با استفاده از 

ی پیام انقالب اکتبر ایفا نمود.  ، نقشی مهم در اشاعه7273ی سال  ر ژوئیه، دخلق روسیه
عنوان  تشکیل شد، سیلویا پنکهرست به 7272که کمینترن در مارس سال  هنگامی

، برگزیده انترناسیونالکمونیستیی کمینترن،  ی ماهانه ی انگلیسی نشریه کننده مکاتبه
 شد.

ی  که در ژوئیه شویسم را درک نکرد و هنگامیاما سیلویا پنکهرست اساسًا ماهیت بل
 با لنین مکاتبه کرد، جدایْی گریزناپذیر شد. 7272سال 

هایی که  ی سازمان ، او به لنین نوشت که از میان همه7272ی سال  ژوئیه 70در روز 
فدراسیون سوسیالیستی اند، تنها گروه او،  در انگلستان به حمایت از کمونیسم پرداخته

که با هرگونه  راستی کمونیست بودند، چرا به جنوبی انجمن سوسیالیستی ولِز و ، کارگران
 حزب کارگراز   ند و همچنین خواهان حفظ فاصله مشارکت در انتخابات پارلمان مخالف

اوت نوشت که مخالفت با  73ی انتقادی خود در روز  . لنین در جوابیههستند
ای  از شرکت در انتخابات پارلمان مسئلهاما امتناع  ،است  پارلمانتاریسم کاری درست

 کلی متفاوت. لنین نوشت: است به
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گاهیم که  ایم، به ی بیستم از سر گذرانده ها که دو انقالب کبیر را در سده ما روس خوبی آ
ی انقالبی  تواند داشته باشد، و در واقع در طول یک دوره پارلمانتاریسم چه اهمیتی می

 طور خاص اهمیتی بسیار دارد. ک انقالب بهی ی طور عام و در بحبوحه به

توان و  را می تبلیغ شوراها»برداریم.   ی پارلمان بهره لنین اظهار کرد ما باید از صحنه
 (36)«.انجام داد  ها نیز های بورژوازی و از درون خود آن پارلمان درباید 

پارلمان  شد. او اصواًل مخالف مشارکت در انتخابات سیلویا پنکهرست متقاعد نمی
 های کارگری موجود. بود، برای بایکوت اتحادیه حزب کارگرو هرگونه اقدام مشترک با 

ی  در ژوئیه حزب کمونیست بریتانیای کبیربرای تأسیس کنفرانس وحدت  که هنگامی
تشکیل شد، سیلویا پنکهرست در آن شرکت نکرد، اما به جای آن نام  7296سال 

حزب کمونیست، بخش بریتانیایی  انترناسیونال »ا به ر فدراسیون سوسیالیستی کارگران
کنندگان کنفرانس ژوئیه، این اقدام را  تغییر داد. لنین در پیامی خطاب به شرکت« سوم

 ناپذیر شد. جدایی بین سیلویا پنکهرست و لنین برگشت  از آن پس، (37)شدت نکوهید. به
کارگرانرزم، 7296ی سال  در روز سوم ژوئیه هایی موقت در جهت  امهقطعن  ناو

حزب »برای حزب کمونیست )بخش بریتانیایی انترناسیونال سوم( منتشر کرد:  ای برنامه
داری برای  توان از نهادهای سلطه و تشکیالت سرمایه با این باور که نمی کمونیست،

مقاصد انقالبی بهره برد، از مشارکت در پارلمان و سیستم حکومت محلی بورژوایی 
ای  ، حملهیکبیماریکودکانه؛روانهکمونیسمچپلنین در کتاب «. کند اجتناب می

ویژه سیلویا پنکهرست و  های بریتانیایی و به شدید به جناح چپ افراطی کمونیست
 نمود. 1ویلیام گاالچر

بینی مارکسیستی  گسست سیلویا پنکهرست از لنین تصادفی نبود. او هرگز جهان
 در ظاهرسیلویا از خواست حق رأی برای بزرگساالن  نداشت و بنابراین، گرچه حمایت

یکدیگر کاماًل متمایز بود. سیلویا پنکهرست  باها  آن ی رویکرد شیوههمان نظر لنین بود، 

                                                                        
1. William Gallacher (1881-1965) 
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کرد که این خواست که پارلمان حق رأی به زنان اعطا  به مدت دو دهه چنین استدالل می
های  لنین تمامی خواستاز نظر  ،خود حیاتی است. از سوی دیگر خودی کند، به

ی طبقاتی کارگران برای دستیابی به قدرت و سوسیالیسم بودند. از  دموکراتیک، تابع مبارزه
ارتقا نداد، عیار  قاطع و تمام ای ی حق رأی را به سطح مسئله گاه مسئله رو، لنین هیچ این

یا پنکهرست بود. تا وقوع انقالب اکتبر، حق رأی برای سیلویا  آنچنان که برای سیلو
  یک تابو. بر مبنای همان توتم، –و پس از آن نفرتی مطلق بود  – یک توتم – ضرورتی مطلق

های بورژوا را توجیه  اش با فمینیست وچندساله سیلویا پنکهرست همکاری چندین
کرد؛ و بر مبنای همان تابو، جدایی از لنین را، یعنی کسی که همواره مبارزه برای حق  می

 کرد و نه یک اصل. تیک ارزیابی میرأی را یک تاک
تمامی وقف حمله به  خود را به ناوکارگرانرزم  در طول سه سال  پس از این گسست،

، این 7299تا سپتامبر سال  7297ی سال  لنین و انترناسیونال کمونیستی کرد. از ژوئیه
نتشر کرد. ای مقاله از و در ستایش رهبران آنارشیست، و حمله به لنین م نشریه مجموعه

نوامبر  90پیکارهای صنعتی کارگران کاماًل در نشریه ناپدید شد اما به جای آن، از روز 
عنوان کلید مبارزه با  را به 1های زبان اسپرانتو ای از درس پیوسته مجموعه 7297سال 

زبانای به نام  کرد )سیلویا پنکهرست حتی کتابچه ناسیونالیسم چاپ می یا دلفس،
 منتشر کرد(.یندهالمللیآبین

شاید بهترین شاخص تغییر جهت کامل سیلویا پنکهرست پس از قطع ارتباط با 
کمینترن و فقدان رهنمون و خط مشی مشخص، تغییراتی باشد که در زیرعنوان  نشریه به 

برداشته شد « الملل برای کمونیسم بین»، زیرعنوان 7299وجود آمد. در دوم دسامبر سال 
ما خواهان پایان »و « های قاطع و زبانی صریح برای اندیشه»های  عنوانو به جای آن، زیر

برای استقالل اندیشه و همبستگی »، «برای خدمات متقابل»، «مزدبگیری هستیم

                                                                        
1. Esperanto  
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گان همواره  پیشه قناعت»و حتی زیرعنوان « بدون مالیات تحت کمونیسم»، «عملی
 قرار گرفت.« مندند سعادت

کارگراننارزمانتشار   عجب بلبشویی!  7293ی سال  ژوئیه 73ی روز  با شماره و
یروسیاحت ادامه داد. او به هایله   عنوان مدافع متوقف شد، اما سیلویا پنکهرست به س 

 7255، امپراتور مرتجع و ستمگر اتیوپی، به زندگی خود پایان داد. او در سال 1سالسی
یخفرهنگیکتاب  یکتار پاسدار آموزش، »رد: را به هایله سالسی تقدیم ک اتیوپی؛

 «.اش در جنگ و صلح پیشاهنگ ترقی، رهبر و مدافع خلق

دستیابیزنانانگلیسیبهحقرأی

دست  ساله در انگلیس حق رأی به 86ساله و زنان  97ی مردان  ، همه7273در سال 
آوردند. زنان همچنین در این سال، حق کاندیداتوری در پارلمان را کسب کردند. در سال 

سالگی برخوردار شدند. با این توضیحات،  97زنان همانند مردان از حق رأی در   ،7293
های هواداران حق رأی،  ی فعالیت ، نتیجه7273اکنون پرسش این است که آیا قانون سال 
 اش کریستابل یا سیلویا بود؟ زنانی همچون املین پنکهرست یا دختران

ی اعتالی  نگلیس با مشاهدهپاسخ منفی است. هرگز چنین نبود. طبقات حاکم ا
با منحرف ساختن رزمندگی فزاینده  کوشیدند  انقالبی که در پی انقالب روسیه پدید آمد،

ای از  راه کسب قدرت کارگران را سد کنند. ارتش انگلیس با مجموعه  به مسیر پارلمانی،
تصابی شدند تا جنبش اع بایست به گالسکو اعزام می ها می رو شد. تانک ها روبه شورش

تواند روی  نگران بود که آیا می 2اما لوید جرج  ساعت کار را درهم بکوبند، 36قدرتمند 
ی  های ناخوشایند خود حساب کند یا خیر. به گفته نیروهای نظامی، برای انجام اقدام

اند، برقراری  ی انقالبی  ی فرعی مبارزه های جدی در کلیت خود، نتیجه لنین، اگر رفرم
اتریش، مجارستان،   ر در آلمان و اعطای حق رأی همگانی در آلمان،جمهوری وایما

                                                                        
1. Haile Selassie (1892-1975) 

2. Lloyd George (1863-1945) 
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ی انقالبی کارگران و در  های بالتیک ... انگلیس، محصوالت فرعی مبارزه لهستان، دولت
ی انقالبی بود. اعطای حق رأی به  عین حال اقداماتی در جهت مسدودسازی این مبارزه

ها کارگر به رهبری لنین، تروتسکی،  نی میلیو واکنشی بود دربرابر مبارزه  زنان،
 لوکزامبورگ و لیبکنخت و نه محصول فشار جنبش حق رأی در بریتانیا یا آلمان.

گیرینتیجه

دهی  حکایت جنبش زنان در انگلیس در اوایل سده، درست همچون جنبش سازمان
کاری،  لحاظ صنعتی و سیاسی، حکایتی فرخنده نبود. محافظه کارگر به زنان طبقه

ی  هایی جدی به طبقه گرایی که بر جنبش کارگری غالب بود، آسیب گرایی و فرقه صنفی
ی آن ویرانی  ویژه به اعضای زن این طبقه وارد آورد. نتیجه کارگر به طور کل و به

های  ها و پلیدی که از تمامی نابکاری کارگر در حالی دهشتناکی بود. زنان طبقه
زمان به ائتالف با بانوان  رونویسی کرده بودند، هم گرحزب کارها و   بوروکراسی اتحادیه

شدت تضعیف و مختل  کارگر برای مبارزه به لیبرال سوق داده شدند. توانایی زنان طبقه
یا پنکهرست که پیشرفته ترین رهبر زنان سوسیالیست بود، قادر به بیرون  شد. حتی سیلو

ی انگلیس سایه افکنده بود. ای نشد که بر جنبش کارگر آمدن از منجالب روشنفکرانه
 های فراوان  او به پوچی انجامید. شجاعت و تالش
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در  7279امیلین الورنس در حال سخنرانی برای جمعیت، امیلین و همسرش تا سال 
WSPU  7263فعالیت داشتند، میدان ترافالگار، سال 

 ،Corruganzaی آرتور در حال سخنرانی برای جمعیت، اعتصاب کارخانهماری مک
 7263لندن سال 
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آرتوردر حال سخنرانی میان جمعیت طی اعتصاب زنان  زنجیرساز در شهر ماری مک
 7276کاردلی هیث، سال 

آمیز زنان پس از اعتصاب موفقیت –تصویری از زنان کارگر زنجیرساز 
در شهر کاردلی  فدراسیون ملی زنان کارگری کارگر زنجیرساز، شاخه

 رسید 7277عضو در سال  7166هیث به 
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، سال EFLSسیلویا پنکهرست در حال سخنرانی برای جمعیت، بیرون از دفتر مرکزی  
7263 

ی عبوس ی خندان  زنان و چهرهچهره
نان از مقام رسمی پس از جلوگیری ز

ی پاتریک ها، منطقهنشیناخراج اجاره
 7275گالسکو، سال 

بها که اعتصابی گسترده علیه افزایش اجاره
ی  دست زنان سازماندهی شد، منطقهبه

 7275کالیدساید، سال 
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فرانسهانگیزحکایتغم
 

کارگر، ناکامی سوسیالیسم  های زنان طبقه ی جنبش یکی از تناقضات تاریخچه
ی آنان در انقالب  است؛ با وجود نقش برجسته و قهرمانانه  دهی زنان فرانسوی در سازمان

 .7317و کمون پاریس سال  7132سال  کبیر
اقتصاد صنعتی های کوچک بر  ی بیستم، کارگاه ی نوزدهم و آغاز سده در پایان سده

 5155666یک از  نشان داد که در هر 7320فرانسه چیره بودند. سرشماری سال 
. از این مشغول به کار هستندکارگر  555طور میانگین  کشور، به« ی صنعتی مؤسسه»

که بیش از  یا تعداد بیشتری کارگر داشتند، در حالی 75666عدد،  757تعداد، تنها 
ی دیگر سه یا چهار کارگر  مؤسسه 365666دو کارگر و کارگاه تنها یک یا  3665666

کارگر  76کارگاه کمتر از  5835566  مؤسسه، 5155666استخدام کرده بودند. از 
حتی در پاریس، پایتخت و مرکز اصلی   ی نوزدهم، در پایان سده (7) داشتند.
کار  ههای کوچک یا متعلق به خود مشغول ب وتولید، اکثر کارگران در کارگاه ساخت
 (9)بودند.

کرد، حتی در  ها منعکس می ماندگی، خود را در ضعف شدید اتحادیه این عقب
دهی شده  آهن که در دیگر کشورها به خوبی سازمان هایی همچون معادن و راه رشته

ها بودند و  درصد از کارگران واجد شرایط، عضو اتحادیه 952تنها  7266بودند. در سال 
این ارقام شامل کارگران عضو  (8) درصد رسید. 352به این نسبت  7277در سال 

، دو پنجم از کل کارگران را 7273شد که در سال  یا کاتولیک هم می« زرد»های  اتحادیه
ی  یافته در واقع در تعداد زیادی اتحادیه کارگران سازمان (3) در خود سازمان داده بودند.

کنفدراسیون پیوسته به  سندیکاهاِی ی پراکنده بودند. میانگین اعضا  (سندیکاهاکوچک )
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نفر افزایش  966، به 7273که تا سال   نفر بود 766تنها  7269در سال  1اتحاد ث.ژ.ت.
نفر متشکل شده  85321کارگر،  715008از مجموع  7321یافت. در لوار در سال 

 75791 ها تنها ی مختلف پراکنده بودند که بزرگترین آن اتحادیه 76بودند، این تعداد در 
ی  اتحادیه 851کارگر ساختمانی عضو اتحادیه، در  865666 (5)نفر عضو داشت.

  (0)گوناگون سازمان یافته بودند.
ثبات بودند؛ اکثرًا، به  دست و بی های فرانسه افزون بر کوچکی، همچنین تهی اتحادیه

اشتند. های اجرایی خود د زحمت پول کافی برای تأمین هزینه جز کارگران چاپخانه، به
اعتصاب، کمک معمول و  30تنها در   اعتصاب، 75618از  7263حتی تا اواخر سال 

 (1)اعتصاب این کمک نقدی بود. 80منظم برای اعتصاب داده شد. و فقط در 
ندرت وجود  ی نوزدهم به های کارگری تا پایان سده های ملی اتحادیه فدراسیون

بودند. تنها کارگران چاپخانه، یک دست  داشتند، و به همان نسبت هم ضعیف و تهی
ی  کنگرههمتای  – (کنفدراسیون عمومی کار) ث.ژ.ت.ثر داشتند. ؤسازمان ملی واقعًا م

تأسیس شده بود. آن هم سازمانی  7325در سال  –( در بریتانیا TUC) 2ها اتحادیه
ن رأی یکسا از حق    ضعیف و فاقد انسجام بود. هر اتحادیه، بدون توجه به وسعت آن،

عضو همان تعداد رأی  91با مجموع   ها، ترین اتحادیه برخوردار بود. شش عدد از کوچک
ی اجرایی  عضو. کمیته 265666ها، با مجموع  داشتند که شش عدد از بزرگترین اتحادیه

های کوچکی که قادر نبودند نمایندگان خود را به  به وکالت از سوی اتحادیه ث.ژ.ت.
درآمد آن بالغ بر  ،7276سوم آرا را در اختیار داشت. در سال  کنگره بفرستند، حدود یک

برای حمایت از اعتصاب عمومی یکم ماه  .ژ.ت. ثپوند( بود.  366فرانک ) 965666
و در مجموع مبلغی مضحک معادل  –، تقاضای کمک مالی نمود 7260مه در سال 

 (3)دریافت کرد.  پوند( 956فرانک ) 55666

                                                                        
1. CGT (Confédération Générale du Travail) 

2. Trades Union Congress 
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درصد کل  83ها  آن 7277ها بسیار اندک بود. در سال  هتعداد اعضای زن اتحادی
 (2)دادند که در مقایسه با دیگر کشورها نسبت بسیار زیادی بود. مزدبگیران را تشکیل می

به   (7273درصد در سال  351عماًل نسبت زنان عضو اتحادیه در فرانسه )  با وجود این،
ای در فرانسه  اتحادیه  که کل جنبش راچ  بود،  (7278درصد در سال  352ی آلمان ) اندازه

نفر(  325803تنها  7273تر و تعداد زنان کارگر متشکل بسیار ناچیز )در سال  ضعیف
 (76) بود.

، 7266های صرفًا زنانه بودند: در سال  تعداد چشمگیری از این زنان، عضو اتحادیه
با آلمان که عماًل  این ارقام در مقایسه (77)درصد. 9352، 7277درصد، و در سال  7558

هایی که  ای در آن وجود نداشت، بسیار نامطلوب است. در رشته ی زنانه هیچ اتحادیه
رزمندگی زنان کمتر از مردان  –همچون نساجی  –زنان و مردان عضو یک اتحادیه بودند 

ای چشمگیر، کمتر از  گونه کنندگان به طور کلی نسبت زنان در میان اعتصاب نبود، اما به
های اعتصابی  با این حال، هرجا که جنبش (79)ی اقتصادی بود. ت زنان در آن شاخهنسب

 (78)یافت. ، تعداد زنان اعتصابی افزایش میشد میبزرگ برپا 

خواهییمهلکسنتجمهوریوزنه

ی بیستم بود.  تفکیک  ایدئولوژیکی و سازمانی، شاخص سوسیالیسم فرانسوی تا سده
های  ی احزاب و گروه کوشید، همه ل دوم سوسیالیستیانترناسیونا، 7265در سال 

سوسیالیست در فرانسه را متحد سازد. در نتیجه، شش گروه ملی سوسیالیستی موجود و 
 – 1حزب سوسیالیست متحدای در یکدیگر ادغام شدند و  های منطقه تعدادی از سازمان

 شدیداً  حزباین ( را تشکیل دادند. SFIO) 2فرانسوی انترناسیونال کارگری ی شاخه

                                                                        
1. Parti Socialist Unifié 

2. section française de l’International ouvrier 
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های خود را چنین  قرار داشت و کاماًل رفرمیست بود. ژوره دیدگاه 1تحت نفوذ ژان ژوره
 بندی کرد: جمع

عمال خشونت و آژیتاسیون  انحصاری این یا آن فراکسیون اجتماعی، بلکه ... عدالت نه با ا  
ی زحمتکش باید ها و بورژواز ... توده وجود آید باید به با نوعی جنبش ملی است که می

 (73) داری با یکدیگر متحد گردند. های سرمایه جهت نابودی امتیازها و سوءاستفاده

های اجتماعی به حزب پیوستند؛  ای از گرایش طیف گسترده»به این ترتیب، 
درصد اعضای حزب،  71داران کوچک ) صنعتگران در کنار کارگران کارخانه، حتی مغازه

سوم  درصد اعضای حزب، یک 1بان بارها بودند( و دهقانان )ها صاح نیمی از آن تقریباً 
در  حزب سوسیالیستآمیختگی،  با وجود این درهم (75)«.ها مالکان زمین بودند( آن

اعضای حزب از  7273و  7265های  ای کامیاب نشد. بین سال ی توده دستیابی به پایگاه
یسه با حزب این در مقا (70)نفر افزایش یافت. 285976نفر به  835033

بیش از نیم میلیون عضو داشت، رقمی ناچیز  7273دموکرات آلمان که تا سال  سوسیال
 است.

خواهی که سوسیالیسم فرانسوی از درون آن برخاسته بود، از بنیاْد  سنت جمهوری
ضدفمینیستی بود. اساس آن، ترس از این بود که زنان تحت فرمان کلیسای کاتولیک 

، 7125ها در سال  انقالبی زنان گرسنه به هواداری از کاتولیکباشند. گویا، شورش ضد
را از یادها  7317و  7333، 7128تا  7132های  های زنان کارگر انقالبی در سال قهرمانی

مانیفستدر  2، گراکوس بابوف7120زدوده بود. اندکی پس از این رویداد، در سال 
ر است، جنسخود پذیرفت که در جمهوری کمونیستی که او برابری ، درست یتمتصو 

 تواند دلیل کافی برای سلب حقوق سیاسی باشد. همچون سن، می

                                                                        
1. Jean Jaurés (1859-1914) 

2. Gracchus Babeuf (1769-1797) 
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که تحت  ، زن کمونارد، با حق رأی زنان تا هنگامی1یک سده پس از آن، پائول مینک
خواهی،  ی مهلک سنت جمهوری وزنه (71)تأثیر کلیسا هستند، مخالفت کرد.

 دهی زنان را در کل به عقب راند. سازمان
یابی زنان را،  ، پیوسته سازمان7265فروپاشی احزاب سوسیالیست پیش از سال 

ی وابستگی  واسطه انداخت. زنان سوسیالیست اولیه، به حتی بیش از مردان، به تأخیر می
ی  یافتند، چیزی که وجه مشخصه های گوناگون، خود را جدا از یکدیگر می گروه به خرده

ش بود. هربار که گروهی کوچک از زنان دچار  ینسوسیالیسم فرانسوی در مراحل تکو
که چنین  در حالی  شد، اش تمام می شد، این انشعاب به قیمت هستی انشعاب می

 کاست. می نرویدادی در احزاب تنها از تعداد عضوهای آنا
گیری از میان زنان بود. افق دید  ترکیب اجتماعی احزاب سوسیالیستی هم مانع عضو

ش نسبت به زنان بود.  بخش دیدگاه ر کارگاهی کوچک، الهاممحدود یک کارگر، د
خود  ها پس از مرگ  ، ایدئولوژی کاماًل متناسب با این کارگران بود و دهه(73)پرودونیسم 

 ی دربارههای ارتجاعی پرودون  ، هنوز بر جنبش کارگری فرانسه حاکم بود. دیدگاهپرودون
 زنان بر جنبش کارگری فرانسه چیره بود.

ی کارگران فرانسوی در پاریس برگزار  ، زمانی که نخستین کنگره7310اکتبر سال در 
نخستین موضوع دستورجلسه بود. مردان حاضر در کنگره به   ی کار زنان، شد، مسئله می

مرد، که »روشنی اعالم کردند که به نظر آنان زنان باید به شوهران خود متکی باشند: 
«. اش به دست آورد مزد کافی برای تأمین معاش خانوادهنیرومندتر و پرزورتر است باید 

ها فهمیده بودند دستمزد مردان کفاف نخواهد داد، پس به این رضایت  اما از آنجا که آن
کاری در خانه. به این  دادند که کار زنان مجاز است، اما تنها در خانه و با انجام قطعه

تصویب نمود که برای   زن داشت( ی مربوط به این مسئله )که دو عضو کمیته ،ترتیب

                                                                        
1. Paule Mink (1839-1901) 
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تباهی اخالق است، )اخالق( مذهب واقعی کارگران »به معنای  ها در کارخانهزنان، کار 
 (72)«.است

در شهر لیون، به همین نتایج رسید. زن باید  7313ی سال  دومین کنگره، در فوریه
گیرد  بر عهده می  شی تازهتا روزی که نق»بتواند خود را تأمین کند تا استقالل یابد، اما تنها 

شود و مراقبت و کاری را با خود به کانون  دار می شود، یعنی زنی خانه و همسر و مادر می
تمام روز برای انجام امورات  به کم معادل با کار مرد است. او آورد که دست خانواده می
 (96)«.درخانه نیاز دا

ای، کار  در قطعنامه 1ها حادیهفدراسیون ملی ات  ،7333در سال   ده سال پس از آن،
 ث.ژ.ت.خواند. مجددًا ده سال بعد، پس از تشکیل « انگیز نفرت»صنعتی برای زنان را 

مردان »تصویب نمود که  7323ی سال  در کنگره ث.ژ.ت.چیز تغییر نیافته بود.  هیچ
ا اصل برابری  کامل ر ث.ژ.ت.بود که  7285سرانجام در سال  (97).«اند آور  زنان نان

 پذیرفت.

 هماوردجوییضعیففمینیسمبورژوایی
دهی زنان را  های بورژوا بود که تالش برای سازمان هماوردجویی فمینیست ،در واقع

ها به صدها هزار هوادار  آن  های آلمان برانگیخت، سازمان  دموکرات حزب سوسیالدر 
صدها هزار زن را در  کردند. در بریتانیا نیز طرفداران حق رأی توانستند خود مباهات می

ارزی نداشت، آنجا جنبش فمینیستی  ها در فرانسه هم راهپیمایی بسیج کنند. این
 بورژوایی بسیار ضعیف بود.

 7300در سال  2ی حقوق زنان انجمن برای مطالبهنخستین سازمان فمینیستی، 
نفر  706تا  756با  3انجمن برای ترقی سهم زنانتأسیس شد. چهار سال پس از آن، به 

                                                                        
1. Fédération national des syndicats 

2. Société pour la Revendication des Droits de la Femme 

3. Société pour l’Amelioration du Sort de la Femme 
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کننده تبدیل شد. مقاماْت آن انجمن را در سال  شرکت 79یا  76عضو و جلساتی با حدود 
انجمن فرانسوی برای حقوق ، انجمن با نام جدید 7339سرکوب کردند. در سال  7315

 20عضو داشت. از این تعداد  723تنها  7338کار خود را از سر گرفت، که تا سال  1زنان
ی  تنها شاخه 7335کردند. در سال  های آن ایفا می هم در فعالیتنفر مرد بودند و نقشی م

خارج از پاریس آن، در شهر نانت، از هم پاشید و بسیاری از مردان آن را ترک کردند. تا 
 (99)مرد بودند. شان،نفر 88عضو داشت که  25، این انجمن 7329سال 

را  انجمن حق رأی زنانتر به نام  ، سازمانی رادیکال2، اوبرتین اوکلر7313در سال 
عضو  موظف به پرداخت حق عضویت  73تنها  7336بنیان گذاشت، اما تا سال 

عضو داشت. در  795تنها  7263این انجمن طبق ارزیابی پلیس در سال  (98)داشت.
ی فرانسوی  اتحادیه –گذاری شد  یک سازمان فمینیستی بورژوایی جدید پایه ،7262سال 

عضو دارد، اما  765666مدعی بود که  7278ن سازمان در سال . ای3برای حق رأی زنان
های  ها و اتحادیه داد که شامل کانون ها را پوشش می این رقم ائتالف شماری از انجمن

های اتحادیه عمدتًا متشکل بود از  زنان کارمند و کارگران پست و تلگراف بود. خود شاخه
از یک شهر از شهرهای معدودی که  دانشجویان زن و بنا به اذعان خودشان، در بیش

 (93)افتاده بودند. شعبه داشتند، اعضای آن افرادی تک

آوردهایناچیزره

 7316ی  ای  بین آغاز حیات احزاب سوسیالیستی در اواخر دهه ی نیم سده در فاصله
و پایان جنگ جهانی اول دستاوردهای جذب زنان به جنبش سوسیالیستی بسیار ناچیز 

ترین حزب  (، بزرگPOF) 7حزب کارگران فرانسهنگار  تاریخ  ،8الردبود. سی. می

                                                                        
1. Ligue Française pour la Droit des Femmes 

2. Hubertine Auclert (1848-1914) 

3. Union française pour le Suffrage des Femmes 

4. C. Millard 

5. Parti Ouvrier Français 
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های  نفر و در سال 96تعداد زنان عضو را  7328تا  7326های بین  سوسیالیست، در سال
درصد  شود دو و سه کند که به ترتیب می نفر اعالم می 58این تعداد را  7322تا  7323

دلیلی وجود ندارد  (95)ختران اعضا بودند.اعضا. نیمی از این زنان در واقع همسران و د
که گمان کنیم دیگر احزاب سوسیالیستی درصد بیشتری عضو زن داشتند. برعکس، 

 ای بیشتر داشت. نسبت به دیگر احزاب، برای زنان جاذبه حزب کارگران فرانسه
ال در احزاب  نگار خاطر نشان می تاریخ باکسر   سازد که مجموع زنان سوسیالیست فع 

اعضا یا در میان  فهرستشان در  به جز همسران و دخترانی که نام»ی بیستم،  آغاز سدهدر 
صد نفر و در سراسر کشور  بیش از یک  ،«شود ها ظاهر می های نمایندگی در کنگره هیئت

شکایت « زن جوان سوسیالیستی» 7279در سال  (90)بیش از پانصد نفر نبوده است.
ها  ن سوسیالیست وجود ندارد و در پاریس هم شمار آنها، زن جوا کرد که در استان می

 «. را بگوید شانکشد تعداد خجالت میآدم »اندک است که   چنان
، که حزب سوسیالیست نخستین ارقام رسمی تعداد زنان عضو خود را 7289تا سال 

درصد  کل اعضا افزایش یافته 759نفر یعنی معادل  95366اعالم کرد، این تعداد تنها به 
حکایت زنان سوسیالیست در فرانسه عمدتًا  (91)ترین رقم در اروپا بود. ود که پایینب

هایی بزرگ و باثبات  گاه اقدام به ایجاد سازمان حکایت افرادی مستقل است که هیچ
 (93)ای. نکردند، چه رسد به برانگیزاندن جنبشی توده

ای و فشار  اتحادیه  کاه بود: ضعف شدید جنبش عوامل بازدارنده در فرانسه توان
عنوان بخشی از  خواهی و پرودونیسم  ضدفمینیست. کارگران زن، به بار جمهوری زیان
توانستند خود به تنهایی بر تمامی موانع  نمی –تر آن  و بخش ضعیف –ی کارگر  طبقه

و یکی از موانع اصلی، تقسیم جنسی  –موجود بر سر راه پیشرفت طبقه در کل فائق آیند 
ی  نشانه –ستیزی پرودونی  واکنشی طبیعی به زن –طلبی زنان  بود. جدایی خود طبقه

دهی زنان در جنبش  وجه به غلبه بر موانع موجود بر سر راه سازمان ضعف بود و به هیچ
 رساند. سوسیالیستی یاری نمی
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1

انقالبوضدانقالبدرروسیه
 

های مردم در  است. در هیچ زمان دیگری توده  ، بزم ستمدیدگان و استثمارشدگان انقالب»
پیش  عنوان سازندگان نظم نوین اجتماعی قدم به جایگاهی نیستند که چنین فعاالنه به

 )والدیمیر ایلیچ لنین(«. گذارند

 7271طور کلی در انقالب  ی کارگر به المللی زنان کارگر همچون طبقه نجنبش بی
ی عطف رهایی زنان بود:  ترین ستیغ خود رسید. انقالبی که نقطه سابقه روسیه به بی

نخستین رویدادی که طی آن برابری کامل جنسی، سیاسی و اقتصادی زنان در دستورکار 
ی نظارت زنان کارگر بر شرایط  لید، مسئلهتاریخی قرار گرفت. با نظارت کارگران بر تو

 بازتولید به میان آمد.
ی قوانین سیاسی، شهروندی، اقتصادی و خانوادگی نوین به هدف زدودن  مجموعه

های متمادی نابرابری تدوین شد. دولت نوپا، حق رأی کامل را برای زنان  ی قرن باره یک
چنان تصویب کرد که ازدواج در  تضمین کرد، قوانین مربوط به طالق و حقوق مدنی را

ای داوطلبانه بود، تمایز میان فرزندان قانونی و غیرقانونی را از میان برداشت،  ها رابطه آن
شکلی برابر با مردان تصویب کرد، به زنان دستمزدی برابر  حقوق اشتغال را برای زنان به

ی نامشروع، زنای با  با مردان داد و مرخصی بارداری  با حقوق را همگانی کرد. رابطه
، 7272ی سال  های بزهی حذف شدند. در ژوئیه نامه گرایی از نظام جنس محارم و هم

یسد: لنین توانست با غروری قابل  درک بنو

ی زنان، هیچ حزب دموکراتیکی در جهان،  موقعیت زنان را در نظر بگیرید. پیرامون مسئله
  صدم کاری را انجام نداده ها سال، یک های بورژوایی طی ده ترین جمهوری حتی در پیشرفته
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ایم. ما به واقع قوانینی ننگین  است که ما در نخستین سال به قدرت رسیدن خود انجام داده
داد را با خاک یکسان کردیم، از جمله قوانین  که زنان را در جایگاهی نابرابر قرار می

رسمیت  ی به وانینی که اجازهی آن با تشریفاتی مشمئزکننده، ق ی طالق و احاطه محدودکننده
کرد و قوانینی  ها را تحمیل می داد و تجسس برای پدران آن شناختن کودکان نامشروع را نمی

است و در   داری ها، ننگ بورژوازی و سرمایه شمار که ماندگاری آن از این دست. قوانینی بی
 (7)شوند. تمامی کشورهای متمدن یافت می

 نین با غرور اعالم کرد:در دومین سالگرد انقالب، ل

ترین کشورهای  مانده در طول دو سال به قدرت رسیدن اتحاد شوروی در یکی از عقب
انجام شده است بیش از آن « جنس قوی»اروپا، کاری که برای رهایی زن و برای برابری او با 

های  سال، همگی  کشورهای پیشرفته، روشنفکر و جمهوری 786است که طی 
 (9)ان انجام داده بودند.جه« دموکراتیک»

 و نوزده سال پس از انقالب اکتبر، تروتسکی با نگاهی به گذشته چنین نوشت:

نهادی منسوخ،  – اصطالح کانون خانواده کرد انقالب تالشی قهرمانانه برای ویرانی  به
مرگ در آن مشغول انجام  تا کننده و راکد که زن طبقات زحمتکش از کودکی کسل

ی  های جامعه داری  خانوار در نهاد .. حل شدن کامل وظایف خانهکارخانگی است .
ها در همبستگی و کمک متقابل، به زنان ارمغان داده  کردن تمامی نسل سوسیالیستی، متحد

 (8)گونه به زوج عاشق، رهایی واقعی از زنجیرهای کهن  هزارساله. شد و بدین

ی کلیسا شد و پیش  نامه شش هفته پس از انقالب، ازدواج محضری جایگزین نظام
از پایان یک سال، قانونی برای ازدواج وضع شد که بر مبنای برابری کامل حقوق بین زن 

دسامبر سال  72قرار داشت. فرمان « نامشروع»و شوهر و نیز بین فرزندان قانونی و 
، طالق را بسیار آسان کرد: اگر طالق با رضایت هر دو طرف صورت گیرد، ازدواج 7271

ی غیررسمی  کوتاهی  شود. اگر یکی از دو طرف خواستار آن باشد، جلسه جا فسخ میدر 
ه در دادگاه تشکیل می ای، هیچ ستیزی، هیچ مدرک یا شاهدی   شود. بدون نیاز به هیچ ادل 

جماهیر شوروی به تنها کشور اتحاد  ،عام. بنابراین و هیچ اندرز  تلخ و دردناکی در مأل
اکتبر  71ی نام زوجین، قانونی در روز  طالق بدل شد. درباره جهان با آزادی کامل در
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خانوادگی مشترکی استفاده کنند ... هنگام  افراد متأهل از نام»کرد:  بیان می 7273سال 
خانوادگی  شوهر )داماد( یا زن  توانند انتخاب کنند که نام ثبت ازدواج زوجین می
تروتسکی نام همسرش ناتالیا  (3)«.رگزینندخانوادگی هر دو را ب )عروس( یا پیوندی از نام

سدوف را برای مقررات شهروندی برگزید و پسرشان نیز نام مادرش را گرفت. در قانون 
 نوین همچنین آمده بود:

رود و هیچ تفاوتی بین روابطی که در  شمار می نسب واقعی است که بنیان خانواده به
اند، وجود ندارد.  ز ازدواج شکل گرفتههای قانونی و شرعی و یا خارج ا چارچوب ازدواج

هایی دارند که  نشده دارند، حقوقی برابر با آن های ثبت فرزندان والدینی که ازدواج
 (5)شان ثبت شده است. ازدواج

ها  ها از همان ابتدا اندیشیدند که برای رهایی زنان، اعمال برخی محدودیت بلشویک
ط وولد ضروری است. لنین به قوانین ضد سق دبر تعداد اعضای خانواده از طریق کنترل زا

گاهی ها  های پیشگیری از بارداری تاخت و آن ی روش بخشی در زمینه جنین یا مخالف آ
کنند،  داری را درمان نمی های سرمایه این قوانین رنجوری»را تزویر طبقات حاکم خواند. 

فرمان قانونی  (0)«.کنند تر می تر و سخت های تحت ستم دردناک ها را برای توده صرفًا آن
جماهیر شوروی نخستین اتحاد  (1)صادر شد. 7296شدن سقط جنین در نوامبر سال 

کشوری در جهان شد که سقط جنین را قانونی کرد. به منظور حفاظت از سالمت زنان 
ای در  هایی باید آزادانه و بدون هیچ هزینه چنین عمل»... در حکم تصریح شده بود: 

شده که کمترین خطر  ناشی از  شوروی انجام شوند، آنجا شرایطی فراهم های بیمارستان
 (3)«.عمل را به همراه آورد

های  اما قوانین به تنهایی برای تحقق برابری واقعی زنان کافی نبودند. باید به بنیان
شد. برای تحقق آن، از راه تصویب مجموعه  ی سنتی هجوم برده می اقتصادی خانواده

حق ارث و انتقال دارایی متوفی به دولت اقدام شد، دولتی که قرار بود  قوانین الغای
ها،  ها، پرورشگاه اش برعهده گیرد: زایشگاه تصدی کار زنان را توسط نهادهای اشتراکی
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های عمومی، مراکز  های عمومی، خشکشویی ها، غذاخوری ها، مدرسه مهدکودک
 ها. لنین توضیح داد: رفوگری و مانند این

است،  ی خانگی بردهبخش برای زن، او همچنان  د تمامی این قوانین رهاییبا وجو
ها او را  کند. این اهمیت خانگی، او را خرد، سرکوب و ملول می سبب که کارهای بی بدین

کند. او نیروی کار خود را بر سر  فرساید و به آشپزخانه و نگهداری از کودکان زنجیر می می
دهد.  کننده و ویرانگر بر باد می خردکن، خسته اافتاده، اعصابپ هایی نامولد، پیش خرحمالی

، کمونیسم راستین، تنها در زمان و مکانی آغاز خواهد شد که نبردی زنانحقیقی  رهایی
داری در گیرد )نبردی به رهبری  پرولتاریا در  ی خانه وکمال علیه این کارهای بیهوده تمام

که دگردیسی  کالن جامعه ی تر هنگام به بیان دقیقکه قدرت دولتی را در دست دارد(،  حالی
 (2)شود. در جهت اقتصاد سوسیالیستی فراگیر آغاز می

که در سال نیرویکارزناندرپیشرفتاقتصادی،کولنتای در کتابی تحت عنوان
 نویسد: منتشر شد می 7298

ه است. در عنوان عنصری گریزناپذیر در زندگی برپا شد عمومی، در شهرها به  غذاخوری
طور  درصد جمعیت به 26ی نزدیک به  ، تغذیه7296تا  7272های  پتروگراد در طول سال

های غذاخوری  درصد جمعیت را در سالن 06شد. در مسکو بیش از  همگانی فراهم می
گون از دوازده  هایی گونا مراکز غذاخوری  عمومی به روش 7296نویسی کردند. در سال  نام

 کردند. یرایی میمیلیون شهرنشین پذ
کم در تاریخ زنان، کمتر  رفرمی است که اهمیت آن دست« جداسازی آشپزخانه از ازدواج»

 از اهمیت جداسازی کلیسا و دولت نیست ...
ریزی کرد نیز در تغییر شرایط زندگی  سازی نوینی که جمهوری کارگران پایه شرایط مسکن

ویژه برای افراد  ها و به عمومی برای خانواده های گاه ها، اقامت زنان نقش ایفا کرد. خوابگاه
ی جمهوری کارگران خوابگاه ندارد.  اند. هیچ کشور دیگری به اندازه مجرد در حال افزایش

های  گاه همچنین، از این مسئله هم نباید غافل شد که همه خواهان پیوستن به اقامت
خورترند؛ روشنایی و های عمومی همواره از واحدهای خصوصی در اند ... مسکن عمومی

ی مرکزی دارند؛  ها فراهم است؛ معمواًل آب گرم مداوم و آشپزخانه گرمایش در آن
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کنند؛ در برخی خشکشویی مرکزی، و در برخی نیز  ها را تمیز می ای آن نظافتچیان حرفه
 مهدکودک یا شیرخوارگاه موجود است ...

یق مختلف کارخانگی خانوار های عمومی از هر نوع آن و متناسب با سال با رشد مسکن
مجردی که خانواده دیگر واحدی مصرفی نباشد،  شود ... به ناگزیر به مرگی طبیعی دچار می

پیکر کنونی متالشی و برچیده خواهد  –قادر نخواهد بود در پیکر کنونی خویش باقی بماند 
 شد ...

کرد و  را به خانه زنجیر میها هم بار سنگینی بود و زن  اما... مراقبت از کودکان و پرورش آن
شود: دولت شوروی، به  ی نوینی نگاه می کشید. به مادری از زاویه در خانواده به بردگی می

این اصل، دولت شوروی  پیش چشم داشتننگرد. با  ای اجتماعی می آن چونان وظیفه
بر  های زنان و گذاشتن آن منظور برداشتن بار مادری از شانه شماری از اصالحات را به

 (76)کند. دوش دولت طرح می

ژنوتدل

 ها کارزاری سترگ برای بسیج سیاسی زنان به راه انداختند. کارزاری به بلشویک
هایی نوین که در قالب قوانین حقوقی و مدنی  نوین  منظور مطلع کردن زنان از ارزش

و گنجانده شده بود، قوانینی که حاکی از برابری زنان در زندگی اقتصادی، سیاسی 
ی  رهایی زنان کارگر مسئله»لنین اظهار کرد که  7272در سپتامبر سال  خانوادگی بودند.

اگر رهایی زنان بدون »به همین سیاق، اینسا آرماند نوشت:  (77)«.خود زنان کارگر است
 (79)«.کمونیسم ممکن نیست، کمونیسم هم بدون رهایی کامل زنان ناممکن است

 پردازد: زتکین بیشتر به این مسئله می لنین در گفتگوی خود با کالرا

مان باشند دیکتاتوری پرولتاریا را به سرانجام  ها زن طرف توانیم بدون آنکه میلیون ما نمی
ی کمونیستی بپردازیم. باید برای  توانیم به ساخت جامعه ها نمی بدون آن ،برسانیم. همچنین

 ش و پژوهش کنیم ...جذب آنان راهی بیابیم. برای یافتن این راه، باید کوش
گیریم. ما هیچ سازمان  مان را از مفاهیم ایدئولوژیکی خود نتیجه می یابی ما تدابیر سازمان

خواهیم! زنی که کمونیست است عضوی از اندام حزب  ای از زنان کمونیست نمی جداگانه
ها حقوق و  از اندام حزب است. آنعضوی گونه که مرد کمونیست  است، درست همان
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تواند وجود داشته باشد. با وجود  ی مشابه دارند. در این باره اختالف دیدگاهی نمیوظایف
های کاری،  گروه – باید نهادهایی حزبمان را بر روی واقعیات ببندیم.  های این، نباید چشم

داشته باشد، معطوف  –شود  ها یا هر چیز دیگری که نامیده می ها، بخش ها، کمیته کمیسیون
ها با حزب و پرورش  ی زنان، برقراری ارتباط آن ی گسترده یدارسازی تودهبه هدف خاص  ب

یافته میان زنان  طبیعتًا نیازمند آن است که ما، به کار سازمان ها تحت نفوذ حزب. این کار آن
 (78)بپردازیم.

نوامبر سال  72ها، نخستین کنفرانس زنان پس از انقالب اکتبر را در روز  بلشویک
ها،  نفر از زنان  کارخانه 365666نماینده به نمایندگی از  ردند. پانصدبرگزار ک 7271
های وابسته به حزب در آن شرکت کردند. این کنفرانس  ها و سازمان ها، اتحادیه کارگاه

ها در انتخابات مجلس مؤسسان برگزار  ی جلب حمایت برای بلشویک ویژه به انگیزه به
 شد.

ی  نخستین کنگره حزب بلشویک، 7273امبر سال نو 70روز   یک سال پس از آن، در
سراسری زنان کارگر روسیه را برگزار کرد. کمیسیونی متشکل از اینسا آرماند، الکساندرا 

)دبیر حزب بلشویک(، این کنگره را  1کولنتای، کلودیا نیکوالیوا و یاکوف اسوردلوف
غانی را به استان سازمان فرستاد تا مقدمات  های مختلف می دهی کرد. کمیسیون، مبل 

 انتخابات محلی نمایندگان را فراهم کنند.
زن، شامل زنان کارگر و دهقان از مناطق  75731های کرملین،  در تاالر اتحادیه

شده در کنگره باشکوه بود: به سوی جلب  های ارائه دوردست کشور گرد هم آمدند. برنامه
اندرکار کردن زنان در  ی دستسو حمایت زنان به نفع قدرت اتحاد جماهیر شوروی؛ به

ی  داری خانگی و معیارهای دوگانه سوی نبرد با برده ها؛ به حزب، دولت و اتحادیه
 سوی برپایی  محل زندگی عمومی برای رهاسازی زنان از مشقت کار   اخالقی؛ به
 گری؛ به سوی پایان دادن به روسپی سوی حمایت از کار و بارداری  زنان؛ به خانگی؛ به

                                                                        
1. Yaakov Sverdlov (1885-1919) 
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نیکوالیوا  ی کمونیستی. ی آینده گردیسه کردن زنان چونان عضوی از جامعهسوی د
ریاست کنگره را بر عهده داشت. اسوردلوف از نمایندگان استقبال کرد. کولنتای و اینسا 

کرد. او  لنین در چهارمین روز کنگره سخنرانی های اصلی را ارائه دادند. آرماند، سخنرانی
کید بر اقداماتی که در دولت شوروی برای بهبود وضعیت زنان صورت گرفته  پس از تأ

های  ی تمامی  جنبش تجربه» تری فراخواند. بود، زنان را به ایفای نقش سیاسی  فعال
خواهی نشان داده است که موفقیت یک انقالب به میزان مشارکت زنان در آن  آزادی

 «.وابسته است
 .میان زنان کارگر انجامید یجتبلیغ و تروهایی برای  کنگره به پیدایش کمیسیون

ی کار سیاسی  های ویژه روش ،7272ی حزب در مارس سال  کولنتای در هشتمین کنگره
لحاظ سیاسی  او توضیح داد، از آنجا که زنان به ها را شرح و بسط داد. این کمیسیون

های سیاسی  ها بر اساس فراخوان کارگیری آن تر بودند، تالش حزب برای جذب و به عقب
او استدالل کرد که دلیل اصلی  واقع کامیابی چندانی نداشته است. همچنین، مومی بهع

ها و  نگرانی عدم مشارکت زنان در زیست سیاسی، ستمی است که بر آنان رفته است.
ربودند و از مشارکت او در  زن را از او می نیرویمراقبت از خانه و خانواده، زمان و 

کردند. کولنتای پیشنهاد کرد که راه  اجتماعی جلوگیری میهای فراگیرتر سیاسی و  فعالیت
لحاظ اجتماعی  هایی است که به ها به سوی پروژه جذب زنان به بلشویسم، کشاندن آن

های غذاخوری عمومی و  های روزانه، سالن ثمربخش باشند، همچون شیرخوارگاه
 بود.شان خواهد   ها که در خدمت رهایی زنان در زندگی روزمره زایشگاه

دار بودن و  رف زن خانهکند مبارزه کنیم تا او را از ص   ما باید با شرایطی که بر زنان ستم می
این آژیتاسیونی است نه  –مادر بودن رها سازیم. و این بهترین رویکرد نسبت به زنان است 

 (73)فقط با کالم، بلکه با عمل.

شناخته شد « با عمل آژیتاسیون»عنوان  ی کار سازمان سیاسی که به این قاعده
 (75)ی نخستین آن بود. های سازمان زنان بلشویک در دوره ی فعالیت خصلت ویژه
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کمیسیون آژیتاسیون و ی مرکزی بلشویک، نام  کمیته 7272در سپتامبر سال 
تغییر داد،  (ژنوتدلحزب ) 1را به بخش یا دپارتمان زنان پروپاگاندا میان زنان کارگر

های محلی  شاخه ی مرکزی که تحت رهبری اینسا آرماند بود. یتهی کم بخشی از دبیرخانه
های حزبی در هر سطحی متصل بودند، کارکنان آن داوطلبانی بودند از  به کمیته ژنوتدل

ها و  نیافته در کارخانه میان زنان حزب و مسئولیت انجام فعالیت میان زنان سازمان
 ه داشتند.ها به امور عمومی را بر عهد روستاها و دعوت آن

را تدوین و در کنفرانس  ژنوتدلبه  ندهده جهتاز اصول فهرستی اینسا آرماند 
ژنوتدل با  در مسکو ارائه کرد. 7296انترناسیونال اول زنان کمونیست در جوالی سال 

هدف مشارکت زنانی که عضو حزب بلشویک نبودند، تالش کرد تا بر این مضیقه غلبه 
درصد از   153نفر برابر با  355921تنها  7296در سال  تعداد کل زنان در حزب، کند:

 (70)کل اعضا بود.
بود. این  کنفرانس نمایندگان زنان کارگر و دهقانی اصلی،  دهنده واحد سازمان

کنفرانس از شوراها الگو گرفته بود. انتخاباتی میان زنان کارگر و دهقان برای انتخاب 
وپنج دهقان.  به ازای هر پنج کارگر یا هر بیستیک نماینده  –شد  نمایندگان برگزار می

های آموزشی تحت رهبری حزب شرکت  ها و کالس آنگاه این نمایندگان در نشست
متنقل   ای و تعاونی گون استانی، حزبی، اتحادیه های گونا کنند و سپس به سازمان می

ها،  ارستانها، بیم دهی نهادهای همگانی همچون غذاخوری شوند. نمایندگان در سازمان
های  افراد در دادگاه ها مشارکت داشتند. همچنین، این ها و مدرسه ها، مهدکودک زایشگاه

کردند. نمایندگان برای مدتی کوتاه  نقش خود را ایفا می قاضیمردمی و گاهی در مقام 
کردند، تعدادشان  اغلب دو تا سه ماه. زنانی که فعاالنه مشارکت می –کردند  خدمت می

تعداد کل نمایندگان را نزدیک به  ژنوتدل، 7298ی دوم سال  د. در نیمهبسیار بو
 (71)نفر گزارش کرد. 535666
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 927 ی طبقاتی و رهایی زنانمبارزه

برای بسیج زنان جهت کار پشتیبانی در جنگ داخلی اقدام  ژنوتدلافزون بر این، 
های سیاسی ارتش سرخ  دادند، در دپارتمان کرد. زنان خدمات پزشکی را انجام می

گا خدمت می گذاشتند، در بریگادهای کاری  شنبه و  ها اثر می سازی هکردند، بر آ
گیر  های همه سرپرستی و بیماری کردند، کارزارهایی بر علیه بی شنبه خدمت می یک

خانمان کمک  های سربازان ارتش سرخ و کودکان بی دادند و به خانواده ترتیب می
 (73)کردند. می

فرد »وادآموزی بود. به بیان لنین گسترش س ژنوتدلهای هر  ترین فعالیت یکی از مهم
سواد خارج از سیاست ایستاده است. او باید نخست الفبای خود را بیاموزد. بدون آن،  بی

ها و  ها، افسانه گویی ها، یاوه در کار نخواهد بود؛ بدون آن، شایعه  ی سیاسی هیچ اندیشه
های  مدرسه (72)«.ی سیاسی های فراوان وجود خواهد داشت، اما نه اندیشه تعصب

سوادآموزی، خود را به آموزش خواندن و نوشتن محدود نکردند، بلکه به ابزاری مهم در 
 ترویج کار سیاسی، فرهنگی و آموزش همگانی تبدیل شدند.

نادژدا کروپسکایا، یکی از رهبران جنبش سوادآموزی زنان بود. پیش از انقالب، او 
بود. اکنون، او توجه هر چه بیشتری را به های شبانه تدریس کرده  به کارگران در مدرسه

 کرد. این فعالیت معطوف می
ی حزب پاسخگو بود، نه تنها به تمامی امور داخلی  که به دبیرخانه ژنوتدلرهبر 

های زندگی که زنان در  کرد، بلکه تأثیرگذاری خود را به دیگر گوشه رسیدگی می ژنوتدل
های  ها و زمینه لشویک که مسئولیتآن مشارکت داشتند، گسترش داد. رهبران زن ب

ماریا  کروپسکایا )آموزش( و، )زایمان( 1مخصوص به خود را داشتند، همچون لیبیدوا
پیوند دادند. بدین  ژنوتدلهای  های خود را با فعالیت نگاری(، فعالیت اولیانوا )روزنامه

 (96) گسترش یافت. ها ژنوتدلی ملی  ترتیب، جنبش زنان بلشویک فراتر از شبکه

                                                                        
1. V.P. Lebedeva 
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)زن کمونیست(.  کمونیستیکاای ماهانه مختص به خود داشت با نام  ژنوتدل نشریه
بود. گروه سردبیری  این نشریه شامل  7297نسخه در سال  865666تیراژ این نشریه 

 ، اینسا آرماند و کولنتای بود.1بوخارین
رد. حزب به او ساعت کار یا بیشتر در طول روز، خود را از پا در آو 70اینسا آرماند با 

، در اثر ابتال به 7296دستور داد که برای استراحت به قفقاز برود. او آنجا در اکتبر سال 
وبا درگذشت. کولنتای را برای جانشینی او برگزیدند. پس از یک سال، کولنتای با پیوستن 

به  ، او را7299گیری کرد. پس از آن در سال  خود کناره مت  از س   اپوزیسیون کارگرانبه 
 سمتی دیپلماتیک در نروژ منصوب کردند.

رواقعیتناگوا

در طول جنگ  – پرستاری، پرورش کودکان، آشپزی – پیدا است که کار سنتی زنان
 نبرد نظامی –ی اصلی آن زمان  داخلی همچنان سرنوشت زنان بود. از سوی دیگر، وظیفه

 شد. به مردان محدود می عمدتاً  –
ها همچنین در  کردند. آن های پزشکی خدمت می گاهدر ارتش سرخ، زنان در جای

ها در مقام  کارهای تبلیغی، جاسوسی و پلیسی شرکت داشتند. اقلیت کوچکی از آن
ها کار پلیس  کردند. آن ها خدمت می های زرهی و توپچی داران، فرماندهان آموزش تفنگ

دادند. تعداد بسیار  ی دشمن انجام می را در شهرها و وظایف مبارزه را در زمان محاصره
ها،  ترین آن ترین و غوغایی شده  کردند که شناخته کمی به عنوان پارتیزان ایفای نقش می

است. زنان نقشی مهم در کار تبلیغی ارتش ایفا کردند. به همین سبب  2الریسا ریسنر
شگرف خود به کار تبلیغی  نیرویی کوتاه  خدمت به دولت، با  کولنتای، پس از یک دوره

ر ارتش پرداخت. او با کاروانی که به هدف کار تهییجی آماده شده بود در جبهه پرسه د
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های سیاسی در هر واحد پیش  دست بخش زد. کار سیاسی در ارتش سرخ به می
 کرد. طور متمرکز هماهنگ می ها را به تمامی این 1رفت. واریا کاسپارووا می

جنگیدند، نسبتًا کم بود. بنابر  با این حال تعداد کل زنانی که در جنگ داخلی می
نفر تلفات  75353نفر بود که از این تعداد،  185353، تعداد زنان 7296آماری در سال 

نزدیک به سه میلیون نفر  7296تعداد کل سربازان در ارتش سرخ در سال  (97)داشتند.
 ها کشته یا زخمی شدند. بود، که گویا دو میلیون نفر از آن

ای که از بربریت  همچون تقسیم بین کار یدی و ذهنی، در جامعه تقسیم  جنسی کار،
ماندگی مهر و موم شده بود،  ها عقب هایی از قرن تزاری روسیه سر برآورده و با نشانه

توانست وضعیت را  جنگ داخلی نمی ناگوارگمان شرایط  توانست از بین برود. بی نمی
 که مارکس گفته بود: گونه برای غلبه بر این میراث مساعد سازد. همان

، بلکه با دستاوردهای «دنیوی متاع»های عامیانه، نه با  ها بر خالف پندارها و خرافه انسان
ها در جریان  سازند. آن زوال است که برای خود جهانی نوین می تاریخی جهان پیشین  روبه

ودشان آغاز کنند، و ای نوین تمامًا با اتکا به خ باید برای تولید شرایط مادی  جامعه تکامل می
 (99)ها را از این سرنوشت نجات دهد. تواند آن ی بشری نمی هیچ قدرتی از ذهن یا اراده

ها، در برابر  ی بلشویک شجاعت و امیدهای بلندپروازانه  گرایی، ی پرتوان آرمان عرصه
رحمی تمام، تضادی  ماندگی شدید و هولناک روسیه درهم شکست. تاریخ با بی عقب

ها به وجود آورد.  های واالی کارگران و فقر مادی و فرهنگی واقعی آن ان آرمانعمیق می
نگار اقتصادی آن  گونه که تاریخ هفت سال جنگ و جنگ داخلی آن را تشدید کرد. همان

نویسد، روسیه از جنگ داخلی چنان سر برآورد که در وضعیت فروپاشی  دوره می
ت»اقتصادی  پنجم سطح  د. تولیدات صنعتی نزدیک به یکبو« مانند ، بیدر تاریخ بشری 

تا اواخر  7273بود و جمعیت شهری کاهش یافته بود. از اواخر سال  7273آن در سال 
گیر، گرسنگی و سرما ُنه میلیون روسی را به کشتن داد. ادعا  های همه ، بیماری7296سال

                                                                        
1. Varya Kasparova 
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ها گرفته  شود که جنگ جهانی در کل، چهار میلیون نفر قربانی از تمام ملیت می
 (98)است.

گاهی سیاسی رنج می طبقه یای ؤبرد. ر ی کارگر صنعتی از کاهش ناگهانی روحیه و آ
گنجانده شد، به  ژنوتدلهای  طور که در احکام دولتی و فعالیت رهایی زنان، همان

 یا جان به در برد.ؤبست رسیده بود. پیش از هرچیز، ضروری بود که این ر بن
( ضمانت داده شد که 7296تا  7273های  )سال ی کمونیسم جنگی طی دوره

و در مقیاسی کوچک اتفاق  موقتشود. اگر بیکاری به وجود آید،  اشتغال کامل فراهم 
خواهد افتاد. با این گمان، نبرد بر سر حق زنان برای اشتغال، کاری ساده بود. و برای 

ی اشتغال کاماًل ها با حق زنان برا درنگ پس از انقالب اکتبر، اتحادیه شروع، بی
 های کارگری پتروگراد شورای اتحادیه 7273برابرنگرانه برخورد کردند. در آوریل سال 

 ای ارجاع داد: های کارخانه ی کارگران و کمیته درخواست زیر را به همه

ها قرار گرفته است. اکنون در  ی چگونگی  نبرد با بیکاری، آشکارا پیش روی اتحادیه مسئله
شود ... زنان را اخراج کنید و  ها این مسئله بسیار ساده حل می ها و کارگاه خانهبسیاری از کار

ثر در برابر بیکاری، بازسازی نیروهای مولد ؤها بنشانید ... اما تنها اقدام م مردان را جای آن
ای سوسیالیستی است ... ما باید در هر موردی جداگانه  کشور و تجدید سازمان بر پایه

ی اینکه کارگر زن است یا مرد نباید وجود داشته باشد،  ای درباره هیچ مسئله تصمیم بگیریم.
 (93)بلکه تنها مسئله میزان نیاز است.

 های دولتی دیگر نیز از این رویکرد حمایت کردند. ها و سازمان اتحادیه
( بیکاری  7293تا  7297های  )در سال 1سیاست نوین اقتصادیبا وجود این، 

ی سال  نفر در ژانویه 7155666ای که آمار بیکاری از  گونه ود آورد، بهای به وج گسترده
ی سال  نفر در ژانویه 759365666و  7298ی سال  نفر در ژانویه 0955666، به 7299
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زنان که در بیشتر موارد کارگر ناماهر بودند بیشترین ضربه را از بیکاری  (95)رسید. 7295
 شدند. تین گروهی بودند که اخراج میکه کارگران ناماهر نخس خوردند، چرا

درصد از بیکاران  0858درصد از بیکاران پتروگراد و  5351، زنان 7298در مارس سال 
ها  دادند. در خود صنعت نساجی هم، آن وزنسنسک را تشکیل می-مراکز نساجی ایوانوفو

دادند. به  وزنسنسک را تشکیل می-درصد از بیکاران مسکو، پتروگراد و ایوانوفو 25تا  36
، کمیساریای کار دستور داد در مواردی که زنان و مردان از سطح مهارتی ژنوتدلدرخواست 

این را پذیرفت که  ژنوتدلیکسان برخوردارند، زنان برای اخراج نباید در اولویت باشند، اما 
ها برای ابقای زنان در نیروی کار، ناممکن است. حتی اعضای حزب  اعمال سهمیه

کارگیری زنان با پایبندی به اصل پرداخت برابر برای کار برابر   شان دادند که بهکمونیست ن
کند، استخدام  های فراگیری که از نیروی کار زنان حمایت می سودآور نیست، زیرا قانون

پذیرفت که ممنوعیت کار شبانه  ژنوتدل 7293تر کرده است. )در اوایل سال  زنان را پرهزینه
ی ممکن را برای اخراج  شود، به این منظور که به کارفرمایان کمترین بهانه برای زنان برداشته 

 (90)کارگران زن بدهد(.

های حمایت از نیروی کار زنان، حتی در  اصل پرداخت برابر برای کار برابر و قانون
 شد. های دولتی هم رعایت نمی شرکت

ابستگی اقتصادی ها در راه رهایی زنان زد و و ای جدی به مجاهدت بیکاری ضربه
ها، نهادهای  پای کوشش دولت برای قطع هزینه زنان به مردان را افزایش داد. هم

های  های عمومی، سالن آشپزخانه –ی کمونیسم جنگی  اجتماعی فراگیر دوره
طریق روندهایی  از کار ایستادند، و بدین –ها  ها و شیرخوارگاه ناهارخوری، مهدکودک

دهد که  نشان می 7295رت گرفتند. برآوردها در نوامبر سال گرانه و ارتجاعی قد سرکوب
نفر در لنینگراد، و  565666کارگر در مسکو،  965666تنها برای « ناهار عمومی»

نفر عرضه شد. از هر صد نوزاد تنها  7815666ها و در مجموع  نفر در حاشیه 015666
  طور کامل در خانواده یگر بهها را داشتند. نوزادان د سه نفر امکان حضور در شیرخوارگاه

 یافتند. پرورش می
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های زنان  زنان دوباره به بردگی خانگی رانده شدند. گرفتاری  کودکان به مسئولیت
  دوشی و فقر که از پیامدهای جنگ و جنگ داخلی بود ارتشی گسترده به افزوده شد. خانه

ها به جرم و  بسیاری از آن، به جا گذاشت که 1ها خانمان از کودکان سرراهی، موسوم به بی
خانمان نزدیک به ُنه  برآورد شد که تعداد کودکان بی 7299جنایت کشیده شدند. در سال 

رقم   از آنجا که والدین در تأمین فرزندان خود موفق نبودند، این (91)میلیون نفر است.
ن پیوسته در حال افزایش بود. فشاری که به منظور نگهداشتن کانون خانواده چونا

فرسا بود. به سبب شرایط  شد طاقت گاهی برای کودکان، بیش از همه بر زنان وارد می پناه
اقتصادی آن دوره، آزادی طالق در صورتی که فرزندانی هم در میان باشند، به معنای این 

مانند. و مردان،  بند می های کانون خانواده هم زنان با زنجیرهایی به ... ویرانه»بود که 
 (93)«توانند آن را ترک کنند. و خوشحال میزنان  سوت

دستی بود.  بنابراین طالق برای زنان، نه تنها منادی آزادی نبود، بلکه بیشتر نشان تهی
 566ای شامل  مردان بیش از زنان مایل به جدایی از همسران خود بودند. نمونه

ویبورگ به بحث ی  پاشیده که در کنفرانس منطقه های ازهم نامه پیرامون خانواده پرسش
طور یک سویه پا پیش  ها مردان به درصد جدایی 16داد که در  گذاشته شد، نشان می

 (92)درصد موارد توافق دوسویه وجود داشت. 1نهادند و تنها در 
قه که در قانون خانواده مسئله ای به  حتی اشاره 7273ی سال  ی حق خرجی زنان مطل 

های عمومی  به امری حیاتی تبدیل شد. بحث برای زنان 7296ی  آن نشده بود در دهه
، دولت را متقاعد کرد که قانونی نوین برای خانواده الزم است 7295درازمدت طی سال 

ی خود  شد مردان را برای تأمین خانواده که تضمین پرداخت خرجی را دربرگیرد. اگر می
های  دی بچهتحت فشار گذاشت، ممکن بود زنان بسیاری را ترک نکنند یا تعداد زیا

های غیررسمی نیز،  ناخواسته نداشته باشند. همچنین قانون پیشنهادی جدید در ازدواج
دانست.  هایی که ثبت نشده بودند، همسر را مستحق دریافت خرجی می یعنی ازدواج

                                                                        
1. besprizorniki 
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بری از اموالی حمایت کرد که زوج طی  افزون بر این، قانون  یادشده از حق زن در سهم
 ه دست آورده بودند.مشترک خود ب  زندگی

ی سنتی از سوی دهقانان بود که نزدیک به  بیشترین فشار برای نگهداری خانواده
ها در پی  ها برای محافظت از مزرعه دادند. آن چهارپنجم جمعیت کشور را تشکیل می

 شده، تازگی ارائه ی به  ای پیرامون قانون خانواده رو در مناظره پایداری خانواده بودند. از این
 زنی گفت:

ها به هیچ طریقی برای ما  هایی بسیار است، اما در نظر بگیرید: آیا آن چنین طالق
پذیریم که چنین نیست. برای نمونه: مرد و زنی  هر یک از ما، هر مرد یا زنی، می  سودمندند؟

ای کوچک، یک گاو و سه فرزند دارند و اکنون اموال اندک خود  ها خانه گیرند. آن طالق می
که فرزندان  کند، چرا کنند. البته که مادر فرزندان را پیش پدر رها نمی به دو نیم تقسیم میرا 

همیشه برای مادر عزیزترند. حاال زن با فرزندان خود باید چه کند؟ برای شوهر هیچ خطری 
وجود ندارد. او سرانجام زن دیگری را برای زندگی پیدا خواهد کرد. اما برای زن، زندگی در 

ها فقر است و ما موارد  ی تمامی این شرایطی بسیار سخت خواهد بود. نتیجهچنین 
 (86)چنینی بسیار داریم. این

  کند: زن دیگری شکایت می

طور طبیعی مستعد تداخل با کشاورزی ماست.  تحمیل پرداخت خرجی به کل خانواده، به
ستیز با زنان منجر  کنم که به چیزی جز کارزار   دانم، و تصور می من آن را ناعادالنه می

اگر سه برادر با هم زندگی کنند و صاحب یک گاو باشند و دادگاه  ،شود. برای نمونه نمی
تر  تصمیم بگیرد که کل خانواده باید خرجی را پرداخت کند، آیا گاو باید به قطعات کوچک

 (87)ای نخواهد داشت، اما مزرعه نابود خواهد شد. تقسیم شود؟ چنین تصمیمی هیچ فایده

ی جنسی و ازدواج،  ، آزادی بیشتر در رابطه7296ی  در شرایط ناگوار اقتصادی دهه 
کشی و سوءاستفاده از زنان )و کودکان( را در پی داشت. با توجه به شرایط واقعی،  بهره

زنان  ازنوعی حمایت  و چونان گناهی ضروری 7290ی  تروتسکی از قانون خانواده
 دانست. می 7273ی  نشینی بزرگی از قانون خانواده عقبپشتیبانی کرد، هرچند آن را 
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ی  خود را همچنین در برقراری دوباره 7296ی  زوال شدید جایگاه زنان در دهه
طور کامل  گری تقریبًا به ، روسپیکمونیسم جنگیی  گری نشان داد. طی دوره روسپی

نفر در  715666فروشان به  ، تعداد تن7297ناپدید شد. با توجه به آمار رسمی سال 
 895666نفر در مسکو رسید. یک سال پس از آن، آمار پتروگراد به  765666پتروگراد و 

ی این واقعیت بود که این مسئله دوباره در  دهنده روشنی نشان نفر افزایش یافت که به
تا  7293. طی یک سال، از آوریل سال استحال بازگشت به همان ابعاد  پیش از انقالب 

اد و صاحب روسپی 95993، تعداد 7295آوریل سال  های مرتبط  را برای جرم  خانه قو 
 با فحشا دستگیر کردند.

ضدانقالب

تا  7293های  سازی اجباری کشاورزی که در سال سازی گسترده و اشتراکی صنعتی 
داری  ی عطفی در تاریخ روسیه بود و کشور را به نظام سرمایه اجرا شد، نقطه 7292

ی کارگر، تغییرهایی اساسی در شرایط  محدودیت شدید طبقه (89)کرد. دولتی دگردیسه
ی کار بسیج  ها زن را برای پیوستن به نیرو طور مداوم، میلیون همراه آورد. به زنان کارگر به

 کردند. می
 

 

(11)1122-1111کارگرانوکارکنانزن
تعداد زنان کارگر و  سال

 کارمند
 درصد از کل

7299 755065666 95 
7293 951255666 93 
7289 056665666 91 
7236 7857265666 82 
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 [به معنای]نفسه  رهایی آنان است، اما فی امکانی زنان، حاکی از  اشتغال گسترده
هایی به قرار  بر آنان تحمیل کند. واقعیت مضاعفباری بسا  چهرهایی نیست، در واقع 

 مهم  نشریات  در یکی از 7280در سال  دهسوسیالیسم و خانواای با نام  ذیل که در مقاله
 شوروی چاپ شده بود، به جای تبریک سزاوار سرزنش بسیار است: 

کنند. نسبت زنان به کل  داری ایفا می زنان نقشی بسیار ناچیز در صنعت معدن سرمایه
درصد؛ برای  951( 7287اند، برای فرانسه )سال  افرادی که در صنایع معدن استخدام شده

مریکا )سال ادرصد؛ برای  7( 7289درصد؛ برای آلمان )سال  753  (7287یا )سال ایتال
درصد است. در اتحاد جماهیر شوروی،  650درصد؛ و در بریتانیای کبیر  650( 7286

دهند که در صنعت معدن مشغول به کار  درصد از کل افرادی را تشکیل می 9152زنان 
 (83)هستند.

گذاری در صنایع  تی، با تمرکز افراطی بر سرمایهسازی استالینیس الگوی صنعتی
های اقتصادی منجر شد که  هایی از فعالیت انگاری  دقیقًا آن بخش سنگین، به نادیده

سازی، کاالهای  هایی همچون مسکن تر کند، بخش توانست بار زنان کارگر را سبک می
 مصرفی و خدمات.

انه را تقویت کرد. حاال کار حکومت استالینیستی همچنین رویکردهای محافظه
داد،  سبب که آنچه را دولت انجام نمی اند، نه تنها بدین مقامات، خانواده را سودمند یافته

سبب که نیاز بوروکراسی به  بلکه بدین –خانگی و نگهداری از کودکان  کار   – کند تأمین می
گونه که  کند. همان کارانه را در سراسر جامعه نیرومندتر می هایی محافظه حمایت

شددر  7280درستی در سال  تروتسکی به خیانت آن به که بیان کرد:  انقالبی
شک نیاز بوروکراسی به  شود، بی ترین انگیزه برای ستایشی که اینک از خانواده می قوی»

 ...«.مراتبی پایدار است  روابطی با سلسله
تا هشت  توانست گرایی جرمی کیفری شناخته شد که می جنس ، هم7283در سال 

سال حبس داشته باشد و کارزاری فعال در سراسر کشور علیه انحرافات جنسی، ازدواج 
نا به راه انداخته شد.  آسان و سریع و ز 
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ی  زنی که فرزندی ندارد شایسته»اگاندا تبدیل شد. پمادری به موضوع اصلی پرو
م ماست، چرا ر شوروی، که او لذت کامل زندگی را درک نکرده است. زنان ما د ترح 

 (85)«.اند شهروندان کامل آزادترین کشور در جهان، به رستگاری مادری رسیده
جنین قانونی لغو شد، مگر در مواردی که زندگی یا سالمت به  سقط 7280در سال 

 افتاد یا ممکن بود بیماری جدی به ارث برسد. خطر می
ق مقرر هایی برای طال ، محدودیت7280تا  7285های سال  قانون ،همچنین

ترتیب برای نخستین، دومین و چندمین  روبل به 866و  756، 56های  هزینه  داشت:
های شخصی مشموالن  تر از آن، لزوم درج علت طالق در پرونده طالق. شاید مهم

)آیین  1ای وحشیانه هجوم برده شد و پیوریتانیسم گونه به آزادی جنسی به (80)بود.
ری انگلیسی که برای مدتی طوالنی در روسیه مانده دینان مسیحی( ستوده شد. ناظ پاک

  بود نوشت:

دامنی پیشه کنند و  خواهد تا زمان ازدواج پاک امروزه اخالق جنسی شوروی، از جوانان می 
یا دانشجوی   را به فرزندان و خانواده پیوند دهند. وای بر کارگر جوان کارخانه  روابط جنسی

ای خارج از عرف ازدواج دارد. این رویداد به اطالع  طهجوان، مرد یا زنی که کشف شود راب
 2کمسومولهای  های گزنده یا قطعنامه شود و تمامی خفتی که سرکوفت عموم رسانده می

 (81)گیرد. توانند برانگیزند، فرد گناهکار را نشانه می های جوان( می )مجمع کمونیست

با « غیراخالقی»متهم به رفتار  کند، کسی که انگیز گالینا را روایت می او داستان  غم
ی کارخانه از سوی کمسومول، که دختر برای  دهنده مردی جوان و متأهل بود. سازمان

به »پایان دادن به این شایعه در پی یاری او بود، تنها توانست پیشنهاد دهد که دختر 
 (83)«.گی دریافت کند و آن را به همه نشان دهد درمانگاهی برود، مدرک باکره

س خانواده را در شیپور میح خانواده ... اتحادی برای تمام عمر »دمید.  کومت، تقد 
تمامی ارزش خود برای دولت را متحقق  است ... افزون بر این، ازدواج تنها در صورتی به
                                                                        

1. Puritanism 

2. Komsomol (All-Union Leninist Young Communist League) 
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های زندگی، سعادت واالی پدر و مادر بودن را  ای داشته باشد و شریک کند که ثمره می
 بندوباری جنسی و ناپایداری ازدواج کشف شدند: های بی انبالگرد (82)«.تجربه کنند

ها  و پیروان آن 1تروتسکی، بوخارین، کریلنکو –کار  دشمنان مردم، مزدوران فاشیست و فریب
اعتبارسازی سرزمین شوروی  اند، آنان برای بی خانواده در شوروی را به هرزگی اندوده –

قاعده را در این اتحاد جماهیر  ستی جنسی بیزی ی ضدانقالبی نابودی خانواده و هم نظریه
 (36)اند. شوروی گسترش داده

آموزش مختلط در سال   گام بعدی اقدامات ضدانقالب در رابطه با امر جنسی، لغو
 دپارتمان آموزش ملی شهرداری مسکو، سرپرست 2بود. الکساندر اورلوف 7238
گوست سال  76ی این موضوع در روز  درباره  وشت:چنین ن 7238آ

تواند و باید تفکیک شود.  ی آموزشی و درسی برای مدارس پسرانه و دخترانه می ... برنامه
ست که در مدارس دخترانه موضوعات بیشتری همچون پرورش کودکان، اضروری 

دوزندگی، مباحثی در علوم خانگی، بهداشت شخصی و نگهداری از فرزندان ارائه شود. در 
 ی درسی باشد. ستی باید بخشی از برنامهمدارس پسرانه آموزش صنایع د

سبب  بدین ؛بخش است ی دیگر روس توضیح داد که آموزش مختلط، زیان نویسنده 
 شود. منجر می« سازی صفات زنانه و مردانه که ارزشی اجتماعی دارند نهان»که به 

پسرانی ... آنچه ما اکنون باید در اختیار داشته باشیم، نظامی است که مدرسه از طریق آن 
تربیت کند که پدرانی خوب و مردانی جنگجو برای وطن سوسیالیستی خواهند بود و 

 (37). دخترانی که مادرانی باهوش و شایسته برای پرورش نسل جدید

به اوج  7233ارتجاع استالینیستی در رابطه با خانواده، با قانون هشتم جوالی سال 
اروی طالق وضع کرد. فرایندی قضایی هایی سنگین فر خود رسید، قانونی که محدودیت

 95666تا  566بین  – ها به سطوحی باال رسید برای طالق بنیان گذاشته شد و هزینه

                                                                        
1. Nikolai Krylenko (1885-1938) 

2. Alexander Orlov (1895-1973) 
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روبل. چنین مبالغی برای همه، مگر افراد ثروتمند گزاف بود. در روند قضایی، دادگاه 
شد که  میداد. اگر اثبات  بدوی هر تالشی را برای اثرگذاری بر مصالحه باید انجام می

شد که در عمل  این امر ناممکن است، پرونده باید به دادگاهی باالتر ارجاع داده می
توانست  توانست حکم طالق را صادر کند. ابتکار اساسی این بود که دادگاه می می

های حقوقی میان فرزند حاصل از ازدواج رسمی  دادخواست را رد کند. این قانون، تفاوت
توانست ادعایی  واج رسمی را دوباره برقرار ساخت. مورد دوم نمیو فرزند خارج از ازد

 (39)بری از پدرش داشته باشد. ، حمایت یا ارث پدری( خانوادگی )نام ی نام درباره
میزانی پرداخت نقدی برای تشویق مادران به داشتن فرزند بیشتر درنظر گرفته شد. 

، مدال مادری»کردند:  ه دریافت میهایی ویژ مادرانی که فرزندان بیشتری داشتند، نشان
های اول،  ، مقامافتخار مادریهایی که پنج یا شش فرزند داشتند؛  مقام اول یا دوم برای آن

 مادر قهرماندوم و سوم، برای کسانی که هفت، هشت یا ُنه فرزند به دنیا آورده بودند؛ 
روندان تنها و شهروندانی افراد مجرد، شه«. برای آنهایی که ده فرزند به دنیا آورده بودند

خصوص جریمه  های کوچک، با اجبار به پرداخت مالیاتی جدید و به با خانواده
را  ی کبیر روسیهآرمان مادری، با ناسیونالیسم  اخیرًا پیروز که سودای  (38)شدند. می

 درهم آمیخته بود.  «سرزمین مادری»داشت و آرمان 
در مقام « ی زنان مسئله»دولتی، اشاره به  داری با دگردیسی روسیه به حکومت سرمایه

لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک درخور رسیدگی است متوقف شد.  موضوعی مجزا که به
وار نشان  فهرست 7201تا  7271های  ها و فرامین حزب طی سال فهرستی از قطعنامه

بار مطرح  867موضوع زنان در مجموع  7286تا  7271های  ی سال دهد که در دوره می
 (33)سال  دیگر تنها سه مورد وجود دارد. 81شده است و در تمامی 

ی روابط جنسی محدود نکرد، بلکه سراسر  ضدانقالب استالینیستی خود را به زمینه
گرفت. ضدانقالب، بوروکراسی دولتی گسترده، استثمارگر و دارای امتیازاتی  جامعه را فرا

را « های شوروی میلیونر»ی  پدیده، مطبوعات روس 7236ی  خاص ایجاد کرد. در دهه
هایی که حقوقی  ها برقرار شد. ژنرال ی فردی در کارخانه گزارش دادند. مدیریت خودکامه

شدند،  کردند و مشمول دریافت حقوق بازنشستگی هنگفتی می باال دریافت می
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ب ها دهقان سل تحت فرمان خود داشتند. از میلیون  سربازانی با درآمدی بسیار ناچیز را
ها  های اشتراکی به کار گماشتند. میلیون ها را به اجبار درون زمین مالکیت کردند و آن

، 7283تا  7285های  های کار اجباری محبوس بودند. طی سال نفر در اردوگاه
به اوج خود رسید.  1های مسکو سازی در دادگاه جمعی با پرونده  سیاسی دسته  های تصفیه

کار انجامید. برای جوانان، حکم اعدام  های کهنه ل بلشویکاین امر به کشتار تمامی نس
 (35)به جهت دزدی صادر شد.

 های ضدانقالب استالینیستی بود.  انقیاد زنان، تنها یکی از جنبه

رادیکالتفسیرفمینیست

های پیشین  تفسیر فمینیست رادیکال از این رویدادها، در تضادی کامل با تحلیل
 نویسد: می 2یت فایرستوناست. برای نمونه، شوالم

های  توان در تالش طبقه را می ای بی ... ردپای ناکامی انقالب روسیه در دستیابی به جامعه
های جنسیتی پیدا کرد. این ناکامی، به  میلی آنان برای حذف خانواده و سرکوب توأم با بی

ان بود، تحلیل که دارانه نسبت به مرد های تحلیل انقالبی جانب ی خود، به سبب کاستی  نوبه
طور کامل خانواده را به  شد، تحلیلی که نتوانست به ی اقتصادی بنا می ی طبقه تنها بر پایه

 (30)عنوان یک واحد اقتصادی وقع چندانی نگذاشت. حساب آورد، حتی به کارکرد آن به

، سکسولوژیست سرشناس، تفسیری متفاوت داشت. او استدالل کرد 3ویلهلم رایش
های نخستین خود برای تغییر نهاد خانواده و  شوروی برنامه جماهیر ادکه اگر اتح

 خورد. کرد، سوسیالیسم شکست نمی آزادسازی امور جنسی را وارونه نمی
گاهی، قدرت بیشتری نسبت به واقعیت های اقتصادی، اجتماعی و  در اینجا به آ

جنگ داخلی، های صنعتی در طول  ماندگی روسیه، زیان نظامی اعطا شده است. عقب

                                                                        
1. Moscow Trials 

2. Shulamith Firestone (1945-2012) 

3. Wilhelm Reich (1897-1957) 
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ها نزد چنین  های اروپایی، تمامی این ی کارگر، شکست انقالب جمعیت اندک  طبقه
گذاران روسیه هیچ است. اما  های جنسی قانون نویسندگانی در مقایسه با سیاست

گذاران روسیه در رابطه با امر جنسی و خانواده چیست؟ چه  های قانون های سیاست ریشه
 ها شده است؟ است؟ چه چیزی باعث تغییر آنها را شکل داده  چیزی آن

سویبرهوت...به

های  ی کارگر روسیه در دستان بوروکراسی استالینیستی، به شکست شکست طبقه
ی تاریخی کامل نه تنها  المللی منجر شد. به درازای یک دوره ی کارگر بین بار طبقه فاجعه

که زنان عضو آن هر چه بیشتر بل ،نشینی کرد ی کارگر در کلیت خود، عقب جنبش طبقه
پیشرفت اجتماعی را  ،کند گونه که مارکس اشاره می همان ،نشینی کردند. اگر عقب

ی  تواند پسرفت نیز داشته باشد. مسئله میجامعه توان با پیشرفت زنان سنجید، پس  می
 رهایی زنان، به مدت نیم قرن مستقیمًا از دستورکار خارج شد.

بوروژوایی نیز جان نداشت. هنگامی که زنان بورژوا به حق  در همان زمان، فمینیسم
خود علیه امتیازهای مردانه پایان دادند. در مواجهه با  تبلیغرأی دست یافتند، به 

 .را گرفتندها پشت ارتجاع  داری، آن های عمومی سرمایه بحران
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 7296ی آمور، دوم اوت  سال نخستین نشست ژنوتدل در منطقه

 7298ها در روز جهانی زن سال عکس –برخی از زنان عضو ژنوتدل 
 ثبت شده است
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 دبستانپیش
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کارگر نساجی و آخرین رییس ژنوتدل تا پیش 

 از انحالل آن
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 7299نادژدا کروپسکایا و والدیمیر لنین، گورکی، سال 





 

 
 

19

:جنبشرهاییزناندرایاالتمتحدهموفقیتعدم
 

رهایی زنان دوباره در دستور کار قرار گرفت. آن زمان در  7206ی  در دهه
وجود آمده بود و  ای با استالینیسم به مجارستان، چکسلواکی و لهستان مخالفت فزاینده

تعداد زنان  ،ت. همچنینیاف آرامی تعمیق می داری جهانی به در غرب، بحران سرمایه
مدد افزایش تحصیالت عالی و از سوی  به ،شاغل از هر زمانی بیشتر بود؛ از یک سو

ای  مجله 7231ثرتر برای کنترل بارداری. در سپتامبر سال ؤهای م وجود روش ،دیگر
جنبش زنان ایاالت متحده، مادر «  نوشت: زنآزادبریتانیایی و مدافع رهایی زنان به نام 

راستی چنین بود. این نخستین جنبش حاضر در صحنه بود و کماکان  به«. ی ما است همه
به همین دلیل بررسی  –المللی حفظ کرده بود  لحاظ بین خود را به کسوتی   پیش

 کنیم. های نوین زنان را از ایاالت متحده آغاز می جنبش

جنبشحقوقمدنی

پوستان  حقوق مدنی سیاه ( از دل جنبشWLM) 1رهایی زنان امریکانوین  جنبش 
پوست در  زاده شد. پیش از آن، هنگام فعالیت در راه عدالت برای بردگان سیاه 2امریکا

بسیاری از زنان سفیدپوست  7316تا  7386های  داری در دهه جنبش الغای برده

                                                                        
1. American Women’s Liberation Movement 

2.  Civil rights movement 1741تا  1777های  پوستان امریکا بین سال جنبش حقوق مدنی سیاه 
پوستان و  سیاهی تبعیض نژادی علیه  های اجتماعی در ایاالت متحده را که به منظور خاتمه که تمامی جنبش

 )م.( گیرد. اند را در بر می ها از حق رأی بودهبرخورداری آن
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جمعی تجاربی کسب کرده  دهی کنش  ی سازمان متوسط ایاالت جنوبی در زمینه طبقه
ها اعتقاد به حقوق بشر را نیز به مرام خود وارد کرده بودند و برای  ، آنبودند. همچنین

جستند. روندی مشابه در جنبش حقوق  ی برابری خود، به آن استناد می توجیه مطالبه
انداخت و موجب   طنین 7206ی  پوستان امریکا رخ داد که در سراسر دهه مدنی سیاه

ای  استان چگونگی رشد جنبش زنان به شیوهشد. د جنبش رهایی زنان امریکاریزی  پایه
یشهسیاستبا عنوان  1شورانگیز در کتاب سارا ایوانز هایرهاییزنانهایشخصی:ر
من  (7)حکایت شده است. پوستانوجنبشنوینچپدرجنبشحقوقمدنیسیاه

تی به او بسیار مدیون هستم. اما از آنجایی که سارا ایوانز نه مارکسیست، بلکه فمینیس
 توانم با او در تفسیر رویدادها موافق باشم. رادیکال است، نمی

پوستان در ایاالت جنوبی  دهی جنبش حقوق مدنی سیاه دانشجویان در سازمان
آمیز  ی هماهنگی مسالمت کمیتهها،  امریکا نقشی حیاتی داشتند. سازمان اصلی آن

نویسی   هایی برای نام ان در برنامه( نام داشت. این سازمSNCC)                   2دانشجویان
ای با شرکت صدها  های توده دهی تحصن ترین ایاالت و سازمان دهندگان در جنوبی رأی

دادن به تبعیض نژادی در   هایی به هدف پایان کرد، برنامه هزار غیردانشجو فعالیت می
ایوانز های اتوبوس. سارا  ها و ایستگاه ها، متل های عمومی همچون رستوران مکان

 نویسد: می

ای بود که ... پیش  رسید. در چنین زمینه پوست همگانی به نظر می ی سفید جنگ با جامعه
ی دانشجویان آغاز به قدم زدن، صحبت کردن و لباس  اعضای کمیته 7207از زمستان سال 

نشینان نواحی روستایی جورجیا و  پوست و خوش انان فقیر  سیاهقی ده شیوه پوشیدن به
پوست، زندگی خود را  پی کردند ... از همان آغاز، گروهی از زنان جوان سفید سی سی می

 (9)پوست کردند. وقف شورش جوانان سیاه

                                                                        
1. Sara M. Evans (1943) 

2. Students’ Non-violent Co-ordinating Committee 
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شرکت  پوستان جنبش حقوق مدنی سیاههای نخستین   پوستی که در سال اکثر زنان سفید
نخست از  داشتند، زنان جنوبی بودند و این زنان جنوبی سفیدپوست، کمابیش بدون استثنا،

 (8)پیوستند. می جنبش حقوق مدنیطریق کلیسا به 

، صدها زن جوان سفیدپوست از طبقات متوسط و 7205و  7208های  بین سال
های عمیق طبقاتی، رنگ پوست و جنسیت زنان  مرفه به جنوب رفتند. هرچند، اختالف

ی میان گیری یکپارچگ کردند، مانع شکل سفیدپوستی که برای حقوق سیاهان تالش می
سیاهان فعالیت کرد و در برقراری جنبشی  به نیابت از ی دانشجویان کمیتهشد.  ها می آن

ای که در واقع تولید جمعی  ی کارگر، طبقه داشتن در طبقه  ای ناکام ماند. بدون ریشه توده
ترین انشقاق،  ناپذیر بود. طبیعی کرده است، انشقاق گریز شان پیوند ایجاد بینبه یکدیگر 

نویسد:  پوستان و سفیدپوستان بود. سارا ایوانز می پوست، یعنی بین سیاه  اساس رنگ بر
ی جنسی و نژادی بر اثر حضور صدها سفیدپوست جوان از طبقات  های نهفته تنش»

پوستان فقیر روستایی بود، این جنبش را  متوسط و مرفه، در جنبشی که اساسًا جنبش سیاه
 پوست گفت: ک زن سیاهی«. به سوی نقطه گسست سوق داد

ی زن یا مرد نبود  داشتند، تنها مسئله ی دانشجویان کمیتهای که زنان سفیدپوست در  مسئله
ای نژادی بود  پوست یا زنان سفیدپوست هم بود. این بیشتر مسئله ی زنان سیاه ... بلکه مسئله

پوست  ی زنان سیاهی زنان. و اگر از زن سفیدپوستی پرسیده شود آیا با ستیز از سو تا مسئله
اوه، بارها و بارها ... روابط جنسی او با مردان »دهد:  مواجه شده است، پاسخ می

 (3)«.کرد پوست ایجاد می پوست، مانعی بین او و زنان سیاه سیاه

درنگ  ها بی گذاشت. برخی از آن ها عمیقًا بر زنان سفیدپوست اثر می این تجربه
باری از تجربه که  بند ماندند و با کوله خود پای گریختند. هرچند، اکثرًا به تعهدات

 (5)شان بود، به شمال بازگشتند. ی عطفی در زندگی نقطه
پوست و زنان سفیدپوست  ی دانشجویان تنها بین مردان و زنان سیاه اما ستیز در کمیته

سیاهان و »ی عدم خشونت و  پوست هرچه بیشتر از ایده نبود. آنگاه که مردان سیاه
هم رخ داد. در  هدور شدند، این ستیز بین مردان سفید و سیا« در کنار یکدیگر سفیدان
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از حضور سفیدپوستان در »روشنی نمایان شد.  به« 1قدرت سیاه»راه جنبش  7205سال 
 (0)«.شد پوستان، کمتر و کمتر استقبال می های جنبش حقوق مدنی سیاه تمامی بخش

به وجود آمد. در بهار سال  سازوار در میان دانشجویان ایاالت شمالی، جنبشی
ها را آغاز کردند،  پوست در جنوب موجی از تحصن ، هنگامی که دانشجویان سیاه7206

ها هم عمدتًا  آن (1)دانشجوی شمالی از آن حمایت کردند. 365666تا  065666بین 
ِن هوادار دانشجویا (3)آمدند. می« باال متوسط  روبه  متوسط و طبقه  های طبقه از خانواده»

های  ( در پاسخ به این جنبش برپا شد. این سازمان بین سالSDS) 2ی دموکراتیک جامعه
دهی را در شهرهای  کار سازمان ی دانشجویان کمیتهبا الگوبرداری از  7205و  7208

 شمالی آغاز کرد.
آمادگی الزم  ی دموکراتیک دانشجویان هوادار جامعهدانشجویان اندکی در سازمان 

دهی میان  ها سازمان دهی را داشتند. آن ی سازمان های روزمره مواجهه با واقعیتبرای 
عبارتی آن بخشی از جامعه  را برگزیده بودند، به« و ... تهیدستان  نامتشکل 3نگروجنبش »

گاهی جمعی را بروز  که در مقایسه با سیاهان جنوبی، نشانی از خود سازمان یابی یا آ
توصیف کرده بود. در نتیجه، « پرولتاریا لومپن»ش از جامعه را دادند. مارکس این بخ نمی
آور، دلسردکننده و همراه با  کاری مالل دانشجویان دموکراتیکدهی  ی سازمان شیوه

رفتند،  ی کار بدین قرار بود که افراد به مناطق مجاور می نگرانی و اضطراب بود. این شیوه
کند،  امیدوار بودند کسی که در را باز می زدند و ها را یکی پس از دیگری می در خانه

هایی مناسب برای پیکارهای  در پی فرصت حاضر باشد با یک غریبه صحبت کند، آنگاه 
 (2)جمعی، هوادارانی فردی، و جلب اعتماد آنان بودند.

                                                                        
1. Black Power 

2. Students for a Democratic Society 

3 . Negro پوستان،  پوستان، باالخص سیاه ترین واژه برای اطالق به تمامی رنگین در آن زمان محترمانه
 تبار است. )م.( های افریقایی و، امریکاییبوده است. در منابعی ذکر شده است که منظور از نگر
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افرادی که نقش » –شان را داشتند  دهی اما کسانی که دانشجویان قصد سازمان
دهی آنها بر  قدرتی نداشتند و سازمان – «ای یا متزلزل بود اشیهشان در جامعه ح اقتصادی

بلکه نیازمند  ،ای استوار ناممکن بود. انقالب اجتماعی صرفًا به فقر بستگی ندارد پایه
هاست. و این  ها و کارگاه دهی جمعی بر اساس اقدام جمعی در تولید در کارخانه سازمان

کنند، فاقد آن  ای کار می ا در مشاغل حاشیهترین بخش جامعه، که بیکارند ی دست تهی
 قدرتند.

متوسط، که صرفًا با احساسات با مردم رابطه  اما دانشجویان سفیدپوست طبقه
م  داشتند، مردم، و بیش از همه سیاهان را، آرمانی و بدون کاستی می پنداشتند. این تجس 

ی نشان داد. اگر بخواهیم ی تسلیم جنبش به خودانگیختگ ویژه خود را در شیوه آرمانی، به
توان به موجزترین شکل آن را در شعاری یافت  این جنبش چه بود، می ی نظریهبگوییم 

«. بگذارید مردم تصمیم بگیرند«  های آن نوشته شده بود: که روی یکی از نشان
دهندگان قرار نبود رهبری کنند، بلکه قرار بود تنها آرزوهای مردم را بازتاب دهند؛  سازمان

شد و در روح دموکراسی مشارکتی چنین  کاری تصور می ای روشن، فریب طرح برنامه
آمدند و خواه  ها نمی دست به نشست های تهی گنجید. افزون بر این، توده چیزی نمی

شد که تنها خود  هایی برگزار می ها تمایلی نداشتند. اما کماکان نشست ناخواه، به آن
 (76)کردند. یها شرکت م دهندگان در آن سازمان

که  تر از مردان بودند. در حالی بسیار موفق دانشجویان دموکراتیکزنان در سازمان 
« کار یا درآمد، همین حاال»دهی  بیکاران حول شعار  مردان مذبوحانه در پی سازمان

های  ها، چراغ ها، مدرسه ایجاد مراکز تفریحی، مهدکودک –« مسائل زنان»بودند، زنان بر 
هایی  به ایجاد سازمان»تمرکز کرده بودند. زنان  – سکن و مسائل رفاهیم  خیابان،

سسات خیریه کمک رفاهی دریافت ؤمستحکم از مادرانی پرداختند که از دولت یا م
بار زنان  برای نخستین»دست آوردند.  به زیادینفس  ها اعتمادبه آن (77)«.کردند می

توانستند عزت  اشتند که با اتکا به آن میای مستقل د زمینه دانشجویان دموکراتیکسازمان 
 (79)«.نفس بیابند و احترام دیگران را برانگیزند
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، با تشدید دانشجویان دموکراتیکهای فعالیت مردان و زنان در سازمان  تفکیک حوزه
ها  کردند، آن در آن کار می سازمانکه مردان   های جنسی همراه بود. محیط اجتماعی تنش

چنان « ویژه مردان جوان به»ترین اقشار جامعه  دست قرار داد. تهی ثیرأرا سخت تحت ت
ها تبدیل  ی آن خشونت و تهاجم فیزیکی به جزئی از زندگی روزمره»محروم بودند که 

 – رفتاری( )نرینه 1ماشیسمهای بسیار مهم بروز این خشونت،  یکی از شکل«. شده بود
نبش سیاهان بسیار رایج بود. برای این امر میان رهبران ج (78)بود. – خشونت جنسی

ی خود  نامه شد در زندگی« 3سیاه  پلنگ»پردازان  که بعدتر از نظریه 2نمونه، الدریج کلیور
معلقبه نام  طور مفرط، ابتدا به زنان  دهد که چگونه در جوانی به ، شرح میروح

از وجود پوست و سپس به زنان سفیدپوست، تجاوز کرده است تا از این طریق ابر سیاه
پوست،  یکی دیگر از رهبران سیاه (73)نامید. می« گرانه عملی یاغی»کند. او این اقدام را 

آور  ی شرم ، این گفتهی دانشجویان کمیته 7203، در کنفرانس سال 8استاکلی کارمایکل
 «.حالت دمر است کمیتهتنها موقعیت برای زنان در این »را بیان کرد: 

در نشستی بزرگ در دانشگاه  نشجویان دموکراتیکدادهندگان  یکی از سازمان
واشنگتن توضیح داد که چگونه همکاران جوان سفیدپوست با زنان سفیدپوست 

  کردند: ی نزدیک برقرار می کردند، رابطه ها کار می دستی که با آن تهی

جمعی ترتیب  دسته»های اجتماعی، مردان با  او ذکر کرد که گاهی پس از تحلیل نارسایی
ها به جهت ارتقای  گذراندند. او گفت این فعالیت اوقات فراغت خود را می« تری را دادندخ

گاهی سیاسی زنان جوان سفیدپوست بود. زنی در میان حاضران پرسید: و این کار با  آ
گاهی آن دختر چه   (75)داشت؟ ارتباطیآ

                                                                        
1. Machismo 

2. Eldridge Cleaver (1935-1998) 

3. Black Panther 

4. Stokeley Carmichael (1941-1998) 
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گرش این ن ی دموکراتیک دانشجویان هوادار جامعهبسیاری از مردان در سازمان 
ی گسست نزدیک  ستیزانه را داشتند. روابط بین زنان و مردان در این سازمان به نقطه زن
 شد. می

جنبش فروپاشی از زنان سیاهجنبش مدنی حقوق وهای پوستان

دانشجوییسربرآورد

و شد  منکشف پوستان جنبش حقوق مدنی سیاهاز درون  جنبش علیه جنگ ویتنام
، 1جمهور جانسون یر پیدا کرد. پس از آنکه رییسمیان دانشجویان گسترشی چشمگ

به ناگاه آتش اعتراض در »بسیاری از مردان جوان را به خدمت نظام برای جنگ فراخواند 
بیش از  7205آوریل سال  71در روز «. های دانشجویی برافروخته شد خوابگاه

شجویان معترض در واشنگتن گردهم آمدند تا علیه جنگ تظاهرات کنند. دان 965666
. سازمان خواهد میها را گوشت دم توپ  دانستند که آن می« نظامی»خود را مخالف 

طرزی چشمگیر رشد کرد و حاال هرگاه که مأموران  سربازگیری  به دانشجویان دموکراتیک
بندی خدمت  ی رده ها در زمینه شدند، یا دانشگاه از پاسخگویی به درخواست ظاهر می

برای دستمزد کارگران  ؛ دانشجویان،یافت زد، شهریه افزایش می انتخابی نظام سر باز می
کردند که از جنبش حقوق  هایی برپا می های درسی تحصن دانشگاه یا برای اصالح برنامه

 (70)پوستان فراگرفته بودند. مدنی سیاه
احساس  7200ای دانشجویی بسیار فعال بودند. اما پس از سال  توده  زنان در جنبش

 خدمت اجباری بود.  ی اصلی، اند. اکنون مسئله به حاشیه رانده شدهکردند که 

توانستند دربرابر احضار به خدمت  شدند. مردان می شدند، زنان نمی مردان سربازگیری می
زندان افتادن به سوزاندند؛ در خطر  های احضار به خدمت را می ها کارت مقاومت کنند؛ آن

                                                                        
1. Lyndon Baines Johnson (1908-1973) 
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دختران به »ها بود. شعار فراگیر جنبش چنین بود:  آن قرار داشتند. و نقش زنان، حمایت از
 (71)«.گویند! گویند، بله می پسرانی که نه می

ها، دانشجویان  به نبرد برای رهایی خود در کمپ« برای مردم»با تغییر موضع از نبرد 
ی  ای در جامعه را پروراندند که دانشجویان، که برای مشاغل حرفه« نظریه»این 

ند.  ی کارگر نوین بینند، عناصر کلیدی  طبقه ولوژیک آموزش میی تکن پیشرفته
تبدیل « های سرخ پایگاه»باید به  ها می شوند و دانشگاه می« بدل پرولتاریا»دانشجویان 

 نویسد: شوند. سارا ایوانز می

به تمجید از مهربانی، « ... ها هیپی»شدند ... این  نگرتر می طور کلی درون دانشجویان به
گرایی در کار را  ای جویی را پس زدند، حرفه زیستی و همکاری پرداخته، و رقابت معشق، ه

ها و «1این-بی»تهذیب کرده و ماتریالیسم را صیقل دادند. پس از آن، رویدادهایی از قبیل 
، به «سرت به کار خودت باشه»و « وجور کن ذهنتو جمع»ها و عباراتی نظیر «2این-الو»

م کلیدی برای آیندهها تبدیل شد آن نمادهای ی جنبش رهایی زنان در همین  . اجزای مقو 
متوسطی و تمرکز بر مسائل  ک زندگی طبقهبجنبش پادفرهنگ مبتنی بر طرد موازین و س

شخصی نهفته است. این پادفرهنگ، نهادهایی همچون ازدواج و خانواده را که نقشی 
راستی زندگی کمونی برتر است، زیر  هکننده برای زنان داشتند، با بیان این ادعا که ب تعیین

 (73)ال بردند.ؤس

                                                                        
1. be-in گویند. نخستین رویداد از این دست به  ها در مکانی عمومی می به گردهمایی هیپی«human 
be-in » یه 18موسوم است که در فرانسیسکو برگزار شد. این برنامه  گیت در سان در پارک گلدن 1745ی  ژانو
 )م.( فرانسیسکو. سان« تابستان عشق»ای بود برای  مقدمه

2. love-in بودن  که به منظور ترویج عشق و احساس خوباست آمیز عمومی  گردهمایی مسالمت
برگزار شد؛  1745مارس  24آنجلس به تاریخ  ی لس بار در پارک الیزه ویدادی نخستینشود. چنین ر برگزار می

 همچنین در مخالفت با جنگ ویتنام.زیستی و  طور کلی در اعتراض به مشکالت بومی، اجتماعی و محیط به
 )م.(
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ی  پا به عرصه رهایی زنانآتی  جنبشی  های سازنده یکی دیگر از بخش ،ترتیب بدین
بر سبک زندگی و آنچه که بعدتر  – وجود گذاشت: تمرکز بر دنیای درونی خود

گاهی»  نامیده شد.« افزایی آ
 چپ نوپاشید.  هایی متکثر فرومی گروهطور روزافزون به  به 7201در سال « جنبش»

برای تعیین  کنفرانسی ملی 7201در تالش برای وحدت این اجزا، در ماه اوت سال 
سازمان شرکت کردند  966برگزار کرد. دو هزار فعال از   (NCNP) 1های نوین  سیاست

های حقوق مدنی سیاهان و ضد جنگ  ها جوانان باسابقه در فعالیت که بسیاری از آن
 در اوج خود بود و امید به اتحاد بسیار ناچیز.« قدرت سیاه»بودند. 

پوست در کنفرانس الزم دیدند خشم خود نسبت به نژادپرستی  نمایندگان سیاه
شان  های  امریکایی را بر سر سفیدپوستانی خالی کنند که برای اعتبار بخشیدن به فعالیت

سفیدها را »زدند:  پوست فریاد می به تصویب سیاهان نیاز داشتند. نمایندگان سیاه
ها اختصاص یابد  درصد از آرای کنفرانس به آن 56و بر این پافشاری کردند که « بکشید!

ششم نمایندگان را تشکیل  و نیمی از ظرفیت کمیته را اشغال کنند، گرچه تنها یک
نهاد، اکثریت  های سیاهان گردن می دادند. هر هنگام که کنفرانس به خواسته می

ها کف  سازی خود، مشتاقانه برای آن فیدپوستان در مساعدتی ظاهری با محکومس
 زدند. می

ها  آورد. آن کنفرانسای را به ذهن زنان نماینده در  پوستان، ایده منطق جداسازی سیاه
 57ای را مطرح ساختند که خواستار آن بود که زنان، که  ی مباحثات قطعنامه در ادامه

را در   درصد از آرای کنفرانس و نمایندگی کمیته 57دهند،  میدرصد جمعیت را تشکیل 
های  هرچند مردان سفیدپوستی که در برابر ناسیونالیست (72)اختیار داشته باشند.

پوست تسلیم شده بودند، تمایل نداشتند هیچ امتیازی به زنان بدهند. در عوض زنان  سیاه
کردند و از قرارگیری این قطعنامه در آمیز  را دست انداختند و با آنان برخوردی تحقیر

                                                                        
1. National Conference for New Politics 
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ی  دستور کار امتناع ورزیدند. زنان با تهدید به مختل کردن کنفرانس از طریق ارائه
ی خود را به پایان دستور جلسه پیوست کنند. بیانیه  درخواست دادرسی موفق شدند بیانیه

اال آورده و کنار هایشان را ب هرگز به بحث گذاشته نشد. رییس کنفرانس به زنانی که دست
ها، کسی را  که به جای آن داد. هنگامی ی صحبت نمی ها ایستاده بودند، اجازه میکروفون

پنج   صحبت کند،« پوست امریکایی امریکایی  فراموش شده، سرخ»ی  فراخواند تا درباره
. اما رییس تنها بر سر یکی از زنان دستی توضیح خواستندزن به تریبون حمله کردند و 

 «.ی زنان داریم تر از مسئله آرام باش، دختر کوچک، ما مسائلی مهم»د و به او گفت: کشی
دیالکتیِکی آتی  کتاب  ، شوالمیت فایرستون، نویسنده«دختر کوچک»این 
 (97)بود و آرام نگرفت. (96)جنس

اصطالح رادیکال و  ای به شد. نشریه نمی خالصجنبش نوزای زنان از این ریشخندها 
یزام موفق به ن س به جامه تنه تصویر نیم 7203ی سال  در ژانویه 1خاکر ای  ی زنی ملب 

شباف را چاپ کرد که سر نداشت و نشان بریگاد  ژانت رانکین اش آویزان بود.  بر سینه 2ک 
یز تعبیری « دو پستان، بدون سر»همراه کرد: « قدرت زن»این تصویر را با عنوان  خاکر

یزی آن بود.  قیرآمیز ضمیمهتح شدیداً ای  عمومی بود. مقاله از چاپ هرگونه  خاکر
 (99)پاسخی به این مقاله خودداری کرد.

ی ضد جنگ در واشنگتن، زنان  های گسترده ، در راهپیمایی7202ی سال  ژانویه
ی دو سخنرانی کوتاه شدند و به خواست خود رسیدند، البته پس  خواهان نوبت برای ارائه

                                                                        
1. Ramparts 

2. Jeanette Rankin Brigade در نزدیکی میسوال، امریکا؛  1111سال ژوئن  11رانکین )متولد  ژانت
 1715-17های  ی امریکا )سال در کارمل کالیفرنیا( اولین زن عضو کنگره 1753ماه مه سال  11متوفی در روز 

طلب و طرفدار رفرم اجتماعی و انتخاباتی بود. رانکین  ( بود. او یک فمینیست سرسخت و صلح1781-83و 
یه 17ن جنگ ویتنام بود. به فراخوان او در روز از مخالفا زن  75111سالگی،  15، در سن 1741ی سال  ژانو

رفتند تا علیه جنگ در هند و چین « ی کاپیتول تپه»نامیدند به پای  می« بریگاد ژانت رانکین»که خود را 
 )م.( تظاهرات کنند.
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که آغاز به  هپیمایی را سازمان داده بودند. اما هنگامیاه رهای شدید مردانی ک از مخالفت
هو « اش را بدهید! او را از صحنه پایین بیاورید و ترتیب»صحبت کردند، با فریادهای 
 ناپذیر بود. شدند. جدایی از مردان گریز

گمان یکی از بدترین  ی مردان چپ نوی امریکا، بی زمخت و فرومایه زدگی   جنسیت
بودند. این وضعیت، « چپ»زدگی مردانی است که مدعی  ریخی جنسیتهای تا نمونه

ای به آن دچار  بسیار بدتر از آن چیزی بود که زنان انتظار داشتند مثاًل در نشستی اتحادیه
ی کارگر در  دهی طبقه ها در سازمان شوند. خاستگاه طبقاتی چپ نو، افزون بر کاستی آن

زدگی یکی از بروزات  گرایی منجر شد که جنسیت خبهای ن مقام کارگزاران تغییر، به گونه
شان همواره به  های گرفتند، سیاست ی کارگر را نادیده می ها طبقه آن بود. از آنجا که آن

ها  ی آن شان رادیکال باشد. مداخله های گرایید، حال هر قدر هم سخنرانی رفرمیسم می
بود و کارزار  دست پوستان تهی به نیابت از سیاهدر جنبش حقوق مدنی سیاهان همواره 

 هایی اخالقی و بسیار فردگرایانه. ی استدالل ها علیه خدمت سربازی بر پایه آن
ای  برخی از زنان در واکنش به برخوردهای چپ نو بود که فمینیست شدند. عده

های سوسیالیسم، به جهت این  شمار با وجود تعریف و تکریم ظاهری از اندیشه انگشت
 تمام این دوره ،ی خود از مردان پافشاری کردند. طبیعتاً  دهی جداگانه زمانتجربه بر سا

عنوان توجیهی برای  شده است که مرتبًا بهبدل ی جنبش زنان  بخشی از اسطوره به
 شود. طلبی به آن اشاره می  جدایی

متوسطی  اکثر زنانی که به جنبش آغازین زنان روی آوردند، این  های طبقه خاستگاه
زدگی مردان درک کنند.  شان تسهیل نمود که مسائل خود را ناشی از جنسیت برای امر را

شده به روی زنان،  های شغلی گشوده با فرصت  ،7206ی  در جریان رونق اقتصادی دهه
 –متوسط  طبقه ای   ویژه در مشاغل حرفه به –زدگی مردان داوطلب  همان مشاغل  جنسیت

 اه زنان تلقی شد.سادگی چونان مانع اصلی بر سر ر به
این دو عامل موقعیتی را ایجاد کرد که در آن جدایی همواره محتمل بود. هر دو 

 7206ی  و ویژه بودند، مختص دوران رونق اقتصادی دهه یآورد موقعیتی تاریخ عامل، ره
 کارگری هیچ پیوندی نداشت. که با سازمان طبقه« چپ»و تکوین جنبش 
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پوستان، شکست  ی جنبش حقوق مدنی سیاه تجزیه جنبش زنان از درون   بنابراین،
زدگی  زمخت مردان در جنبش چپ نو پدید  جنبش دانشجویی و در واکنش به جنسیت

 آمد.
هایی  ی بررسی خود جنبش زنان، شایسته است سرنوشت جنبش پیش از ادامه

ه ها نفر را ب رشد کرد. جنبش سیاهان، میلیون  پیگیری شود که این جنبش از درونشان
صدها شورش، شهرهای امریکا را لرزاند.  7203و  7203های  خود جذب کرد. بین سال

های  که به جنبشی علیه جنگ ویتنام تبدیل شد، توده ویژه هنگامی جنبش دانشجویی، به
داری را که به آن معترض بودند، به  یک، نظام سرمایه مردم را نیز بسیج نمود. اما هیچ

پوستان انقالبی و نه دانشجویان رادیکال قادر  بب که نه سیاهس مخاطره نینداختند. بدین
را داری  سرمایه توان از آن جایگاه می ی خود را در همان جایی بنا کنند که نبودند پایه

ها، جایی که کارگران  ها و کارگاه در کارخانه –طور جمعی به چالش کشید  مستقیمًا و به
شان را به مسیرهایی  های ها جنبش دوی اینکنند. هر  داری را خلق می ثروت سرمایه

 ناهمبسته رهنمون کردند، و هر دو مسیر به قهقرا رفت.
، جنبش دانشجویی رو به زوال رفت و 7216ی  با پایان جنگ ویتنام در اوایل دهه

طور کلی، چپ انقالبی  های خود بازگشتند. با فروپاشی چپ به دانشجویان به کالس
قدرت ی  ویژه هواداران حمله پوست، به بسیاری از فعاالن سیاه نیز از هم پاشید.  سیاه
به این نتیجه رسیدند که انقالب  آناناما بیشتر  –، به دست حکومت ترور شدند سیاه

خیالی واهی بود و به سیاست سنتی روی آوردند. از درون جنبش سیاهان قشری متمکن 
توها و  از متخصصان طبقه گری  حاکمه میانجی هیئت متوسطی پدید آمد که بین گ 

مداران حزب  دهندگان امور اجتماعی، سیاست مددکاران اجتماعی، سازمان  کردند: می
 (98)ی کنگره. فایده ی شهری بودند، نمایندگان بی ی نواحی فرسوده دموکرات که نماینده

باید بین  –همچون جنبش سیاهان و دانشجویان  –ی جنبش زنان امریکا  در تاریخچه
که سطح مبارزه عمومًا باال بود و  7218تا  7203های  ره تمایز قائل شویم: سالدو دو

ی سیاسی به  به بعد که سطح مبارزه رو به افول بود و صحنه 7213ی دیگر از سال  دوره
 راست چرخید.
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یرادیکالفمینیستینظریه

 رو، ی محوری جنبش رهایی زنان امریکا، ستیز با مردان است. از این اندیشه
  اعالم کرد: مانیفسترادیکالفمینیستینیویورک

ی قدرت با مردان هستیم و تا  کنیم که درگیر مبارزه های رادیکال تصدیق می ما فمینیست
ها تداعی  ی خود برخوردارند و با آن زمانی که مردان عماًل از امتیازهای عالی  نقش مردانه

. ما بر این باوریم که هدف شووینیسم دانیم .. ها را عامل ستم بر خود می شوند، آن می
ی بعد است که در  شناختی  ایگو است و در وهله ی نخست ارضای روان مردانه، در وهله

های اقتصادی  داری یا دیگر نظام دهد ... به این دلیل، سرمایه روابط اقتصادی رخ نشان می
اقتصادی، ستم بر زن ناپدید دانیم و باور نداریم که با انقالبی صرفًا  را علت ستم بر زن نمی

باید  دارد. و این پویایی می را خود به متعلقخواهد شد. ستم سیاسی بر زنان، پویایی طبقاتی  
 ،به عبارت دیگر –خواندیم « غیرسیاسی»آن را تر  در چارچوبی فهمیده شود که پیش

ایگوی زنانه اش در اعمال قدرت بر  سیاست ایگو ... هویت ایگوی مردانه از طریق توانایی
 یابد. استمرار می

ضروری  [زنان] گیرد که اتحاد فراطبقاتی   با تأیید این نظر، نتیجه می 1ژولیت میشل
 است:

ی حیاتی این است که زنان  های طبقاتی نیست، بلکه نکته ... آنچه اهمیت دارد، اختالف
انه، کارکرد گیرند. در خ ای واحد تحت انقیاد قرار می درک کنند چگونه چونان مجموعه

عنوان زن  شود ... جایگاه زنان به اجتماعی و هویت روانی زنان چونان یک گروه، فهمیده می
ای که باشند تحت ستم قرار  ی زنان در هر موقعیت ویژه بر همه چیز مقدم است: همه

گاهی فمینیستی در هر انقالب از اینجا سرچشمه می می گیرد ... اهمیت  گیرند. اهمیت آ
 (93)ان.رهایی زن

                                                                        
1. Juliet Mitchell (1940) 
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برای این دیدگاه « نظری»ای  پشتوانه دیالکتیکامرجنسیشوالمیت فایرستون در 
های  نویسد که ریشه کند. او ابتدا می ارائه می ستکه ستم جنسی زیربنا و اقتصاد روبنا

در  –دیده  یعنی مرد ستمگر و زن ستم –ی موجود در آن  «طبقه»ساختار خانواده، با دو 
ی اقتصادی، مستقیمًا از این  ی جنسی، برخالف طبقه طبقه»است.  تهنهف بازتولید جنسی

شوند، نه  گیرد: مردان و زنان متفاوت خلق می سرچشمه می شناختی زیستواقعیت 
 «.برابر

کند که تنها با حرکت از آن  همواره مبنایی واقعی فراهم می  جامعه ... ساختار بازتولید جنسی  
روبنای نهادهای اقتصادی، حقوقی و سیاسی و همچنین توانیم تبیینی جامع از کل  می

نی تعلق دارند.  تفکرات مذهبی، فلسفی و غیره ارائه دهیم که به دوران تاریخی معی 

ی  خانواده«  روانی است: ای جنسی ای استثمار، مسئله گوید علت ریشه او می
وین طبقات شناختی، توزیع ذاتًا نابرابر قدرت است. نیاز به قدرت که به تک زیست

روانی هر فرد مطابق با این عدم توازن اساسی به وجود  انجامد از آرایش جنسی می
 (95)«.یافته است زدگِی تعمیم جنسیت، همان پرستی نژاد»و « آید می

گردد.  فایرستون، نابرابری جنسی گریزناپذیر می شناختی   بنا به تحلیل صرفًا زیست
کیه بر تحلیل فایرستون به این نتیجه رسیدند که های رادیکال با ت بسیاری از فمینیست

ی میان زن و مرد  ناپذیر طبقاتی و نژادی از درون نابرابری اولیه تمامی تضادهای آشتی
زدگی، همچنین به  رو، اعتصاب در رختخواب نه تنها به جنسیت از این ؛خیزد برمی

 ضربه خواهد زد.ی طبقاتی و نژادپرستی هم  محصوالت جانبی آن، یعنی همان جامعه

متوسطمتوسط،برایطبقهبهدستطبقه

متوسطی بود و  ترکیب اجتماعی جنبش زنان امریکا و هوادران آن، عمدتًا طبقه
گذاران جنبش، ترکیب آغازین آن را چنین  ، یکی از بنیان1رو جو فریمن  هست. از این

                                                                        
1. Jo Freeman (1945) 
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گاهی و دارای متوسطی، با تحصیالت دانش زنان سفیدپوست طبقه»کند:  توصیف می
ترین سازمان زنان، سازمان ملی  ، میان اعضای بزرگ7213در سال «. ای مشاغل حرفه

مارن  (90)درصد هم تحصیالت عالی داشتند. 86درصد دیپلمه و  00(، NOW) 1زنان
های هوادار حقوق زنان  درصد اعضای گروه 26نزدیک به »دریافت که  2الکوود کاردن

سوم دارای مدرک  اند؛ یک ست، حداقل دارای مدرک لیسانسها مصاحبه شده ا که با آن
 (91)«.دان هستند دکترا، فوق لیسانس یا حقوق

المللی  دیوان دادرسی بینچنین چیزی با دنیای اکثریت زنان بسیار تفاوت داشت. در 
از سوی سازمان ملل متحد در مکزیک برگزار شد،  7215که در سال  ی زنان ساالنه

کارگر به خوبی آشکار گشت. در یک سو، زنان  ها و زنان طبقه نیستیمشکاف میان این ف
گذار سازمان ملی زنان و یکی از نخستین  ، پایه3متوسط بودند به رهبری بتی فریدان طبقه

کارگر بودند، از جمله  بخش جنبش زنان در امریکا؛ و در سوی دیگر زنان طبقه افراد الهام
معدن اهل بولیوی و مادر هفت فرزند. او به مدت  ، همسر یک کارگر8دومیتیال باریوس

شان  رسانی به همسران در حال اعتصاب  پانزده سال زنان کارگران معدن را برای یاری
دهد  هایی که شرایط کارگران معدن را نشان می دهی کرده بود. یکی از شاخص سازمان

یال باریوس اعتصاب سال بود. دومیت 85امید به زندگی آنان است که در آن زمان تنها 
بار به زندان افتاده بود، در یک مورد  دهی کرده بود و چندین غذای طوالنی زنان را سازمان

های ثروتمندی که به  نیستیحین بازداشت سقط جنین کرده بود. او به تندی به فم
 کنفرانس آمده بودند، تاخت و به رییس هیئت نمایندگی مکزیک گفت:

ام، شما هر روز صبح یک لباس جدید  ه من با شما آشنا شدهاست ک  سنیورا! یک هفته
آیید، مانند کسی که زمانی را در  زده می کرده و شانه پوشید اما من نه. شما هر روز بزک می

                                                                        
1. National Organisation of Women 

2. Maren Lockwood Carden 

3. Betty Friedan (1921-2006) 

4. Domitila Barrios (1937-2012) 
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ها را انجام  ای گذارنده و پولی را برای آن هزینه کرده، اما من این سالن زیبایی  برازنده
ی جلوی در منتظر است تا شما را به خانه برساند؛ و من ا دهم. هر روز بعدازظهر راننده نمی

طور نیست؟ اما  کنید، این ای خوب زندگی می ای مجلل در محله یقین دارم که شما در خانه
که شوهران ما  ی کوچک و رهنی داریم و هنگامی ما همسران معدنچیان، تنها یک خانه

روز فرصت داریم تا خانه را  26د، شون شوند و یا از شرکت اخراج می میرند، بیمار می می
ترک کنیم و پس از آن باید در خیابان زندگی کنیم. حاال، سنیورا، به من بگویید: آیا وضعیت 

وجه شبیه به شماست؟ بنابراین  وجه شبیه به من است؟ آیا وضعیت من به هیچ شما به هیچ
و شما شبیه به  که من ای میان خودمان صحبت کنیم؟ هنگامی قرار است از چه برابری
 که من و شما چنین متفاوت هستیم؟ یکدیگر نیستیم، هنگامی

 او ادعا کرد که زنان ثروتمند به شرایط زنانی همچون او اعتنایی ندارند:

های خود را  دیدند همسران ما چگونه ریه ها نمی دیدند، آن های خلق من را نمی ها رنج آن
ای هستند و  تغذیه دیدند فرزندان ما دچار چه سوء ها نمی آورند، آن ها باال می ذره با خونابهذره

دانستند مثل ما هر روز ساعت  دانستند، نمی ها شرایط مزخرف زندگی ما را نمی البته آن
ی کارهای خانه  شب، بعد از اینکه همه 79تا  77چهار صبح از خواب بیدار شدن و ساعت 

 انجام شد به رختخواب رفتن یعنی چی.

اش  ی بتی فریدان را درک کند که او، دومیتیال، و دوستان نست این گفتهتوا او نمی
 «.اند فریب مردان را خورده»

های دیگر برخی زنان ایستادند و گفتند: مردان  گشتگی کردم. در اتاق من کمی احساس گم
. سازند .. ای را می های هسته آورند ... مردان سالح وجود می اند ... مردان جنگ را به دشمن

زنند ... و بنابراین نخستین نبردی که برای دستیابی به حقوق برابر  مردان زنان را کتک می
 (93)گیرد، چیست؟ نخست باید در برابر مردان اعالن جنگ کنید. برای زنان انجام می

 رفتاری( و نیز با فمینیسم مخالفت کرد. او با ماشیسم )نرینه

 ،مینیسم، سالح امپریالیسم است. بنابراینکنم که ماشیسم، درست مانند ف من فکر می
که  هاست. و هنگامی کنم نبرد اصلی، نبرد بین دو جنس باشد؛ این نبرد زوج تصور نمی
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آورم که باید به مبارزه برای رهایی از  ها را هم به شمار می گویم زوج، فرزندان و نوه می
 (92)است. کنم اکنون این موضوع اساسی موقعیت طبقاتی بپیوندند. فکر می

طلبی جنبش زنان در امریکا و نیز در کشورهای دیگر امکان پیوستن زنان  جدایی
طلبی سرانجام بخشی از دور باطلی شد که  جدایی، کارگر را تضعیف کرد. بنابراین طبقه

 کرده و جوان محکوم کرد. ی متوسط  تحصیل های طبقه جنبش زنان را به گتو
توسطی  فعال در جنبش زنان خود را در آن یافتند م  محیطی که زنان سفیدپوست طبقه

پوست امریکایی،  ی سیاه ی نژادپرستی سوق داد. نویسنده بسیاری را به لغزیدن به ورطه
پوستومگرمنزننیستم؟زنانسیاهاش به نام  ، خشم خود را در کتاب1بل هوکس
اش تا به امروز بر بنیان  جنبش زنان در امریکا، از خاستگاه آغازین»، بیان کرد: فمینیسم

نژادپرستی بنا شده است ... زنان سفیدپوست طبقات متوسط و مرفه در امریکا بر تمامی 
 (86) «.اند های زنان چیره شده جنبش

در سال  3ی مشهور  امت تیل در پرونده 2پوست به نام آنجال دیویس رهبری سیاه
 73لبلی کشیدن پسرکی ب ه او سوترا به باد ناسزا گرفت چراک 8میلر ، سوزان براون7258

آویز کردن آن  ردیف با حلق پوست برای زن سفیدپوست را کمابیش، هم و سیاه  ساله
 (87)داد.  دست  نژادپرستان سفیدپوست قرار می پسرک به

 

 

                                                                        
1. Bell Hooks (1952) 

2. Angela Davis (1944) 

3. Emmett Till (1941-1955) در حال صحبت کردن با زنی  امریکایی تبار که-پسری بود افریقایی
ای بردند،  ساله را به طویله 18هنگام شوهر و برادر آن زن، امت  ل سفیدپوست دیده شد. شبساله و متأه 21

ی او به نمادی برای جنبش حقوق مدنی  کتک زدند، چشمش را درآوردند و در نهایت او را کشتند. قتل وحشیانه
 پوستان امریکا تبدیل شد. )م.(سیاه

4. Susan Brownmiller (1935) 
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انزوایسیاسیوتفرقه

با شکست جنبش سیاهان و جنبش دانشجویان، زنان به این باور رسیدند که پیشرفت 
های انسانی یا به بیان  ی قابلیت  سیاست و احزاب سیاسی، بلکه در توسعهنه در 

تنها اندکی پس از آن بود که  (89)است.  نهفته« رهایی فرد»روسیه در  1های نارودنیک
های کوچک تبدیل شد. هر گروه  ای از گروه جنبش رهایی زنان امریکا به مجموعه

های شخصی خود با یکدیگر صحبت  جربهها از ت متشکل از هشت زن بود و زنان در آن
ها به  نویسد که این گروه کردند. جو فریمن می ها را تحلیل می کردند و با یکدیگر آن می

ها  اند. آن ها و از خودشان تبدیل شده سازوکارهایی برای تغییر اجتماعی در خود گروه»
اعضا از خودشان طور مشخص به منظور تغییر تلقی و برداشت  ساختارهایی هستند که به

گاهی»اند. ابزار این تغییر  طور کلی جامعه ایجاد شده و به  (88)«. شود نامیده می« افزایی آ
گاهی»های  این گرایش که گروه وجه  هیچ به هدفی در خود تبدیل شوند به« افزایی آ

های  ویژه فمینیست های نخست  جنبش زنان نبود. بسیاری از زنان به تنها گرایش سال
کید میسوسیا گاهی لیست در بریتانیا بر این بحث تأ افزایی مهم است، نه از آن  کردند که آ

بخشد، بلکه به این جهت که به زنان اعتماد به نفس الزم را  رو که زندگی زنان را بهبود می
های سیاسی شرکت جویند. افسوس که چنین نشد. شما  بخشد تا در فعالیت می

 نفس به تان اعتمادبه ز پیکارهای جاری در دنیای پیرامونتوانید با منفک کردن خود ا نمی
: شما هرگز امکان پرورش دهد ی معکوس می نتیجهدست آورید. اگر چنین کنید، 

دست نخواهید آورد.  های ضروری برای فعالیت سیاسی را به ها و استدالل مهارت
های کوچک خود  گونه که تجربه نشان داد، زنان بیش از پیش به وفاداری به گروه همان

 گیری کردند. کلی از جنبش کناره ها از هم پاشید، به که این گروه گرایش یافتند و هنگامی

                                                                        
1. Narodniks بود که بخشی از آن به  1151و  1141های  متوسط روسیه در دهه نبش اجتماعی طبقهج

 پرداخت. )م.( تبلیغات انقالبی علیه تزار نیز می
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گاهی» کشد؛ تفکراتی بر  شکلی مرموز، تفکرات رایج را به چالش نمی ، به«افزایی آ
ند و قوانین خاص  کلی از جامعه منفک طور این مبنا که خانواده و روابط شخصی به

گاهی»فرماست.  ها حکم نخودشان بر آ افراد را  تفکراتبیش از هر چیز، تغییر « افزایی آ
توانند به تغییر روابط  می« تفکرات درست»نشانه گرفته بود، با این باور که افراد با 

شخصی، جنسی و خانوادگی خود بپردازند. چنین باوری بر این منطق استوار بود که 
پرورانیم، نه  ی خود می دهند که ما در مخیله سرشت روابط شخصی را تفکراتی شکل می

کنیم که روابط شخصی  کنیم. ما در مقابل استدالل می دنیای واقعی که در آن زندگی می
شان را روابط  گیرند و سرشت مان نشأت می ی پیرامون از کلیت روابط اجتماعی  جامعه

توانند تغییر یابند.  نمی   و اساسًا جدای از این واقعیت –کند  اجتماعی است که تعیین می
گاهی»اما نخست بیایید ببینیم که   .داد سوق، جنبش زنان را به کجا «افزایی آ

گاهی در آغاز، شمار  گروه ها کوتاه  سرعت افزایش یافت. اما عمر آن افزایی به های آ
شدند که کسی  با چنان شتابی تشکیل و منحل می»ها  بود. جو فریمن نوشت که آن

بسیاری طی چند هفته یا چند ماه از هم  (83) «.را دنبال کندشان د پاهایتواند ر نمی
ها دو سال یا اندکی بیشتر به حیات خود ادامه دادند. میانگین عمر  پاشیدند؛ برخی از آن

 ها حدود نه ماه بود. این گروه
های خود  ها به هر اندازه که اندیشه ی مشارکت در این گروه کنندگان در نتیجه شرکت

گاهی ای می همه به نقطه سرانجامدهند، کم یا زیاد،  ا تغییر ر افزایی دیگر  رسند که گروه آ
درک اعضا از «. به هدف خود رسیده است»تواند کمک بیشتری کند؛ و این گروه  نمی

اهداف  کوشند میها  در این گام آن –دهد  این واقعیت، دومین گام تکامل گروه را نشان می
خواهند انجام  ی آنچه که می ندرت درباره عریف کنند ... اما اعضا بهشان را بازت مشترک

شوند. معمواًل  ها وارد گام دوم می تنها معدودی از این گروه ،دهند، توافق دارند. در نتیجه
که بازگشتیم  هر کس برای گذراندن تابستان به جایی رفت و هنگامی»پاشند:  از هم می

 (85)«.از کنیمتوانستیم دوباره کار را آغ نمی
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نوشت:  7218همان اوایل سال  1معدودی از این زنان، فعال ماندند. مارن کاردن
کنند که تنها بین پنج تا پانزده درصد از فعاالن جنبش رهایی  کنندگان برآورد می شرکت»

امروزه شاید بتوان گفت کمتر از یک درصد اعضای  (80) «.مانند زنان فعال باقی می
 اند. کماکان در جنبش رهایی زنان فعال 7216ی  وایل دهههای زنان ا گروه

تردچار شدند. این  های سوسیالیست به سرنوشتی حتی شوم های فمینیست گروه
روشنی تمیز  های رادیکال به گاه پر عضو و نیرومند نبودند و حتی از فمینیست ها هیچ  گروه

در حدود »نویسد:  می زنبدنزن،حقی کتاب  نویسنده 2شدند. لیندا گوردن داده نمی
وجود  هایی به شد ... تا سازمان هایی بسیار در سراسر کشور انجام می ، تالش7213سال 

ها شکست  ی این سازمان سوسیالیست تعریف کنند. همه آید که آشکارا خود را فمینیست
 (81)«.ها باقی نماند. خوردند؛ حتی یکی از آن

ها را  وجود نداشت، و نه هیچ ساختاری که آنها  گونه هماهنگی میان  این گروه هیچ
فقدان »گوید  شان کند. چنانکه جو فریمن می وبست دهد یا هدایت به یکدیگر چفت

گاهانه شد جنبش را هدایت  دیگر نمی»ی آن  وجود داشت و در نتیجه« ی سلسله مراتب آ
این طبیعتًا از دل «. اش را در دست گرفت یا حتی روی آن حساب کرد کرد، عنان

 پراکندگی، نخبگان سربرخواهند آورد.

تقبیح « گرایان نخبه»نمای عام شده بودند، به عنوان  ... زنانی که به هر دلیلی انگشت
وجود آورد و پس زدن آن  به« 3ای ای ستاره سامانه« »ساختاری بی»شدند... ایدئولوژی   می

سم بی  اش  ازهمه نکوهش که خود بیشکرد  مسئولیتی فردگرایانه را تشویق می دقیقًا همان ق 
پذیری وادارند؛  ها ابزاری نداشتند تا نخبگان حاکم بر خود را به مسئولیت کرده بود... گروه

 (83)ای وجود دارد. توانستند ادعا کنند که چنین سامانه ها حتی نمی آن

                                                                        
1. Maren Carden 

2. Linda Gordon (1940) 

اند و بر  شود که با نیروی گرانش به یکدیگر وابسته ای از تعداد کمی ستاره تشکیل می ی ستاره سامانه.  3
 )م.( چرخند. گرد یکدیگر می
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های عمومی  بدیهی است که چنین وضعیتی به جروبحث، انشعاب، اخراج و تنش
گذاران جنبش رهایی زنان  یکی از بنیان 7216د. چنانکه همان اوایل سال شو منتهی می

با گذشت زمان، خصومت و سوءتفاهم بسیار »توانست بنویسد:  1به نام مارلن دیکسون
ها به این معناست که زنان، بیشتر  ها و سوءتفاهم تر شده است، و این خصومت عمیق

کنند، تا اینکه  مبارزه با شوونیسم مردانه می انرژی خود را صرف مبارزه با یکدیگر یا صرفاً 
از  2گریس آتکینسون چنین بود که تی (82) «.دهی جنبش اختصاص دهند آن را به سازمان

آری خواهرانگی بسیار نیرومند است: در واقع، »گذاران جنبش چنین نوشت:  بنیان
 (36) «.ُکشد خواهران را می

جا سر  همچون قارچ از همه« ها ستم»ه ی نهایی این چندپارگی این بود ک نتیجه
های سفیدپوست به جهت رنگ  کردند که فمینیست پوست ادعا می برآوردند. زنان سیاه

گرا به  گرا مدعی بودند زنان دگرجنس جنس کنند. زنان هم ها ستم می شان به آن پوست
ی نخست  لهدست. این فرایند، در وه های بسیاری از این کنند ... و نمونه ها ستم می آن

که زنان فعال  حاصل این پندار بود که خاستگاه ستم، گروهی از افرادند: مردان. هنگامی
کردند تحت ستم  در جنبش زنان که اکنون از مردان جدا شده بودند، کماکان احساس می

ها را مقصر قلمداد کنند.  قرار دارند، به جستجوی گروهی دیگر از افراد برآمدند تا آن
دانید و نظام  نظران خود را مقصر می رسد که هم ه کارتان به آنجا میچنین است ک

 کنید. نخورده رها می را دست –یعنی خاستگاه واقعی ستم  –اجتماعی 
گرای  جنس ها در جنبش رهایی زنان، بین زنان هم یکی از شدیدترین کشمکش

خصی و باید بین لزبینیسم چونان گرایشی ش گرا بود. می سیاسی و زنان دگرجنس
تمایز قائل شویم. با اینکه برای رهایی زنان به چالش کشیدن ستم بر  سیاسیلزبینیسم  

گرا( امری اساسی است، اما این به معنای برتری  جنس مردان همنیز گرا )و  جنس زنان هم
گرایان یا توسل به لزبینیسم چونان راه ضروری  گرا بر دگرجنس جنس روابط زنان هم

                                                                        
1. Marlene Dixon 

2. Ti-Grace Atkinson (1938) 
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بسیاری درجنبش رهایی زنان به لزبینیسم  سیاسی متمایل شدند.  رهایی زنان نیست.
 لزبینیسم

پنداری کنند، با  ذات یافت که بر مبنای آن زنان باید با زنان هم استحالهبینی  به یک جهان
توان  سادگی می فرض، به ها زندگی کنند و تنها با آنان رابطه داشته باشند. از این پیش آن

خوابد، بدیهی  قراول  فمینیسم بود: زنی که با یک مرد می یسم، پیشاستدالل کرد که لزبین
ی زنان با  همین برتری رابطه»توان به او اعتماد کرد ...  دست دشمن است و نمی است که هم

گاهی نوین از یکدیگر و همراه با هم است که کانون رهایی زنان و  زنان، برتری  زنان خالق  آ
 (37)«.استمبنایی برای انقالب فرهنگی 

نویسد:  می حلیفمینیستیملتلزبین:راهدر کتاب خود با عنوان  1جیل جانسون
انقالب فمینیستی است ... تا  شرط اساسیزن مستقل از حضور مرد،  ارضای جنسی  »

گرا نشوند، انقالب سیاسی حقیقی رخ نخواهد  جنس ی زنان هم که همه هنگامی
رسید  سبب که به نظر می ی  بسیاری داشت، بدینگرا گیرای جنس فمینیسم هم (39) «.داد

دهد که نتایجی فوری دارد. برای  راهی شخصی برای اقدام علیه ستم مردان ارائه می
رف نیروها روی سرشت اساسًا شخصی  تنش بین َص »طور کلی  جنبش رهایی زنان به

یاسی تر س تر بود تا این که بخواهد با مسائل سخت گرا آسان جنس گرا/هم دگرجنس
 (38) «.پنجه نرم کند و دست

گرا را پس دهند و جو فریمن  جنس فمینیسم هم تاوانای  باید عده اما در این میان می
 ها چه کسانی بودند: دهد که این نشان می

های  های سیاسی دیگری نداشتند، دچار ضربه گرا باقی ماندند اما پیوند زنانی که دگرجنس 
طور کلی رها  دند و سرانجام جنبش فمینیستی را بههای عصبی ش روحی شخصی و حمله

 شان که هویت توانستند گروهی برپا کنند یا به گروه دیگری بپیوندند چرا ها نمی کردند. آن
 (33) تمامی نابود شده بود. های رادیکال به عنوان فمینیست به

                                                                        
1. Jill Johnson 
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تباهیجنبشزنان

ی  و رکود فزاینده همراه با ضعف عمومی سیاسی چپ امریکایی، حتی در اوج آن،
جنبش  –توانست آن را انکار کند  کس نمی واقعیتی که هیچ – 7216ی  اقتصادی در دهه

شد و  های نحیف و چندپاره تشکیل می رهایی زنان که بر اثر ستیزهای متناوب، از گروه
گاهی خودشان  قدرتی پاشیده بود، بی ازهم رف تعمق در آ اش آشکار شد. زنانی که به ص 

کار حقوق  نام و محافظه های خوش گری بودند، به سازمان ودند و خواهان کنشراضی نب
، یا همان سازمان ملی زنان، بود. جو NOWترین آنها  زنان روی آوردند که برجسته

فمینیستی  گرای کنشسازمان ملی زنان تنها سازمان »نوشت:  7215فریمن در سال 
به هنگام نوشتن این کلمات،  (35) «.ودکار ب موجود بود، گرچه سیمای آن قدری محافظه

فروپاشی جنبش رهایی زنان شدت گرفته بود و سازمان ملی زنان عماًل تنها سازمان زنان 
، 7213نفر در سال  365666به  7201نفر در سال  75666بود. شمار اعضای آن از 

 (30) افزایش یافت. 7236نفر در پایان سال  7855666و  7212نفر در سال  065666
گرایش زنان به سازمان ملی زنان، بخشی از چرخش عمومی به راست بود که در اثر رکود 

 اقتصادی رخ داد.
ی عمل این سازمان بسیار سنتی است. این سازمان به حزب دموکرات تمایل  شیوه

تکیه کنند   های قضایی و کنگره ها به محکمه دارد که برای پیشبرد رفرم دارد و زنان را وامی
برای نمونه،  (31) ی خود را صرف فعالیت برای جلب نظر نمایندگان کنند. روی عمدهو نی

اعضای سازمان ملی زنان در کارزاری برای انتصاب زنان به مقام اسقفی در کلیساها 
در یکی از  (33) «.اند زن اسقف شده 36بیش از »اند. طی سه سال  بسیار فعال بوده

زن از جمله سه تن از  755666نزدیک به  ،7211های آن سازمان در سال  نشست
 شرکت داشتند.« جمهور  سایؤهمسران ر»
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ثیری ندارد، أسازمان ملی زنان نشان داده است که نه تنها در بهبود وضعیت زنان ت
ویژه از زمان ریاست  های اخیر، به ی که در سالتبلکه حتی در سد بستن در مقابل حمال

م حقوق برابر»ناتوان است. بدین قرار، جمهوری ریگان، به حقوق زنان شده  که به  1«متم 
« کارزار شماره یک»اعتنایی به تمامی مسائل دیگر  زنان، از سوی این سازمان  بهای بی

که ایاالت کافی برای تصویب آن  شکست خورد؛ چرا 7239بود در سال   اعالم شده
 مقاعد نشدند.

سقط جنین قانونی  7218ر سال رو شد. د حق سقط جنین نیز با واکنشی شدید روبه
های سقط جنین  کمک مالی  حکومت فدرال به هزینه 7210گردید، اما پارلمان در سال 

دست را متوقف کرد، مگر در مواردی که زندگی مادر در خطر باشد. این مسئله  زنان تهی
دست  خود  متوسط به یاری خواهران تهی زنان طبقه»... جنبش زنان را چندپاره کرد: 

توانی سقط جنین کنی  دانستند این بود که هنوز هم می برنخاستند ... تنها چیزی که می
عامل دیگر «. البته به این شرط که پول کافی داشته باشی، و اکثر آنها پول کافی داشتند

شد که اتخاذ موضعی اخالقی علیه نژادپرستی در  سردرگمی از این واقعیت ناشی می
شد. از  پوست را نیز شامل می کنترل اجباری باروری زنان سیاهجنبش زنان، کارزار علیه 

آمد تا یکی از حقوق  این دیدگاه، سقط جنین بیشتر یک روش کنترل جمعیت به نظر می
که مطالبه شود. از اینموضوعی است که باید با آن مقابله شود، نه  ، اینبنابراین ؛زن
)به بیان « سفیدپوست»زنان  خواست حق سقط جنین بیشتر امری مربوط به ،رو این

ه( تلقی می ، زناندیگر  شد. مرف 
انتخاب ها خواستار حق  بدیهی است که راه خروج از این نابسامانی این بود که آن

زن شوند، یعنی حق انجام سقط جنین یا عدم انجام آن. اما جنبش رهایی زنان در  برای
به چیزی بیش از « خاب برای زنحق انت»گرا بود که  آن هنگام، چنان چندپاره و اخالق

ها برای برپایی کارزاری در دفاع از حق سقط جنین  یک شعار توخالی تبدیل نشد و تالش

                                                                        
1. Equal Rights Amendment 
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ی امریکا  های فرعی کنگره ، یکی از کمیته7237ی راه رها شد. در تابستان سال  در میانه
 های پیشگیری از قانونی تصویب کرد که طبق آن سقط جنین )و حتی برخی از روش

 (32)ردیف قتل بود. بارداری( هم
به  1، سازمان ملی زنان کارزاری برای کاندیداتوری ساندرا دی اوکانر7237در سال 

راه انداخت، با وجود این که اوکانر مخالف حق سقط جنین و   مقام قاضی دادگاه عالی به
 (56)نیز طرفدار مجازات اعدام بود.

بهترین نمود  یدوممرحلهزنان به نام  گذار سازمان ملی کتاب بتی فریدان بنیان
هایی چون  چرخش بیشتر این سازمان به راست است. او در این کتاب از ائتالف با گروه

های زنان  ، باشگاه8، انجمن مسیحی زنان جوان3، مجمع جوانان2دختران پیشاهنگ»
او پس از  (57)کند. دفاع می« های مذهبی  کاتولیک، پروتستان و یهودی برای خواهرانگی

کادمی نظامی وست پوینت، از دیدن زنان در حال تعلیم برای  ی  خذ درجهأدیدارش از آ
امنیت »هر طریق احساس  افسری در ارتش امریکا به وجد آمد. او با دیدن این منظره به

تواند دنیا را نابود کند ... از  ای نیرومندی که می های هسته سالح»که  کرد چرا« بیشتری
د در دست زنان و مردانی قرار دارد که با تکاپوی بسیار در حال تبدیل به قدرتی حاال به بع

 (59)«.جدیدند
درآمد کارگران زن  7255َروی داشتند. در سال  ی دستمزد نیز پس زنان در زمینه

 52این رقم به  7216درصد مردان کارگر بود؛ در سال  03طور میانگین  وقت به تمام
 درصد کاهش یافت. 51به  7210درصد و در سال 

                                                                        
1. Sandra Day O’Connor (1930) 

2. Girl Scouts 

3. Junior League 

4. Young Women's Christian Association 
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ی  های خدماتی همچون خانه های فمینیست رادیکال خود را وقف پروژه برخی گروه
ی روانی  های پزشکی زنانه و مشاوره ی مراقبت زنان برای حمایت از قربانیان تجاوز، ارائه

 یا مراقبت از کودکان کردند.
 1خانمی  آنها ماهنامهنشریات فمینیستی هم ادامه دارد. معتبرترین و پرطرفدارترین 

آغاز به کار کرد و یک سال پس از آن، تیراژش به  7219ی سال  است که در ژوئیه
وکنار کشور چند انتشاراتی فمینیستی و تعدادی  نسخه رسید. در گوشه 8565666

هایی کوتاه است  ی ناشران فمینیست نشر داستان فروشی زنان وجود دارد. کار عمده کتاب
 (58)پردازند. فردی و روابط شخصی میی  که به تجربه

 7213کند که در آغاز سال  گزارش می 2ی مطالعات زنان ارجمند شد. دکارد رشته
ی  دوره 95666شد و در حدود  مؤسسه انجام می 13های مطالعات زنان در  برنامه

ها  ها و دانشگاه اکنون تقریبًا تمام آموزشگاه»دانشگاه برپا گردید.  566آموزشی در 
سان زن  ،و به این ترتیب (53)«.ی مطالعات زنان دارند شتهر برای نویسندگان و مدر 

از نخستین رهبران سازمان ملی  3های موفقیت ایجاد شده است. کیت ساراچایلد روزنه
شود پی کار خودش  به محض این که یک نفر اندکی موفق می»کند که:  زنان گله می

ا افراد نگه دارد به فعالیتی جانبی و بسیار غیر رود و به جای آن که ارتباطش را ب می
 (55)«.آورد ای فمینیست روی می مستقیم به عنوان نویسنده

برخی از زنان فعال  جنبش، به « موفقیت»بنابراین شاهد تضادی شدید هستیم بین 
اندازند، و شکست جنبش در بهبود وضعیت  وکاری راه می این شکل که برای خود کسب

زحمتکش. سرنوشت فعاالن سابق جنبش رهایی زنان در ایاالت متحده شبیه ی زنان  توده
آمدند و پس  هایی مرفه می ها از خانواده ها در روسیه است. آن به سرنوشت اکثر نارودنیک

                                                                        
1. Ms 

2. Dockard 

3. Kathie Sarachild (1943) 
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به کار تحقیق، ادبیات و حتی بیشتر بازرگانی مشغول »، «کار در میان مردم»از یک دوره 
 (50) «.شدند می

های روسیه با فعاالن جنبش رهایی زنان ره به گزافه  اس نارودنیکاما نباید در قی
کرد، در  ی دار و زندان و تبعید به سیبری تهدید می ها را خطر چوبه ببریم. نارودنیک

گاهی»که گروه اخیر بیشتر وقت خود را صرف  حالی  کرد. می« افزایی آ
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سی، ، واشنگتن دیWSPو  SDCدست فعاالن برگزاری راهپیمایی علیه جنگ ویتنام به
 7205آوریل 

 در حال خواندن سرود "ما پیروز SNCCدست جمعیت سازماندهی شده به
 7200شویم"، فارمویل، ویرجینیا، سال می
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 7216سی، اوت سال در واشنگتن دی WLMراهپیمایی اعضای  

یزی کاور نشریه با تصویر زنی که  خاکر
نشان بریگاد  ژانت رانکین را بر سینه دارد، 

 7203ی سال فوریه

 7219، بهار سال خانمی کاور نشریه



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

پوست حمایت از حضور آموزگاران سیاه درقدرت سیاه تظاهرات هواداران جنبش 
 7201روبروی هیئت آموزش  فیالدلفیا، ماه نوامبر سال 

 7216در تظاهراتی در نیویورک، سال  NOWتی فریدان از رهبران ب
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ی زنان برگزار شده از سوی سازمان ملل متحد، المللی ساالنهدومیتیال باریوس در کنفرانس بین
کنم که ماشیسم، من فکر می»خطاب به حاضران در کنفرانس: . دومیتیال7215مکزیک سال 

کنم نبرد  اصلی، نبرد میان  دو سالح  امپریالیسم است، درست مانند فمینیسم. بنابراین تصور نمی
ها را هم به شمار گویم زوج، کودکان و نوهکه میهاست. و هنگامیجنس باشد؛ این نبرد زوج

کنم اکنون این موضوع ی رهایی از موقعیت طبقاتی بپیوندند. فکر میآورم که باید به مبارزه برامی
 «اساسی است
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جنبشزناندربریتانیا
 

جنبش زنان انگلیس و امریکا بر که   ی شرایط عمومی اجتماعی و سیاسی مقایسه
های این دو  ها و تشابه رو اهمیت دارد که این شرایط بر تفاوت بستر آن رشد کردند، از آن

 کارگر صادق است.ی  ی زنان طبقه ویژه درباره گذار بوده است. این امر به جنبش تأثیر
 55بیش از نیمی از کارگران ) 7213های کارگری انگلیس که در سال  اتحادیه

های امریکا  را در صفوف خود متشکل کرده بودند، بسیار نیرومندتر از اتحادیه (7)درصد(
ها عضویت داشتند. این تفاوت در  درصد( در آن 72پنجم کارگران ) بودند که تنها یک

درصد زنان کارگر  8051، حدود 7213میان زنان کارگر بیشتر بود، آنچنان که در سال 
این رقم در امریکا تنها به  7213که در سال  ها بودند، در حالی یهدر بریتانیا عضو اتحاد

 .رسید درصد می 7750
ی سیاسی باز هم بیشتر است. در انگلیس، حزب کارگر با آرای  ها در زمینه   تفاوت

که در امریکا تنها احزاب آشکارا بورژوا  ی کارگر وجود دارد؛ در حالی ی طبقه گسترده
های سوسیالیست انقالبی نیز در انگلیس نیرومندترند و  سازمان دموکراتیک وجود دارند.
 ی کارگر دارند. نفوذی بیشتر میان طبقه

ای در انگلیس هرگز درهم نیامیختند اما چند اقدام   های زنان و اتحادیه اگرچه جنبش
 اند که درخور توجه است. مشترک داشته

مبارزهبرایدستمزدبرابر

های  ای درخور اهمیت بود. طبق ارزیابی رابر مسئله، دستمزد ب7206ی  در دهه
هزار اتحادیه با دویست 72، تعداد 7209( تا سال TUCها در بریتانیا ) ی اتحادیه کنگره
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اتحادیه چنین  86عضو  زن، با کارفرمایان قرارداد  پرداخت دستمزد برابر داشتند؛ اما در 
تی نه تنها برای دستمزد برابر، همچنین برای ها، برای انجام اقداما نبود. بسیاری از اتحادیه

های شغلی برابر و شرایط و ضوابط برابر  کاری تحت فشار  مرخصی زایمان، فرصت
که  –ها خطاب به دولت کارگری آتی  ی اتحادیه کنگره 7208شدند. در سال  گذاشته می

د و خواهان ای تصویب کر قطعنامه –در واقع قرار بود سال دیگر قدرت را به دست گیرد 
به ت قانونی پیدا کند. در پی این مصو  ی مشورتی  کمیته ،آن شد که دستمزد برابر رسمی 

ها، منشور صنعتی زنان را منتشر کرد که در آن خواست دستمزد  ی اتحادیه زنان در کنگره
ای، امکانات بازآموزی برای زنانی که به کار  های برابر آموزش حرفه برابر، فرصت

و اقداماتی ویژه برای بهداشت و رفاه زنان در محیط کار مطرح شده بود.  گردند بازمی
 بسیار اندکی داشتند. فوری  های   ها موفقیت آن

، نبردی همگانی برای افزایش دستمزد در سراسر جنبش 7206ی  اما در انتهای دهه
، 7203ای آغاز شد. خواست دستمزد برابر یکی از جوانب این نبرد بود. در سال  اتحادیه

ساز را آغاز  ی داگنهام  فورد، اعتصابی سرنوشت کار در کارخانه ی ماشین کارگان دوزنده
ساید اعتصاب کردند. زنان خود  وود در مرسی ی هیل به دنبال آن کارگران کارخانه .کردند

ی فورد را به تعطیلی کشاندند.  دهی کردند و کارخانه ی اعتصاب سازمان را در کمیته
درصد  سطح دستمزد مردان افزایش داد. اگرچه در  29ا دستمزدشان را به ه پیروزی آن

 ناکام ماندند.« ناماهر»ی کارگر  ی خود از مرتبه ارتقای درجه
ی کارگر شد. از درون  بخش بسیاری از دیگر زنان طبقه اعتصاب زنان در فورد الهام

( با NJACWER) 1این اعتصاب کارزار اقدام مشترک  ملی برای حقوق برابر زنان
های کارگری را به رهبری و  ی اتحادیه ای بیرون آمد که کنگره منشوری پنج ماده

در ماه  (9)خواند. های شغلی برابر فرا می دهی کارزاری برای دستمزد و فرصت سازمان

                                                                        
1. National Joint Action Campaign for Women’s Equal Rights 
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دهی کرد که زنان  ، این کارزار تظاهراتی را به نفع دستمزد برابر سازمان7202ی سال  مه
 ای سراسر کشور از آن پشتیبانی کردند.ه عضو اتحادیه

دادند که برای دستمزد برابر  ها اکنون در کارزارهای عضوگیری خود تعهد می اتحادیه
پیوستند. طی ده سال، یعنی از سال   مبارزه کنند و در نتیجه، زنان بسیاری به اتحادیه

  (NUPE) 1ی سراسری کارمندان دولتی ، تعداد زنان عضو در اتحادیه7213تا  7203
( NALGO) 2ای کارمندان ارشد دولتی بیش از سه برابر، در انجمن سراسری و حوزه

( چهار COHSE) 3بیش از دو برابر، در کنفدراسیون کارکنان بخش خدمات بهداشتی
 (8)( تا هفت برابر افزایش یافت.ASTMS) 8سفید ی کارگران یقه برابر و در اتحادیه

ای کارگران بود. طی این چهار  ی توده ای مبارزهه ، سال7213تا  7216های  سال
چیان و یک اعتصاب سراسری کارگران بارَانداز رخ داد.  سال، دو اعتصاب سراسری معدن

پنج »موسوم به  –اعتصاب باراندازان در اعتراض به دستگیری پنج کارگر بارانداز 
اشغال کارخانه هم به مورد  966به جرم اختالل در کار آغاز شد و بیش از  – 7«پنتونویل

های زنان را به خود دید. در  ها نمایشی برانگیزاننده از اعتصاب  سال  وقوع پیوست. این
ی خود مبارزه  ی لندن برای به رسمیت شناساندن اتحادیه ، رفتگران شبانه7216سال 

ها زنان  درصد آن 35کارگر پوشاک شهر لیدز )که  965666کردند. در همان سال، 
های تولید پوشاک در  گان اعتصاب، کارخانه عتصاب کردند. برخی از سردستهبودند( ا

ها زن بودند نیز،  چهارم آن ها هزار معلم که سه نواحی یورکشایر را هم تعطیل کردند. ده
سال، برای افزایش دستمزد دست به اعتصاب زدند. سال  56بار پس از  برای نخستین

های لندن همراه بود، در همان هنگام در  چی ، با ستیز بر سر دستمزد تلفن7217
  ی کوچک تولید دماسنج در کامبرلند زنان برای دفاع از اتحادیه ی برانان، کارخانه کارخانه

                                                                        
1. National Union of Public Employees 

2. National and Local Government Officers' Association 

3. Confederation of Health Service Employees 

4. Association of Scientific, Technical and Managerial Staffs 

5. Pentonville Five 
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ساید و  بندیکس در مرسی-، زنان به کارگران فیشر7219اعتصاب کرده بودند. در سال 
را به اشغال خود  ی چاپ رنگی برایانت واقع در لندن پیوستند که کارخانه کارخانه

ی صنایع الکتریکی  درآورده بودند. همان سال، زنان کارگر  گودمن، بخشی از کارخانه
، صدها هزار 7218تورن، برای دستمزد برابر اعتصاب کردند و پیروز شدند. در سال 

کارگر بیمارستان )که اکثرشان زن بودند( دست به نخستین اعتصاب سراسری خود زدند. 
مدت هشت  دویست زن شاغل در کمپانی جنرال الکتریک در کاونتری به در همان سال،

کاری خود اعتصاب کردند. زنان آسیایی شاغل در مانسفیلد  هفته برای افزایش نرخ قطعه
هوسیری میلز در اعتراض به تبعیض نژادی شدید اعتصاب کردند و کارگران عضو انجمن 

بیشتر  –اعتصابی سراسری دست زدند  ای کارمندان ارشد دولتی هم به سراسری و حوزه
های متعدد  ها، زنان اعتصاب ی غلیان  توده کنندگان زن بودند. در این دوره اعتصاب

 دیگری هم بر پا کردند.
 7202هایی که در سال  کرد. گروه همگام با این اعتال، جنبش زنان نیز پیشرفت می

ازمانی که تشکیل شد کردند. نخستین س تشکیل شده بودند، همچون قارچ رشد می
های  ای از گروه ی امریکایی خود، شبکه کارگاه رهایی زنان لندن بود که مطابق با نمونه

 کوچک با خدمات اطالعاتی بود. این سازمان اعالم کرد:

کنند و تبعیت. ما مردان را به  کنند و سلطه دارند، زنان پیروی می مردان رهبری می
های بدون رهبر خود را بنا کنیم  این الگو را بشکنیم، تا گروهدهیم تا  های خود راه نمی نشست

ی مشترک خود را مبادله کنیم ... به این دلیل، جنبش ما بر  های زنانه و با یکدیگر تجربه
ها شرکت کنند ...  گیری ها و تصمیم هایی کوچک بنا شده است تا همه بتوانند در بحث گروه

 (3)و تحول اجتماعی ایفا کنیم.تا نقش خود را در نبرد برای تغییر 

 را منتشر کرد. جوزنستیزهی رهایی زنان به نام  گروهی دیگر ماهنامه
نخستین کنفرانس سراسری رهایی زنان  7216ی سال  چند ماه پس از آن، در فوریه

کسفورد برگزار شد. نزدیک به  زن در این کنفرانس شرکت کردند  066در کالج راسکین آ
های نوپای رهایی زنان، برخی اعضای کارزار اقدام مشترک ملی  گروهعضو  شانکه اکثر

کنفرانس  (5)های مائوییست و تروتسکیست بودند. برای حقوق برابر زنان و برخی از گروه
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های محلی کوچک زنان را برگزید که کمابیش از  دهی خود، ساختار گروه برای سازمان
توانست دو  هایی که هر گروه می شدند، نشست های سراسری هماهنگ می طریق نشست

 ی هماهنگی سراسری زنان را برقرار کرد. نماینده به آن بفرستد. کنفرانس همچنین کمیته
ی زیبایی  ی ملکه ها مسابقه ، در حدود صد نفر از فمینیست7216در نوامبر سال 
 جهان را برهم زدند.

زن  جهانیروز  بار در لندن و لیورپول ، برای نخستین7217در ششم مارس سال 
ی  های خود، چهار خواست اصلی )که کمیته جشن گرفته شد. تظاهرکنندگان بر پرچم

هماهنگی زنان تعیین کرده بود( را نوشته بودند: برای دستمزد برابر، همین حاال؛ 
جنین  های آموزشی و شغلی برابر؛ درخواست پیشگیری از بارداری و سقط فرصت

روشنی  این چهار خواست، به (0)ساعته. وچهار بیست های رایگان کودک رایگان؛ مهد
ها  داد. این هدف جنبش زنان را برای ایجاد تغییر در دنیای واقعی بازتاب می

شدند و با نیازهای زنان  جهت که از دولت طلب می هایی سیاسی بودند، بدین خواست
 کارگر کاماًل مطابق بودند. طبقه

دورازجنبشکارگری

کرد.  ی کارگر دور می ی زنان را از جنبش طبقه عامل جنبش بالنده متأسفانه چندین
ترکیب اجتماعی این  1متوسطی  آن بود. شیال راوبوتهام  نخستین عامل، ترکیب طبقه

جنبش زنان، عمدتًا زنان اقشار خاصی »کند:  چنین توصیف می 7212جنبش را در سال 
نگاران یا کارمندان اداری  اران، روزنامهد را بسیج کرده است؛ معلمان، مددکاران، کتابخانه

 (1)«.دار و همچنین زنان خانه
های  ی کارگران دفتری، بلکه تنها شاغالن رده این توصیف نیاز به اصالح دارد: نه همه

دار، بلکه تنها کسانی که توانایی تغییر در سبک زندگی خود را  ی زنان خانه باال؛ نه همه

                                                                        
1. Sheila Rowbotham (1943) 
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های فمینیستی بیش از آنکه  سیاست»سازد:  را خاطرنشان می داشتند. راوبوتهام این پدیده
ای برای یک زندگی آزاد بدل  توانند به جاذبه به جنبشی برای رهایی زنان تبدیل شوند، می

 کرد نوشت: زنان کارگر کار میدیگر ای با  فمینیستی که در کارخانه (3)«.شوند

شکل گروهی نیاز به زمان، انرژی و  یا حتی تالش برای زندگی به« آزادتر»ی روابط  تجربه
سادگی در دسترس زنان کارگر کارخانه نیست ... زندگی نامتعارف  بحث زیادی دارد که به

 پذیر نیست. ها امکان زنان دیگر، برای آن

کردند ...  ترین مسئله برای زنان کارگری بود که روی خط کار می خانه و ازدواج مهم
اید و چنان وقت کمی دارید که آنچه نیاز دارید  ار خستهبرای شروع، شما چنان بر اثر ک

 (2)و محیط خانوادگی قابل اتکا است ...  روند زندگی با ثبات
های  ها باید نشان دهند که ارزش توان استدالل کرد و در واقع سوسیالیست البته می

 نادرستیی ها ارزش –یعنی پذیرش تصویر سنتی از خانه و خانواده  –کارگر  این زنان طبقه
توانند با فمینیسم کنار بیایند.  کارگر نمی است. هرچند این هم روشن است که زنان طبقه

گاهی»کارگر فرصتی برای  زنان طبقه  ندارند.« افزایی آ

شب است. زنان  های شنبه ها استراحت به معنای تماشای تلویزیون و گردش برای اکثر آن
شوند و پس از ساعت نه و نیم به رختخواب  یدار بین ساعت پنج و شش صبح بیدار م بچه
ها ساعت هفت  سر شب برای آن –شان خیلی دیر است  روند. ساعت ده شب به بعد برای می

 (76)یا هشت است.

ی کارگر  به قلم زنی از طبقه تکبر روشنفکرانهبا عنوان  زنآزادی  ی زیر به نشریه نامه
 دهد: ارگر با جنبش رهایی زنان را نشان میک ی زنان طبقه ، فاصله1به نام مارگارت کینگ

های بسیاری از  ی تکبر روشنفکرانه نوشته شده بود و نشانگر ویژگی ای که درباره من با نامه
ملحق   های رهایی زنان رو به گروه نظرم ... از این اعضای جنبش زنان است کاماًل هم

گاهی هنخواهم شد ... آخرین باری که رفتم تا به یکی از این گرو افزایی بپیوندم، در  های آ

                                                                        
1. Margaret King 
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ی تحصیل، بالفاصله سر کار رفته بودم.  آنجا تنها زنی بودم که پس از مدرسه، به جای ادامه
آن را درک   ی مردم این موضوع باعث چنان احساس حقارتی در من شد که تنها زنانی از توده

عث شد که یکی از اعضا کنند، این احساس مرا در حالتی دفاعی قرار داد؛ واکنش من با می
درمانی زنان مراجعه کنم! من به حالت کاماًل افسرده  به من پیشنهاد کند به یک گروه روان

ای با  وقت خود را در معرض چنین تجربه جلسه را ترک کردم و تصمیم گرفتم که دیگر هیچ
 (77)خود قرار ندهم.« خواهران»اصطالح  آن به

دهد این  نبش زنان، معیاری است که نشان میی مطالباتی ج های برنامه دگرگونی
مطالبات  ،گونه که دیدیم کارگر فاصله گرفته است. همان ی  میزان از زنان طبقه  جنبش چه

های برابر آموزشی و شغلی،  )دستمزد برابر، همین حاال؛ فرصت 7217آغازین سال 
ساعته(، مطابق  93های رایگان  جنین رایگان؛ و مهدکودک پیشگیری از بارداری و سقط

استقالل »ی جدید افزوده شد:  ، دو مطالبه7215کارگر بود. در سال  با نیازهای زنان طبقه
گرا و حق زن به تعیین  جنس پایان دادن به تبعیض علیه زنان هم»و « حقوقی و مالی

ای  ، در آخرین کنفرانس سراسری زنان مطالبه7213در سال «. تمایالت جنسی خود
منع ارعاب، تهدید یا اعمال خشونت و آزار جنسی حتی در روابط : »دیگر افزوده شد

ی مردانه و  ها و نهادهایی که سلطه زناشویی؛ و پایان بخشیدن به تمامی قوانین، پنداشت
ی نخست روشن بود،  منشأ چهار مطالبه«. بخشند خشونت مردان علیه زنان را تداوم می

در دنیای واقعی بود؛ اما مطالبات  شان ایجاد تغییر  شان به دولت و هدف خطاب
مربوط « های شخصی سیاست»و « ها پنداشت»، «ها نگرش»شده بیشتر به  افزوده

 شدند. می
چیان  ی طبقاتی در انگلیس بود. اعتصاب سراسری معدن ، ستیغ مبارزه7213سال 

آن  کار را به برگزاری انتخاباتی عمومی وادار کرد که در در آن سال، دولت حزب محافظه
ی  ای، به سرعت جنبش طبقه بازنده شد. دولت کارگری  نوپا با همکاری رهبران اتحادیه

های  جویی میان زنان کارگر برای دستمزد و فرصت ی ستیزه و همچنین روحیه –کارگر 
گیری دولت کارگری مانع رشد بحران  را از جوشش انداخت. اما قدرت – شغلی برابر
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آسیب را به دستمزدهای ناچیز )اغلب زنان( زد و افزایش اقتصادی نشد: تورم بیشترین 
 وقت )باز هم اغلب زنان( شد. بیکاری موجب پایان بخشیدن به کار هزاران کارگر نیمه

بیش از همه، همین رکود عمومی بود که ضعف درونی جنبش زنان را برمال کرد. 
داشت. در یک  ، سه گرایش در جنبش زنان وجود7216ی  توان گفت در اواسط دهه می
. این ندشناخت می« دشمن اصلی»های رادیکال بود که مردان را  گرایش فمینیست ،سو

ها در  َروی در جهت برقراری کمون ی عملی آن، پس ای بود و تنها گزینه گرایش حاشیه
ولز بود. در سوی دیگر  جنبش، کسانی بودند که تنها به بازنگری در ساختار کنونی 

های  ها و زنان شاغل در رده ند تا فضای بیشتری برای زنان، رفرمیستپرداخت اجتماعی می
 باال، به وجود آید.

جنین  در گرایش میانه زنانی بودند که علیه جنگ ویتنام و برای دستیابی به حق سقط
کار پشتیبانی  چیان دربرابر حزب محافظه کردند، احتمااًل از اعتصاب معدن مبارزه می

توان با  ها را می ها اعتراض داشتند. آن زدگی در محل کار و رسانه کردند و به جنسیت می
ها خواستی  برای اکثر آن« برابری»خواند. « های سوسیالیست فمینیست»مسامحه 

که روشن بود نظام کنونی  چرا –پنداشتند  چنین نمی همبا اینکه همواره  –انقالبی بود 
 را تأمین کند. شانی  مورد نظرتواند برابر بدون تغییرات رادیکال و اساسی نمی

ایم با  رنگ شد. اکنون ما مانده جنبش زنان کم« سوسیالیستی  »با تعمیق رکود، گرایش 
ی زنان در  دو گرایش تندوتیز. افول در جنبش زنان منجر به دوری این جنبش از مبارزه

شد. این « زنان علیه خشونت»و « های شخصی سیاست»های کار و نزدیکی به  محیط
هایی متعدد درون جنبش شتاب بیشتری گرفت که عمدتًا واکنشی نسبت  فول، با انشعابا

« ی مردساالری   نظریه»ی اخیر بود که  به وخامت شرایط دنیای واقعی بود. تنها در دوره
در حزب « ی فمینیستی مبارزه»و  –های طبقاتی را کنار زد  های رادیکال، ایده فمینیست

 تص به دوران اخیر است.ای مخ  کارگر نیز پدیده
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 هاگسستگی

ی این جنبش را  همانند ایاالت متحده، ساختارناپذیری  جنبش زنان انگلیس تجزیه
گذار  کارگاه رهایی زنان لندن به پابوس  شتاب بخشید. پس از چند سال سه عضو بنیان

ی  نشریهدر هندوستان رفتند؛ چهار نفر دیگر به امریکا بازگشتند.  1باگوان شری راجنیش
 کند: این خودباختگی را چنین توصیف می زنآزاد

مان را از دست داده بودیم. جلسات هفتگی به جلسات ماهانه و بعد هم به   ما روحیه
ی شرایطی  آمدند. در بحبوحه آمدند یا دیگر نمی جلساتی نامنظم تبدیل شد؛ اعضا دیر می

انجامید، بازیابی  گیری و فرار می که دیگر کسی باقی نمانده بود و سرخوردگی به کناره
های سیاسی  پرحرارت کمتر از  دهی فعالیت اعتماد گروهی از دست رفته از طریق سازمان

های شام در  مان به مهمانی ، جلسات7213یا  7218هر زمان دیگری ممکن بود ... در سال 
ال نبودیم ... ما عنوان یک گروه فع لحاظ سیاسی به های یکدیگر تبدیل شد. ما دیگر به خانه

 (79)توانستیم محبت و حمایت خود را به یکدیگر عرضه کنیم. تنها می

ازهم، یکی از نویسندگان 2لین سیگال از فراتر ی مرکز زنان  دربارهگسیختگی
گوست سال  بود،   برپا شده 7219اسکس رود در ایسلینگتون  لندن شمالی، که در آ

کارگر کاری نداشت. در حقیقت او اظهار داشت:  روایتی مشابه دارد. این مرکز با زنان
کارگری که از دوستان ما نبودند، شاید به این جهت که ما فاقد ساختار بودیم  زنان طبقه»

نشین، تحت  این مرکز بیشتر با زنان حاشیه (78)«.دانستند چگونه باید به ما بپیوندند  نمی
ها، شاکیان و افرادی از  انمانخ زندانیان، بی»وپناه سروکار داشت:  پشت ستم و بی

جویی ندارد و کسانی که  ازای یکسانی از ستیزه نوایی همواره مابه دست ... اما بی این
توانند مبارزه  شوند که دیگر نمی اند گاهی چنان درهم شکسته می ها را دیده بیشترین ستم

                                                                        
1. Bhagwan Shree Raineesh 

2. Lynne Segal 
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شب در هفته باز بود  ها عماًل هیچ بود. مرکز دو ی تمامی تالش نتیجه ،بنابراین (73)«.کنند
 (75)شدند. و هوادارانش معمواًل پس از یک سال، از آن دور می

تواند به انتقال تجربه  هایی کوچک تشکیل شده است نمی ست که از گروهای ُس  شبکه
که مرکزی نوین بر خاکستر مرکز پیشین  هنگامی ،یا پیوستگی  کار یاری رساند. بنابراین

شود و من اطمینان  چیز از نو آغاز می گویی همه»لین سیگال: آورد، به تعبیر   سر بر می
 (70)«.ندارم، درس عبرتی از گذشته گرفته شده باشد
ساختاری  جنبش زنان گرفته است، پس از  لین سیگال نتایج دیگری نیز از این بی

مراتب  اصطالح سلسله چونان بدیلی دربرابر به« ستایش دموکراسی مشارکتی»ها  سال
تر  سخت "رهبرگرایی"های کوچک گاه مبارزه با  دریافتم که در گروه»نینیسم: مفروض ل

شیال  (71)«.گیرند تا سیاسی ها، شکلی کاماًل فردی و شخصی به خود می است و واکنش
یسد: ای مشابه می روبوتهام هم به گونه  نو

کت توانی مشار مشکالت در دموکراسی مشارکتی آشکارند. اگر نتوانی شرکت کنی، نمی
تواند تصمیم پیشین را لغو کند. حتی اگر تعدادی  کنی. هر کسی که زمانی بعدتر بیاید، می

شود. این وضعیتی کاماًل  ها تحمیل می ها به آن بسیار اندک در جلسه شرکت کنند، مسئولیت
سازی دیگران به  خواهی  عاطفی یا مجاب گشوده است و هر کس با کمی استعداد برای باج

شده  تواند این کار را انجام دهد، بدون اینکه طبق روندی پذیرفته اشان می هضرورت مداخل
 (73)بررسی شود.

هایی  یافته در گروه متوسط سازمان جنبش رهایی زنان که متشکل از زنان طبقه
شان به روی نخبگان  داوطلب گشوده بود، اکنون مستعد  ساختار بود که درهای بی

های یک  ، مارکس ویژگی7303ی مختلف بود. در سال گرا های فرقه های گروه فعالیت
خود را نه در  "میزان درستکاری"یک فرقه توجیه وجود خود و »شمرد:  فرقه را چنین برمی

جوید که آن را از  ای می ویژه  ی ی پوسیده عقیدهش با جنبش طبقاتی بلکه در  مشترکنقاط 
های  از فرقه ای جموعهمگسترش »افزود:  7317در سال  (72)«.کند می جداجنبش 

سوسیالیستی و گسترش جنبش واقعی کارگران همواره با یکدیگر نسبتی معکوس 
 (96)«.دارند
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که  ی هماهنگی ملی زنان منحل شد، چرا کمیته 7217در همان اوایل سال 
پذیرش  مردان نخستین دلیل  (97)«.ها بدل شده بود های آن به رزمگاه فرقه نشست»

ان اجازه داده شد در دو کنفرانس سراسری نخست جنبش رهایی زنان مناقشه بود. به مرد
اما پس از اینکه دو زن بر سر میکروفون مشاجره کردند و شوهر یکی از  شرکت کنند.

آمد، ورود مردان ممنوع شد. مردان از کارگاه رهایی لندن هم  همسرشها به کمک  آن
 اخراج شدند.

های بین زنان فمینیست  اختالف جنبش انگلستان، همچون امریکا، بر اثر
، نخستین کنفرانس 7213گرا از هم گسست. در آوریل سال  جنس گرا و هم دگرجنس
های لزبینی باید محور  نفر اعالم کرد سیاست 866گرا با حضور  جنس های هم فمینیست

ان ای با عنو بیانیه 1گروه فمینیستی انقالبی لیدز 7212در سپتامبر سال  (99)فمینیسم شود.
صادر کرد. این بیانیه رسمًا اعالم  گرایی ای علیه دگرجنس لزبینیسم سیاسی: پرونده

 کرد: می

های سیاسی باشند ...  توانند و باید لزبین ها می ی فمینیست کنیم که همه ما تصور نمی
دیده دخول  وسیله، به بدن ستم ست با معنای نمادین بسیار که ستمگر بدان دخول، عملی

ا چیزی بیش از نماد است، کارکرد و تاثیر  آن، تنبیه و مهار زن است ... یک کند. ام می
گیرد. زنان  ی جنسی با مرد، امر سیاسی خود را جدی می فمینیست با اجتناب از رابطه

که سود آن به جیب  خرند، چرا ی امید را نمی های استان دماغه ... سیب  سوسیالیست
ی  ها اجتناب از رابطه ه برای بسیاری از فمینیسترود. روشن است ک افریقای جنوبی می

 (98)تر خواهد بود ... جنسی با مرد بسیار سخت

ید که  ی دیگری از همین گروه می بیانیه ،   گرایی را ... مردان اختراع کرده دگرجنس»گو
جا، ستم بر تمامی زنان  کنند. چرا که یکی از اهداف آن، همه آن را حفظ و تقویت می

سمی که باشند بوده است،  (93)«.خواه از هر ق 

                                                                        
1. Leeds Revolutionary Feminist Group 
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 1گرایان را از جنبش راندند. آنا کوت گرا بسیاری از دگرجنس جنس های هم فمینیست
 کنند چگونه بسیاری از زنان تعریف می 2و بئاتریکس کمبل

باشند،   های جنبش رهایی زنان مشارکت داشته توانند در سیاست کردند نمی احساس می
گرایی است ... در هر  اصلی آن بود که هر فرد له یا علیه دگرجنسی  سبب که مسئله بدین

آخرین  هایی تشریفاتی وجود داشت، تا هنگام کنفرانس سراسری، یکی پس از دیگری، رده
که انشعابی چنان تلخ و دردناک در آن رخ داد که  –در بیرمنگهام  7213کنفرانس در سال 

 (95)گری از این دست را ببیند.دیگر هیچ کس حاضر نبود تدارک گردهمایی دی

بودی  یکی از قربانیان تهاجم لزبین فمینیستی، نشریه آزاد ی  ، تنها نشریهزن
این نشریه در آغاز کار، صفحاتی بسیار را به اخبار و مسائل  (90)ی جنبش. مانده باقی

ی  کارگر اختصاص داده بود. برای نمونه، یک شماره ی کاری زنان طبقه مرتبط با تجربه
وود منتشر کرد که در  در هی SEIی  کننده ای در وصف زنان اعتصاب ی پنج صفحه ویژه

یازده هفته برای دستمزد برابر اعتصاب کرده بودند. تصویر یکی از  7215زمستان سال 
مسائل کارگری  7210پیشگامان اعتصاب روی جلد چاپ شده بود. اما پس از سال 

ی مشکالت موجود در جنبش رهایی زنان را بازتاب عماًل ناپدید شد. به جای آن، تمام
سبک »ی  ؛ پژوهش درباره«مردساالر»ونفرت با جنبش کارگری   ی عشق داد: رابطه می

؛ یافتن جایگاه مناسب رهایی زنان درون سیستم اجتماعی و سیاسی «زندگی فمینیستی
 غالب.

زنی  حریریهت گرا سبب شد هیئت جنس گرا و هم های دگرجنس شکاف بین فمینیست
نوشته شد این امر را تأیید کرد  7236ای که در سپتامبر سال  از هم بپاشد. سرمقاله آزاد
ای خواهرانه با یکدیگر کنار بیاییم.  بسیار دشوار بود که کار را ادامه دهیم و با روحیه»که: 

گروه ای با یک مشاور  وخامت تمامی این اوضاع ما را ناگزیر کرد که جلسات متعدد ویژه
آماندا «. برگزار کنیم تا به ما در تفکیک مشکالت ساختاری و شخصی یاری رساند

                                                                        
1. Anna Coote 

2. Beatrix Campbell (1947) 
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ی خود  نامه تحریریه کناره گرفت در استعفا یکی از شش نفری که از هیئت 1سباسین
شش ماه  –لوحی بودم که گفتم باید نزد مشاور برویم  من همان آدم ساده»نوشت: 

 (91)«.دهیم مان را هدر می تا بفهمم داریم وقتوخروش، محنت و ماللت الزم بود  جوش
گرا و  جنس های هم های نشریه، میدانی برای نبرد بین فمینیست ی نامه ویژه صفحه به

اند. زنان  از آن هنگام، افراد مجموعه بیشتر از هم دور شده (93)گرا شده بود. دگرجنس
اند.  یهودی هجوم آوردهاند. زنان عرب به زنان  پوست به زنان سفیدپوست تاخته سیاه

ی  ی نژادپرستی زنان سفیدپوست به بحث پرداخت، سپس شماره ها درباره نشریه ماه
جنجال در گرفت که آیا این  و را منتشر کرد و در پی آن چهار ماه جار« سیاهان»ی  ویژه

 کار ظاهرسازی بوده است یا نه.
، در کنفرانس 7219مارس خانگی بود. ماه  ی دیگر، کارزار دستمزد برای کار   فرقه

. ها و کار زنان، اتحادیهای خواند با عنوان  مقاله 2سراسری زنان در منچستر، سلما جیمز
ی کارگر را مبارزه علیه اتحادیه اعالم کرد،  زنان طبقه»ی اصلی  این مقاله وظیفه

حمایت « طبقه»ی زنان از  سبب که اتحادیه نیز همچون خانواده، به هزینه بدین
 (92) «.دکن می

ی جنبش رهایی زنان )دستمزد برابر،  سلما جیمز مدعی بود که چهار مطالبه
ساعته و پیشگیری از بارداری و  93های  های برابر آموزشی و شغلی، مهدکودک فرصت

 ی نخست چنین است: جنین رایگان(، باید به شش مطالبه تبدیل شود که دو مطالبه سقط
 شته باشیم کمتر کار کنیم.ما خواهان آن هستیم که حق دا -7
ما خواهان درآمدی تضمینی برای زنان و مردان، شاغل یا بیکار، متأهل یا مجرد  -9

داران )مرد یا زن(  ی خانه خانگی هستیم. همه هستیم ... ما خواهان دستمزد برای کار  
 هستند.ُمحق دریافت دستمزد برای 

                                                                        
1. Amanda Sebastyen 

2. Selma James (1930) 
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نویسند که زنان در خانه  ای می الهدر مق 7219و سلما جیمز در سال  1رزا کوستاماریا
داری  . اگر تولید شما برای سرمایه اند بالقوهقدرت اجتماعی »کنند، بنابراین  تولید می

، اهرمی بنیادی است برای این قدرت کارحیاتی است، امتناع از تولید و امتناع از 
 (86)«.اجتماعی

تناع کنیم ... باید از خانه بیرون برویم ... عنوان کار زنان ام خانگی به ما باید از کار   ،بنابراین
ی تمام کسانی بپیوندیم که در گتوها هستند؛ خواه این گتو یک مهدکودک باشد یا  تا به مبارزه

 (87)ها. نشین ی زاغه ی سالمندان یا محله یک مدرسه، یک بیمارستان، یک خانه

باید معادل میانگین  دار می ی درخواست برای دستمزد زنان خانه گوید کمینه او می
 دستمزد در جامعه باشد.
های خود، دارای  دار که جدا از یکدیگر در چهاردیواری خانه بنابراین، زنان خانه

اند، به هنگام قطع خدمات  مسئولیت مراقبت از کودکان و شاید والدین سالخورده
ان، دست دولت، فشارهای بیشتری را برای مراقبت از جوان اجتماعی و بهداشتی به

ل می دهی خواهند  باره سازمان دار به یک زنان خانه –شوند  سالخوردگان و بیماران متحم 
خانگی خود دستمزد خواهند گرفت! و این هنگامی است که زنانی که  شد و برای کار  

اند و  اند هنوز از حق دستمزد برابر برخوردار نشده ها سازمان یافته اکنون در اتحادیه  هم
 شود. تر می روز برایشان مشکل وردهای اجتماعی پیشین روزبهدفاع از دستا

ها زنان و  اند که در آن بسیاری از فعاالن جنبش رهایی زنان همواره به مسائلی پرداخته
 تجاوز، زنان قربانی خشونت خانگی، دستمزد برای کار   –مردان با یکدیگر اختالف دارند 

 – حمایت مردان برخوردار خواهند شدکه قلمروهایی که زنان از  در حالی – خانگی
ها، حق سقط جنین،  ها و مدرسه ی بیمارستان همچون مقاومت دربرابر کاهش بودجه

نادیده گرفته  – ها مبارزه در محیط کار برای حقوق برابر یا حق عضویت در اتحادیه
ی  طهسل قربانیانکنند. چنین زنانی خود و دیگران را  شوند و یا نقشی اندک ایفا می می

                                                                        
1. Mariarosa Dalla Costa (1943) 
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ی کارگر. جنبش رهایی زنان به جای تمرکز بر  کنند، نه اعضای مبارز طبقه مردانه تلقی می
ها در  یعنی جایی که آن –ها نیرومندترین وضعیت خود را دارند  هایی که زنان در آن مکان

گذارد  تمرکز کار خود را جایی می –اند  های کارشان متشکل شده ها و در محیط اتحادیه
 ند. ترین که ضعیف

ی امن را برای زنان قربانی  در چیسویک نخستین خانه 1ارین پیزی 7219در سال 
ها یا  دست فمینیست دویست سرپناه دیگر به 7236خشونت خانگی گشود. تا سال 

ارتباط با جنبش رهایی زنان افتتاح شد. دو کنفرانس سراسری در  مددکاران اجتماعی  بی
ی امن   خانه 93د که در دومین کنفرانس، نمایندگان برگزار ش 7215و  7213های  سال

 (89)سرپناه  بالقوه حضور داشتند. 38برپاشده و 
ها تجاوز شده بود، در  ، نخستین مرکز برای زنانی که به آن7210در ماه مارس سال 

شمال لندن گشوده شد. پنج سال پس از آن، در دیگر شهرهای انگلیس، شانزده مرکز 
در لندن، « گیری  شب بازپس»، تظاهرات 7211نوامبر سال  79. در روز مشابه افتتاح شد

های پورن و  های مغازه  لیدز، منچستر و یورک برگزار شد. صدها تن، آوازخوان به شیشه
 (88)هایی چسباندند. ها برچسب کالب استریپ

  ای از مراکز دیگر هم وجود داشت: مراکز امدادرسانی به زنان و مطالعات شبکه
ی قانونی،  پزشکی، مشاوره های زنان برای نویسندگی و نشر، بهداشت، روان ان، جمعزن

کامل فرهنگ  بدیل»ها، این مراکز  مراقبت از کودکان، درودگری. از نظر فعاالن  آن
 دهند. را تشکیل می« فمینیستی

های امن برای زنان قربانی خشونت خانگی و  ها، خانه از نظر سوسیالیست
ها  ها و مدرسه دمت اجتماعی مهمی است که الزم است مانند بیمارستانشان خ کودکان

نی موقت نیستند،  هیچ ها به ها حمایت شود. اما آن از آن وجه چیزی بیش از ُمسک 
 داری رقم خورده است. بخشی با تأثیری ناچیز بر فروپاشی انسان که توسط سرمایه آرام

                                                                        
1. Erin Pizzey (1939) 
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مسیرهاییمتفاوت...در

شود و غرق در مسائل و  قدرت می ان بیش از پیش منفعل و بیکه جنبش زن در حالی
تر به برپایی کارزار  پیش اند. ها غیرفعال نشده است، زنان در اتحادیه  های درونی شکاف

بندی آن و   ( و منشور چهارNJACWERاقدام مشترک ملی برای حقوق برابر زنان )
تا  7203های  انگیز زنان در سالها و نبردهای شور همچنین جنبش سترگ زنان در اتحادیه

 .اشاره کردیم 7213
گرفت معمواًل  هایی که زنان را نیز دربرمی ، اعتصاب7213پس از سال 

ها برای مدتی طوالنی ادامه  هایی بود که تداومشان دشوار بود. شماری از آن اعتصاب
 99های لیورپول. در روز  داشت: تریکو، گرونویک، چیکس، جین  لی، تایپیست

شان زن بودند، در حمایت از روز  کارگر، که اکثریت 365666، 7212ی سال  ژانویه
ها در بخش  درآمدها تظاهرات کردند، و اندکی پس از آن، اتحادیه ملی اقدام برای کم

ی اقدام  صنعتی برای اعتراض به دستمزد  کم و کاهش خدمات دولتی را  عمومی، برنامه
کاماًل توسط جنبش رهایی زنان  7213ت زنان پس از سال اندازی کردند. اما اعتصابا راه

 .بود زنآزادگواه این امر، برای نمونه، تغییر در پوشش خبری  –شد  نادیده گرفته می

کارزارسقطجنین:اتحادیپرآشوب

های کارگری و جنبش زنان تا  در کارزار دفاع از حق سقط جنین زنان، اتحادیه
 ند.حدودی با یکدیگر همکاری کرد

درپی هجوم برده شد. در سال  ، پی7201ی سقط جنین مصوب در سال  به الیحه
ی سقط جنین، کارزار سراسری سقط  ی اصالحیه ، در واکنش به طرح الیحه7215
زن و مرد در تظاهرات   365666، 7215ی سال  ( آغاز شد. در ژوئیهNAC) 1جنین

های  هایی بسیار از اتحادیهشده از سوی کارزار شرکت کردند. پالکارد فراخوانده

                                                                        
1. National Abortion Campaign 
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چیان و کارگران ساختمانی  ی معدن کمی از اتحادیه سفیدها و پالکاردهای بسیار یقه
های سوسیالیست و  وجود داشت. همچنین پالکاردهایی بسیار مربوط به گروه

 های زنان بود. سازمان
هایی در  طعنامهی خود ق های ساالنه ها، در کنفرانس رفته تعداد بیشتری از اتحادیه رفته

ی  حمایت از حق سقط جنین زنان به تصویب رساندند. کنفرانس زنان مربوط به کنگره
« حق»ای را به تصویب رساند که از  ، با اکثریت آراء قطعنامه7215ها در سال  اتحادیه

ی  ا ها قطعنامه ی اتحادیه کرد. پس از آن در همان سال، کنگره سقط جنین پشتیبانی می
م سقط جنین الیحه یب کرد.مشابه تصو ی قانونی به خود نگرفت: این  هرگز جنبه 1ی متم 

 سبب محدودیت زمانی از دستور کار پارلمان خارج شد. الیحه به
، علیه دیگربار، کارزار سراسری سقط جنین ناچار شد 7210اما در آوریل سال 

به  7211ل ی دوم که در سا محدودسازی این حق دست به بسیج عمومی بزند. الیحه
پارلمان برده شد، خواهان آن بود که زمان مجاز برای حق سقط جنین کاهش یابد و برای 

تر گذشته شود و به جای  هایی سنگین کردند، جریمه پزشکانی که قانون را نقض می
هزار نفر  شد. پانزده امضای یک پزشک، خواستار امضای دو پزشک برای سقط جنین می

بسیاری هم، بعدتر از آن حمایت کردند. این اصالحیه هم، به تظاهرات پیوستند و 
 به سبب محدودیت زمانی از دستور کار خارج شد. دیگربار

 2، جان کوری7212کار در انتخابات سال  هنگامی که پس از پیروزی حزب محافظه
رد ی خود را به اجرا درآو ی کنگره ها قطعنامه ی اتحادیه ای دیگر ارائه کرد، کنگره اصالحیه

ی کنفرانس زنان کنگره الهام گرفته بود. و فراخوان به تظاهراتی فراگیر داد.  که از قطعنامه
نفر زن و مرد در لندن  365666برگزار شد و  7212اکتبر سال  87این تظاهرات در روز 

های  ترین تظاهرات اتحادیه بزرگ»از ماربل آرچ تا میدان ترافالگار راهپیمایی کردند. این 
پیمایی در  ترین راه برای خواستی غیر از قراردادهای کاری بود؛ همچنین بزرگ کارگری

                                                                        
1. Abortion Amendment Bill 

2. MP John Corrie 
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های رادیکال جوان،  نفره از فمینیست 966گروهی  (83)«.دفاع از حق سقط جنین
گین خشم اعتراض کردند و اصرار داشتند که رهبری راهپیمایی باید در دست زنان باشد.  آ
ها گفتند، در  سرزنش کرد. آن شدیداً ها را  ن آنی رهبری کارزار سراسری سقط جنی کمیته

 این میان زنانی هستند که

کنند. این واقعیت که این کنگره  ها اعتراض می ی اتحادیه آفرینی کنگره اساسًا به نقش
گویند  گونه که برخی می دهی کند، تصادفی نبود و آن توانست تظاهرات را سازمان

ه تظاهرات از سوی کنگره برگزار شود سرسختانه طلبی هم نبود ... ما برای آن ک فرصت
جنگیدیم زیرا معتقد بودیم که این، بهترین راه برای جمع کردن بیشترین تعداد مخالفان 

ی  های کارگری امیدی نداشتیم که زنان  خارج از حلقه ی کوری بود. بدون اتحادیه الیحه
 ت شرکت کنند ...ی گاردین( در تظاهرا محدود جنبش زنان )و خوانندگان مجله

ها در حالی آغاز  ی اتحادیه در تظاهرات زنان کارگر کتگره 7215دهی را از سال  ما سازمان
کنگره موضع خود را مشخص کن! سقط جنین آزاد باید »زدیم  کردیم که فریاد می

 پس از آن ما چهار سال تنها برای پیشبرد این امر مبارزه کردیم ...«. عندالمطالبه باشد
های کارگری مبارزه کردند،  ا همان زنانی بودند که برای پیشبرد این سیاست در اتحادیهه این

های کارگری در صف نخست بودند.  اعزامی اتحادیه  های گروه همان زنانی که در آن هیئت
ها نسبت به کسانی که  هاست. گویی آن این اعتراض و اقدام به تصاحب آن توهینی به آن

اند حقی کمتر برای حضور در آن تظاهرات  در کارزار شرکت نکردهطور مستقیم  هرگز به
 (85)داشتند.

طلبی دچار خطا بودند و  های رادیکال در پافشاری بر جدایی که فمینیست در حالی
ای  کارزار سراسری سقط جنین هم از سوی دیگر بیش از حد تابع بوروکراسی اتحادیه

جنین، نقشی حیاتی بود که اعضای  ی درخور توجه در طی کارزار سقط بود، نکته
 ها، زن و مرد، ایفا کردند. های کارگری و سوسیالیست اتحادیه
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بهدستاوردهایجنبشرهاییزنانکارتهاجمحزبمحافظه

وزیری مارگارت  کار در هنگام نخست تمامی زحمتکشان از تهاجم حزب محافظه
اجتماعی آسیب دیدند. این ، به مسائلی از جمله بهداشت، آموزش و خدمات 1تاچر

ی  ی زنان صادق است. همچنین، بیکاری و کاهش بودجه در زمینه ویژه درباره مسئله به
ی مادرانه  های دولتی به کودک و مادر، باری سنگین کمک تر بر دوش زنان گذاشت. مقرر 

ین پوند در انگلیس بسیار کمتر از اغلب کشورهای اروپایی است. در فرانسه ا 95به مبلغ 
ی برابر با  پوند برای دومین و مبلغ چشمگیر   195پوند برای نخستین فرزند و  595مقرر 

قانون دستمزد برابر و قانون منع تبعیض جنسی  (80)پوند برای سومین فرزند است. 7633
، 7211وقت که در سال  ای بیش نیست. میانگین درآمد زنان شاغل تمام عماًل کاغذپاره

درصد کاهش یافت. در  1852به  7239درآمد مردان بود، در سال درصد  1551تقریبًا 
مورد  53هایی که برای دستمزد برابر به دادگاه آورده شد تا  تعداد پرونده 7237سال 

 (81)کاهش یافت که از این تعداد، فقط در شش مورد کارگران پیروز شدند.
ثمر  ار و کارفرمایان بیک ای با تهاجم  حزب محافظه ی پراکنده و فرقه هرگونه مقابله

 نوشتم: 7212گونه که در پاییز سال  است. همان

ضروری است  ،کارگری ماست. بنابراین  حال ارزیابی تشکیالت  طبقه کار در حزب محافظه
معناست که جلب هرچه  تهاجمی عمومی درک کنیم. این بدان بسترهرگونه تهاجمی را در 

ی  ی آنان با حمله ن در مبارزه و پیوند مبارزههای کارگرا بیشتر حمایت از تمامی گروه
یعنی  –حکومت، اهمیتی کانونی دارد. به تمامی پیکارها باید معنایی روشن و سیاسی 

 (83)داد. –طور کلی طبقاتی، سوسیالیستی و ضد حکومتی  گرایشی به

های  چیز بسیار آسان بود و حتی فعالیت ، همه7213تا  7203های شورانگیز   در سال
جنبش زنان رشد کرد. اما  ،رو ثر باشد. از اینؤتوانست بسیار م ای هم می راکنده و فرقهپ

 که کار سخت شد این جنبش مأیوسانه در خود فرو رفت. هنگامی
                                                                        

1. Margaret Thatcher (1925-2013) 
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بینی  افول  خوش»ی فمینیست اظهار داشت که  ، نویسنده1لیز هرون 7236در سال 
در بحران »گفت که  2الیند کواردروز (82)«.گیری فعاالن شده است شدید ... موجب کناره

بریم، بحرانی که نوستالژی فراوانی را نسبت به آن روزهای  گسیختگی به سر می ازهم
حاال با عنوان  زنآزادانگیزی در  ی غم در مقاله (36)«.به وجود آورده است "جنبش زنان"

افکند. او  مینگاهی  7236ی  وتار دهه ی تیره به صحنه 3، میشلین واندررویم؟ به کجا می
توان از جنبش رهایی زنان حرف زد، بلکه تنها  گوید، دیگر همچون گذشته نمی می
ی پیشین، شکستی کامل  توان از فمینیسم سخن گفت. هرچند به نظر او دهه  می

ای مهم دست یافته  های حرفه ای از موقعیت فمینیسم به پاره»سبب که  بدین ؛است نبوده 
 «.است

در امور  –متوسط از جنبش رهایی زنان  دارد. تعدادی از زنان طبقهمیشلین واندر حق 
ها برای برخی  بهره بردند. یکی از بهترین گشایش –نگاری و تلویزیون  آموزشی، روزنامه

های آموزش  افزون بر دوره ،ی مطالعات زنان بود. در حال حاضر زنان، ایجاد رشته
ی  دانشگاه رشته 86، دست کم در های انجمن آموزشی کارگران بزرگساالن و دوره

 (37)مطالعات زنان وجود دارد.
ی زنان، این واقعیت که فمینیسم  کند که برای توده میشلین واندر اعتراف می

پذیرد که  او می وجه کافی نیست. هیچ ای و مهم ایجاد کرده است، به هایی حرفه جایگاه
گرایی و احزاب  ط را به سوی اتحادیهمتوس  کارگر و زنان طبقه تاچریسم برخی از زنان طبقه

 عمومی سوسیالیستی رانده است.
ی شورای اصناف نیوکاسل( در  )روزنامه شمارکارگرانگاهشده در  ی چاپ نامه سوگ
 دهد: بندی خوبی برای این بخش ارائه می جمع 7237ی سال  ماه ژانویه

                                                                        
1. Liz Heron 

2. Rosalind Coward 

3. Micheline Wandor 
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را به  1«ناف نیوکاسلی فرعی منشور زنان کارگر شورای اص کمیته»با تأسف بسیار مرگ 
ی فرعی در اثر ناکامی در  رسانیم. پس از نزدیک به پنج سال فعالیت، این کمیته اطالع می

 توجهی از پا در آمد و در آغاز دسامبر درگذشت. جلب حمایت و بی
ی فرعی، آموزش و کار تبلیغاتی بود. از جمله دستاوردهای مهم  محور اصلی فعالیت کمیته

؛ یک «ی منشور زنان کارگر ده ماده»اند از: فیلمی ویدئویی پیرامون  ارتدر این زمینه عب
در رادیوی محلی؛ انتشار « ای ده ماده  ی برنامه»ی  ی تلویزیونی مشابه؛ مجموعه برنامه
های محلی  و روزنامه شمارکارگرانگاهای محلی؛ مقاالتی در  خبرنامه – نبردزنانی  نشریه

های روزانه؛ و رهبری مناظرات  دهی و شرکت در مدرسه ؛ سازماناهگشمارشامگاهویژه  به –
 ها ... ها و کالج در مدرسه

ی فرعی درست زمانی درگذشت که زنان در معرض شدیدترین  که این کمیتهطرفه آن
 ها قرار دارند. تهاجم

گراجنسهایروشنجنبشرهاییمردانهمدرس

که مردان و  نبی ستم بر زنان است، چراگرا محصول جا جنس ستم بر زنان و مردان هم
داری تحمیل  ی سرمایه گرا الگوهای متداول نقش زن و مرد را که در جامعه جنس زنان هم

رو، ستیز با این الگوها از سوی جنبش زنان محرک  شکنند. از این شود، درهم می می
ثبات  گرا از آن هم جنس گرا شد. اما جنبش مردان هم جنس جنبش رهایی مردان هم

کمتری داشت و حتی تضادهای درونی، نقش بیشتری در شکست آن داشتند. طرح و 
 تر خواهد کرد. بررسی کلی گسترش این جنبش، ماهیت جنبش زنان را روشن

سیس أ( در لندن تGLF) 2گرا جنس ی رهایی مردان هم جبهه 7216در پاییز سال 
نویسد این  در بریتانیا می گرایی جنس های هم نگار  سیاست تاریخ 3شد. جفری ویکس

اوت  93گرا بود. در روز  جنس ترین جنبش نوین مردان هم وارترین و پویا ی نمونه نماینده

                                                                        
1. Newcastle Trades Council’s Working Women’s Charter Sub-Committee 

2. Gay Liberation Front 

3. Jeffrey Weeks (1945) 
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را با شرکت « 1گرایی جنس افتخار به هم»گیر  تظاهرات چشم  ، این جبهه7217سال 
 365666دهی کرد. در نخستین سال حیات خود،  مرد و زن در لندن سازمان 95666

ها به سینه شجاعت بسیاری  فروخت؛ در آن هنگام که زدن این پیکسل پیکسل
 (39)طلبید. می

 گرا تزلزل نشان داد و به جنس هرچند پس از زمانی بسیار کوتاه، جنبش مردان هم
داری  گرایان، در خود  سرمایه جنس های ستم بر هم سرعت تجزیه شد. از آنجا که ریشه

گرایی، این جنبش باید به بخشی  جنس ستم بر هماست، برای موفقیت هر جنبشی علیه 
ها و  داری تبدیل گردد؛ وگرنه با تمامی  محدودیت از جنبش عمومی علیه سرمایه

گرایان دچار  جنس هایی که همراه آن است، این جنبش نیز به انزوای خود گتوی هم ضعف
ی چند هفته نویسد که تنها ط می 2شود. در واقع هم چنین شده است. اوبری والتر می

آور  های تلخ و زیان بود، با نخستین شکاف 7217سرخوشی  فراگیری که شاخص سال »
جفری  (38)«.گرا آغاز شده بود جنس ی رهایی مردان هم فروکش کرد و فروپاشی جبهه

ی رهایی مردان  جبهه کند: خالصه می طو اینویکس شش سال پس از آن، وضعیت را 
بوده است. با  7206ی  ن سرخوشی  اواخر دههآخرین محصول کال»گرا  جنس هم

 (33)«.فروکش کردن سرخوشی، این سازمان نیز از هم پاشید
گرا از همان آغاز دچار تضادهای درونی عمیق بود. نخستین  جنس جنبش مردان هم

 نویسد: تضاد میان مردان و زنان بود. اوبری والتر می

ها هنوز شوونیست بودند و زنان  بسیاری از آنافزون بر اینکه شمار مردان بسیار بیشتر بود، 
گاهی فمینیستی، زنان، شکیبایی خود را در تحمل  را با تحقیر می نگریستند ... با رشد آ

 گرا از دست دادند. جنس شوونیسم بسیاری از مردان هم

                                                                        
1. Gay pride 

2. Aubrey Walter 
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گرا را ترک  جنس ی رهایی مردان هم ، زنان جبهه7219ی سال  بنابراین در فوریه
گرا دریافتند که برای مبارزه علیه برتری  جنس بسیاری از مردان هم» ،دیگر کردند. از سوی

اند از این امتیاز خود دست  زنند تا نشان دهند که آمادهبمردانه، باید به هر کاری دست 
انه معتقد بودند، زنان و »ها هم بودند که  تراجنس  نماها و دگرجنس«. بکشند مصر 

ها ستم  طور مضاعفی بر آن گرا، به جنس ان همی رهایی مرد همچنین مردان جبهه
 (35)«.کنند می

ین جامعه شکاف دیگر بین سوسیالیست ی  ها و کسانی بود که از سبک زندگی نو
 نویسد: کردند. جفری ویکس می گرا هواداری می جنس مردان هم

ای بود.  ی هسته ی بدیلی برای خانواده های اولیه گرا ... گویا نطفه جنس های مردان هم کمون
ی چگونگی   ی مالکیت، درباره ها علیه قوانین آهنین درباره ها هم اتوپیایی بودند ... آن اما آن

زندگی و کار هماهنگ و غیررقابتی با یکدیگر درون یک محیط اجتماعی و اقتصادی 
-خصمانه برخاستند. همچنین با ساختار عاطفی اکثر اعضا ... یا همان نیاز به جفت

به مخالفت جدی برخاستند. با وجود این، تجارب زندگی جمعی دوگانگی پیوندی ... 
از یک سو و عمل سیاسی از سویی « شخصی»دوگانگی بین رهایی  –مهمی را آشکار کرد 

 (30)کردند. ندرت با یکدیگر تالقی می دیگر. آن دو وجه به

ای و  ی تودهگرایان نیروی جنس گرا بر این باور بود که هم جنس جنبش رهایی مردان هم
آیند. اما با آن اقلیت بسیار ناچیزی که به جنبش  شمار می برای تغییر انقالبی به  بالقوه

گرا در کشور )برگرفته از برآورد   جنس ها هم حداکثر چندهزار از میان میلیون –پیوسته بود 
روشن بود که این  –گرا است(  جنس نفر یک نفر هم 96که از هر  1ی کینزی محتاطانه

پوستان با چشم  گرایان را برخالف زنان یا سیاه جنس پردازی است. نخست اینکه هم خیال
گرایان رد شد. در حقیقت  توان همچون دگرجنس ها می توان تشخیص داد؛ از کنار آن نمی

گرا همچنان نقش خود را در مقام پدر و شوهر حفظ  جنس بخش بزرگی از مردان هم

                                                                        
1. Alfred Kinsey (1894-1956) 
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پوستان،  هایی همچون سیاه  وفاداری موجود میان اقلیت ها از کنند. دوم اینکه، آن می
دهد، برخودار نیستند.  ها را به یکدیگر پیوند می های قومی که آن یهودیان و سایر گروه

ی خود تنهاست. او راز خود را همچون انحرافی  گرا در خانواده جنس معمواًل هم»
کند و با آن بزرگ  پنهان می –خود ترین کسان  ویژه از نزدیک به –کارانه از دیگران  گناه
گرایان زندگی  جنس دست دیگر هم شود ... او در هراس از افشای رازش به می
گاه بر  گرایان هیچ جنس انگیز اما واقعی است که تعداد زیادی از هم این غم (31)«.کند می

وم کنند. س ند، غلبه نمی ی کنونی به آن محکوم ی خود که در جامعه شده گناه درونی
ها  اقتصادی وجود ندارد؛ آن-گرایان هیچ گونه پیوند اجتماعی جنس اینکه، میان هم

 ند. متعلق به طبقات مختلف
گرایان ناتوان ماند، یعنی  جنس ی هم گرایان در جذب توده جنس رو، جنبش هم از این

گیرند.  گرا را در پیش می ی کارگرند و زندگی ظاهری یک دگرجنس آنان که از طبقه
گرایان،  جنس طلبی جنبش بر مشکالت افزود. این امر نه تنها به راندن دگر ییجدا

گرایی انجامید که خود را آشکار نکرده بودند.  جنس همچنین به راندن آن مردان هم
 گوید: یکی از اعضای حزب کارگران سوسیالیست می 1گونه که لیونل استارلینگ همان

گرا بیرون رانده  جنس ی مردان هم تقیم از مبارزهگرایان مستقیم یا غیرمس جنس ... غیرهم
وجه بیشینه نیست، در واقع  هیچ گرا که به جنس مشارکت مردان هم ،شوند. در عین حال می

شوند و به  طلبان آشکارا طرد می شود؛ غیرجدایی رو می در هر دو جبهه با مانع روبه
اند، فرصت کسب  معرفی نکرده گرایانی که کماکان در اجتماع خود را در این قالب جنس هم

شود، مگر آنکه نخست خود را  گرایان داده نمی جنس ی هم اعتماد از راه شرکت در مبارزه
گرا محدودکننده  جنس های جنبش مردان هم رو، سیاست گرا معرفی کنند. از این جنس هم

 (33)کند. است و آن را به گرداب محفلی در خود فرو رفته محکوم می

                                                                        
1. Lionel Starling 
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اند، اما در هر دو مورد  ی سیاهان گتو ایجاد نکرده گرایان به اندازه جنس گرچه هم
توانند حصارهای خود را تنها با اقدام فردی خود، بدون اقدام  اعضای این گتوها نمی

 ی بیرون  از این حصارها درهم بشکنند. اکثریت توده
بی رفرمیست اند. یک ال گرا بهره برده جنس های گوناگونی از جنبش مردان هم سازمان
( وجود دارد که خواهان دستیابی CHE) 1«گرایان جنس کارزار برابری هم»پارلمانی از 

عضو  566، 7216گرایان است. این سازمان که در سال  جنس به برابری قانونی برای هم
نفر رسید و به  55666به  7210گروه داشت، تعداد اعضایش در سال  75متشکل در 

گرایان در سرتاسر کشور تبدیل شد. این سازمان بر  نسج ترین سازمان هم بزرگ
گرایان همچون  جنس های خودیاری  هم های اجتماعی متمرکز است. تعداد گروه فعالیت

ی سوییچ  (32)هم افزایش یافت.       2بورد گ 

ی اطالعات را برعهده داشتند تا فرد بتواند  رسانی و ارائه ی یاری ها در هر مورد، وظیفه آن
های  هایی که گروه شکن حلی فردی بیابد )با تفاوتی اندک با خط مشکالت خود راه برای

ی کوچک را تشکیل می ها و  گرا( در دانشگاه جنس ی مردان  هم )جامعه 3ها سوس دهند( ... گ 
 (56)ها، همان کارکرد را با همان نفوذ فردی و محدود داشتند. کالج

شد. مرد « اقتصاد صورتی»یب اما با اختالفی بسیار، بیشترین بهره نص
ه و دارای اعتمادبه جنس هم مردانهای  نفس در صفحات روزنامه گرای مرف  اخبار
یپر)مذکر( و  5او، 4گراجنسهم کند که مملو است از تبلیغات برای  زندگی می 6ز

گرایان. مدیران  جنس ها و خدمات برای هم ها، لوازم آرایشی، ویدئو ها، فیلم کتاب
 کنند. صحبت می« گرایان جنس بازار خاص هم»ی  بیش از پیش دربارهتبلیغات، 

                                                                        
1. Campaign for Homosexual Equality 

2. Gay switchboard 

3. Gaysocs 

4. Gay News 

5. Him 

6. Zipper 
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اند، یعنی  دست پایدار مانده هایی از این توانیم بگوییم که سازمان می ،در پایان
گرایان ناپدید  جنس تر هم های رادیکال هایی که هدفی فوری و محدود دارند. گروه سازمان

ی رزمندگی رو به افول  ز نظر تعداد و روحیهها ا گرایان در کالج جنس شدند و جوامع هم
گرایی طی ده سال گذشته اندکی تغییر  جنس ها نسبت به هم که نگرش گذاشتند. در حالی

گرایان  جنس ی خود  هم یافته شود، فشار سازمان ها می است و حمایت بیشتری از آن  کرده
 رنگ باخته است.

ان، حتی از مادرش ساختاری گرا، فرزند جنبش زن جنس جنبش رهایی مردان هم
 تر داشت. باری، فعاالن جنبش زنان نتوانستند از شکست آن، درسی بیاموزند. سست

زنانوجنبشصلح

جنبش زنان حیات نوینی یافت. کانون جنبش صلح در   1با خیزش جنبش صلح
گرینهام کامن بود، پایگاهی هوایی در برکشایر که برای استقرار  ی  حوالی دهکده

طلب پیشین،  ی جنبش صلح را صلح شد. فلسفه ای کروز استفاده می های هسته موشک
این که مردان باید بجنگند و زنان باید بگریند، »کند:  ، چنین خالصه می2دورا راسل

ها به طول انجامید تا دریابیم که تنها صدای  ی جبر و تقدیر است ... قرن رحمانه حکم بی
طلب  زن صلح«. کند حکم متکبرانه را صادر می نیمی از جمعیت بشری است که این

ی مردساالر است  های منحرف جامعه ای تجلی ارزش های هسته سالح»دیگری نوشت: 
بار استیالی مردانه  ای را نتایج دهشت ای و قدرت هسته های هسته ... ما سالح

 «.دانیم می
یت عاجز بود که اش بودند، از درک این واقع مدعی« زنان گرینهام»طلبی که  آن صلح

داری و قدرت اقتصادی، سیاسی و  ی نظام طبقاتی سرمایه ای، ثمره های هسته سالح
ها، واژگونی  این سالح تنها راه رهایی از شر   ،متمرکز آن است. بنابراین شدیداً نظامی 

                                                                        
1. Peace Movement 

2. Dora Russell (1894-1986) 
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ی کارگر است. این  دار و مسلح کردن طبقه ی سرمایه داری، خلع سالح طبقه سرمایه
گاهی از  گونه که توصیف زیر، از  جنبش صلح زنان بسیار دور بود، همان ظاهرسطح آ

ها  ژنرال»دهد:  دست  تظاهرکنندگان، این امر را نشان می شده به دور پنتاگون به تور بافته
کردند ... در پایان، در اطراف  بودند باز می  راه خود را از میان تورهایی که زنان بافته

ها. زنانی که دستگیر  هایی زیبا در تمامی ورودی و بافته پنتاگون نوارهایی وجود داشت
 «.ای تشکیل دادند نشده بودند، برای برگزاری اختتامیه، حلقه

که در آن « فضایی»ش، به فعاالن  جنبش صلح زنان همچنین به روابط درونی
 نویسد: توانند پرورش یابند، توجه زیادی داشت. یکی از فعاالن می می

ها به نیازهای  آور است ... آن ها شگفت نی، میزان  نقاط اشتراک تمامی گروهبا وجود گوناگو
ها پیوسته  دهند ... آن ها اهمیت می ی حمایت عاطفی به آن شخصی اعضای خود یا ارائه

کنند: زنان برای زندگی روی زمین؛ کودکان به لبخند نیاز دارند؛ دنیای  کید میأبینانه ت خوش
ها  آن دست. سالم داشته باشد؛ حق انتخاب بارداری و مواردی از این ی فمینیستی باید تغذیه

عنوان راهنمای عمل  به ذهنیهایی ... از احساسات نمادبر اهمیت تخیل و استفاده از 
 کنند. پافشاری می

هستند. بسیاری   «متوسط غالبًا از طبقه»اندرکار  ی یکی از اعضا، زنان دست به گفته
های  }خارج از استانداردهای جامعه{ دارند. در خانه« لترناتیویسبک زندگی  آ»از آنها 

 (57)ندارند و مسائلی از این دست.« درست و حسابی»کنند، شغل  اشتراکی زندگی می
 با این باور که افکار عمومی به، ای نطق زنان گرینهام و کارزار خلع سالح هستهم

را در دستور ق خود با افکار عمومی ای شود، انطبا تواند مانع وقوع جنگ هسته نهایی میت
های  ای، مبارزه علیه موشک . زنان گرینهام و کارزار خلع سالح هستهکار قرار داد

ی کارگران برای کار، برای دستمزد بیشتر و  ی روزمره ای کروز و تریدنت را با مبارزه هسته
ی  دگی تودهرو، در زن دهند. از این برای بهداشت، آموزش و مسکن مناسب پیوند نمی

توان از زندگی  ای ندارند. اگر نتوان از معاش انسان دفاع کرد، پس چگونه می مردم ریشه
دفاع کرد؟ اگر نتوانیم مانع تعطیلی یک کارخانه در شهر خودمان شویم، چگونه 
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مریکا که اجمهور  وزیر انگلیس یا ریگان، رییس توانیم بر اقدامات تاچر، نخست می
 ل دورتر از ماست، تأثیر بگذاریم؟صدها یا هزاران مای

، تا «ند زنان خشمگین»زنان گرینهام کامن از شعار نخستین  جنبش رهایی زنان، 
که جنبش پیشین « دوستی خانه»و « انفعال»همچون « خصوصیات ذاتی زنانه»پذیرش 

 ها را به چالش کشیده بود، راهی طوالنی را به عقب بازگشتند. زنان به درستی آن

جانبحزبکارگرلغزشبه

ت حاکمه، که در امریکا جنبش زنان را به سازمان ئهمان گرایش به درآمیختن با هی
سبب قدرت جنبش کارگری، جنبش زنان را به جانب  ملی زنان سوق داد، در انگلیس به

  7236مارس سال  71مقدمات کار را فراهم کرد. در روز  1حزب کارگر کشاند. تونی بن
 2ی دهه مناظرهی  کننده مینستر برگزار شد که عنوان گمراه فرانس وستنشستی در سالن کن

، استوارت 7رایت ، هیالری وین8، طارق علی3به آن داده شده بود و تونی بن، پل فوت
ی بحث خود در این نشست، به  در آن شرکت داشتند. بن در میانه 5و آدری وایز 4هوالند

ترین مسئله  رایت مهم ی من، هیالری وین هبه عقید»رایت پرداخت:  ستایش هیالری وین
ای بسیار مهم بین آنچه که هیالری  را طرح کرد ... من معتقدم که در اینجا رابطه

ی جنبش  گویم وجود دارد ... آنچه که هیالری درباره رایت گفت و آنچه که من می وین
نگی حزب ی هماه ، دبیر کمیته1رییس جلسه، پیتر هام«. زنان گفت، بسیار مهم است

یکی از نویسندگان کتابی است که »... رایت را چنین معرفی کرد:  کارگر، هیالری وین
 (59)«.فراسویاجزای چپ است، کتاب  کنیم، اثری اصیل درباره بسیاری از ما فکر می
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 جنبش زنان با شور و شوق نوشت: ساختاری  ، بن درباره7236در نوامبر سال 

گرایی که در جنبش زنان بسیار بیش از  .. گرایش به جمع. دارندبله، ساختارها اهمیت 
جایی است. این تصور نیز که مسند ریاست میان  جنبش مردانه رایج است، گرایش بسیار به

اعضا نوبتی باشد، و شما دیگر صرفًا در فرایند ساختن جایگاهی نیستید که سخنرانان مرد یا 
 (58)«.روند، بسیار مهم است زن بر آن می

ی جنبش زنان هم دست به کنش متقابل زدند. برای  دی از نمایندگان برجستهتعدا
برایتوان به کتاب آنا کوت و بئاتریکس کمبل به نام  می ،نمونه نبرد ین: آزادیشیر

داری موجود جامعه به چالش کشیده  اشاره کرد. در این کتاب ساختار سرمایه رهاییزنان
یعنی در پارلمان،  –بیشتر زنان در این ساختار شود، بلکه تنها خواهان مشارکت  نمی

ها در این کتاب خواهان تغییر  است. آن –ها  شوراهای محلی، احزاب سیاسی و اتحادیه
ی کارفرما نیستند، بلکه تنها خواهان  در توازن بین دستمزد کارگران و سودهای طبقه

« اقتصادی آلترناتیوسیاست »ند. این کتاب  برقراری توازن بین دستمزد زنان و مردان
افزاید؛  کند و تنها نیاز به سیاست درآمدهای فمینیستی را بر آن می یید میأحزب کارگر را ت

 –و به این ترتیب اکثریت زنان  –سیاستی که در پی افزایش سهم دستمزدها از ثروت ملی 
نیست، بلکه تنها در صدد آن است که سهم بیشتری از دستمزدهای کنونی به زنان 

 داخت شود.پر
)مثاًل  تر دارند تجربه ثابت کرده است هرچه دستمزد کارگرانی که موقعیتی مستحکم

بیشتری برای بهبود وضعیت آن کارگرانی وجود دارد که  بختبیشتر باشد،  (چیان معدن
تر قرار دارند؛ خواه زن باشند یا مرد. این واقعیت در انگلیس  در موقعیتی ضعیف

؛ یعنی همان نمایان استخوبی   به 7216ی  و اوایل دهه 7206ی  های اواخر دهه سال
َروی  سازی، به تعرض و پیش ویژه معدن و ماشین دورانی که کارگران صنایع نیرومندتر، به

هم  –مرد و زن  –ی کارگر  های طبقه ها، دیگر بخش زدند و در پی بیداری آندست 
 توانستند دستمزد خود را افزایش دهند.
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اتریکس کمبل استراتژی خود برای برابری را در قالب این کلمات آنا کوت و بئ
ترین مانع، یافتن منابع مورد نیاز نیست، بلکه  ی ما بزرگ به عقیده»خالصه کردند: 

دار به  ی سرمایه نه ترغیب طبقه (53)«.شان است پوشی از امتیازهای ترغیب  مردان به چشم
)در واقع، «! مردان»ی کارگر، بلکه  هپوشی از امتیازهای فراوان خود بر طبق چشم

ی  در میانه – 7239به تاریخ نهم اوت سال  گاردینای در  بئاتریکس کمبل در مقاله
 –بخشید  اعتصاب در یک بیمارستان که پیروزی آن، دستمزد هزاران مرد و زن را بهبود می

با آن به زنان ستم  هجوم برد که مردان« نظام مردساالرانه»ها در مقام بخشی از  به اتحادیه
منسوخ هجوم برد که از جنبش کارگری « کشمکشی»ها در مقام  کنند و به اعتصاب می

 ی قرن نوزدهم به ارث رسیده است(. مردساالرانه
رو،  از این –هستند « بازتوزیع کار و ثروت درون خانواده»کوت و کمبل خواهان 

ری کودکان و کار خانگی را تضمین عنوان مکان نگهدا استمرار واحد انفرادی خانواده به
 کنند. می

تا  –ند  کشند، بلکه خواهان تبعیض مثبت ها بوروکراسی اتحادیه را به چالش نمی آن
عنوان کارمندان  های اجرایی اتحادیه و به وقت در هیئت زنان بتوانند مشاغلی تمام

یشتر اعضای دست آورند. تبعیض مثبت همچنین به معنای شمار ب وقت اتحادیه به تمام
ندرت  که به حالی در –کارگر  ارتباط با نیازهای زنان طبقه کاماًل بی –زن در پارلمان است 

اند،  ه های زنان که طی آن هزاران زن برای دستیابی به حقوق خود مبارزه کرد از اعتصاب
 آورند. حرفی به میان می
بیشتر برای زنان در  ها جهت دریافت سهم نمایندگی ها در تأیید تالش در نهایت، آن

شمار روزافزونی از زنان بیست یا سی ساله، حزب کارگر را : »... گویند میحزب کارگر 
شان در مقام فمینیست و همچنین سوسیالیست تبدیل  ی فعالیت سیاسی به کانون عمده

 (55)«.کرده بودند
ع، کند؟ در واق چرا بقایای جنبش زنان به جناح چپ حزب کارگر گرایش پیدا می

هایی که در جنبش زنان و هم در جناح چپ حزب کارگر خود را سوسیالیست  میان آن
خوانند، قرابتی وجود دارد. نخست، هر دو ترکیب اجتماعی مشابهی دارند. بقایای  می
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سفید و متخصص؛ جناح چپ حزب کارگر هم  شده است از زنان یقه جنبش زنان تشکیل
ن یدی در حزب و حمایت هزاران کارگر یدی چنین است، گرچه از معدودی از کارگرا

، برای اعضای سوسیالیست جنبش رهایی زنان و جناح چپ 1هم برخوردار است. سوم
ی طبقاتی جمعی  کارگران نیست، بلکه  دهد مبارزه ها را شکل می حزب کارگر، آنچه ایده

های  شوند. چهارم، برخالف سازمان ای بین افراد تلقی می ها صرفًا مباحثه ایده
ی فعاالن جنبش زنان هم از روش تحلیل   خواهند همه سوسیالیست انقالبی که می

است که « گر کلیسایی اغماض»جنبش و هم از سبک کار آن بگسلند، حزب کارگر 
ساختاری و فدرالیسم  خواهد. پنجم، حتی به لحاظ ساختاری هم، میان بی چیزی نمی

ست،  حزب کارگر وجوه مشترک بسیاریبنیاد جنبش زنان و باتالق بوروکراتیک  سست
ها با سانترالیسم دموکراتیک یک حزب سوسیالیست  بسیار بیشتر از وجوه اشتراک آن

انقالبی. در آنجا هیچ نظم حزبی وجود ندارد، مگر در مواردی که بوروکراسی آن را 
 ضروری یابد.

گیرینتیجه

 –ویی با جنبش کارگری س متزلزل شده است: هم بدیلجنبش زنان در انگلیس بین دو 
ی خود. این  طلبانه یا پیش گرفتن  راه جدایی –ها   ا پیکارهای کارگران و با اتحادیهچ ب

جنبش هرچه بیشتر به راه خود رفته است، از اقدام جمعی و سیاست طبقاتی فاصله گرفته 
گاهی»های سبک زندگی،  است و به سیاست طلبی روی آورده است؛  و جدایی« افزایی آ

دستمزد برابر،  –رچه بیشتر از مبارزه برای نیازهای جمعی زنان فاصله گرفته است ه
هایی روی آورده که زنان در  به عرصه –های زنان  ها، حق سقط جنین، اعتصاب مهدکودک

 همچون تجاوز، خشونت، پورنوگرافی. –اند  ها قربانیان منفرد ستم مردانه آن

                                                                        
 تاب به زبان اصلی که در دسترس ما بود. )م.(ای از ک . از قلم افتادگی مورد دوم، مربوط است به نسخه 1
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ی زنان کارگر را  های ویژه ند خواستهکوش آنگاه هم که اعضای جنبش زنان می
آیند. هدف  ، در دام رفرمیستی  طرح سیاست  درآمدهای فمینیستی گرفتار مییندبازگو

ها، افزایش سهم زنان از منابع موجود است، در شرایطی که جامعه به کل جمعیت  آن
مثبت به تبعیض  -ها  آن راهبردکند. اصل دیگر در  کارگر سهم کمتر و کمتری ارزانی می

کارگر  کاماًل با نیازهای واقعی و تمایالت زنان طبقه –ها و حزب کارگر  نفع زنان در اتحادیه
خواه مردانه  –کسانی که با بوروکراسی اتحادیه نیازهای و تمایالت است، یعنی ارتباط  بی

 وردارند.اند و نیز با نمایندگان پارلمان که از زیست  ممتاز و مطمئنی برخ بیگانه –یا زنانه 
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هایطبقاتیجنبشزنانریشه
 

های رهایی  ن جنبشهای دهم و یازدهم دیدیم، غالب فعاال گونه که در فصل همان
ها و  التحصیالن دانشگاه زنان در ایاالت متحده و انگلیس، دانشجویان و فارغ

ی از ئتر جز ها بعد تکنیک ها و پلی التحصیالن دانشگاه ها بودند. اکثر فارغ تکنیک پلی
ها، معلمان کالس و تنها برخی از آنان مدیر  سفید خواهند شد. بسیاری از آن کارگران یقه

دهند. در  را تشکیل می نوینیی متوسط  شوند. این گروه اخیر طبقه ییس دپارتمان مییا ر
ی اصلی  ی میانی  دو طبقه بورژوازی، یا همان طبقه ها به خرده مفاهیم مارکسیستی، آن

تعلق  –ی کارگر  ی حاکم و پرولتاریا یا طبقه بورژوازی یا طبقه –داری  ی سرمایه جامعه
 دارند.

بورژوازی یک نابهنجاری  تاریخی است و محکوم به فنا. او  رکس، خردهی ما به عقیده
 نوشت:

ناپذیر طبقاتی را ساده کرده است. کلیت  دوران ما، یعنی دوران بورژوازی ... تضادهای آَشتی
جامعه هر چه بیشتر به دو اردوگاه بزرگ متخاصم، به دو طبقه که مستقیمًا رویاروی یکدیگر 

 (7)شود. ی بورژوازی و پرولتاریا تقسیم می قرار دارند، به طبقه

کرده و  اما از آغاز این قرن آشکار شده است که قشر متوسط نوینی از افراد تحصیل
ی متوسط  بگیر به وجود آمده است و به سرعت در حال گسترش است. این طبقه حقوق



 829 جنبش زنان یطبقات هاییشهر 

مچون ه –متشکل است از کارفرمایان کوچک، مدیران و افراد متخصص هر رشته  1نوین
ها، استادان دانشگاه،  نگاران، تکنسین سرپرستان، پزشکان، پژوهشگران، روزنامه

ی بر روند کار  کارمندان نظامی عالی رتبه و کارمندان دولتی محلی. این قشر تا حد 
 (9)ی خود و احتمااًل بر کارگران دیگر نیز کنترل دارد. واسطه بی

گونه که  همان (8)ط نوین تعلق ندارند.ی متوس سفید به طبقه اما تمامی کارگران یقه
دهد، شرایط کار و دستمزد  نشان می یانحصارینیرویکاروسرمایهدر  2بریورمن

همانند شرایط کار و دستمزد  –ها  اکثرًا زنان شاغل در اداره –سفید  انبوهی از کارگران یقه
ارگران یدی با ابزار تولید ی ک ها با ابزار تولید مشابه رابطه ی آن کارگران یدی است. رابطه

کوشند دستمزدها را کاهش و بارآوری را افزایش  ها می است و کارفرمایان  هر دوی آن
اند که  پردازند، جوانانی سفید می بسیاری از افرادی که به مشاغل یقه (3)دهند.

 اند. شان، کارگران یدی بوده والدین
درصد جمعیت را  95تا  96ن ی متوسط نوی طبق برآوردی در ایاالت متحده، طبقه

ی متوسط سنتی  درصد، طبقه 16تا  05ی کارگر  که طبقه دهد، در حالی تشکیل می
ی حاکم یک تا دو  درصد و طبقه 76تا  3گران و کشاورزان(  داران، صنعت )همچون مغازه

 (5)دهند. درصد جمعیت را تشکیل می

تحت استیالی سرمایه ی متوسط سنتی، خود را  ی متوسط نوین همچون طبقه طبقه
ی کارگر، و مغاکی عمیق این دو طبقه را از هم جدا  یابد اما در جایگاهی برتر از طبقه می
شوند  ها می از فرزندان کارگران، موفق به ورود به این حرفه یکند. درصد بسیار ناچیز می

ی  هدرصد مردان طبق 653درصد پسران کارگران و تنها  753برای نمونه، در امریکا  –
 (0).هستندفرما  کارگر خویش

                                                                        
1. new middle stratum  

2. Braverman 
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هایی فرهنگی دارد. اعضای آن  ی کارگر تفاوت ی متوسط نوین با طبقه همچنین طبقه
رو به »از سوابق آموزشی و الگوهای سبک زندگی و مصرفی مشابه برخوردارند. ازدواج  

بتًا ی حاکم مواردی نس با اعضای طبقه« رو به باال»ی کارگر یا  با اعضای طبقه« پایین
 (1)است.  کمیاب در این طبقه

های گوناگون آن بر حسب  ای همگون نیست. بخش ی متوسط نوین طبقه طبقه
شود، گاه به سوی نیروی کار و گاه به  ها وارد می فشارهایی که از جهات مختلف بر آن

ها در  بسیاری از گروه این فشارهای مضاعفبرای نمونه، شوند.  سوی سرمایه کشیده می
دارد: این  می ها وا های صنفی یا اتحادیه دهی در سازمان ی متوسط نوین را به سازمان طبقه

ها و  همچون افزایش فشار کار بر استادان دانشگاه –فشار ممکن است از باال باشد 
درآمد دستمزد خود را به زیان  که کارگران کم همچون هنگامی –ها؛ یا از پایین  تکنیک پلی

 (3)دهند. افزایش می دستمزد مدیران اندکی
ی  ی متوسط نوین از کارگران دل خوشی ندارد؛ این کارگران اغلب به واسطه طبقه

ل آزار و تحقیر شده کارهای اعضای طبقه ی  دست طبقه اند، و کمتر به ی متوسط متحم 
 که ارتباط کمی با آن دارند. حاکم، چرا

ی کارگر فاصله  ن که با طبقهی متوسط نوین، حتی اعضایی از آ ها، طبقه با تمامی این
 :1ی شیمانسکی شوند. به گفته تر می داری بیگانه روز با سرمایه دارند، روزبه

واقع  ها، به ها و اولویت راستای کار آن شرکت دانشمندان به دلیل تأمین مالی از سوی شرکت
کنند؛  شان یا چگونگی استفاده از آن را خودشان تعیین قادر نیستند موضوع و نوع تحقیق

تحت فشارند تا دانشجویانی را پرورش دهند که هرچه کمتر انتقادی  شدیداً استادان دانشگاه 
شوند نقش پلیس را  اساسی به وضعیت موجود وارد کنند؛ مددکاران اجتماعی واداشته می

هایی را که  ریزند و کارخانه هایی را طراحی کنند که فرومی ایفا کنند؛ معماران باید هیوالواره
 (2)... کنند آلوده میزیست را  محیط

                                                                        
1. Szymanksi 
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اند. اما این  ی متوسط نوین، هر دو دچار حس از خود بیگانگی مردان و زنان طبقه
سبب تبعیض جنسی مداوم در  شود، به مسئله در زنان در مقایسه با مردان دو چندان می

 72ه کند. چنین است ک َروی زنان بر نردبان اجتماعی را سد می ارتقای شغلی که پیش
درصد از کسانی که تحصیالت تکمیلی دارند  1التحصیل کالج و   درصد کل زنان فارغ

 (76)شوند. عنوان کارمند، فروشنده، کارگر بخش خدمات یا کارخانه استخدام می به
وکار، عمدتًا در انحصار  های تخصصی و کسب های معتبر و سودآور در رشته جایگاه

 مردان قرار دارد.
ط دانشگاهی، افزون بر آنکه در زنان انتظار برابری شغلی با مردان را دانشگاه و محی

فراهم   آورد، فرصتی نیز برای روابط شخصی جدید و فارغ از کنترل خانواده پدید می
ی سنتی  ی نقش خود در ساختار خانواده ها را به تفکر درباره کند که بسیاری از آن می

ها ابتدا به  روند. آن ی شوهر نمی ی پدری به خانه نهانگیزاند. چنین زنانی دیگر از خا برمی
 روند، یعنی جایی که روابطی برابرتر وجود دارد. دانشگاه می

تر است و  شان بزرگ کرده نسبت به دیگر زنان انتظارات طور کلی، زنان تحصیل به
از ویژه در یکی  طور تخصصی، به ها کمتر. اگر این زنان به شان برای تحقق آن های فرصت

های  ها با بسته آن« محرومیت نسبی»مشاغل تحت تسلط مردان، آموزش دیده باشند، 
جمهوری  ، معاون رییس1ترشان ملموس است. آدالی استیونسن پرداختی نسبتًا پایین

ها زمانی شعر  آن»کرده گفت:  تحصیل دار   ی زنان خانه درباره 7255امریکا، در سال 
توانند  متوسط می  او گفت زنان طبقه«. نشده را نجامنوشتند، حاال فهرست کارهای ا می

ها، شوایتزرها،  انیشتین»توانستند  زاری بنشینند، زنانی که می  رفته به برای زنان از دست
 دیگری را برسازند.«های ها و فروست ها، فرنیس ها، فورد ن ها، ادیسو روزولت

ین طبقه، هر دو، دچار کارگر بسیار متفاوت است. مردان و زنان ا ی طبقه تجربه
کارگر تصوری  در رنج. زنان طبقه  اند و از روزمرگی و خستگی انسداد  پیشرفت فکری

                                                                        
1. Adlai Stevenson (1900-1965) 
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ی برابری با مردان، معنایی کاماًل متفاوت برای  دیگر از برابری زن و مرد دارند. اندیشه
 چی یا دیگر زنان کارگر دارد. یک تایپیست تندنویس، شاگرد مغازه، نظافت زنان طبقه

هایی با ماهیت مشابه و یکنواخت، با امیدی اندک به پیشرفت، با  شاغل در رشته
کند  درخواست زن متخصص برای برابری با مردان در رضایت شغلی ارتباطی برقرار نمی

کارگر  دهد. زنان طبقه فرض خود قرار می را پیش« ارزش ذاتی کار»درخواستی که  –
ها ماحصلی دیگر  نند: برای پول درآوردن. شغل آنک بیش، تنها به یک دلیل کار می و کم

هایی  تواند مهارت ی خانگی که او نمی شان ندارد. برای زن متخصص، امور روزمره برای
کارگر تفاوتی چندان   ها به کار گیرد، نومیدکننده است. زن طبقه را که کسب کرده در آن

به موقعیت مرد در  ،د. همچنینبین ی بیرون و درون خانه نمی بین کار یکنواخت و روزمره
ی  ی کارخانه نقاله برد. او یکنواختی و فشار عصبی کار بر تسمه بیرون از خانه رشک نمی

های  ی ناشی از کارخانگی با بیماری های زنانه گزیند. بیماری سازی را برنمی اتومبیل
 تراز است. ها هم ی مرتبط با شغل آن مردانه

خواهند، اغلب بر این  را می  ند برابری با مردانگوی ها می که فمینیست هنگامی
داری نابرابرند. بیشتر اوقات،  ی سرمایه گذارند که مردان در جامعه واقعیت سرپوش می

ها در نظر دارند در ساختار طبقاتی موجود است، یعنی برابری برای افراد   آن برابری که آن
 تر. اقبال خوش

توان  طور کلی، می نوین همگون نیست. بهی متوسط  جنبش زنان نیز همچون طبقه
گونه که جوآن  آن را به دو گروه جنبش حقوق زنان و جنبش رهایی زنان تقسیم کرد. همان

گوید، اعضای  ی جنبش زنان امریکا انجام داده است می که پژوهشی درباره 1کسل
متعلق به  هایی یا همسران و خانوادهدارند خودشان تخصصی یا جنبش حقوق زنان، غالبًا 

. در سوی دیگر، دارند «سیستم»طریق سهمی در  باال دارند و بدین روبه متوسط طبقه
التحصیالن  آموزان، فارغ دانش –ی گذارند  فعاالن جنبش رهایی زنان، زنانی در مرحله

                                                                        
1. Joan Cassell (1929) 
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که در  درآمد دارند در حالی گرای سیاسی، زنانی که مشاغلی کم جنس جدید، زنان هم
قه پردرآمدآرزوی مشاغل معتبر  های نوین  ها و شیوه اند در پی هویت ند، یا زنانی مطل 

 (77). زندگی
اعضای جنبش حقوق زنان، هیچ کوششی برای از میان بردن وضع موجود و 

شان نیستند؛ در آرزوی  ها در پی دگرگون کردن خود یا دنیای کنند. آن مراتب نمی سلسله
تر به موقعیت مردانی شبیه باشد که این زنان، ای که بیش گونه بهبود موقعیت خود هستند به

ها هوادار جایگاهی برتر برای زنان در ساختار  کنند؛ آن ها را برابر با خود تلقی می آن
ها خواهان  اند، به جای اینکه تنها مردان میانجی این ساختار باشند. آن قدرت و سلطه

شان،  زنان نخبه، همچون همسران بسیاری از این (79)اند. باال رفتن زنان از نردبان ترقی
توانند برای انجام کارهای خانگی و  رو می کنند، از این دستمزد خوبی دریافت می

نگهداری از فرزندان خود خدمات افرادی دیگر، عمدتًا زنان، را خریداری کنند. 
گوید که  از پژوهشی می جایگاهزناندر کتاب خود با عنوان  1گونه سینتیا اپستین بدین

ها  وقت که با آن کار شاغل تمام دهد، نزدیک به نیمی از زنان متخصص و کاسب شان مین
وقت یا بیشتر جهت رسیدگی به خانه و نگهداری  مصاحبه شده است، دو خدمتکار  تمام

 (78)از فرزندان خود در اختیار دارند.
 جنبش رهایی زنان جویای اهدافی دیگر است: 

های فمینیستی خود  خواستند گروه ود بدیل چندانی ندارند، میزنانی که در دنیای بیرون از خ
ی   ها به جای تالش برای تغییر نهادهای درون جامعه را به سبک زندگی تبدیل کنند. این گروه

شوند ...  می« بدیل»تر که مستلزم ورود به آن جامعه و درگیر شدن با آن است، خود  بزرگ
خالصه گی و مکانیسمی برای امرار معاش باشد. گروه باید خانواده، سرپناه، سبک زند

ای شود. به جای  ی هسته ، گروه فمینیستی باید جایگزین نقش سنتی شوهر و خانوادهاینکه
 (73)شود. رسانی به تغییر در زندگی بیرونی اعضا، گروه به خود آن زندگی تبدیل می یاری

                                                                        
1. Cynthia Fuchs Epstein 
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نان محصول یک جنبش ز»سده گفت: این یک فمینیست سرشناس آلمانی در آغاز 
جریان تاریخی فردگرایانه و لیبرال است ... این اعتقاد ... به تقدس آزادی فردی است که 
... زنان را به مبارزه برای آزادی خود از بندهای فکری، اقتصادی و حقوقی سوق 

 (75)«.دهد می
کید دارند. درست مقابل آن، مارکس  روست که فمینیست از این ت تأ ها بر فردی 

 (70)داند. می« ای از روابط اجتماعی مجموعه»را « انسان سرشت»

تولیدکننده، بیشتر وابسته  فرد  نتیجتًا یابیم که فرد و  تر به تاریخ نظر افکنیم، درمی هرچه ژرف
ترین  شود ... انسان به متعارف تر ظاهر می و بیشتر چونان جزیی متعلق به یک کل بزرگ

حیوانی اجتماعی، بلکه حیوانی که تنها درون  است، نه صرفاً  حیوانی سیاسیش  معنای
و بیرون از جامعه ...   مانده تواند فردیت خود را بروز دهد. تولید توسط فردی جدا جامعه می

زندگی کنند و سخن  یکدیگرقدر یاوه است که فرض تکوین زبان بدون افرادی که با  همان
 (71)بگویند.

بلکه از  انسانمن، نه از  تحلیلیروش : »عمر خود نوشت  های پایانی مارکس در سال
 «.کند ی معین اقتصادی جامعه آغاز می یک دوره

یش فردگرایی خرده فرمایی داشت؛ در  بورژوازی  سنتی ریشه در اشتیاق به استمرار خو
ازی نوین در پیشرفت شغلی ریشه دارد. در صورت وبورژ مقایسه با آن، فردگرایی خرده

گان چشم امید خود را به جای اقدام جمعی به  بهره کم وجود امکان پیشرفت شغلی،
ی متوسط نوین، این تصور غالب است که  رو، در طبقه دوزند. از این ارتقای فردی می

 موفقیت فرد، به آموزش، اراده و تالش وابسته است.
کید  کنند. آن کارگر خالف  این نگرش را گوشزد می های طبقه دیدگاه ها بر همسانی تأ

آن فرد را مقدر  [اجتماعی  ]شود، جایگاه  ای که فرد در آن زاده می سنت و طبقه –د کنن می
دست جمعی که به آن متعلق  سازد. یک کارگر زن یا مرد برای بهبود وضعیت خود به می

ی متوسط نوین  پیوندد. مردان و زنان طبقه می –های کارگری  اتحادیه –ها  است، به سازمان
عنوان راهی برای دستیابی به روابط شغلی بهتر، به  خود و به به جهت ارتقای اعتبار
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پیوندند. حتی  می –های نخبگان  های صنفی و باشگاه انجمن –های گوناگون  گروه
ی سراسری معلمان یا  همچون اتحادیه –هایی درخور  که به عضویت اتحادیه هنگامی
آیند،  درمی –دیگر  در انگلیس یا بسیاری NALGOی کارمندان محلی دولت  اتحادیه

ی افراد و امیال  باال، بین آرزوی جمعی برای بهبود شرایط همه بسیاری از اعضای رده
 شوند. فردگرایانه برای صعود از نردبان ترقی شغلی، دچار تردید می

دانند، به  ترین اعضای جنبش رهایی زنان که خود را سوسیالیست می حتی رادیکال
شرط آزادی فردی، بر فردگرایی پای  پیشی  مثابه بهکید بر پیشرفت جمعی أجای ت

نامد.  می« بورژوایی سوسیالیسم خرده»فشرند. این همان چیزی است که مارکس  می
در نقد « بورژوایی سوسیالیسم خرده»مارکس در مانیفست کمونیست، توانایی 

سبب  گرایش، به ؛ این1آورد ایجابی آن اندک بود کید کرد که رهأداری را ستود، اما ت سرمایه
 (73)«.ناشی از نومیدی به فرجام رسید  هایی جبونانه با رعشه»اش  فردگرایی

آزادی فردی را از واقعیت  کوشند آرمان بورژوایی   های رادیکال می امروزه فمینیست
ها در پی آنند که فرد را از اجتماع بیرون  آزاد بورژوایی جدا سازند: آن ی غیر جامعه

، گنجانده «امر شخصی، سیاسی است»شعار  عار جنبش رهایی زنان، کشند. این در شب

                                                                        
ی تضادهای ]موجود[ مناسبات جدید تولیدی، توجیهات  این مکتب، با تحلیل موشکافانه».  1

بار تولید ماشینی و تقسیم کار، تمرکز سرمایه و زمین  ی اقتصاددانان را فاش ساخته و پیامدهای فاجعه رانهریاکا
بورژوازی  چرا به اثبات رسانده و ورشکستگی ناگزیر خردهو چون ها را بی تولید و بحران در دستانی معدود، اضافه

ابری فاحش در توزیع ثروت، جنگ ویرانگر صنعتی مرج در تولید، نابرو روزی پرولتاریا، هرج انان، سیهو دهق
اما  های کهن را نشان داده است. ها و فروپاشی پیوندهای اخالقی کهن، مناسبات خانوادگی و ملیت میان ملت

این شکل از سوسیالیسم، در اهداف ایجابی خود، یا سودای احیای ابزارهای قدیمی  تولید و دادوستد و همراه با 
پروراند و یا خواهان ان است که ابزارهای امروزین تولید و  مالکیت و جامعه را در سر میآن مناسبات کهن 

دادوستد را به زور در چارچوب مناسبات کهن مالکیتی بگنجاند که با همین ابزارها فروپاشیده و ناگزیر هم باید 
پساز؛مانیفست)در « یشهر پاشید. این سوسیالیسم، در هر دو مورد، هم ارتجاعی است و هم آرمان فرومی
 )م.( (.314ی  ، مترجم حسن مرتضوی، صفحهسال151
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شده است. این رویکرد، از راه بازتعریف سیاست و نفی اقدامی جمعی به هدف تغییر 
 کند. می بدلسیاسی، سیاست را به امری شخصی 

های  استدالل غالب در جنبش زنان آن است که زنان باید خود را از نگرش
از سوی « انقالب در رختخواب»، طرح المثل فی –بگر رها سازند ی سرکو مردساالرانه

ها نیستند که بر زندگی ما  کنند که این نگرش ها استدالل می . مارکسیست1جرمن گریگر
 انهدار  داری و دولت سرمایه سلطه دارند، بلکه شرایط اجتماعی، قدرت واقعی سرمایه

چنین مردان و کودکان باید خود را از است که بر زندگی ما افسار زده است و زنان و هم
 ها رها سازند. شر  این

گاهی»، «سیاست شخصی»ناپذیر  شق  دیگر جدایی است. از آنجا که « افزایی آ
گونه پیوندی سراسری و  گونه انجمن، هیچ هیچ»ی متوسط نوین  عضویت در طبقه

ی  درباره )مددجویی از کلمات مارکس« شود گونه سازمانی سیاسی را موجب نمی هیچ
گاهی»، (72)جماعت  دهقانان فردگرا( بخش و سودمند برای  عنصری وحدت« افزایی آ

 دهد: جوآن کسل توضیح می ساختار یا فراطبقاتی است. های بی گروه

گاهی... » گردد. این ابهام  ای ذهنی و شخصی بازمی اصطالحی مبهم است که به تجربه« آ
د، در جنبش زنانی که فعاالن آن بدون نیاز به تواند منبع قدرتی در جنبش زنان گرد می

گاهی فردی، می بررسی مضمون گاهْی ارتقایابنده  های ناهمگون  آ توانند به توافق برسند که آ
گاهی   آن دیدگاه است. در جنبشی که فعاالن   هایی بسیار گوناگون دارند، گفتگو پیرامون آ

 (96)گاهی.تر است تا بررسی مضمون آن آ بخش ارتقایافته، وحدت

گاهی» کارگر مضمونی بیگانه است. آنها به این  برای زنان و مردان طبقه« افزایی آ
گاهی خود را  هدف در سیاست شریک نمی شوند که تالش کنند تا در خود غور کنند و آ

                                                                        
1. Germaine Greer (1939) 
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برای تغییر  جمعیکه در پی قدرت  پیوندند چرا ها به یک سازمان می افزایش دهند. آن
 اند. جهانشرایط خود و دگرگونی 

کید بر تغییر سبک زندگی است: امتناع از ازدواج، « سیاست شخصی»شق  دیگر  تأ
ها، چنین زنانی را از اکثریت زنان  ی عشق آزاد. این و تجربه« های آزاد کمون»برپایی 

را « سبک زندگی آزاد»کارگر،  سازد. برای بسیاری از زنان طبقه کارگر جدا می طبقه
 کند. ی مایحتاج و شرایط مسکن تعیین می ی جیب، هزینه اندازه

زن منفرد را از اجتماع جدا سازد، سیاست « سیاست شخصی»هر قدر که 
کنند که  ها قلمروهایی محصور برپا می آن –رسد  گرا به اوج می جنس های هم فمینیست

 ها راهی ندارند. مردان به آن
ای  ی توده در غیاب مبارزهیافته و  سازمان ی کارگر   گاهی در طبقه بدون داشتن تکیه

برد و در  رود؛ به روابط شخصی پناه می کارگران، جنبش رهایی زنان در گرداب فرو می
کادمیک می مواردی معدود که بخت یاری می پردازد و از  کند، به نویسندگی یا کارهای آ

م با جوید. دو گرایش در فمینیس هرگونه تالش برای دگرگونی دنیای پر از بحران کناره می
طلبان ساختار موجود  طلبی و رفرمیسم. جدایی کنند: جدایی یکدیگر تالقی پیدا می

ها با این  اند؛ رفرمیست پذیرند و در پی برپایی مأمنی آزاد درون این نظام جامعه را نمی
اند، چنانکه در رأس هرم  داری کنند و در پی دگرگونی نظام سرمایه ساختار سازش می

 برای معدودی افراد فراهم آید.هایی  قدرت، جایگاه
است. زن یا مرد عضو  سازگاراش  آورد، با طبقه کارگری که به سوسیالیسم روی می

های خود را با محیط  ی متوسط برای روی آوردن به سوسیالیسم، باید پیوند طبقه
ای  ی متوسط بگسلد و با جان و تن به پرولتاریا ملحق شود. این وظیفه اجتماعی طبقه

 آیند. ی آن برمی دشوار است و تنها شماری اندک از عهده بسیار
یند، عمومًا آن را به  ی کارگر سخن می هایی از جنبش زنان که از طبقه حتی بخش گو

ی طبقاتی به  مبارزهدر چنین حالتی، کاهند.  ای به جنبش خود فرومی نقش ضمیمه
هان یا هر جنبش ی جنبش زنان، جنبش سیا ی گسترده نمایشی فرعی بیرون از عرصه
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تاریخ نیست؛ در  ی سوژهگاه  ی کارگر هیچ طبقه ،یابد. از دیدگاه آنان دیگری تنزل می
 گیری   های چپ است. نتیجه بندی بهترین حالت عنصری میان طیف ناهمگون گروه

که دشمن  –« بورژوایی سوسیالیسم خرده»ش از  ی تحلیل درباره مانیفستکمونیست
ترین  امروزه در مورد کل جنبش فمینیستی و حتی رادیکال – سوسیالیسم پرولتری است

های اخالقی، تنها ناتوانی و یأس عمومی  . توسل به ژستوجاری است ساریعناصر آن 
 دهد. داری افزایش می ی سرمایه ازپیش خودکامه را در برابر دولت  بیش
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بقایخانواده
 

ند که تحت نظام ا هفردریک انگلس و کارل مارکس بارها و بارها اشاره کرد
کارگر رو به زوال خواهد رفت. این اتفاق رخ نداده است.  ی طبقه داری، خانواده سرمایه

های مردم کارگر، از جمله زنان  خواست ن امر با دلنهاد خانواده حفظ شده است و ای
 کارگر مغایرتی ندارد.

انگلس و مارکس دو دلیل مطرح کردند که بگویند چرا انتظار داشتند خانواده از بین 
مربوط به آن، ربطی به  بری   برود. نخست، گفتند که مالکیت خصوصی و حقوق ارث

کارگرانی که هیچ اموالی ندارند. دوم،  یعنی –ی کارگر شهرها و روستاها ندارد  طبقه
ها وابستگی اقتصادی زن به مرد را از بین  ی زنان و کودکان در کارخانه اشتغال گسترده

منسوخ  عمالا خانواده »( مارکس نوشت: 7335)سال  ایدئولوژیآلمانیَبرد. در  می
مانیفستدر  (7).«شده است ... برای پرولتاریا ... آنجا مفهوم خانواده ابدًا وجود ندارد

داری  ثیر سرمایهأی ت منتشر شده است، انگلس درباره 7333، که در سال کمونیست
 نویسد: صنعتی بر خانواده می

ی بورژوایی، بر چه بنیادی بنا شده است؟ بر سرمایه، بر منفعت  ی کنونی، خانواده خانواده
یابد  میان پرولترها می شخصی ... اما این وضعیت، مکمل خود را در فقدان عملی خانواده

ی پیوندهای خانوادگی پرولترها گسسته و  ی صنعت بزرگ، همه ... هر اندازه که در نتیجه
شوند، به همان اندازه  ی تجاری و ابزار کار تبدیل می ی سادههاها به کاال فرزندان آن

ان والدین و ی روابط مقدس می ی خانواده و تربیت، درباره های بورژوایی درباره خوانی مدیحه
 (9)شود. انگیزتر می فرزند، نفرت
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منشأخانواده،مالکیت، در کتاب 7333نزدیک به چهار دهه پس از آن، در سال 
 کند: ، انگلس این گزاره را تکرار میخصوصیودولت

مقیاس، زن را از خانه به بازار کار و کارخانه منتقل کرده است، و  ... از آنجا که صنعت بزرگ
ی پرولتری،  کند، آخرین بقایای چیرگی  مرد در خانه آور خانواده می موارد او را ناندر بیشتر 
 ( 8)های خود را از دست داده است. تمام بنیان

که صنعت در مقیاسی بزرگ در حال رشد بود، به نظر  ، هنگامیقبلهای  طی سال
های نساجی  بسیاری در کارخانه –و کودکان  –رسید که چنین چیزی رخ دهد. زنان  می

 استخدام زنان بودند:مشتاق به شدند. در واقع کارفرمایان  استخدام می

هایشان دردسر ایجاد  و بیشتر امکان داشت که با همبستگی  مردان بیشتر بود «سختی مهار»
ی کارگران را در یک سطح قرار داد، مردان تولید  جا که دستگاه بافندگی بخار همه کنند. از آن

رو ... کار زنان به حساب آمد  ها جبران شود. از این کردند تا این ناسودمندی ای نمی افزونه
ای به  تر برای او هستند و برده گزارانی مطیع که ارباب دریافته بود کودکان یا زنان خدمت چرا

اش، و او حاال خواهان جایگزینی آنان با  آالت کارآمد برای ماشین [مردان]همان نسبت 
 (3)د بود ...کارگر بزرگسال مر

ی صنعتی برای نخستین بار  در بریتانیا، جایی که الگوهای توسعه 7350در سال 
درصد و مردان تنها  7159درصد کارگران نساجی زنان بودند، کودکان  51ریزی شد،  پایه

 (5)درصد. 9553
ی نوزدهم این روند معکوس شد. اهمیت نسبی صنعت  ی سده اما پس از میانه

آالت  که تولید آهن و فوالد، ساخت ماشین در حالی  اهش پیدا کرد،کشدیدًا نساجی 
آهن به اجزای اصلی اقتصاد بریتانیا تبدیل شدند. این صنایع در  ی راه سنگین و توسعه

درصد از نیروی کار  8، زنان تنها 7261کردند. در سال  عمل تنها مردان را استخدام می
درصد  250، تنها 7277در سال  (0)بودند. سازی شاغل در صنعت پیشرو یا همان ماشین

 (1)کردند. شان کار می های از زنان متأهل بیرون از خانه
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آورند که  دلیل می (3)های رادیکال کمابیش تمامی فمینیست  چرا این اتفاق رخ داد؟
 ،صنفی ی خصومت مردان کارگر با اشتغال زنان بود. در مورد کارگران ماهر   این نتیجه

های خود  ها از اتحادیه یقت در این استدالل نهفته است، چرا که آنعنصری از حق
گونه که بسیاری از مردان  همان –ها کنار بگذارند  استفاده کردند تا زنان را از برخی حرفه

محروم کردند. اما این توضیحی کامل نیست. ، از جمله کارگران ناماهر و مهاجر را نیز را
ها حضور داشتند  ها درصد بسیار کمی از کارگران در اتحادیه سال  ها، در آن گذشته از این

 .7329درصد در سال  7759برای نمونه،  –

 هایانقالبصنعتیواکنشبهدهشت
با  مرتبطب  ئها و مصا در دهشت –نیز زنان  ومردان  –علت اصلی واکنش کارگران 

ز کار زنان در آید توصیفی است ا آنچه در ادامه می (2)انقالب صنعتی نهفته است.
 سنگ: های زغال معدن

دادند و شرایطی را  غالب اوقات زنان حمل و بلندکردن بار و بخش سنگین کار را انجام می
گفت  . یکی از سرکارگران معدن میآن را تاب آورندتوانستند  کردند که مردان نمی تحمل می

تواند در آنجا  ای نمی چهنهند که هیچ مرد و حتی پسرب هایی گردن می زنان به کار در مکان»
شان در آب  که تا زانوهای کنند، در حالی ها در مسیرهایی بدساخت کار می آن»؛ «کار کند

پذیری این بود که  ی بدیهی این تسلیم نتیجه«. فرو رفته است، در حالتی نزدیک به خمیده
ا را در هوایی ه شد، جایی که دشوارترین رنج کار برای زنان اغلب در بدترین معادن یافت می

های مملو از  ارتفاع و در چاله شان را در امتداد مسیرهای کم کردند و بارهای آلوده تحمل می
 ...کشیدند آب روی زمین می

ها  ، این«ها در میدان مسابقه افسارکشیده، درست مانند سگ شده، به بند زنجیرشده، تسمه»
بود، « سنگ رار دادن زغالق»یا « حمل گاری  دستی»توصیف یک عضو ارشد دولتی از 

سیاه، »گرفت،  ای که شمار زیادی از زنان و افراد جوان از هر دو جنس را در برمی وظیفه
شان را  خزند و بارهای سنگین شان می ها و پاهای اشباع از رطوبت، و نیمه برهنه، روی دست

و نابهنجار برانگیز  ناپذیر، نفرت ای وصف گونه ها به ظاهر آن –کشند  پشت سر خود می
 (76)«.است
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های نساجی  خوانید شرحی است از پیامدهای شرایط کار در کارخانه آنچه می
 اولدهام:

ی کار بیش از  ومیر در اولدهام بر اثر بیماری سل، بیماری ویژه ، مرگ7356ی  در اوایل دهه
، با سه ثیر پذیرفتندأحد، بیش از دو برابر میانگین کشور بود. گروهی که بیش از دیگران ت

همان گروهی که  –سال داشتند  83و  95برابر نرخ کشور، زنانی بودند که سنی بین 
ی  کرد. از هر هشت زن اولدهامی در این رده ترین سهم از کارگران کارخانه را تأمین می بیش

ها کار  ها در کارخانه سوم آن داد و بیش از یک سنی، یک نفر جان خود را از دست می
 (77)کردند. می

کتون در دهه  بیان کرد: 7356ی  پزشکی به نام ویلیام آ

سالگی با خواهرش مقایسه کنیم، یعنی با کسی که احتمااًل  85اگر ما یک روسپی را در 
ها در البراتوارهای سوزان ُمد جان  ای بوده که سال مادر متأهل یک خانواده است، یا برده

های بنیادی که اغلب پیامد  دهد ویرانی ندرت مواردی خواهیم یافت که نشان کنده است، به
توان به امور مراقبتی از خانواده و تقالی  هایی که می شود از ویرانی ضروری فحشا تصور می

 (79)تر است. دامنانه نسبت داد فزون ک آور کار پا مالل

ی افراد کارگر سایه انداخته بود. در  ی مستمندان بر سر همه هراسی سهمناک از خانه
را ممنوع کرد، و « امداد بیرونی»قوانینی جدید برای مستمندان وضع شد که  7383سال 

شان  ی پیش روی بردند، یا اینکه تنها چاره ها می زور به دارالعمل بضاعت را به افراد بی
آمد.  گیرشان میچنین کاری اشتغال به کارهایی با دستمزد بسیار ناچیز بود، البته اگر 

کرد. مایکل اندرسون ثبت  همسران و مادران را از فرزندان جدا میدارالعمل، مردان را از 
گویند  ی مستمندان می تقریبًا همواره به خانه»ی مردم  کرده است که در لنکشایر توده

شان تحقیرآمیزترین  خطاب کنند در نظر بسیاری "گدا"ها را  ، و اینکه به طعنه آن"باستیل"
 نویسد: می 7351شاهدی معاصر، در سال  (78)«.لقب است

اینجا  گری را رواج داده است ... تهیدستان   های این ناحیه یاغی ترین بخش فالکت در بزرگ
ندارم که شماری  تردیدای  های جمعی نروند، و من ذره اند بمیرند اما به خانه تصمیم گرفته

گی مقاومت ها در برابر گرسن از گرسنگی خواهند مرد، پیش از آنکه به آنجا بروند؛ قطعًا آن
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ای توان خود را از  گونه شان از بین برود، یا به های ضعیف کودکان کنند تا جایی که بدن می
 (73)شان بازیابی نشود. دست دهد که دیگر هرگز سالمتی

های خانوادگی شد. در غیاب خدمات اجتماعی  فالکت منجر به افزایش وفاداری
کدیگر وابسته باشند. باربارا تیلور، در حمایتی دولت، اعضای خانواده مجبور بودند به ی

نوینپژوهش درخشان خود به نام  اورشلیم و نشان داد که چگونه در مقابل  حوا
ی نوزدهم برای رهایی زنان، زنان به  اوایل سده های اتوپیایی   یاهای سوسیالیستؤر

رحم متوسل شدند و بسیارْی شوهر را  پناهی در دنیایی بی خانواده چونان جان
کارگر   ازدواج عرفی رایج میان افراد طبقه به دنبال  دانستند.  پناه می ی این جان کننده مینتأ

ی سده تاکنون، در پی امنیت در  تقریب از میانه کارگر به ی نوزدهم، زنان طبقه اوایل سده
 اند: ازدواج قانونی برآمده

های زنان  سبب شد که گزینه تأثیر توأمان فشار از باال و محیط اجتماعی تغییریافته از پایین
شان افزایش یابد. در این شرایط، تمایل زنان بیشتر به اجرای  پذیری جنسی محدود و آسیب

تر بود، نه  ها. هدف عموم مردم روابطی امن الزامات ازدواج بود تا از میان برداشتن آن
لیسا بود، در کم بخشی از دلیل روی آوردن بسیاری از زنان به ک روابطی آزادتر. این دست

 واقع به امید تحمیل قوانین زناشویی خود بر مردان ...
رفت و بار حمایت از خانواده  ای که دورنمای زنان بیرون از ازدواج رو به وخامت می در دوره

آور نیست  کرد، شگفت ناپذیر سنگینی می ای تحمل گونه بر دوش بسیاری از زنان متأهل به
مین أاعتمادی آن را ت آور قابل محوری بود که مرد نان خانهکه هدف مطلوب خود زنان هستی 

ها دریافتند که به جز یافتن راهی در واقعیت جاری  تر بگوییم، آن کند. یا اگر بخواهیم دقیق
 (75)ای واقعی تقریبًا ناممکن بود. فرسا، تصور چاره ناامنی اقتصادی و کار طاقت

ترین وجه  روشن ای است که به کا منظرههای سیاه در امری های برده سرنوشت خانواده
 –ی اعضای آن  ی کارگر در خدمت منافع همه دهد که چگونه دفاع از خانواده می نشان 

ها ممنوع شد و پایداری روابط  ده است. ازدواج قانونی برای بردهوب –مرد، زن و فرزند 
روخته شود یا ناممکن شده بود. برای زن برده رایج بود که دور از مرد یا فرزندش ف
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است دراماتیک از رویدادهای پیرامون   های متعدد بردگان، شرحی بالعکس. روایت
 شان. ها از یکدیگر یا والدین ازکودکان جدایی اجباری زوج

ها با  یک نسبت، مردان سیاه و زنان سیاه را از انسانیت دور کرد، قساوت بردگی، به
گونه  شد. آنجال دیویس این می  ه اجرا گذاشتهخویی  یکسان نسبت به مردان و زنان ب درنده
 کند: بندی می جمع

بسیار ی حاکم مردانه و  ها زن را با مرد یکسان کرد ... برخالف اینکه طبقه جبر محض پدیده
توانست بپذیرد که مرد سیاه در موقعیتی ممتاز نسبت به  داری نمی مردساالرانه بود، نظام برده

یا جامعه « خانواده»توانست برتری تردیدناپذیری درون  ه نمیزن سیاه ظاهر شود. مرد برد
ها وجود نداشت. نایل  میان برده« آور خانواده نان»ای تحت عنوان  که مقوله داشته باشد، چرا

برداری از  ترین بهره ترین و وحشیانه داری، مشروط بود به کامل آمدن به اهداف نهادی برده
ارباب « آور نان»ها مجبور بودند که  دک. همگی آنهای مولد هر مرد، زن و کو ظرفیت

 (70)طور کامل در نیروی مولد ادغام شده بودند. باشند. زنان سیاه به
رنگ کرد. از آنجا که  داری همچنین برتری مردانه را میان مردان سیاه کم ... نظام برده

شان قرار  طلق اربابای برابر در معرض اقتدار م گونه همسران و شوهران، پدران و دختران به
ی استیال  داشتند، ترویج برتری مردانه میان بردگان ممکن بود به شکافی خطرناک در زنجیره

 (71)شود.منجر 

شکستن هر نمادی از »بردگان را درهم شکستند، به خاطر « ی خانواده»اربابان 
 (73)«.انسانیت، محبت و مهربانی میان بردگان

 1به سختی جنگیدند. جویس لدنر« خانواده»اع از در مقابل این، بردگان برای دف
داری به سبب  هایی تاریخی بسیاری از پیکارهای مردان سیاه در برابر برده روایت»

های بردگان  خانواده»کند. اگرچه  نقل می« ها اش بر خانواده تأثیرهای غیرانسانی
شان از  و کودکانفروش  بالاستثنای شوهران، همسران »ی  واسطه به« پرشماری به اجبار

پیوندهای عشق و محبت، هنجارهای فرهنگی حاکم بر »، او می گوید که «بین رفت
                                                                        

1. Joyce Ladner (1943) 
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داری  ماندن، از تهاجم ویرانگر  برده کنار هم باقی روابط خانواده و میل  مسحورانه به در
معلوم شد که پایداری و »کند که  آنجال دیویس استدالل می (72)«.جان سالم به در بردند

شواهدی «. »داری است های ضدانسانی  برده بقای خانواده نیرومندتر از خشونتنیروی 
 وجود دارد. (96)«داری ی برده انگیز از شکوفایی و رشد خانواده در طول دوره شگفت

شان  ی طبقاتی در مورد بردگان نیز دفاع از خانواده نقشی حیاتی در مبارزه ،بنابراین
 ایفا کرد.

 رگریکابازسازیخانواده
کارگر در تعیین   ی طبقه روشنی تصدیق کرد که ساختار اشتغال خانواده مارکس به

هر کارگر صنعتی نقشی کلیدی دارد. اشتغال مردان، زنان و کودکان،  1کار ارزش توان
طریق از ارزش  کارگر تقسیم کرد و بدین  ی طبقه کار را میان کل خانواده ارزش توان

با  2ن، رقابت برای مشاغل شدیدتر شد. کتاب جان فاسترکار هر یک کاست. همچنی توان
دهد که در صنعت کفش ناتینگهام،  نشان می یطبقاتیوانقالبصنعتیمبارزهنام 

ها دستمزدها  ی جذب زنان و کودکان به کار در کارخانه ، در نتیجه7396ی  پس از دهه
  اده کمتر از درآمدیی اعضای خانو که مجموع درآمد همه کاهش یافت، آنچنان شدیداً 

 (97)آوردند. دست می بود که مردان پیش از اشتغال زنان و کودکان به
کارگر که اشتغال زنان و کودکان استانداردهای زندگی  بازشناسی این امر توسط طبقه

توان از راه  کارزاری  دهد و همچنین اینکه می ی استثمار را افزایش می را کاهش و درجه
دستمزدی کافی برای تأمین مرد و زن و فرزندان او بدون  –« وادهدستمزد خان»برای 

یهبا این روند مبارزه کرد، در متن زیر از  –ها  اشتغال آن اکتبر  70در روز  یتجارتنشر
 بازتاب یافته است: 7395سال 

                                                                        
1. Labour-power 

2. Brian Jonathan Foster (1941-2009) 
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تواند کمتر از کل مبلغ الزم برای پرورش آن تعداد کارگری شود که  گاه نمی دستمزدها هیچ
ش، همه برای کسب این مبلغ کار  دارها به آن نیاز دارند. بافنده، زن و فرزندان هسرمای

 آورند ...  دست می که آهنگر و نجار این مبلغ را تنها با کار خودشان به کنند؛ در حالی می
ی طبقات اجتماعی، باید طبق روال پیشین بتوانند با دستمزد  شاغل این کشور، از همه مردان

و برای تحقق چنین امری باید  کردهعیشت همسران و فرزندان خود را تأمین مخودشان  کار
ف  قدر کفایت درخواست کنند ... با این کار، سرمایه دستمزدهایی بیشتر و به داران موظ 

دهند تنها به مردان بدهند  شوند همان دستمزدی را که اکنون به مردان، زنان و کودکان می می
دهم که نسبت به هر راه دیگری برای کاهش  ر خود پیشنهاد میقطا ... من به کارگران هم

کنند، ارجح این است که مانع آن شوند که همسران و  شمار کسانی که برای دستمزد کار می
 (99)ها رقابت کنند و قیمت کار را پایین آورند. شان در بازار کار با آن فرزندان

تواند با  خانگی زنان می ه کار  کند ک درستی استدالل می به 1همچنین جین هامفریز
ی  تولید اقالم باارزش در خانه، درآمد خانواده را به سطحی باالتر از زمانی که همه

 کردند افزایش دهند. اعضای خانواده کار می
خانوادهشان با عنوان  در کتاب 3و اسکات 2تیلی و کار شواهدی فراوان از  زنان،

 دست آوردند: به« دستمزد خانواده»راه تحقق دستاوردهایی ارائه کردند که زنان از 

عاملی که بر نرخ اشتغال زنان متأهل اثر گذاشت، با بهبودهایی در دستمزد واقعی مرتبط 
ی سطح زندگی سبب بهبود رژیم غذایی، سالمت و طول عمر  یافته بود. استاندارد افزایش

ان، شمار کمتری از زنان کارگر شد. کاهش شیوع بیماری و مرگ شوهر  افراد بزرگسال طبقه
متأهل را به نیروی کار کشاند. یک زن متأهل در طول عمر خود، با شرایط اضطراری کمتری 

 (98)آور خانه شود. مواجه شد که او را مجبور کند نان

ی اشتغال، ضرباتی بود بر پیکر  نشینی زنان از حیطه و عقب« دستمزد خانواده»قطعًا 
آمد. همبستگی  یی عاملی مهم در ستم بر زنان به شمار میبرابری جنسیتی زنان و از سو

                                                                        
1. Jane Humphries (1948) 

2. Louise Tilley 

3. Joan Scott 
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ی وابستگی اقتصادی زنان به مردان، ناگزیر به معنی کاهش ارزش کار در  اضافه پولی، به
در »کند،  اشاره می 1گونه که مارگارت بنستون خانه و حقارت اجتماعی زنان بود. همان

ان گروهی هستند که بیرون از اقتصاد کند، زن ای که در آن پول ارزش را تعیین می جامعه
ارزش است و در نتیجه کار  ها ارزش پولی ندارد، بنابراین بی کنند، کار آن پولی کار می
 «.واقعی نیست

برای اینکه همسر و مادر شوند. با این رسالت، تمام  -زنان به ازدواج محدود شدند 
ل، احساساتی و دلسوز. زنان ی زنانه تکوین یافت: مطیع، منفع شده های پذیرفته ویژگی

ها را تسخیر یا تصاحب  تبدیل شدند که مردانی نیرومند آن یکنش همچنین به اشیای بی
 کردند. می

ی زنان از اشتغال دارای درآمد  ها، پیامدهای ناگزیر روگردانی  گسترده این دگرگونی
زهای ابتدایی ی نوزدهم، راهی دیگر برای دفاع از نیا واحوال سده بود. اما در اوضاع

 ی کارگر صنعتی وجود نداشت. جسمی و اخالقی زنان، کودکان و مردان طبقه
گمان در حالت آرمانی ممکن بود برای تسهیالت کافی نگهداری از کودک،  بی 

چنین استدالل  2ای دربگیرد. هایدی هارتمن مرخصی زایمان و پرداخت برابر مبارزه
 کند: می

دستمزد »برابر برای مردان و زنان، کارگران مرد در پی  به جای نبرد برای دستمزدهای 
ای  شان را در خانه حفظ کنند. طبقه بودند و خواهان این بودند که خدمات همسران« خانواده

ایستاد، اما روابط اجتماعی  داری می متحد، در غیاب مردساالری باید در برابر سرمایه
و به یک گروه )مردان( اجازه داد که به  ی کارگر جدایی انداخت مردساالرانه میان طبقه

 (93)ی گروهی دیگر )زنان( تطمیع شود. هزینه

                                                                        
1. Margaret Benston (1937-1991) 

2. Heidi Hartmann (1945) 
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ندگی ها یاوه این الزم برای   بافی است. جنبش کارگری در آن هنگام ابدًا از ُبر 
به  به خوبی برخوردار نبود. جین هامفریز  یابی به حتی بخشی از این تمهید آرمانی دست

 دهد: الری پاسخ میی مردسا هواداران نظریه

های سرمایه و رفتار  رف در برابر الزامکنش ص   ... هر تحلیلی که زنان کارگر را قربانیان بی
دهد که  کند، شخصیت زنان را همچون مخلوقی گوسفندوار نشان می مردان تلقی می

 ندارند. ،شان ترین منافع توانایی درک، دفاع یا کنش را، حتی برای اساسی

کارگر دریغ  را از زنان طبقه« و شرافت بخشی نهر شکلی از خودتعی»چنین تحلیلی 
 (95)کند. می

ی نوزدهم با همراهی مردان و زنان، اگرچه نه  ی دوم سده کارگری  نیمه  ی طبقه خانواده
که زنان در برابر سرکوب  آمیز، ساخته و بازسازی شد، در حالی ای صلح گونه همیشه به

را با آن سازگار ساختند. با وجود آنکه خانواده برای مرد  خود مقاومت کردند و هم خود
اش احساس شرافت و امنیت  مادری  ویژه در نقش کرد، به زن به امتیازهایی فراهم می

کرد. لیندا گوردن توصیف خوبی  زمان او را از نیروی کار مولد حذف می داد، البته هم می
 دهد: دست می از این امر به

ان بیش از مردان به ازدواج نیاز داشتند. در نبود استقالل مالی، زنان به ی نوزدهم زن در سده
ها را از وابستگی اقتصادی  کم آن ها حمایت کنند یا دست شوهران نیاز داشتند تا از آن

ویژه در شهرها، یعنی جایی که زنان اغلب از  شان رها سازند. به تحقیرآمیزشان به پدران
ی خویشاوندان،  و از حمایت اقتصادی و روانی از سوی شبکهها منزوی شده بودند  اجتماع

ی  بخش  خانواده بهره بودند، دورنمای فروپاشی عنصر وحدت دوستان و همسایگان بی
ی کودکان، آن عنصر  آور بود. در بسیاری از موارد کودکان و آینده ای هراس هسته

مند  ای مشارکت در کاری هدفشان بر کرد ... زنان ... به فرزندان بخش را فراهم می وحدت
ای مادی داشت: مادرْی اغلب  نیز وابسته بودند. این باور که مادرْی کامیابی زن است پایه

ق و چالش  (90)برانگیز در زندگی یک زن بود، بخش کلیدی عزت  نفس او. تنها فعالیت خال 
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کنند، در  میای که در آن زنان بیرون از خانه کار ن خانواده ی ایدهاین درست است که 
دار ایجاد شد. هجوم کارگران به شهرهای جدید در  ی سرمایه دست خود طبقه ابتدا به

 ی دهقانی کهن شد. ی انقالب صنعتی، موجب شکست واقعی خانواده دوره

گسیختگی و  چار بود افزون بر ازخودبیگانگی و استثمار در کار، با ازهماپرولتاریا ن
های کهن  زندگی جمعی روستایی در  که شکل ، چراوپنجه نرم کند خویشتنی دست بی

ها بزرگ  شد که فرزندان پرولتاریا را خیابان شهرها در معرض خطر بودند ... اغلب گفته می
 (91)کنند، نه خانواده. می

های روزافزون دولت برای نگهداری از  ی نوزدهم، در فکر هزینه بشردوستان سده
ناشی از « نابسامانی  »و « تباهی اخالقی»بیماری، شده و مسائل مربوط به  کودکان  رها

 کارگر در شهرهایی چون منچستر بودند. ی مردان و زنان طبقه تمرکز گسترده
داری بود که کار مراقبت از مرد و  کارگر به زن خانه تنها چاره، تبدیل زنان طبقه

 دهد: توضیح می 1دهد. ژاک دونزلوت فرزندان را در خانه انجام می

ی  توانست منجر به این شود که هزینه حل سه مزیت داشت. نخست اینکه می هاین را
این امکان را  ،نشده جایگزین شود. همچنین ای از کار پرداخت اجتماعی با مقدار اضافه

های تربیت کودک  کارگر در حیطه بهداشتی به درون زندگی طبقه های مؤلفهکرد که  فراهم می
ار و ادب را ممکن سازد، چیزی که فقدانش دلیلی است برای و تغذیه راه یابد و تنظیم رفت

توانست کنترل زن بر مرد را را  های زودرس، بیماری و نافرمانی ... سرانجام، می تکرار  مرگ
اش،  خانگی کند که مزایای کار   که زن برای مردش شرایطی را فراهم می ممکن سازد، از آنجا

شود ... )برای بشردوستان( زن، خانم  ا دارد به او داده اش ر ای که مرد لیاقت تنها به اندازه
ی  خانه و مادر هوشیار، همان رستگاری مرد بود، ابزاری ممتاز برای متمدن کردن طبقه

 (93)کارگر.

                                                                        
1. Jacques Donzelot (1943) 
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هایی گوناگون جهت  تشویق کارگران برای انطباق با این  دار از روش ی سرمایه طبقه
ب، سرگرمی و بسیاری مسیرهای دیگر. برای حل استفاده کرد، از طریق آموزش، مذه راه

هایی به قدر کافی کوچک که  هایی به تدارک دولت آغاز شد، خانه نمونه، ساخت خانه
های جداگانه برای  ای متشکل از مرد، زن و فرزندان با اتاق خواب ای هسته تنها خانواده

رفاه،  تکوین دولتهای مختلف در آن زندگی کنند. از زمان  والدین و فرزندان با جنسیت
ی  مالیات، مزایای تأمین اجتماعی، مداخله –های نوین بسیاری طراحی شدند  روش

کارگر را به پذیرش مدل  شان مردان و زنان طبقه که تمامی –ها  مددکاران  اجتماعی در خانه
 ای خانواده چونان چیزی از آن  خود ترغیب کردند. هسته

باال و هم از پایین، سرانجام منجر به پیدایش ای از فشارهای گوناگون، از  گستره
شدند که  سازگارها و استاندارهایی  کارگر شد. اما کارگران، با ارزش  ی نوین طبقه خانواده

کارگر، مادری کردن  ها تحمیل شده بود. برای زنان طبقه خارج از نیازهای خودشان به آن
ها بود،  فرسای آن از زندگی طاقتترین و معنادارترین بخش  اگرچه سخت بود، عماًل مهم

 دادند. ی ممکن ترجیح می که آن را به تنها گزینه
کارگر در گذشته به  های امروزی مبنی بر اینکه زنان طبقه تصور بسیاری از فمینیست

شد،  ها مانع از آن می های خود مشتاق بودند اما مخالفت همسران آن کار  بیرون از خانه
های زمان جنگ جهانی دوم در  از جمله زنان متأهل، به استخدام ی زنان، با ورود گسترده

های  پذیر با جذب کارگران کشاورزی در کارخانه ها در نسبتی قیاس هم شکسته شد. آن
 اولیه، به کار گرفته شدند.

ی  ی سده از میانه –ی طبقاتی کارگران طی یک سده  اگر عامل حیاتی در مبارزه
ی کارگران مرد و زن برای دفاع از خانواده، –یستم ی ب ی سده نوزدهم تا میانه با  عمالً  تقال 

با مشارکت « دستمزد خانواده»نگه داشتن تمامی زنان متأهل در خانه بود، اکنون نابودی 
ی زنان به شمار  هاست که عاملی حیاتی در مبارزه ی آن کارگران زن در کار بیرون از خانه

 آید. می
نادرستی  ی نوزدهم را به در سده« دستمزد خانواده»وجود آمدن  ها به فمینیست

زنان را عمدتًا  تمامیدهند. و به همان اندازه باز دچار اشتباهند وقتی که امروز  توضیح می
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تر از  ی نخست و مهم چنانکه در وهله –بگیر  نه زنان حقوق کنند، دار تصور می زنان خانه
کارگر کلید  اغل دستمزدی، برای زنان طبقهکارگر بدین قرار است. مش همه برای زنان طبقه

 به نفس و در نتیجه کلید دستیابی به رهایی زنان است.  کسب قدرت و اعتماد
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خانواده:گریزگاهیدردنیاییسنگدل؟
 

که در خانواده ریشه  همتاست، چرا بی داری ی تولید سرمایه ستم بر زنان تحت شیوه
دوانده است، در همان دنیای خصوصی و جداشده از تولید اجتماعی که اموری همچون 

نجا که خانواده بخشی از گذرد. از آ پرورش کودک، مهیاسازی غذا، و بازتولید در آن می
طف مردان و زنان، کودکان و بزرگساالن شکل اروبنای جامعه است و به افکار و عو

ی عاطفی زندگی مردم  ی معاصر بر جنبه دهد، ضروری است که به تأثیر خانواده می
 نظری بیفکنیم.

از ی نوزدهم، زنان و مردان کارگر  ی دوم سده در بخش پیش دیدیم که چگونه در نیمه
ی صنعتی  های جامعه پناهی دربرابر دهشت عنوان مکانی برای آسایش و جان خانواده به

ی  کرد و خانه هایی که زنان، کودکان و مردان را تهدید می کردند؛ دهشت حمایت می
ی کارگر از نوسازی  ی طبقه مستمندان مظهر آن بود. افکار بورژوایی با نفوذ در خانواده

ی  ی مرد انگلیسی، قلعه خانه»ی   کرد. کلیشه گر پشتیبانی میکاری  ی طبقه خانواده
ی  در دهه  بار که نخستین« شود ی خود آدم نمی کجا، خانه هیچ»زاده شد. شعار « اوست
های  . کمتر دیواری در خانهشدتبدیل « تقریبًا به دومین سرود ملی»شنیده شد،  7316

ن نشده باشد « شعار»کارگر بود که به  طبقه اینچی  73در  2نوارهای کاغذی رنگی  –مزی 
به شرق بروم یا غرب، بهترین جا همان خانه »دادند:  های خانگی را نوید می که شادی

ای است که  خانه آشیانه»، «ارباب این خانه خداست»، «ی ما متبر ک باد خانه»، «است
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مش است؛ خانه مکان آرا»نوشت:  1جان راسکین (7)«.چیز در آن بر وفق مراد است همه
ها  ها، تردیدها و افتراق ها، بلکه در برابر تمام وحشت سرپناهی نه تنها در برابر تمام آسیب

 «.های دنیای بیرون به آن راه یابند ... دیگر خانه نیست  ... آن هنگام که سرآسیمگی
فلسفینوشتهدستمارکس در  و اقتصادی گی در  (، به دودسته7333) های

 ی کارگر نسبت به خانه و محیط کار بیرون از آن اشاره کرد: احساسات مردان طبقه

یابد، و در محیط کارش خود را بیرون  کارگر ... تنها بیرون از کارش است که خود را درمی
کند و  کند که کار نمی کند. او هنگامی خود را در خانه احساس می از خود احساس می
کند ... مرد )کارگر( تنها هنگام  میکند خود را در خانه احساس ن هنگامی که کار می

کند  اش مانند خوردن، نوشیدن و مقاربت جنسی احساس می برآوردن نیازهای غریزی
دهد، یا در بهترین حالت در سکنا گزیدن و لباس پوشیدن و از این  فعالیتی آزادانه انجام می

 (9)دست.

، خود، «خانه»ه سبب ک دار، حتی این امکان هم وجود ندارد. بدین برای زن خانه
رود به مراقبت و پرورش دیگران  ی اوست. از او انتظار می کانون موقعیت ازخودبیگانه

 اندازی برای خود او وجود داشته باشد.  بپردازد، بی آنکه عرصه یا چشم
کارگر نشان دهد که خانواده ی  ی طبقه کوشد با تمرکز بر خانواده این فصل می

ی بیرونی، و  پناهی است دربرابر دنیای ازخودبیگانه جان گر است؛ گر و نیز ستم حمایت
، بر ثانیاً چرا خانواده نهادی ستمگر است؛  اوالً  باید نشان دهیم که نیز زندانی. ما می

گر است؛  ، برای کارگران بیش از دیگر طبقات ستمثالثاً کند؛  مردان و هم بر زنان ستم می
داری  شده است که در دنیای سرمایه نهادی پذیرفتهرو  ها، از آن ی این ، با وجود همهرابعاً 

پناه است؛ و سرانجام، اینکه نهاد خانواده بر افرادی همچون  ای جان کماکان گونه
ها را وارد  گنجند، شدیدترین ستم گرایان مرد و زن که در چارچوب آن نمی جنس هم
 کند. می

                                                                        
1. John Ruskin (1819-1900) 
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ابدی، بیشتر نویسندگان را  دیدگاه غالب نسبت به خانواده چونان نهادی تغییرناپذیر و
گمان  است که آن را از ساختار طبقاتی جامعه منتزع کنند. بیسو کشانده به این 
 –متوسط وجود دارد  ی طبقه کارگر و خانواده   ی طبقه هایی کالن در شکل خانواده شباهت
ش ای متشکل از پدر، مادر و کودکان که با مسائلی از جمله کار، پرور ی هسته خانواده

هایی  اند. اما در پس  این ظاهر، تفاوت کودک، روابط شخصی و اوقات فراغت مواجه
ها نهفته است که در جایگاه طبقاتی این دو خانواده ریشه دارد.  ژرف در محتوای آن

کارگر  ی طبقه متوسط، به خانواده ی طبقه شکلی کاماًل متفاوت از خانواده دنیای بیرونی به
 یازد. دست می

متوسط  های طبقه ی خانواده ، به تحقیق درباره ها پیرامون خانواده بیشتر  پژوهشامروزه 
یقهپردازد. تنها دو پژوهش مستثنی هستند:  سفیدپوست می اثر میرا  آبیازدواج

کارگر سفیدپوست امریکایی  ی طبقه که بررسی مفصل او پیرامون خانواده 1کوماروفسکی
زندگیدربه نام  2لیلیان رابین کامل شد و کتاب درخشان 7252در سال  دنیایرنج:
هایی از این دست انجام نشده است.  در انگلیس پژوهش (8).یکارگریطبقهخانواده

ی جوامع  های کارگران در همه با وجود این، نتایج این دو پژوهش در شناخت خانواده
طالعات مشابه در داری پیشرفته و از جمله انگلیس، دارای اهمیتی کلی است و م  سرمایه

های اصلی نویسندگان امریکایی را، با وجود تفاوت مکانی و زمانی  بریتانیا، برداشت
 ام. کند. من از این دو کتاب بسیار بهره برده یید میأت

ها مصاحبه شده است، از خود در مقام  کارگری که با آن در هر دو کتاب، زنان طبقه
دار و نه کارگران مزدبگیر. این حقیقت  نان خانهدر مقام ز –گویند  همسر و مادر سخن می

قرار دارد که در آن مزدبگیر و هم  واقعیکه برداشت زنان از خودشان در تضاد با شرایط 
  تر از واقعیت ها عقب  گیرد: نخست، اندیشه دارند، از دو عامل اصلی سرچشمه می خانه

، مردان خود را نه تنها ی خصوصی پابرجاست هستند؛ دوم اینکه، مادامی که خانواده
                                                                        

1. Mirra Komarovsky (1905-1999) 

2. Lillian B. Rubin (1924-2014) 
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دانند.   دانند و زنان، گرچه مزدبگیرند، عمدتًا خود را مادر می پدر، همچنین مزدبگیر می
انداز شغلی،  کارگر، برخالف زنان دارای مشاغلی درخور  توجه و چشم اکثر زنان طبقه

زنان  ند. البته اوقاتی در زندگی اکثر ی خود و نگران آن حتی هنگام کار در فکر خانه
که از نظر مالی کاماًل به  –کنند  که از نوزادان نگهداری می هنگامی –کارگر وجود دارد  طبقه

کنند. حتی نزد زنانی  تلقی می« دار صرفًا خانه»اند، و بنابراین خود را  شوهر خود وابسته
ری دا پنجم زنان کارگر بریتانیا در حال حاضر، خانه کنند، مانند دو وقت کار می که نیمه

ای  کند. و از سوی دیگر، سیستم آموزشی هم دختران را به گونه نقشی برجسته ایفا می
بپذیرند و نه  – همسر و مادر –دار  کند که کارکرد آتی خود را در مقام زن خانه تربیت می

 کارگر.

آرزوهایبربادرفته

تدرسدر کتاب  1پذیرند. سو شارپ کارگر نقش سنتی زنانه را می دختران طبقه
ی دختران  ، پژوهشی دربارهگیرندزنباشندهمچونیکدختر:چگونهدخترانیادمی

ی ایلینگ در لندن غربی انجام داده است. این دختران اکثرًا از  دبیرستانی ناحیه
 نویسد: کارگری بودند. شارپ می های طبقه خانواده

های  خواهند دوره گفت، دختران می در لندن می« آموزش فراتر»یکی از معلمان کالج 
های  های مجله ها همچون مدل نویسی بگذرانند ... آن گری، بازرگانی و ماشین آرایش

پوشند. این دختران کاماًل در  لباس می« دفتر خیابان بروک»و « زیردامنی»، «دختر»
دار و لباس. دخترانی که آزمون  ها، ابروها کفش پاشنه اند، در ناخن خودآرایی غرق شده

سراهای تربیت معلم یا  گذارند، ممکن است به دانش را با موفقیت پشت سر میمقدماتی 
دانشگاه بروند ... این دختران اغلب رفتاری متفاوت دارند ... و این تفاوت خود را در 

شرت و عدم استفاده از لوازم آرایش  تر مانند شلوار جین، تی هایی نسبتًا راحت پوشیدن لباس
 (3)دهند. نشان می

                                                                        
1. Sue Sharpe  
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آمال و آرزوهایی فردی برای خود »متوسط  گوید دختران طبقه رپ میسو شا
ها به چشم  داری چونان اموری مطلوب در آن اند که گرچه ازدواج و بچه پرورانده

میلی تمامی  اند که این دختران باید با بی خورند اما همچنین رویدادهایی ناخوانده می
ازدواج چونان »کارگر، به   دختران طبقهها،  برخالف آن (5)«.ها کنند زندگی را وقف آن

نظارت »نویسد:  نگرند و میرا کوماروفسکی در فصلی با همین عنوان می می« رهایی
تردید تا حدود خوبی توضیح  شدیدتر خانواده بر دختران نوجوان، در مقایسه با پسران، بی

 (0)«.کنند ذکر می دهد که چرا عمومًا زنان، فرار از خانه را در فهرست مزایای ازدواج می
کننده و  های ازدواج برای دختران جوان، فرار از مشاغل خسته یکی دیگر از جاذبه

 نویسد: یکنواخت است. سو شارپ می

برند.  بینند که از کارشان لذتی نمی شان را می ها بسیاری از خویشاوندان و دوستان آن
ه این ترتیب است: عشق، ازدواج، بیش ب و ها کم های آن بنابراین منطقی است که چرا اولویت
ها نه امری جذاب، بلکه  برای آن« کار»ای ... بنابراین  همسر، فرزند، شغل و زندگی حرفه

ناپذیر زندگی است و در نتیجه، فرصتی آشکار برای اجتناب از آن، یکی از  ضرورت اجتناب
 شود. مزایای زن بودن پنداشته می

وجود دارند. برای نمونه، صرف انرژی و وقت برای  هایی دیگر هم افزون بر این، انگیزه
شود،  کننده تلقی می حاصل و ازخودبیگانه کودکان بسیار بهتر از پرداختن به کارهای بی

شوند. امکان  ها در حقیقت بزرگ می سبب که پرورش کودکان حاصلی دارد و آن بدین
دهی به  ی و توانایی ساماناشتغال به کار یا عدم اشتغال به آن پس از ازدواج و فرزندآور

ای بدون نظارت دیگران، در دختران توهم آزادی و امکان عمل بیشتر را به  زندگی در خانه
 (1)آورد. وجود می

 نویسد: پاشند. لیلیان رابین می باره فرومی یاها پس از ازدواج به یکؤافسوس که این ر

های اقتصادی مواجه شدند.  کارگر این پژوهش خیلی زود با واقعیت های جوان طبقه زوج
ها کمانه کرد، تمامی زوایای رویدادهای پیشینی را  آن  سوی ها که با ازدواج به این واقعیت

یای ؤدهد. زنان، که ر های اولیه را تغییر می الشعاع قرار داده و تمامی ظواهر سازگاری تحت
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را نقض   انی ناگفتهشان پیم کردند که شوهران دیدند، احساس می نایافته می خود را تحقق
 اند. آنان خشمگین و نیز سراسیمه بودند. کرده

 کند: کارگر چنین نقل می  ی او از مادری جوان از طبقه

. ما خیلی فقیر بودیمنخستین چیزی که به ما آسیب رساند، تمامی  آن مشکالت مالی بود. 
فتق امور زندگی  و م، رتقداد همه آرزو ازدواج کرده بودم و اکنون کاری که انجام می من با آن

کرد.  بسیاری از روزها همسرم تنها چند ساعت کار می –دالر است  755با حقوق ساعتی 
انداز کنی، با این  کنی که از خرج خانه بکاهی و پس مانند این بود که تنها برای آن زندگی می

 شد. اندازی وجود نداشت و باید مرتب از خرج خانه کاسته می تفاوت که پس

ی دیگری، مادر دو فرزند که هفت سال پیش ازدواج کرده است، ترس و  ساله 90ن ز
توانستم او را به  نمی»کرد:  خشم خود را نسبت به شوهرش هنگام اخراج او چنین بیان می

ی این موضوع دعوا داشتیم. من خیلی  ش از کار ببخشم. ما همیشه درباره خاطر اخراج
 «.رو شویم ترسیدم که با مشکالت بیشتری روبه میترسیده بودم و دست خودم نبود. 

ای نامطمئن، با حالت تدافعی و  مردان، مأیوس از خود و همچنین هراسان از آینده
دادند. یک کارمند پست سی  زده در مقابل خشم همسران خود واکنش نشان می بهت

 کننده گفت: ساله، پدر سه فرزند، پس از نه سال ازدواج به مصاحبه

ی  کردم و من هم درست به اندازه خواهد. من تالشم را می فهمیدم زنم از جانم چه می نمی -
 آمد ناراضی بودم. او از آنچه پیش می

 گفتید؟ این را به همسرتان می -
قوتر از آن بود که به ن   قتر، یعنی ن   توانست با او حرف بزند؟ او پرحرف به او بگویم؟ کی می -

رفتم و  کردم؛ با رفقا بیرون می چیز را رها  شدم و همه وانه میحرف کسی گوش کند. داشتم دی
شد. گاهی دلم  گشتم وضع بدتر می زدیم. وقتی برمی چند گیالس آبجو یا شراب می

کرد  کرد. فکر می . هیچوقت نفهمیدم چرا این کارها را میشودب خفهخواست او را بزنم تا  می
 ام نیستم؟ پولی خانواده من نگران بی

ای به سوی آزادی باشد، خانه به زندان تبدیل شده است.  ی آنکه ازدواج دریچهبه جا
های خودشان  شان به گردش بروند، به سرگرمی توانند با دوستان های جوان دیگر نمی زوج
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 ایشوهران و بر ایبرخیلی زود بپردازند و هر وقت میل دارند به سینما یا مهمانی بروند. 
ها قیدوبندهای پیشین  س از ازدواج سرابی بیش نیست، که آنزنان روشن شد که آزادی  پ

ساله، مادر  93اند. یک نظافتچی  تر جایگزین کرده ختسو خود را با قیدوبندهایی سفت
یک »سه فرزند که از یازده سال پیش متأهل شده، احساسات خود را چنین خالصه کرد: 

توانم  کردم "نمی تم. و تصور میروز به خودم آمدم و خودم را متأهل و با یک نوزاد یاف
که  ام به سر رسیده باشد، آن هم هنگامی توانم تحمل کنم که زندگی تحمل کنم، نمی

 آورد: اش به یاد می ساله 87شوهر «. هنوز این قدر جوان هستم"

توانستم هر وقت  شده بودم و خیلی سریع زن و فرزند داشتم. دیگر نمی هسال من تازه بیست
است، بیرون بروم ... چنان از دست زنم، از دست زندگی و خودم خشمگین خو که دلم می

بودم که کارم را رها کردم و این اوضاع را بدتر کرد. چون مشکالت مالی بیشتر شده بود. 
که کارم را از دست  کردم، حقوقم آن قدر زیاد نبود. هنگامی که مرتب کار می حتی هنگامی

 م.دادم واقعًا دچار مشکل شده بودی

دانید یک مرد باید مقداری آزادی داشته باشد. او باید احساس کند مجبور  اما می
 اش را مانند برده به همان مکان مزخرف برود! نیست هر روز  زندگی

ها نداشت یا از آن بدتر  حساب هر بار که شوهر پول کافی برای پرداخت صورت
ت کرد  داری می دار بود و بچه ه خانهشد. برای زنی ک دار می ش جریحه نفس بیکار بود، عز 
ت ت به دستاوردهای همسرش وابسته بود، مسئله  ش به نفس و موقعیت و در نتیجه عز  شد 

ت شوهر»به  ساله و مادر چهار فرزند که از هجده سال پیش  85شد. زنی  تبدیل می« عز 
ندارد به اش نگهداری کند، حق  مردی که نتواند از خانواده»است، گفت:  ازدواج کرده 

شنوی  زند، انتظار حرف دهد. مرد حق دارد وقتی حرف میبخانه بیاید و به بقیه دستور 
لیلیان «. که نتواند خرج ما را به خوبی بدهد، چنین حقی نداردوقتی داشته باشد. اما 

 کند: رابین چنین اظهارنظر می

ها را  د این احساسشد، مر شد، خواه نمی ها با مرد در میان گذاشته می خواه این احساس
شد. مردان آغاز به بروز دلسردی و  های زناشویی بیشتر می یافت و طبیعتًا اختالف درمی
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گاهی با مشروب نوشیدن و دیر به خانه آمدن، گاهی با خشونت و اغلب  –شان کردند  خشم
خانه با درپیش گرفتن  رفتاری مستبدانه در خانه. چه راه دیگری برای ابراز مردانگی خود در 

عنوان رییس خانواده حفظ کنند؟ زنان مقاومت  توانستند مقام خود را به  داشتند؟ چطور می
 (3)کردند.

دارد مقام اجتماعی را به ارزش شخصی تبدیل  داری مردان را وامی ی سرمایه جامعه
هایی برای  کنند. پول خرج کردن و کسب دارایی )خانه، اثاثیه و از این دست( به سالح

شوند. احساس ناتوانی در کار، حس گناه  شأن و شایستگی کارگران تبدیل می دفاع از
ت فردی را پدید می نفس کارگر را تباه  آورد و در دنیایی مبتنی بر نابرابری اجتماعی، عز 

ها  شوره گذارد؛ دل ثیر میأترین بخش  ازدواج ت های مالی بر خصوصی کند. دلواپسی می
 نویسد: د. میرا کوماروفسکی میآور به بستر زناشویی هجوم می

اش  کنند و ... خود شوهر یا زن حس می« مغلوب»دست خود را  ... برخی از نان آوران  تهی
دهند. در مواردی  اش نسبت می کاهش توان جنسی شوهر را به احساس شکست مالی

ه آور خان اش از شوهر به عنوان نان اش از نارضایتی دیگر، این زن است که ارضای جنسی
 (2)دهند. به هم ربط می  صراحت این موضوعات را پذیرد. برخی از زنان به ثیر میأت

نابرابریدرخانواده

طلبی  متوسط  متخصْص مساوات  ی طبقه کارگر نسبت به خانواده ی طبقه در خانواده
 نویسد: کمتری، هرچند صوری، وجود دارد. لیلیان رابین می

نیت، موقعیت و اعتبار اجتماعی بیشتری نسبت به مرد متوسط از ام ... مرد متخصص  طبقه
شکلی  دهند که کمتر به ها به او این امکان را می این عامل –کارگر برخوردار است  طبقه

هایی  ها و موقعیت آشکار نقشی مستبدانه درون خانواده داشته باشد. هر چه نباشد، جایگاه
کند. در  خورد ومشروعیت کسب می دیگر وجود دارد که قدرت و اقتدارش آنجا محک می

کند که او دل به دریا زند  های نقش کاری او به همسری مالزم، حکم می عین حال نیازمندی
تر را بپذیرد. برخالف  او، برای مرد  طلب ای مساوات و پیامدهای ایدئولوژی خانواده

ناتی کمتر  اش چنین پاداش کارگر، در دنیای بیرون از خانه طبقه وجود دارد؛ ها و محس 
اش را اعمال کند و خواستار  تواند قدرت خانواده اغلب تنها مکانی است که او می
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برداری از اقتدارش گردد. از آنجایی که نقش کاری او مستلزم مشارکت همسرش  فرمان
 گیرد. طلبی قرار می نیست، تحت فشار کمتری برای پذیرش ایدئولوژی مساوات

کند، او نیازهای روانی  دردی می شوهرش ابراز هم همسر مرد کارگر، اغلب نسبت به
 نویسد: ها را برآورده سازد. لیلیان رابین می کوشد آن کند و می او را درک می

ها حق  پذیرند و به آن کارگر اقتدار شوهران خود را می آید زنان طبقه ... در ظاهر به نظر می
کنند. مردی که روی خط  درک می سبب که نیاز مرد به مشروعیت را دهند؛ عمدتًا بدین می

کند، چه جای دیگری به جز خانه دارد تا احساس  خانه کار می مونتاژ، در یک انبار یا تصفیه
اش ارزش دارد، که حرفش درخور گوش دادن است؟ اما در پس  این ظاهر،  کند که حرف

زن با که بهای اطاعت زن زیاد است.  احساسات ضدونقیض بسیاری انبار شده است؛ چرا
شود؛  های مرد، دچار دلسردی می خودش دربرابر ارضای خواست  های گذشت از خواست

گاه نیست. ای که او را چنان دچار رنج می دلسردی  کند که غالبًا حتی خودش به آن آ

گاه نیست که فردی که باید  کس بیش از خود آن شوربختانه، گویا هیچ ها به این امر آ
 را از دست داده است. [احترام]د، پیشاپیش آن جایگاه مرد را محترم شمار

ندرت از سوی شوهر با درکی  دردی زنان نسبت به تنگناهای شوهر، به این درک و هم
 شود! متقابل نسبت به تنگناهای زن پاسخ داده می

چنان زیاد است که او  شود آن غالبًا فشاری که از دنیای بیرونی بر کارگر وارد می
بیند که او را به ایفای نقش صید و صیاد در دنیای  ای می مان تلهی خود را ه خانواده

 بیرونی واداشته است.

پدر روز بدی در کار خود داشته »داند که چه هنگام  ای می در واقع هر کودک پنج ساله
است، حتی ممکن است، گاهی « روز بدی»روزهای کاری،  ی همهکه  هنگامی« ... است

خصمانه داشته باشد. شاید اعضای خانواده تصور کنند او نسبت به خانواده احساس 
تا دوباره احساس کند یک انسان است « انگیز را رها کند تواند این شغل نفرت خب، او می»

 (76)نه یک آدم آهنی.
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کارگر زندگی  های طبقه خانواده انسبت بدر متوسطی متخصص  های طبقه خانواده
 نویسد: ماروفسکی میمیرا کو تری دارند. اجتماعی بسیار فعال

های خانوادگی با دوستان برای گذراندن اوقات فراغت، آن اهمیتی را  معاشرت (77)در گلنتون
اجتماعی باالتر دارد. این امر شامل دید و بازدید و همچنین -ندارد که نزد طبقات اقتصادی

ها با  وجپنجم ز های عمومی است. نزدیک به یک های تفریحی مشترک در مکان انجام برنامه
های خانوادگی جدا از  وآمد ندارند. دیدوبازدید کسی جز خویشاوندان و بستگان رفت

دیر، شاید چند بار در سال، با  درصد دیگر بسیار دیربه 70دیدوبازدیدهای خودشان نیست. 
هایی همچون  کنند. و همین دیدارها هم شاید به مناسبت وآمد می های دیگر رفت زوج
 روز یکشنبه، یا جشن کریسمس باشد. نیک مدرسه در پیک

کنند. نزد  وآمد می حتی کسانی که این روابط را دارند با شمار بسیار اندکی از افراد رفت
درصد در طول سال با چهار یا  71نیمی از آنان، این تعداد شاید یک یا دو زوج باشد. تنها 

کنند( رابطه  سال مالقات می تعداد بیشتری خانواده )افزون بر دوستانی که تنها چند بار در
 (79)دارند.

ر است؟ علت نخست، فقدان پول است. علت  چرا زندگی اجتماعی آنان چنین محق 
دوم، فقدان عالیق مشترک میان زنان و مردان است. برخی از شوهران در مناسبات 

هایی که زن و شوهر  بیشتر زمان ،اجتماعی احساسی ناخوشایند دارند. بنابراین
ند تصمیم بگیرند که اوغات فراغت خود را چگونه بگذرانند، منجر به دعوا و خواه می

کننده در کارخانه،  شود. مردان، پس از کار یکنواخت و خسته اختالف نظر می
خواهند در خانه بمانند و استراحت کنند. زنان که مجبورند در خانه بمانند، نیازهایی  می

 دیگر دارند.

کنند و برای  ند، خود را محبوس در چهاردیواری خانه احساس می ها اغلب خسته و ناآرام آن
به هر جا که باشد، تنها به این شرط که بیرون از خانه باشد ... اما مرد  –اند  بیرون رفتن آماده

که  خواهد به آرامش و سکوت خانه بازگردد، در حالی که مشغول به کار نیست می هنگامی
 (78)رای مرد، گریزگاه است و برای زن، زندان.زن نیازمند ترک آن است. خانه ب

 نویسد: لیلیان رابین می
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ها  تری دارند. آن متوسط متخصص، از هر نظر زندگی اجتماعی فعال  های طبقه خانواده
های بیشتری  کنند، دوستان بیشتری دارند و آدم روند، بیشتر مطالعه می بیشتر بیرون می

 بینند. می

اختالف در وضعیت مالی است؛ به این معنا که برای علت آن تا حدودی به جهت 
متوسط اموری همچون استخدام پرستار کودک، رفتن به سینما، خوردن  های طبقه خانواده

ی  شام بیرون از خانه، یک تعطیالت خانوادگی و گذران  یک آخر هفته بدون فرزند هزینه
 (73)آید. چندانی به شمار نمی

و دنیای جدا از یکدیگرند. بنابراین زن و شوهر حرف برای کارگران، کار و خانه د
در اغلب »نویسد:  چندانی برای گفتگو با یکدیگر ندارند. میرا کوماروفسکی می

ای وجود  زنند، توانایی و یا عالقه اش با یکدیگر حرف می ها درباره موضوعاتی که زوج
با جزئیاتی  "کننده هی مسائلی خست درباره"کند که آن دیگری  ندارد؛ هر یک شکایت می

ای روکار  (75)...«زند  غیرضروری حرف می گوید:  ش می ی شغل ساله درباره 80یک بن 
  کنم و اش حرف بزنم. من تمام روز تنها رنگ مخلوط می کارم چیزی ندارد که درباره»

صحبت »افزاید:  میرا کوماروفسکی می«. کننده است کنم. این کار کسل نقاشی می
 (70)«.شود کردن است، که غیرمردانه تلقی می "نق نق"برای شوهر به معنای  ی کار درباره

های  زندگی ورای وظایف بدیهی روزانه چیز زیادی ندارد. زمانی اندک برای فعالیت
ی بسیار محدود  عالیق  های که بتواند دامنه ماند، فعالیت مشترک فرهنگی باقی می

 کند.مشترک را گسترش دهد و بر فقر روحی غلبه 

بنابراین، زنان و هم مردان گرفتار در پیوندی دردناک، یکدیگر را به خاطر شکست در تحقق  
شان یا  های شان، تجربه آرزوهایی که با نیازهای –کنند  شان سرزنش می آرزوهای فرهنگی

کنند، ارتباط چندانی ندارد ...  اقتصادی دنیایی که در آن زندگی می-های اجتماعی واقعیت
ت رقابتی که به همه ویژه در نظام اقتصادی  به ار این فشار بهتحمل ب ی زنان و مردان حق  شد 

 (71)دهد، دشوار است. کار در ازای دستمزدی مکفی و شرافتمندانه را نمی
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اکثریت »همچنین ارتباط اجتماعی اندکی میان زنان و دوستان شوهر برقرار است: 
ای که  شان ارتباطی ندارند. دوستی راندرصد، با همکاران شوه 36زنان، نزدیک به 

میان «. گیرد برنمی شان را در شوهران ممکن است در محیط کار شکل دهند زنان
 نویسد: متوسط اوضاع از اساس دیگرگونه است. لیلیان رابین می های طبقه زوج

ی  ی زیست خانواده برای متخصصان ... جدایی میان محیط کار و خانه که اغلب مشخصه
از یکدیگر  –که به معنای سرگرمی هم هست  –کارگر است، وجود ندارد. کار و زندگی   طبقه

شان هستند یا متخصصانی در همان زمینه یا  ها اغلب همکاران ناپذیرند. دوستان آن جدایی
ی آن است که  کنند، نشانه هایی مرتبط. عصرهایی که با این دوستان سپری می زمینه
کند.  ها را مشغول می کند در زمان تفریح نیز آن گام کار درگیر میها را هن هایی که آن ایده

 (73)ی مشترک زن و شوهر است. زندگی اجتماعی تقریبًا همواره کاری است دونفره و تجربه

کارخانگی

ت محدود و ستم کار خانگی زندگی زنان را به کند. نه به این دلیل که زن  گرانه می شد 
گونه که  متوسط متخصص از کار خانگی بیزار است. همان کارگر همچون زن طبقه طبقه

 نویسد: میرا کوماروفسکی می

دار که از کار خانگی بیزارند، افراد  ی خانه کرده برخالف برخی از زنان تحصیل
شان نیست، یا این که کار خانگی کار  ی ما هرگز نگفتند که این کار در شأن شونده مصاحبه
شوندگان  پذیرند. در مصاحبه ها کار  خانه را می است ... آنزحمت و بدون نوآوری  یدی پر

کرده  که زنان تحصیل شود آن چنان اعتباری  کار خانگی یافت می ای از بی ندرت نشانه به
تجسم « دار هستم من تنها یک خانه»دهند و در عبارت آشنای  گاهی به نقش خود نسبت می

 (72)یابد. می

همچون زنان، جداسازی سنتی وظایف زنانه و مردانه را کارگر  از آنجا که مردان طبقه
 «.شان ندارند طور معمول انتظار یاری از شوهران زنان به»پذیرند،  می

اشتیاق »های یک شوهر خوب پرسیدیم،  بندی ویژگی ی رتبه که از این زنان درباره هنگامی
شد؛  قی میهای خوب تل از جمله آخرین ویژگی« برای کمک به زن در کارهای خانگی
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کمک در کار »ویژگی  خوب یک شوهر. تنها چهار درصد از زنان  97ی هجدهم در  رتبه
درصد از  79تنها توسط « داری کمک در بچه»دانستند. حتی  می« بسیار مهم»را « خانگی

 شد. تلقی می« بسیار مهم»زنان 

 در برابر این،

تر به  تحصیالت  کم مردانی که دارای تحصیالت عالی هستند، بیش از مردانی با
تر یا  درصد از مردان با تحصیالت  کم 36کنند.  داری کمک می شان در خرید و بچه همسران

اند. این رقم در مورد  ندرت این کار را کرده اند یا به داری کمک نکرده گاه در بچه هیچ
 درصد است. 76های مدارس متوسطه  کرده تحصیل

متوسطی متخصص   ز دالیلی که شوهران طبقهی میرا کوماروفسکی، یکی ا به عقیده
 کنند، چنین است: شان کمک می بیشتر به همسران

کنند، شادتر است و  داری بیشتر کمک  کرده هر قدر که شوهران در بچه ازدواج افراد تحصیل
ی توازن انجام  تر دارند. مردی که با کمال میل ازدواج کرده است درباره ای گرم رابطه

 گری کمتری دارد. حاسبهخدمات خانه، م

پذیرد،  داری می کارگر، اصواًل، کارکرد جنسی خود را در خانه این واقعیت که زن طبقه
کارگر  دار طبقه به این معنا نیست که او از تحمل این فشار راضی است. در واقع زنان  خانه

 نویسد: اند. ماریا کوماروفسکی می اغلب ناامید و افسرده

ی  داند به نبود  پول کافی برای نیازهای اولیه ی خود را وابسته می عمدهدار، مشکل  زن خانه
تر، برای پرستار بچه و تفریح. اما جداسازی  شدید  بخش زندگی، برای زندگی لذت

آورد ...  رغم پذیرش زن، حس محدودیت و انزوا در او پدید می های جنسی، علی نقش
 (96)زند. ، به عدم رضایت زن دامن میداری و حس انقیاد ناپذیر بچه مسئولیت رهایی

والدینوکودکان

کشاند. یک  گزینی می ویژه پدران را به انزوا و خلوت فقر و ناامنی، اکثر والدین، به
 گوید: ساله به لیلیان رابین می 87کارگر فوالدسازی  
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الی ؤاو سکه از  زد؛ حتی هنگامی گاه حرف نمی پدر من مردی بسیار آرام بود، او تقریبًا هیچ
نشست. گاهی، یک ساعت پس از آن )گویی  های ناشنوا یک جا می پرسیدی. مانند آدم می
 ها اصالً  بیشتر وقت«. خواهی؟ چیزی می»گفت:  کرد و می ای یافته باشد( به تو نگاه می واژه

 شد که آنجا هستی. متوجه نمی

 آورد: یاد میگونه به  ساله، دختر بزرگ یک خانواده با دو فرزند، این 95زنی 

زند یا عضوی از خانواده نیست. تنها چیزی که  مثل این بود که پدرم اصاًل حرف نمی
آمد،  برد. او به خانه می ی خود لذت می توانم به یاد بیاورم آن است که او از کار در باغچه می

آمد. باقی  که باران می رفت؛ تقریبًا هر شب، حتی هنگامی خورد و به حیاط می غذا می
 نشست، انگار وجود نداشت. ها ساکت می اوقات ساعت

 ها چنین است: ی این گفته نظر لیلیان رابین درباره

توان برای  متوسط متخصص را هم می های طبقه درست است که پدرانی از برخی خانواده
نبودند. اما هیچ کدام از « عضوی از خانواده»حرفی بودند، یا  های کم نمونه آورد که آدم

اند، این نوع در خود فرورفتگی، این نوع انزوا را  هایی بزرگ شده انی که در چنین خانهفرزند
آورند. فرزند پدری متخصص  کارگر تجربه شده است به یاد نمی های طبقه که بارها در خانه

ت  به»؛ که «که در خانه بود کرد حتی هنگامی همیشه کار می»شاید به یاد آورد که او  شد 
«. ای فکرش را به خود مشغول کرده است آمد مسئله همیشه به نظر می»؛ یا «مشغول کار بود

کارگر خود، حضور پدر را در زندگی  اما همین فرد هم، بسیار بیشتر از همتای طبقه
کرد؛ حتی اگر این حضور تنها سر میز شام و هنگام گفتگوی  خانوادگی احساس می

های متخصصان، پرمشغلگی پدران در  انوادهرسد در خ خانوادگی بود. بنابراین، به نظر می
گزینی  ی فرزندان، خلوت ترین خاطره کارگر زنده های طبقه یادها مانده است؛ اما در خانواده

 است.

« موفقیت»دانند که  ها می کنند؛ آن لیاقتی می کارگر احساس بی بسیاری از پدران طبقه
ت    ای که اند. در جامعه نداشته قدرت است، کارگران هیچ یک را نفس و  پول منبع عز 

ها به خودشان و به کارشان اطمینان ندارند.  برانگیز نیستند. آن ها احترام ندارند. آن
 یابند. شان این را به روشنی درمی کودکان
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ها به آن تعلق دارند و  ای را که آن یابند، آن هنگام که معلمان خانواده ها این را درمی آن
دانند که هیچ کارگر  کنند. می اند، تحقیر می در آن فرا گرفتهها  هایی را که آن ارزش

هایی تلویزیونی  ای، قهرمان فیلم ی کامیونی، هیچ کارگر ساختمانی ای، هیچ راننده کارخانه
های  شان آدم دانند که والدین نشینند. می اش می هایی که آنها به تماشای نیست؛ همان فیلم

خوبی  ها به شان هم از این دانند که والدین همه بدتر می شوند ... و از تلقی نمی« حسابی»
گاه از خودشان « بهتر»کار کنند، که « بهتر»کنند که  شان را وادار  اند. پس دیگر چرا فرزندان آ

گذارند؟ خشمی که  ها می همه خشم رایج و آزاد را بر دوش آن باشند؟ چرا دیگر بار این
ی خود را به جای دنیای  ود؛ خشمی که نوک حملهش شکلی نامعقول در خانه تخلیه می به

 (97)کند. بیرون، جایی که ابراز آن خطرناک است، به درون خانه متوجه می

شان  گر خود را بر فرزندان خورده و ناتوان، نقش سلطه کارگر، شکست والدین طبقه
 نویسد: کنند. کوماروفسکی می تحمیل می

همچون اطاعت، پاکیزگی و احترام به « سنتی»های  کوشند ارزش کارگر می ... والدین  طبقه
خواهند  شان می متوسط از فرزندان ها را به کودکان خود یاد دهند. اما ... والدین  طبقه تر بزرگ

کارگر از امنیت  نفس داشته باشند و خوب درس بخوانند ... والدین طبقه شاد باشند، اعتمادبه
هایی مبنای  گویند. چنین ایده ا دیگران سخن نمییا ظرفیت عاطفی برای برقراری ارتباط ب

 (99)ها نیست. داوری  آن

محرومیت اقتصادی و فرهنگی، همراه با دستان سنگین پدر، رشد و شکوفایی 
 شکند. شخصیت کودکان را درهم می

متوسط متخصصی متولد شده  ی طبقه  که در خانواده –ویژه پسر  به –های کودکی  بلندپروازی
یاهای او نسبتًا حد و مرزی ندارند. او از نخستین ؤاند سر به آسمان ساید؛ رتو است، می

هایی که  اش و برنامه ای که به هوشیاری نسبت به محیط اطراف خود رسید، از آینده لحظه
گاه است؛ نقشه هایی که صرفًا تخیالتی آرزومندانه نیستند، بلکه  برای او ریخته شده است، آ

کند، در پیرامون خود  طور که رشد می مکان تحقق دارند. او همانی منابعی ا به پشتوانه
بیند که مشاغلی مهم دارند. در خانه، در مدرسه، در همسایگی تشویق  مردهایی را می

ت و هدفی عالی داشته باشد. شود تا توانایی می  های خود را بیازماید و هم 
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ای  کنند. او در خانواده کارگر، درست برخالف این را تجربه می بیشتر پسران طبقه
بیند که برای  امان را می ی بقا مطرح است، او صرفًا تالشی بی متولد شده است که مسئله

توانند به چیزی  ی فردا. والدین نمی برآوردن نیازهای امروز است، یا برای پرداخت اجاره
 اشد؟ تواند داشته ب یایی میؤفراتر از این بیندیشند. در چنین شرایطی، کودک چه ر

  وضعیت دختران چگونه است؟

خواستند، مدل یا هنرپیشه  آورند که به هنگام نوجوانی می در میان زنان، معدودی به یاد می
ها ازدواج و تشکیل یک کانون خانوادگی شاد بوده است ... نه  شوند، اما خواست اکثر آن

ر آرزوی ازدواج، خواهان ب متوسط این آرزوها را ندارند، اما آنان افزون آنکه دختران طبقه
متوسط، ازدواج در اولویت بعدی قرار دارد و  اند ... برای دختران طبقه پیشرفت شخصی

ها، این دختران در  التحصیلی از دانشگاه. افزون بر این از فارغپس شود به  موکول می
خواهند داشت، چیزی که جوانان بسیار  استقاللکم تاحدودی آزادی و  دانشگاه، دست

شان را  ترازان پردازند که اعتبار و احترام خانواده و هم هایی می ند و نیز به فعالیت تاق  آنمش
 انگیزد. برمی

یسد: ای گلگون نیست. لیلیان رابین می کارگر، کودکی خاطره برای افراد طبقه  نو

ب بود ، چه خووای»اند که با فانتزی   کارگر خواهان آن های طبقه ... شمار ناچیزی از خانواده
های پیشین برگردند، چیزی که اغلب از زبان بزرگساالن  به سال« شدم دوباره بچه می

کارگر بسیار سریع بالغ  آور نیست که جوانان طبقه شود. شگفت متوسط شنیده می طبقه
ی بیست و پس  ی دهه اغلب تا میانه –ی جوانی  که به درازا کشیدن دوره شوند، در حالی می

ی متوسط متخصص، هنجاری رایج است. این وقفه در پذیرش  ر افراد طبقهمیان اکث –از آن 
 آید. ای تجملی است که تنها بخش مرفه جامعه از پس آن برمی وظایف بزرگساالن، پدیده

آیا هیچ حکایتی از دوران خوش کودکی وجود نداشت؟ پاسخ: بسیار اندک. همواره چند 
تر از  محبت ها کمتر مشکل داشتند، برخی پر ی شیرین وجود دارد، برخی از خانواده خاطره

دستی خود را به یاد  ی تهی زمینه دیگران بودند؛ اما دوران خوش کودکی: نه ... من پس
یک بستنی قیفی، یک  –های شادی هم وجود داشت  آوردم. با این حال، لحظه می

آمیز  نادر  قجمعی، یک کالم تشوی های غیرمنتظره و نادر  دسته بازی کوچک، گردش اسباب
ام، گاهی چند سنت پول توجیبی و رنجی شدید برای  از مادر گرفتار و سراسیمه و خسته
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انتخاب چگونه خرج کردن آن. اما این لحظات، نادر بودند و نه وصف تاروپود زندگی  من. 
هایی که مالقات کردم، آغشته به رنج و  های دوران کودکی برای من، همچون انسان خاطره

سبب که مشکالت، همچون شب که به دنبال روز  مادی و روانی است؛ بدین محرومیت
 (98)آمدند. آید، در پی هم می می

خشونتدرخانواده

ای از عشق، درک متقابل و پشتیبانی   اینکه تصویر آرمانی از خانواده چونان سرچشمه
هر خانواده، به شود که ورای ظا پایان ابدًا ربطی به واقعیت ندارد، هنگامی آشکار می بی

 های جسمی کاماًل رایج در آن نظری افکنده شود. خشونت
هیچ آمار معتبری از خشونت خانگی وجود ندارد. اما اکنون پذیرفته   در واقعیت،

شد. سوزان  تر از آن است که پیش از این تصور می شده است که خشونت در خانه رایج
... »  نویسند: می خشونتدرخانوادهام در کتاب خود به ن 2و مورای استراوس 1اشتینمتز

توان یافت که بروز خشونت در آن بیش  ی امریکایی می کمتر گروه یا نهادی را در جامعه
در شدیدترین موارد، خشونت  (93)«.دهد از خشونتی روزمره باشد که در خانواده رخ می

 866ه بیش از ساالن» 7211گردد. بنا به گزارشی رسمی در سال  جسمی به قتل منجر می
هایی شدید  کودک دچار آسیب 85666رسند و  کودک، تنها در انگلیس و ولز به قتل می

ی مغزی مزمن  آید که منجر به صدمه گردند. به چهارصد نفر جراحاتی وارد می می
 (95)«.شوند هایی خفیف یا محدود می کودک دچار آسیب 365666شود و  می

ر بیشتر باشند، خشونت هم شدیدتر است. تر و تحت استثما هرچه افراد محروم
 نویسد: می یُپرخشونتخانهدر کتاب خود به نام  3ریچارد گلس

                                                                        
1. Suzan Steinmetz  

2. Murray Straus (1926-2016) 

3. Richard Gelles (1946-2020) 
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اجتماعی رخ -ها و در تمامی سطوح اقتصادی ... با آنکه خشونت در تمامی خانواده
هایی رایج است که به طبقات پایینی و انتهایی ساختار اجتماعی  دهد، بیشتر در خانواده می

های زناشویی و خشونت نسبت به کودکان در  رند ... بسیاری از خشونتتعلق دا
هایی که  دهد که درآمدی پایین و تحصیالتی اندک دارند و در خانواده هایی روی می خانواده

 (90)شوهر شغلی رده پایین دارد.

میرا کوماروفسکی نیز به همین ترتیب بین سطح پایین آموزش و میزان باالی 
درصد از زنان با تحصیالتی  88که  یابد. در حالی پیوندی آشکار میخشونت خانگی، 

اند، میان کسانی  آمیز جسمی با شوهران خود یاد کرده ی خشونت زیر دیپلم، از مشاجره
پژوهشی  (91)رسد. درصد می 3که مدرک تحصیلی دیپلم یا باالتر دارند، این رقم تنها به 

زنند، پیش  کتک می مرتباً درانی که کودکان خود را کند که تقریبًا نیمی از پ دیگر روشن می
درصد پدرانی  79که  اند، در حالی از ارتکاب به این عمل نزدیک به یک سال بیکار بوده

 (93)اند، در همان هنگام ارتکاب عمل بیکار بودند. که فرزند خود را کتک زده
و  7205های  ی کودکانی که طی سال شایر شرقی و شمالی درباره پژوهشی در ویلت

درصد پدران )یا مردانی که نقش پدر  33ها بدرفتاری شده بود، نشان داد که  با آن 7217
 (92)جر بودند.أدرصد مست 23ها کارگران ناماهر و  درصد آن 17کردند( بیکار،  را ایفا می

های عمدی به کودکان  ی آسیب ی استراتکالید درباره ی تحقیقاتی دیگر در منطقه پروژه
وقت داشتند و  درصد مادران، کار تمام یا نیمه 76دهد که تنها  ، نشان می7236ال در س

 سوم پدران بیکار بودند. دو
عامل اصلی  شاناند، بیشتر با اینکه زنان عمدتًا قربانی خشونت مردان در خانواده

ترین فرد از  مهاجم»ی ریچارد گلس:  اند. به نوشته ارتکاب خشونت نسبت به کودکان
مادر و پدر، مادر است ... این مادر است که معمواًل زمانی که صبرش به پایان میان 

گویند  دو محقق امریکایی در گزارش خود می (86)«.زند رسد، دست به خشونت می می
مورد، مادران فرد  آزارگر  56ها بررسی کردند، در  آزاری که آن مورد کودک 51که از 
 (87)بودند.
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گیرد،  ی جنسی انجام می در آن اعمال قدرت و سوءاستفادهآزاری که  شکلی از کودک
روی نادر نیست. در یک  چیه از سوی محارم است. تجاوز گرچه محدود است، اما به

آزاری در نیویورک به  ی کودک ساله برآورد شده است که آمار ساالنه پژوهش جامع سه
در »کنند.  برآورد می رسد. محققان دیگری آمار واقعی را بیش از این مورد می 85666

این موارد اغلب از پدر، خویشاوند مرد یا دوست مادر و تمام کسانی که به راحتی 
شود. سن قربانیان میان یک یا دو ماه تا  وآمد کنند، نام برده می توانستند به خانه رفت می

بیشتر هنگامی »تجاوز به محارم همچون خشونت جسمی، «. هفده یا هجده سال بود
هایی  برد، همراه با نارسایی دهد که فقر، حریم خصوصی را از بین می روی می

 (89)«.دیگر
، به این دلیل «عاطفه کانون عاطفه است در دنیایی بی»دقیقًا به این دلیل که خانواده 

اش انتظار دارند، به این  ها در محیطی از خود بیگانه، از خانواده بیش از توان که انسان
شوهر برای ارضای نیازهای عاطفی خود هرچه بیشتر به یکدیگر  دلیل که در آن زن و

شود به پاتیلی مملو  هاست که خانواده تبدیل می شوند، دقیقًا به دلیل تمامی این وابسته می
 نویسد: که ریچارد گلس می ها و نفرت. چنان امیدی از فشارها، نا

ادگی، زن و شوهر را ... کنش متقابل طوالنی، صمیمیت و نزدیکی عاطفی زندگی خانو
های شخصی زن و شوهر باشد، از  هایی را که باید ساتر ضعف کند و پرده پذیرتر می آسیب

توانند  شوند و می ها در هجوم به نقاط ضعف یکدیگر ماهر می زوج ،دراند. در نتیجه هم می
در دار سازند ... ]هر دو شریک[  با انگشت گذاشتن بر این نقاط ضعف، یکدیگر را جریحه

گیرند  شوند. هر دو بسیار سریع یاد می دار ساختن شریک زندگی خود متخصص می جریحه
های   ها یا درگیری ها، جروبحث کند. در جریان مشاجره چه چیزی دیگری را خشمگین می

ها یا هر دو با هجوم به نقاط ضعف دیگری با شقاوت رفتار  خانوادگی، یکی از آن
 (88)کنند. می

مرد متأهل  –« کارگر نوعی»در انگلیس،  7212عیت که در سال برخالف این واق
درصد از کل نیروی کار  5درصد از مردان کارگر و  3تنها  –دار و فرزند  دارای همسر خانه
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ی  دهنده و پرورش  آور و زن  وابسته ی شوهر  نان ، همچنان کلیشه(83)نمایاند جامعه را می
 دهد. کودک به حیات خود ادامه می

بختکبیماریروحیاده،خانو

رسان نیست. بخشی از پژوهشی که  بیماری روحی کمتر از بیماری جسمی آسیب
ی بین  اند، رابطه ی افسردگی میان زنان انجام داده درباره 2و تیریل هریس 1جورج براون

 دهد. های روانی را نشان می جایگاه طبقاتی زن و ابتال به اختالل
کنند. این تحقیق نشان داد  رول، جنوب لندن، زندگی میشونده در کامب زنان مصاحبه

که رویدادهای ناگوار در زندگی، همچون بیماری خطرناک یکی از بستگان، از دست 
کارگر بیش  دادن کار، بارداری ناخواسته، شکست در یافتن خانه یا اخراج، در زنان طبقه

ویژه میان زنان  این مسئله بهگردد.  متوسط به بروز اختالل روانی منجر می از زنان طبقه
کارگر پس از رخدادی ناگوار، دچار  درصد مادران طبقه 82خورد:  دارای فرزند رقم می

 درصد بود. 0متوسط  شدند؛ این رقم برای مادران طبقه اختالل روانی می
 –کارگر  دارای کودکان زیر شش سال، باالتر بود  ویژه در زنان طبقه ها به نرخ اختالل

 متوسط(. بنابراین: درصد از زنان طبقه 5درصد )دربرابر  39به نزدیک 

دریافتیم اگر یک زن، پیوندی عاطفی و صمیمی نداشته باشد، کسی را نداشته باشد که 
پسر نداشته باشد، در صورت  ویژه شوهر یا دوست دل کند، به بتواند به او اعتماد و با او درد

 یشتر در معرض ابتال به بیماری قرار دارد.بروز رخدادی ناگوار، یا مشکلی بزرگ، ب

براون و هریس، مانند رابین و کوماروفسکی، دریافتند که جایگاه طبقاتی بر میزان 
کارگر، کمتر از  های طبقه حمایت عاطفی تأثیری فراوان دارد. شوهران در خانواده

ند. تنها کن متوسط متخصص، همسر خود را از لحاظ روانی حمایت می های طبقه خانواده

                                                                        
1. George Brown 

2. Tirril Harris 
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اند، از صمیمیت بسیاری با  سال 0کارگر که دارای کودکی زیر  درصد زنان طبقه 81
 متوسط دو برابر است. این رقم برای زنان طبقه –اند  پسر خود برخوردار شوهر یا دوست

های مادی و روانی بیشتری برای  کارگر، اندوخته متوسط نسبت به زن طبقه زن طبقه
ای دیگر بپردازد  تواند به فعالیت در عرصه ناگوار دارد. این زن می رویارویی با رخدادهای

 نویسند: هایی تازه آغاز کند. براون و هریس می یا ارتباط

تواند به مسافرت برود، به دیدن دوستان خود در شهری دیگر  متوسط بیشتر می زن طبقه
بخش را  ای لذت ، تجربهبرود، یا یک پیراهن نو بخرد؛ او با اعتماد به نفس و مهارت بیشتر

جوید؛ و همچنین بیشتر به این باور دارد که سرانجام به اهدافی مهم دست خواهد یافت.  می
ی چگونگی  حفظ امید به اوضاعی  تواند تا حد زیادی با مسئله سازگاری با نامالیمات می

 بهتر سنجیده شود.

ثیر أکارگر ت طبقه آور بر وضعیت روانی زن ای زیان گونه ترین عاملی که به مهم
محدودیتی که بر اثر عدم اشتغال به کار  –اوست « محبوس بودن»گذارد، احساس  می

گر اهمیت اشتغال در سالمت روانی زنان است: از میان  شود. آمار زیر، روشن ایجاد می
درصد  12ای نزدیک با شوهران خود ندارند،  زنان بیکار دارای فرزند در خانه که رابطه

وز رخدادی ناگوار در زندگی، آسیب دیدند. آمار مربوط به زنانی که شرایطی هنگام بر
 درصد بود. 73مشابه داشتند، اما شاغل بودند، تنها 

 گیری کتاب خود نوشتند: براون و هریس در بخش نتیجه

طبقات اجتماعی در میزان و خطر ابتال به افسردگی از   بخشی از تفاوت  :خالصه اینکه
تر  هایی بزرگ فرساتر و سختی ان کارگر متحمل رویدادهای زیستی جانروست که زن آن

های مربوط به مسکن،  که فرزندانی داشته باشند؛ دشواری ویژه هنگامی شوند، به می
بر موارد درگیری با بیماری( اهمیتی ویژه دارند. چنین  وضعیت مالی، شوهر و کودک )افزون

سم رویدادهایی جان کارگر شایع است. از  فرساست که میان زنان طبقه پیشامدهایی، تنها ق 
اند، فشارهایی که  «شهری»ی ترین نامزد ابتال به فشارهای عصبی نهفته ها بدیهی رو، آن این

 های اجتماعی است. در کانون توجه گزارش
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 طبقه و خانوادهترین دستاوردهای براون و هریس، پرتو افکندن بر تقاطع  یکی از مهم
زن را در   ی کارگر، گذارد. تعلق به طبقه بر سالمت روانی زنان تأثیر میکه  چنان  است،

اگر مجرد باشد. از سوی دیگر، زنان  –دهد  ی باالی آسیب روانی قرار نمی شمول رده
ی متوسط تعلق  اگر به طبقه – های روانی قرار ندارند ی باالی آسیب متأهل در شمول رده

 سازد. ر و تأهل، ترکیبی خطرناک میی کارگ داشته باشند. تعلق به طبقه

العاده پایین است )یک مورد ابتال از هر  ... نرخ ابتال به بیماری روانی در زنان مجرد فوق
العاده باالست )یک مورد ابتال از هر  فوق  شده ها و زنان رها ها، مطلقه بیست نفر(، و در بیوه

تباطی به طبقه ندارد. تمایزهای طبقاتی سه نفر(، اما این آمار در هیچ یک از این دو گروه ار
 (85)شود. به موارد مربوط به زنان متأهل محدود می

کارگر که از فرزندان  در نتیجه، نرخ باالی ابتال به بیماری روانی میان زنان متأهل طبقه
دارانه و ستم جنسی   کنند و شغلی ندارند، بازتابی از استثمار سرمایه خود نگهداری می

 ه با آن است.تنید درهم
زنان و مردان، از نظر خطر ابتال به بیماری روانی، چگونه با یکدیگر مقایسه 

ی چنین  اند. چکیده پژوهشگران بسیاری به تحقیق پیرامون این مسئله پرداخته  شوند؟ می
های جنسی، جایگاه تأهل  وابستگی میان نقشای به نام  توان در مقاله هایی را می پژوهش

 ها در تمامی کشورها، گوید که پژوهش یافت. گوو می 1اثر و. ار. گوو نیو بیماری روا

های روانی مبتال  که زنان متأهل، بیش از مردان متأهل به بیماری حاکی از آن است
ی مردان و زنان مجرد، مردان و زنان مطلقه و مردان و زنان  گردند. در مقابل، با مقایسه می

ها نیست. در حقیقت،  ی زنان بیش از مردان  همتای آنگردد که درصد ابتال بیوه روشن می
های زناشویی وجود داشته باشد، در آن است که زنان  اگر اختالفی ناچیز میان این گروه

 گردند. های روانی مبتال می کمتر از مردان به بیماری

                                                                        
1. W.R. Gove 
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دان پذیری زنان پس از ازدواج دو برابر مر کند که آسیب گوو با تکیه بر آمار برآورد می
مردان دو نقش مهم دارند، »کند که دلیل این مسئله آن است که  است. او استدالل می

زن  ؛که زنان تنها به داشتن یک نقش تمایل دارند شاغل و سرپرست خانواده. در حالی
و این نکته مهم  – )نرخ باالی اشتغال زنان با این استدالل در تناقض است، اما« دار خانه

های سنتی خود باور دارند(. گوو در تأیید این نظریه  ن کماکان به نقشزنان و مردا –است 
های شغلی مردان و زنان، تا حد خوبی تفاوت بین نرخ ابتالی  های بین نقش که تفاوت

که به سن  دهد، وضعیت مردان را هنگامی های روانی را توضیح می آنان به بیماری
کم،  دست»یابد که  کند و درمی ی میشوند، بررس رسند و بازنشسته می بازنشستگی می

های روانی مردان و زنان متأهل  دهد آمار بیماری شواهدی تجربی وجود دارد که نشان می
 (80)«.پس از سن بازنشستگی، مشابه است

ناپذیرنیستخانوادهحریمیمقدسوتسخیر

ای زندگی ه پناهی امن و مجزا از دنیای کار نیست. کار به تمامی  جنبه خانواده، جان
 نویسد: می 1کند. لش کارگر نفوذ می

را  –الخصوص خانواده  علی –های تاریخی که برپایی  زندگی خصوصی  همان پیشرفت
رحم سیاست و کار الزم گردانید، و آن را به معبد و  پناهی در برابر دنیای بی چونان جان

حت انقیاد کنترلی بیرونی آورده و آن را ت گاهی عاطفی تبدیل کرد، به این حریم هجوم  ایمن
هایی  تواند حافظ ارزش دیگر نمی« گرایی شخصی»نشینی به سوی   آورده است. عقب در

 (81)شوند. باشد که در جاهای دیگر به نابودی تهدید می

 کند: ی فورد وضعیت خود را چنین توصیف می یک کارگر کارخانه

راست  آمدم و یک ر به خانه میکردم که زنده بمانم. من از محیط کا گاه گمان نمی هیچ
سازی  شناختم. من در ساختمان سوختند. کار سخت را می خوابیدم. پاها و دستانم می می

                                                                        
1. Christopher Lasch (1932-1994) 
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ای نداشتم. خب این درست نیست،  ها با زنم رابطه کار کرده بودم، اما اینجا جهنم بود. ماه
 (83)قدر سخت باشد. مگه نه؟ هیچ کاری نباید این

دهد که مردان  نشان می« اقماری»کاری  سیستم نوبتپژوهشی پیرامون تأثیر 
کنند،  شود، پیوسته احساس خستگی می ها کم می توانند درست بخوابند، اشتهای آن نمی

شوند.  و به یبوست، زخم معده، روماتیسم مفصلی، سردرد و دردهای مقعدی دچار می
 افزون بر این:

قرارند: عدم حضور  از اینشود  می ها اشاره کرات به آن مشکالت روابط زناشویی که به
هایی که زن به هنگام انجام وظایف خانگی  ی کارگر در خانه، روابط جنسی و دشواری شبانه

های زندگی خانوادگی که از  شود ... یکی دیگر از عرصه گریبان می به ها دست خود با آن
 (82)فرزندی است ...-ی پدر کاری اقماری در امان نیست، رابطه آور نوبت   تأثیرهای زیان

داری سکس را نیز به کاالیی عمده تبدیل کرده است که در خدمت  بازار  سرمایه
ی جنسی زنان و  ند که جاذبه ی پورنوگرافی و کاالهای مد روز است و مدعی آن گسترده

های جسمی  ای از هیجان دهند. امر جنسی به مجموعه توان جنسی مردان را افزایش می
جنسیدر  1که جورج فرانکل گردد. چنان تبدیل می فردبیگانه با  انقالب  شکست

تمامی بر ماجراهای جنسی و  یاها ... بهؤتولیدکنندگان انبوه ر»... نویسد:  می
ی خودنمایی  های خود اجازه شوند و به شخصیت سوژه های جنسی، متمرکز می موقعیت

تای این برداشت از ، الکساندر کولون7297ها پیش، در سال  مدت (36)«.دهند نمی
 ی جنسی را محکوم کرد: رابطه

ی خود سکس است،  دیدگاه بورژوایی نسبت به روابط جنسی چونان که گویی صرفًا مسئله
ت ی تجربه ی نقد کشیده شود و با درکی از کلیت حیطه باید به بوته بخش  ی عشقی مسر 

آورد.  تری را فراهم میسازد و خرسندی  بیش جایگزین شود، چیزی که زندگی را پرمایه می

                                                                        
1. George Frankl (1921-2004) 
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ی فیزیولوژیکی  عریان  هرچه رشد فکری و عاطفی فرد بیشتر باشد، فضایی کمتر برای جنبه
 (37)تر خواهد بود. ی عشق درخشان  ی زن یا مرد باقی خواهد ماند و تجربه عشق، در رابطه

ن از افزاید. ز ی جنسی، بر اضطراب زنان و مردان می دیدگاه مکانیکی نسبت به رابطه
ی زن آن مجله یا فیلم سینمایی و تلویزیونی، جذاب و در  آیا من به اندازه»پرسد  خود می

 «آیا توان جنسی باالیی دارم؟»پرسد:  ، مرد از خود می«رختخواب موفق هستم؟
جنسی، این تصور را که جای زن در خانه است به چالش نکشیده  بندوباری   بی

 «.و در رختخواب»زوده است: است؛ تنها این عبارت را به آن اف
ها و استعدادهایشان در  داری از مردان، زنان و کودکان توانایی پرورش امکان سرمایه

های موجود در جامعه را  طریق تمامی انسان کند و بدین تمامی وجوه زندگی را سلب می
 ها در آن جویای آسایش و کند. خانواده، همان بخشی از جامعه که انسان ناهنجار می

کند و این، خانواده را به پاتیلی مملو از  ند، روابط بیرونی را در خود بازتولید می عشق
مملو از خشم، حسد، ترس و حس گناه. مردان و  –کند  های شخصی تبدیل می تنش

های مطلوب و ناممکنی که جامعه از هر کدام از  سازی کلیشه زنان، هر دو، در برآورده
 مانند. ناکام می ها نزد دیگری ساخته است آن

خورد، پس  اگر خانواده هر دم کمتر به درد تأمین نیازهای عاطفی و شخصی افراد می
ی نهادها، این نهاد بیشترین توانایی  چرا از میان همه  چرا مردم کماکان به آن وفادارند؟

  دهد؟ برای بقا را از خود نشان می
تر باشد، خانواده در حمایت از  رحم تر و بی گرچه درست است که هرچه دنیا نامالیم
تر است، در عین حال نیاز به چنین حریم  نیازهای عاطفی و مادی اعضای خود ناتوان

شود که تقریبًا تمامی  نیازهای شخصی  یافت نمی یمقدسی بیشتر است. هیچ جای دیگر
و  را برآورده سازد. یک کودک یتیم، یک مرد و زن بیوه، یا میانساالن و سالمندان تنها

ترند. کمک متقابل،  چاره تنهاتر و بی  ای، ی هسته بدون خویشاوند، بیرون از نهاد خانواده
ها، نیرو  کسی  انسان ای، از تنهایی و بی ی هسته نیاز بنیادین مردان و زنان است. خانواده
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ی خود، در پی خلق زنجیرهایی  کند. او هم به نوبه گیرد. نهاد خانواده، به زن ستم می می
دش می که  آراید. های عشق می سازند سهم دارد، او این زنجیرها را با گل مقی 

ی  گری درباره ها را از مشاهده و پرسش خانواده، دیواری است ناروشن که انسان
دارد و رفتار غیر انسانی افراد به یکدیگر را  رحم و رقابتی  بیرون از آن باز می ی بی جامعه
های شدید درون خانواده است،  نیای بیرون، علت تنشهای د کند. دهشت پذیر می تحمل

داری است  ی معاصر محصول سرمایه اما همچنین، علت پایداری آن نیز هست. خانواده
 و یکی از حامیان اصلی آن.

«منحرف»گرایانِجنسهم

کند. به خاطر نقش حیاتی  های جنسی را به همه تحمیل می ی ما، نقش جامعه
شود.  که ازدواج نکند و خانواده تشکیل ندهد، منحرف نامیده می خانواده، هر بزرگسالی

را به  –شده  بازتولید  خصوصی –ی امروزی  خانواده مادیگرایان، هم مبنای  جنس هم
های جنسی  ها و تفکراتی که نقش کلیشه –کشند و هم روبنای ایدئولوژیکی آن  چالش می

تر  گرایی رایج جنس واقعیت این است که همها،  ی این کنند. با همه زن و مرد را تعیین می
درصد مردان و  81های کینزی نشان داده است که  شود. پژوهش از آن است که تصور می

جنس خود  ی روابطی با هم سالگی تجربه 35شونده، تا  درصد زنان  مصاحبه 78
 (39)اند. ها به اوج لذت جنسی رسیده اند و در آن داشته

همسری هنجاری تاریخی نبوده است،  ی تک خانواده با وجود این واقعیت که
موردی که جورج  553جامعه از  785اند. تنها در  انحراف شده نمادگرایان،  جنس هم

گرایی همواره  جنس هم (38)همسری رواج داشته است. نام برده است، تک 1مرداک
 10در جامعه،  726در پژوهش خود روی  3و بیچ 2شده است. فورد انحراف تلقی نمی

                                                                        
1. George Peter Murdock (1897-1985) 

2. Clellan S. Ford (1909-1972) 

3. Frank A. Beach (1911-1988) 
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مورد، هنجار تلقی  32گرایی یافتند که در  جنس مورد مدارکی در رابطه با وجود هم
 (33)شده است. می

که  شوند خود را پنهان کنند. هنگامی گرایان مجبور می جنس ی ما، هم در جامعه
گرایان معاشرت  جنس شوند که از انزوا بیرون آیند و با دیگر هم گرایان بر آن می جنس هم

محروم از کار، خانواده و حضور در زندگی اجتماعی، به درون گتوها رانده  کنند،
آورد، اما انزوای آنان را از روند  شوند. این گتوها، افراد را از انزوای فردی بیرون می می

 بخشد. کلی  اجتماع تداوم می
تی مردان و زنان  تحمیلیهای  گرایان نیز فارغ از نقش جنس حتی روابط بین هم سن 

ی  های جامعه سازی توانند از فشارها و شرطی ها هر قدر هم بکوشند، نمی یست. آنن
  کند، گرایانه که در آن مرد به زن ستم می رو دنیای دگرجنس داری بگریزند. از این سرمایه

ای، ایفای نقش  کند. نویسنده گرایان هم تحمیل می جنس های خود را بر هم بندی دسته
 دهد: یان را چنین توضیح میگرا جنس مرد از سوی هم

های  گزاری جنسی و نقش ای که نیازمند تعاریف جنسیتی، نقش در جامعه  ایفای نقش
ها را  توانیم بکنیم؟ ما کسانی هستیم که جامعه آن ما چه می –مردانه در برابر زنانه است 

آفرینی   شکند. بسیاری اوقات با نق شان می مرد نکوهش گیرد و با عنوان نیمچه نادیده می
گرایی را در بارها و  دهیم. همان مزخرفات مضحک دگرجنس شده واکنش نشان می اغراق

اند.  ها یا اداهای جلف زنانه را که سرد و تلخ کلفتی بینیم، همان گردن ها می خوری مشروب
کند، هنگامی که شریرانه با یکدیگر رقابت  ها ترس و انزجارشان را فاش می های آن چشم

 (35)خود را فرونشانند.  ی تا هراس از تنهایی شبانهکنند  می

کار برده  به 2نما ْو زْن  1های مرْدنما گرا، واژه جنس بندی میان زنان هم اغلب برای دسته
ساپوزنیخارقالعادهی خود به نام  در اثر ارزنده 2و باربارا الو 1شود. سیدنی ابوت می
  نویسند: می بود

                                                                        
1. butsch 

2. femme 
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، «زن»یا « شوهر»، «ازدواج»گرا از واژگانی همچون  جنس می برخی از زنان ه استفاده
تنها واژگان موجود در فرهنگ ماست که عشق، اعتماد، پایداری   ها، دلیلی اساسی دارد. این

گرا  جنس گزاری میان زنان هم  کند ... از قرار معلوم، نقش و مسئولیت در رابطه را بیان می
گرا  جنس اند ... زنان  هم گزار پرورش یافته ای نقش جامعه ها نیز در رو که آن رواج دارد، از آن

ی زندگی مبتنی بر مرد و زن، سلطه و  اند که شیوه  تمام عمر خود را در فرهنگی گذرانده
 (30)کند. برداری، استقالل و وابستگی، تهاجم و تسلیم را تحمیل می فرمان

ایی نادرست است. گر در روابط همجنس« زن»و « مرد»در حقیقت، مفهوم شریک 
پزشک نقل  از یک روان گراییجنسجنسیتوهم، در کتاب 3گونه که آرنو کارلن همان

کنند؛ درصد اندکی دیگر همواره  درصد اندکی همواره نقش زنانه را ایفا می«  کند: می
ند، مردی که همواره نقش فعال را برعهده دارد. اما در اغلب  ایفاگر نقش مردی تنومند

اما هرقدر هم که جنبش معاصر  (31)«.کنند ها را با یکدیگر تعویض می ها نقش نموارد، آ
های  گرا در جنبش زنان، قاطعانه نقش جنس های زنان هم  گرا و گروه جنس مردان هم

یرهاییمردانمانیفستجبهه  توانند بر آن غلبه کنند. گرچه جنسی را رد کنند، نمی
گوید، مردان  ند و از مرگ خانواده سخن میک ازدواج را نکوهش می گراجنسهم
رحم، از همان نهادی  گرا در جستجوی امنیت عاطفی در دنیایی بی جنس هم

گونه که کینزی  شان انکار  آن است. باری، همان کند که گرایش جنسی برداری می نسخه
گرایان نادر است، گرچه بسیاری از زنان  جنس نشان داد، وجود زوجی دیرپا میان هم

نویسد:  کنند. آرنو کارلن می گرا، پنج، ده یا پانزده سال با یکدیگر زندگی می جنس هم
درنگ به  ای دیرپا هستند و بی گویند که در پی رابطه گرایان می جنس بسیاری از هم»

                                                                                                                                                 
 

1. Sidney Abbot (1937-2015) 

2. Barbara Love (1937) 

3. Arno Karlen (1937-2010) 
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ها شکننده، پرتنش و  پردازند، اما در حقیقت، روابط آن زندگی مشترک با یکدیگر می
 (33)«.مدت است کوتاه

خارج از »ی جنسی  تر به رابطه رغم نگرش ظاهرًا آزادانه گرایان، علی جنس هم
ها که در دنیایی  گرایان خواهان تعهد عاطفی نیستند. آن ، کمتر از دگرجنس«ازدواج

شکلی  شان به ی جنسی کنند، نسبت به رابطه متخاصم و در فشاری بسیار زندگی می
اس می تر از دگرجنس بسیار عمیق ها به  رو حس مالکیت در آن شوند، از این گرایان حس 

که مالکیت بر اشیا، و درنتیجه مالکیت بر افراد، اندکی احساس  چرا –آید  وجود می
گرا، جایی که  جنس در اجتماع  زنان هم«  ی آبوت و الو: آورد. به گفته امنیت به وجود می

انی به تداوم رابطه رس جهت یاری  هیچ پیوند زناشویی، هیچ ضمانت اجتماعی یا قانونی
پس از دوران  آغازین عشق رمانتیک وجود ندارد، ناامنی و حسادت دست باال را 

 (32)«.دارند
کند، نیز  دارانه را تضعیف می های سرمایه ظاهر انگاره گرایان، که به جنس دنیای هم

 داری فراگرفته شده است. تمامی توسط سرمایه به

ها و اوهام، شکاف برداشته است. زنان  ی تصادم جهگرایان در نتی جنس فرهنگ  هم خرده
نما،  نما، زنان  مردنما از زنان  زن تمایل دارند از مردان جدا شوند؛ مردان  مردنما از مردان  زن

گرایانه  های دگرجنس کنند. بسیاری از این رفتارها خود بازتاب ارزش خود را تفکیک می
گرایان،  جنس گستر  پولی. در دنیای هم دروناست؛ و مابقی بازتابی هستند از همبستگی 

ی جنسی به هدف زندگی تبدیل  دهند، رابطه می سادگی فردی ت خود را از دست افراد به
 (56)گردد. بدل می ئشود و فرد به یک ش می

تبدیل کرده « مسئله و معضل»گرایی را به یک  جنس داری هم در نتیجه، سرمایه
تی، واحدی اقتصادی برای پرورش کودک و تأمین  ی است. تا آن هنگام که خانواده سن 

گرایان، منحرف تلقی خواهند شد: مرد  جنس نیازهای مصرفی بزرگساالن است، هم
شود و زن  آور زن و فرزند مناسب تلقی نمی گرا برای ایفای نقش مرد چونان نان جنس هم
ی معاصر نه  خانواده آید. شمار نمی گرا برای ایفای نقش مادر و همسر سزاوار به جنس هم
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  های نقش تنها زندانی است برای اعضای آن، بلکه همچنین کسانی را که در قالب  کلیشه
 آورد. گنجند، به اسارت درمی جنسی متناسب با آن نمی
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پیکاربرایسوسیالیسمورهاییزنان
 

 هایطبقاتیستمبرزنانریشه
آغازگاه خود در تحلیل ی  منزله بهما در سراسر این کتاب روابط استثمار طبقاتی را 

منشأخانواده،مالکیتخصوصیم. در این کار، کتاب ای جایگاه زنان در جامعه گرفته
 ایم. ( اثر انگلس را راهنمای خود قرار داده7333)چاپ نخست، سال  ودولت

انگلس در این کتاب، با استقرار ستم جنسی و خانواده در ساختار اقتصادی جامعه، 
د که تغییرات مبنایی برای تحلیل ماتریالیستی  وضعیت زنان مهیا کرده است. او نشان دا

بر  –نیاز دارد  معاشیابی جامعه برای تولید آنچه برای  ی سازمان شیوه –ی تولید  در شیوه
 گذارد. ی زندگی انسانی، و از جمله شکل روابط بین زنان و مردان تأثیر می کل شیوه

  نوشت: منشأخانوادهانگلس در 

است. اما این خوْد کنونی حیات کننده در تاریخ، دست آخر، تولید و بازتولید  عامل تعیین
پوشاک، مسکن و ابزار   تولید وسایل معاش، غذا،  ماهیتی دوچندان دارد. از یک سو،

 (7)ی آن؛ از سوی دیگر، تولید مثل. الزمه

بازتولید، نقشی  دهی   تولید و بازتولید از یکدیگر مستقل نیستند؛ تولید در شکل
تر باشد، این امر بیشتر صادق است. آنچه در  هو هر چه جامعه پیشرفت ؛کننده دارد تعیین

ی نظام مالکیت قرار  تحت سلطه تماماً ای است که در آن نظام خانواده  جامعه»آید  پی می
 «.دارد
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، نشان داد که 1 شناس امریکایی، لوییس مورگان های مردم انگلس به پیروی از یافته
موقعیتی برابر با مردان داشتند. ی پیش از پیدایی طبقات،  زنان در جوامع کمون  اولیه
های طبیعی مردان و زنان را آشکار کرد؛ روابط جنسی بر  تقسیم کار، تفاوت توانایی

، نَسب از «حق مادری»ها قرار داشت؛ تحت حکمرانی   ی زوج ی انتخاب آزادانه پایه
تغییر  شد و نه پدر. اما با رشد بارآوری نیروی کار، روابط اجتماعی سوی مادر تعیین می

ه ه آمد و مردان بودند که وظیفه حساب می ی حیوانات حاال ثروت به کرد. گل  داری را  ی گل 
تدریج، زنان که در خانه موضعی برتر داشتند، جایگاه خود را  بر عهده داشتند. به

، مردان خواهان این بودند که بتوانند آن را  رفته یافتند. با افزایش ثروت نوین )رمه( ازدست
همین دلیل بود  ها قرار داشت، و به سران خود منتقل کنند. حق مادری، بر سر راه آنبه پ

ای که در آن، یک زن  همسری به جای آن برقرار شد، خانواده ی تک که برافتاد. خانواده
 .شد میی او  ماند و تابع اراده تمام عمر خود را به یک مرد پایبند می

بود. مرد در خانه نیز زمام امور را  ِی جنس زنتاریخ-شکست جهانیبرافتادن حق مادری 
به صرفًا   ی شهوت مرد گشت و ر دست گرفت، زن تنزل مقام یافت، مسحور شد، بردهبد

 (9).بدل شد ابزاری برای تولیدمثل

انگلس نشان داد که این شکست بخشی از همان فرایندی بود که طی آن جامعه به دو 
ی استثمارگر از طریق کنترل دولت،  تقسیم شد و طبقهی استثمارگر و استثمارشونده  طبقه

 عمال قهر را هم به انحصار خود درآورد.ابزار ا  

ناپذیر طبقاتی در تاریخ، مقارن است با رشد تضادی خصمانه  پیدایش نخستین تضاد آشتی
همسری، و نخستین ستم طبقاتی مقارن است با ستم جنس مرد  بین زن و مرد در ازدواج تک

 (8)بر زن.

ی طبقاتی جدا  تواند از مبارزه علیه خود جامعه در نتیجه، پیکار برای رهایی زنان نمی
 شود.

                                                                        
1. Lewis H. Morgan (1818-1881) 
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شناسی اجتماعی نوین،  های مورگان و انگلس در قرن نوزدهم، مردم پس از نوشته
سختی به ریشخند  ی مادرساالرانه را به ی اشتراکی اولیه ها مبنی بر وجود جامعه ادعای آن

های انقالبی مارکس و داروین همچنان زنده نگه داشته  وجود آنکه اندیشه گرفته است. با
های  مورگان ریخته شده است که اندیشه نظریاتشده است، چنان گل و الی سترگی بر 

 انقالبی او زیر کوهی از انتقاد مدفون شده است.
درک اند. هیچ م پوشیده نیست که مورگان و انگلس در تفسیر شواهد اشتباهاتی داشته

ب ای بدوی که مطابق ادعای مورگان  دال بر وجود ایل یا قبیله یمستند از برادران و مرک 
کنند وجود ندارد. برعکس، هرچه قبیله  زیستی می که )بدون ازدواج( هماست خواهرانی 

وجود « خواهران»و « برادران»های جنسی شدیدتری بین  بوده است، منع« تر بدوی»
سبب  ادعای انگلس حقیقت ندارد که ازدواج یارگیر به این ،داشته است. همچنین

مردان پدید آمد. اگر از شواهد    خواست  زن برای آزادی از مطالبات جنسی گروهی از
مخالف با مدعایی که انگلس از نظریات مورگان بیرون کشیده است نیز بگذریم، این 

  سازشی گزافه با اخالق عهد ویکتوریایی است. گیری  او، نتیجه
با پدرساالری نیز  گسن ی مادرساالری چونان امری هم نظر مورگان و انگلس درباره

های کافی، فهم اهمیت نسبی گردآوری آذوقه  سبب فقدان داده احتمااًل نادرست است. به
های گوناگون، در مقام مبنای  ها و مکان )کار زنانه( در برابر شکار )کار مردانه( در دوران

ای  شناسی بسیار بیشتر از رشته دشوار است. به دالیلی روشن، مردممادی مادرساالری، 
 ه.بگذریم از قیاس آن با علوم دقیق –پردازی وابسته است  همچون تاریخ، به گمانه

های  اما مرکز توجه منتقدان مورگان و انگلس، نه خطاهایی از این دست که به داده
ی تفسیرشان است. به باور واقعی مربوط است، بلکه روش تاریخی و ماتریالیست

ی بشری  از دوران نخستین  جامعه  ای بدوی شناسان، از آنجا که امروزه هیچ قبیله مردم
 ،کار برد. بنابراین توان در بررسی آن دوران، روش تاریخی را به باقی نمانده است، نمی

تیب، تر دیناست. ب« زنی گمانه»صرفًا   های مورگان و انگلس، گیری گویند نتیجه می
ی زندگی در جوامع  شناسی نوین انبوهی از جزییات مبتنی بر واقعیات را درباره مردم

کند، اما بدون برقراری پیوند این واقعیات با نهادهای اجتماعی بدوی  بدوی ارائه می
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قوانین ازدواج بدوی  أمنش کوشند میها خودشان نیز آنجا که  همچون خانواده. باری، آن
ها بر مبنای اصولی  شوند؛ حدسیات آن زنی متوسل می درنگ به گمانه را توضیح دهند، بی

بودنشان هستند، اما در واقع « شمول جهان«  است که مدعی  شناختی و اقتصادی روان
 کنند خیانت به تعصبات طبقاتی خودشان است. تنها کاری که می

ن و انگلس را شده توسط مورگا کارگرفته شناسانی که روش به همان مردم ،طور کلی به
کنند که هرگز دورانی وجود داشته است که طی آن زن و  کنند، همچنین انکار می رد می

ی تمامی  اند که مالکیت خصوصی مشخصه عالوه مدعی اند و به مرد با هم برابر بوده
 ترین جوامع. جوامع بوده است، حتی بدوی

های انگلس و مورگان را بار  هاند تا نظری نویسندگان اندکی از شواهد نوپیدا بهره گرفته
ی زندگی  ، از پژوهشی درباره7291در سال  (3)1دیگر تحکیم بخشند. رابرت بریفالت

ازلی را رد « ای خانواده هسته»اجتماعی حیوانات بهره جست تا ادعاهایی مبنی بر وجود 
تر،  های باهوش ی درازمدت  نگهداری از کودک میان میمون کند. او استدالل کرد که دوره

قرار نخستین  پیش برند، بدین های ماده را وادار کرد که نمو زیست اجتماعی را به میمون
استدالل کرد که کار  (5)2سوی انسان شدن برداشته شد. پس از او، اولین رید گام به

خواری و نهی روابط جنسی درون ایل  همیارانه بین مردان و زنان از طریق تابوسازی  آدم
گوید آزادی و برابری دو جنس، در اقتصادی بر  جود آمده است. او میمادرساالر به و

ت  ی شکار و گردآوری غذا، پیش پایه شرط ضروری آن بود که زنان بتوانند گذار از حیوانی 
ت را رهبری کنند. بخش زیادی از کار اولین رید مبتنی بر شواهد همان  به انسانی 

 زنی باشد. شی بیش از حد مبتنی بر گمانهشناسی متعارف است که شاید کماکان رو مردم
های بریفالت و رید نیاز به ارزیابی مفصل دارند، اما روشن است که هر  استدالل

های نخستین ما داشته باشند، در  ها در بررسی خاستگاه اشتباهی هم که مارکسیست
در آن زن و ای که  ی اشتراکی اولیه استفاده از روش تکاملی و ماتریالیستی و مفهوم جامعه

                                                                        
1. Robert Briffault (1874-1948) 

2. Evelyn Reed (1905-1979) 
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ها، موقعیت زنان در  اند. از نظر مارکسیست مرد با هم برابرند خطایی مرتکب نشده
 ی تولید غالب درک کرد. شیوه بسترتوان در  جامعه و ساختار خانواده را تنها می

ر نبوده« پدرساالری»نه تنها زنان قربانیان  ها در جامعه و  اند، بلکه موقعیت آن الیتغی 
ه حتی در دو قرن اخیر نیز بسیار تغییر کرده است. خانوار دهقانی که پیش ساختار خانواد

ین تفاوتی بسیار  ی هسته زیستند، با خانواده از انقالب صنعتی غالب افراد در آن می ای نو
دوش  ی و همچنین مصرفی بود. زنان و کودکان هم داشت. آن خانوار، یک واحد تولید

ها کاالها را نه تنها برای  کردند. آن خانوار کار مییکدیگر تحت سرپرستی رییس  )مرد( 
ی دهقانی،  کردند. خانواده مصرف خود، همچنین برای مبادله با دنیای بیرون تولید می

 :1ی بیرون مجزا نبود. به بیان مارک پوستر نشده و همچنین از جامعه« سازی خصوصی»

ناشویی نبود، بلکه روستا بود. روستا ی ز ای زندگی دهقانی  آغازین، ابدًا خانواده واحد پایه
ی دهقان بود ... کار زنان برای بقای خانواده و جماعت آبادی حیاتی بود، و زنان  «خانواده»

کردند، از کودکان نگهداری  کردند. زنان دهقان آشپزی می سخت و طوالنی کار می
رو، در کرد و در مواقع حسا ها رسیدگی می کردند، به حیوانات خانگی و باغ می س مانند د 

کردند و در  سامان می ولد را به کرد. زنان زادو مزارع دوشادوش دیگر افراد روستا کار می
 (0)کردند. ی جوانان نظارت می ی خود بر روابط عاشقانه های عصرانه گردهمایی

داری صنعتی است که نقش زنان رو به سوی منزوی  تنها از هنگام تکوین سرمایه
نه داشته است. خانواده دیگر یک واحد تولیدی نیست، گو اینکه کردن آنان در خا

دار  ی زن خانه اند، به وظیفه تبدیل شده« کار خانگی»داری، آشپزی و شستشو به  بچه
تکوین یافت، « شده خصوصی»ی  ی خودش. چنین بود که خانواده درون مرزهای خانه

های  ی سخنرانی یسندهکار همچون نو پردازان حزب محافظه ای که نظریه خانواده
 (1)کنند. تمام جوامع قلمداد می« طبیعی»، آن را ویژگی 2مارگارت تاچر، فردیناند ماونت

                                                                        
1. Mark Poster (1941-2012) 

2. Ferdinand Mount 
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ی تولید اجتماعی بیرون رفته است،  کار زنان در خانه هنوز هم گرچه از محدوده
داری  ی تولید سرمایه داری، برای شیوه دهی این تولید توسط سرمایه ی سازمان برای شیوه

شود،  ی خانگی  خانواده انجام می که کاری که درون امور روزمره وری است. چراضر
کند. نسل اندر نسل، این نیروی کار زنان است که  داری را تأمین می نیروی کار سرمایه

ی فرهنگی با پرورش کودک  گونه ی فیزیکی با زادوولد و نیز به گونه خود  نیروی کار را، به
طور روزمره کارگران را در خانواده  چنین نیروی کار زنان بهکند، و هم بازتولید می

  نویسد: که مارکس می کند. چنان ها را برای کار روز  بعد آماده می کند و آن می« بازتولید»

داری است ... حفظ و  تولید سرمایهالزامات  وقفه، این جاودانگی کارگر، از این بازتولید بی
 (3)وری بازتولید سرمایه است و همواره نیز خواهد بود.ی کارگر، شرط ضر بازتولید طبقه

اندرکار بازتولید است،  باری، این حقیقت که کار خانگی که دست
دارد؛ کار  شده، وحدت دیالکتیکی میان تولید و بازتولید را مستور می « خصوصی»

ان این گیرد. اما اگر زن از جامعه انجام می خارجشود که  ای فردی تلقی می خانگی وظیفه
داری برای  کارگر انجام ندهند، آنگاه سرمایه ی طبقه نشده را درون  خانواده کار پرداخت

تضمین بازتولید نیروی کارش، بایستی دستمزدهایی باالتر بپردازد یا خدمات رفاهی 
دار  مراتب بیشتری فراهم کند تا جایگزین خدماتی شود که در حال حاضر زنان خانه به

 کنند. فراهم می
بلکه همچنین   ی اقتصادی جامعه، نهاد خانواده، خود نه تنها بخشی از شالوده

ایم که چگونه ستم بر زنان که در خانواده  بخشی است از روبنای آن. ما پیشتر نشان داده
هایی جنسی بازآفرینی  فرما است و اعوجاج های زندگی حکم مستقر شده، بر تمامی جنبه

گوید،  گونه که انگلس می شوند. همان سازی می یشهکند که در ذهن نسل بعد کل می
داری است، متضمن این  ی تولید سرمایه گونه که در خدمت شیوه ی ستم بر زنان آن شیوه

ی  گذارد. در جامعه میتأثیرات متفاوتی معناست که این ستم بر زنان  طبقات مختلف 
شروع است، کسانی که َبرانی م داری، نقش زنان بورژوا تولید میراث طبقاتی سرمایه

کارگر،  ی حاکم را به نسل بعد منتقل کنند. نقش زنان طبقه ی طبقه توانند ثروت انباشته می



 

  
 

 307 ی طبقاتی و رهایی زنانمبارزه

کارگر  ی حاکم از ستم بر زنان طبقه بازتولید نسل کنونی و آتی  کارگران است. و زنان طبقه
 شوند. یکارگیری کار ارزان زنان منتفع م ها از به سبب که آن ، بدینشوند میمنتفع 

ی خود مورد تبعیض  درست است که زنان بورژوا در سنجش با مردان همان طبقه
شوند، اما نفاق بین این دو در قیاس با مغاکی که زنان بورژوا را از زنان  واقع می

ی  ی کلیدی جامعه کند هیچ نیست. شواهد موجود در دو عرصه کارگر جدا می طبقه
دهد. در سال  روشنی این شکاف را نشان می زش، بهدارانه، یعنی مالکیت و آمو سرمایه
درصد از ثروت  36دادند، تقریبًا مالک  ، زنان که نیمی از جمعیت را تشکیل می7216

کارگر از این ثروت،  ها زن طبقه در مقابل، سهم میلیون – (2)خصوصی در بریتانیا بودند
که  چرا  یض جنسی وجود دارد،ی آموزش نیز تبع تقریبًا هیچ یا بسیار اندک بود. در زمینه

ند، اما تبعیض طبقاتی بسیار شدیدتر است. در سال  سوم دانشجویان انگلیس زن تنها یک
های عمومی به دانشگاه  درصد از دختران دبیرستان 952تنها  7215-0تحصیلی 

درصد  8657های متوسطه و  آموزان دبیرستان درصد دانش 7052رفتند، در برابر   می
ورود دختران به دانشگاه  احتمالبر  طبقهتأثیر  (76)های خصوصی. ان دبیرستانآموز دانش
 است. قطعی

ی خود اشتراک بسیار بیشتری  ی مهم، زنان بورژوا با مردان طبقه در این دو عرصه
به دو دنیای سوا تعلق « خواهران»ی کارگر. این به اصطالح  دارند تا با زنان طبقه

 (77)دارند.
های رادیکال، همچون بسیاری  شود؟ فمینیست بر زنان منتفع میچه کسی از ستم 

های مارکسیست، پاسخ  نامند و حتی فمینیست های سوسیالیست می که خود را فمینیست
 است.« نه»دهند: مردان. پاسخ ما به آنان موکدًا  می

کارگر باشید، از نظر مالی به شوهر وابسته باشید، فشار مضاعف  اینکه یک زن طبقه
تر است.  دستمزد را تاب آورید، بسیار ستمگرانه فرسا و کم ر خانگی و شغلی طاقتکا

آمیز،  آور خانواده در دنیایی سخت و مخاطره هرچند، مرد کارگر بودن، ایفای نقش نان
همراه با خطر بیکاری که همچون شمشیر داموکلس همواره باالی سرت آویزان است، نیز 

ی زن از انسانیت تهی شده است.  ر به همان اندازهشود. مرد کارگ مزیت محسوب نمی
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 های مردساالرانه نظریهی درخشان خود با عنوان  گونه که لیندسی جرمان در مقاله همان
 گوید: می

ی  کند. این دستمزد تنها به اندازه را منتفع نمی مردانلحاظ مادی  ... دستمزد خانواده به
 زم برای تأمین کل خانواده ...های بازتولید است: مبلغ ال ی هزینه کمینه

تولید مستقیم   که از برد تا آنجا در نظام دستمزد خانوادگی، زن متأهل رنج می
رو، همچون کارگری بیکار حتی ظاهر  داری طرد شده است و از این سرمایه
ای مستقل نیز از او دریغ شده است. این بخش مهمی از معنای حرفمان  کننده مصرف

که کارگران استثمار  این  ، گوهستند ستمدار تحت  یم زنان خانهگوی است وقتی می
 شوند ... شوند. اما این به آن معنا نیست که مردان کارگر از ستم بر زنان منتفع می می

دارانه در  آهنگ تحمیلی  استثمار سرمایه کار خانگی، بنا به تعریف کاری است که تابع ضرب
تلزم تقالی شدید برای تعداد ساعاتی مشخص کار کارخانه یا اداره نیست. این کار مس

نیست، تقالیی که پس از آن باید ساعاتی را برای تجدید قوا بگذاری تا بتوانی روز بعد در 
توان میزان کاری  وجه نمی هیچ به ،همان نوبت کاری ثابت به کار شدید ادامه دهی. بنابراین

کرد. تنها  مقایسهشود  ر کارخانه میشود با کاری که صرف کار د رف میرا که در خانه َص 
توان گفت این است که کار در کارخانه و کار در خانه، هر دو  چیزی که با قطعیت می

رو است که  های شغلی )از این اند. کار در کارخانه منجر به ابتال به بیماری فرساینده
رواج دارد(،  دار هایی چون برونشیت مزمن میان مردان کارگر بیش از زنان خانه بیماری

شود؛ کار خانگی به  سوانح کاری  وحشتناک، خستگی مفرط و اغلب مرگ زودرس می
شود که معمواًل پزشکان به  های گوناگون دیگری منجر می نومیدی، انزوا، ناامنی و مرض

 (79)کنند. مینها توجهی  آن

عمال ا  دست مردان  گویند که ستم واقعی بر زنان به ها می اما بسیاری از فمینیست
شان و موجوداتی از این  گویند مرداْن متجاوز، پورنوگراف، ضارب زنان ها می شود. آن می

عاملین این  در مقامدرستی بر مردان منفرد  که به ها در حالی اند. اما فمینست دست
های اصلی ستم بر  ها با شیوه انگاری این گذارند، در یکسان های ستم انگشت می شکل

مردان، متجاوز و پورنوگراف  –یا حتی اکثر  –توان گفت که همه  روند. نمی زنان به خطا می
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های افراد است و در  ها کنش زنند. افزون بر این، این شان را کتک می هستند و همسران
کند  مند می داری از طریق نهادهایش ستم بر زنان را سازمان مقایسه با روندی که سرمایه

هایی از اقتصاد که عماًل ورود  ند. دستمزد کم، بخش میتاه بخشد، کم و به آن تداوم می
ها منع شده است، فقدان مراکز نگهداری از کودک، و خود نهاد خانواده  زنان به آن

موجب آن باری  ماند و به شده می ها بازتولید، خصوصی ی آن واسطه اند که به ابزارهایی
ها بخشی از  اختارها ریشه دارد. آنکند. ستم بر زنان در این س مضاعف زنان را پایبند می

ی  شوند همچنان که جامعه ها لگام می کنیم، آن اند که در آن زندگی می  ی طبقاتی جامعه
دست مردان منفرد  دست مردانی منفرد و مسلمًا نه به شود، اما نه به طبقاتی لگام می

 کارگر. طبقه
تارهایی سرکوبگرانه نسبت به ها به معنای انکار آن نیست که مردان رف باری، تمام این

آلیستی  ی ایده زنان دارند. اگر کسی ادعایی غیر از این داشته باشد، درغلطیدن به مغالطه
روابط بین افراد واقعی است.  هموارهکند روابط اجتماعی  ای که انکار می است. مغالطه

آن را. ستم بر ی طبقاتی را مقصر دانست، نه عامالن منفرد  باید مستقیمًا جامعه اما می
زند. این شرایطی است که تنها  زنان به منافع زنان و مردان کارگر، هر دو، آسیب می

 شود. ی حاکم از آن منتفع می طبقه

زناندرکارمزدی

ها را ناتوان  بودند، این ستم آن دار می کارگر صرفًا زنانی خانه اگر زنان طبقه
در  1که مارجری رایس ضعیف است. چناندار، منزوی و  ساخت. زن در مقام زن خانه می

 نویسد:  می 7286ی  کارگر در دهه همتای خود از کار خانگی زنان طبقه گزارش بی

تمامی در  کند، و کارش به می« استراحت»خوابد و  خورد، می او در محل کارش می
گیرد، تفاوتی ندارد که او از  هایی عاطفی می انزواست ... مهم نیست که پاداش

                                                                        
1. Margery Spring Rice (1887-1970) 
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تراشد و بندهایی که او را به فضای منزوی  ی او برایش کار می  کند، خانواده ذشتگی میگ جان
 (78)کند. تر می سازد را محکم مقید می «خانه»و محدود 

گردد. او مستعد تقدیرگرایی افراطی  دار منجر به بروز حس ناتوانی می انزوای زن خانه
بیش از حد مقرر، در افرادی یافت » 1است، آنچه به تعریف صریح و روشن  امیل دورکیم

طرزی  شان به رحمانه مسدود شده است، افرادی که امیال شان بی  شود که آینده می
پذیری  ستمگرانه، توسط خصلت  سرکوب شده است، توسط لگام  آمیز خشونت
 «.نشدنی  نقشی که فرد در برابر آن ناتوان است ناپذیر و دگرگون اجتناب

ای جز انجام کارهای خانگی ندارند، با ایفای این نقش  چاره کارگر که مادران طبقه
ت نفس خود را تقویت می کلیشه وابستگی شدید به »ی سو شارپ:  کنند. به گفته ای، عز 

با احساساتی فراوان تنها به شرطی منطقی است که راه کارها  کارهای خانگی و انجام آن
ت نفس خود را ی دیگری وجود نداشته باشد و بسیاری از زن چاره ان، بخش بزرگی از عز 

آورند. اگر این را از آنان دریغ کنیم گویی کل  دست می از نیاز مبرم خانواده به خود به
بدنلیندا گوردن در کتاب درخشان خود،  (73)«.ایم شان را زیر سوال برده علت وجودی
 کند: کید میأ، بر این جنبه از صیانت نفس تزن،حقزن

کنند ... این ایدئولوژی برای بقای زنان  طر خودشان از رازگونگی استفاده میخا ... زنان به
شان. اکثر زنان، در  بخش زندگی های خالقانه و لذت منطقی است و برای بیشینه کردن جنبه

شان ترجیح  روی های دیگر شغلی پیش   وقت مادری را به گزینه ی تمام صورت امکان، وظیفه
 (75)دهند. می

دهد:  پوست امریکایی به همین منوال، ارزش بارداری را توضیح می هیک مادر سیا
کنم واقعًا زنده هستم.  برای من، هنگام بارداری، تنها زمانی است که احساس می»

توانم چیزی بسازم، کاری بکنم، رنگ پوستم مهم نیست و اینکه مردم مرا  دانم که می می
وجود تمامی  داری، با بچه»کند:  تفسیر میو لیندا گوردن چنین «. خوانند به چه نامی می

                                                                        
1. David Emile Durkheim (1858-1917) 
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از بسیاری کارهای دیگر خالقیتی بیشتر و ازخودبیگانگی کمتری دارد.  های آن، دشواری
شکلی دروغین، به مادر قدرت کنترل بر شرایط و  کم در ظاهر و حتی به این امر، دست

 (70)«.دهد اهداف کارش را می
 حالی ، دراست« خرسند»مسر و مادر است ه« اً صرف»شاید زنی ادعا کند از اینکه 

یعنی زندانی بودن در  –کند  که اندیشیدن به عواقب پس از آن را در خود سرکوب می
ها کار  وار برای پول و ساعت کشیده، نگرانی دیوانه فلک آپارتمانی از یک ساختمان سربه

خود را در دامی گرفتار  کند که می مطرح رو ناپذیر. اما او چنین ادعایی را از آن پایان شاق  
رود  به آن جهت که از او انتظار می ،همچنین داند؛ یابد که راه رهایی از آن را نمی می

آید و این خوْد  است از پا در می ناخرسندخرسند باشد. اگر به خود اعتراف کند که 
 آورد. ناخرسندی بیشتری برایش می

ت  عنوان همسر و مادر، به بهها نفر، تصور سنتی از زن  کماکان در ذهن میلیون قو 
، وزیر 1ی پاتریک جنکین های بارز این تعصب، گفته خود باقی است. یکی از نمونه

خواست که زن  اگر خدا می»ی دولت تاچر است:  خدمات اجتماعی در نخستین کابینه
ها و  عماًل تمامی فمینیست«. کرد بیرون از خانه کار کند، دو جنس مرد و زن را خلق نمی

جا می آورند، در  طور جدی درون ساختار خانواده به شناسان بورژوا، زنان را به جامعه
کم بسیار کوچک  گیرند یا دست ها در نیروی کار را نادیده می که نقش آن حالی

، توجه خود را بر «های مارکسیست نیستیفم»شمرند. حتی بسیاری از به اصطالح  می
شان به زنان در مقام مزدبگیران  یقاتی که موضوعکنند. حتی تحق کار خانگی متمرکز می
ها  ی مشارکت زنان در بازار کار و تأثیر آن بر موقعیت آن به شیوه  ربطی دارد، توجه عمده

 در خانواده معطوف شده است.
وحدت و  –این نگرش ناگزیر است، مگر آنکه با استفاده از روش مارکسیستی، سنتز 

امر، کار خانگی ظواهر  کار زنان نشان داده شود. طبقبین دو قلمروی  –نیز تضادهای 

                                                                        
1. Charles Patrick Fleeming  Jenkin, Baron Jenkin of Roding (1926-2016) 
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بیش از کار دستمزدی اهمیت دارد: به هر روی زنان بیشتر زمان خود را در کارهای 
در مصاحبه با تعدادی از زنان  1، این چیزی است که آن اوکلیکنند سپری میخانگی 

 (71)کنند، به آن دست یافت. ساعت در هفته کار می 11دار، که  خانه
خانگی بر کار دستمزدی تقدم دارد و  همچنین از دیدگاه احساسات خود زنان، کار  

فرسا را ترجیح  مشروط به آن است. اگر پرسیده شود شما کدام یک از این وظایف طاقت
توانند  ها چه بدیل  دیگری را می خانگی را. آن ها مسلمًا خواهند گفت کار   دهید، آن می

نسبت به کودکان، استخدام یک خدمتکار، زندگی در یک انگاری  تصور کنند؟ سهل
وقت مادری را بر  ی تمام کارگر، در صورت امکان وظیفه اکثر زنان طبقه ،هتل؟ بنابراین

 دهند. دیگر مشاغل ترجیح می
اند. در  اما در واقعیت، بسیاری از زنان در طول عمر خود، اکثر اوقات شاغل

ای از  درصد کل زنان انگلیس در دوره 31 نشان داده شد که 7217سرشماری سال 
درصد نیروی کار را تشکیل  37اند. در حال حاضر، زنان در بریتانیا  زندگی خود کار کرده

 -« کارگر نوعی»، آن به اصطالح 7212گونه که پیشتر گفته شد، در سال  دهند. همان می
درصد  5مردان کارگر و درصد  3معادل تنها  –دار و کودکان  مرد متأهل دارای همسر خانه

 (73)کل نیروی کار بود.
ها  درصد از خانواده 7350، زنان، سرپرست 7212در ایاالت متحده در سال 

ی  در آنجا هم، از هر ده خانواده تنها یک خانواده با الگوی سنتی خانواده (72)بودند.
 ای مطابقت دارد. هسته

اند. نخست، گسترش  ار کار شدهاز زمان جنگ جهانی دوم، انبوهی از زنان وارد باز
وسایل پیشگیری از بارداری و افزایش میانگین عمر به این معنا است که زنان متأهل 
بیشتر قادرند در جستجوی کار برآیند. دوم، مشاغل بیشتری برای زنان متأهل موجود 

 دهد: است. جدول زیر این تغییرات را نشان می

                                                                        
1. Ann Rosamund Oakley 
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یتانیایکبیر)بهمیلی (20)ون(نرخکاردربر

 سال 1771 1741 1751 1754
 مردان 1754 1451 1757 1757
 زنان متأهل 255 357 751 455
 زنان دیگر 853 357 358 352

  جمع کل 551 555 752 1151
 )زنان(

جمع کل )زنان  2254 2351 2751 2757
 و مردان(

 
ش یافته میلیون نفر افزای 858جمعیت شاغل  7210و  7257های  بنابراین بین سال

درصد از نیروی  87ها  ، آن7257اند. در سال  است. سه میلیون نفر از این جمعیت زن
باشند، این آمار به احتمال  درصد از آن می 36دادند. امروزه بیش از  کار را تشکیل می

درآمد  وقت یا کم نیمه –زیاد کمتر از میزان واقعی است زیرا زنانی که مالیات نمی پردازند 
 گیرد. بر نمی را در –

در دیگر کشورهای اروپای غربی و امریکا، روند مشابه ورود زنان به بازار کار انجام 
 7236نفر در سال  7853365666گرفته است. در امریکا، تعداد زنان در نیروی کار از 

افزایش  درصدی. 975رسید، یعنی یک افزایش  7236نفر در سال  3850285666به 
به  556365666غل از این هم چشمگیرتر بود: از تعداد زنان متأهل شا

 (97)درصد افزایش. 39953نفر یا  9058315666
متفاوت نسبت به فشار مضاعف  شدیداً این تحول در مقایسه با قرن پیش، واکنشی 

کارگر به وجود آورد. اشتغال به کار، انتظارها و آرزوهای آنان را تغییر و  بر زنان طبقه
شان را به دست  کم بخشی از آرزوهای توانایی مالی تحقق دست ها افزایش داد و آن
ثرتر پیشگیری از بارداری، ؤتوان به کمک وسایل م خانگی را امروزه می آوردند. فشار کار  
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های جنسی سنتی، هم زن و هم شوهرش، عصیان  محدود کرد. زنان امروزه در برابر نقش
 کنند. می

شناس انجام شده،  جامعه 1ت هاریت هولتردس این امر در پژوهشی که در نروژ به
های  این پژوهش نشان داد که نگرش زنان نسبت به نقش (99)شدت برجسته شده است. به

 ها بستگی زیادی دارد: جنسی سنتی به اشتغال یا عدم اشتغال آن
 )ارقام به درصد است( نگرش کمتر سنتی رو نگرش میانه نگرش بیشتر سنتی

ری که دا زنان خانه 1 34 72
 شاغل نیستند

 
18 

 
48 

 
21 
 

داری که  زنان خانه
وقت  طور نیمه به

 اند شاغل
 
7 

 
83 

 
87 

داری که  زنان خانه
وقت  طور تمام به

 اند شاغل
 

کنند، نگرش  زنانی که بیرون از خانه کار می»دهد:  هولتر توضیح می
دهد که  شان میاو در جدول دیگری ن«. تری نسبت به زنان دیگر دارند طلبانه مساوات

تری نسبت به دیگر مردانی دارند که  طلبانه مردان  دارای همسر شاغل دیدگاه مساوات»
 «.دارند شان خانه همسران

 
 )ارقام به درصد است( نگرش کمتر سنتی رو گرش میانهن نگرش بیشتر سنتی

 دار مردان دارای همسر خانه 8 31 43
 مردان دارای همسر شاغل 31 41 11

                                                                        
1. Harriet Holter (1922-1997) 
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های بورژوا  شناسان و فمینیست ما به جای هنجار سطحی که جامعه ،ینبنابرا
گیرد و به  کند نگرش زناْن بیرون از محیط کار شکل می اند، هنجاری که تصور می پذیرفته

ها به تقویت جوانب غیرعقالنی  شود، جایی که آن درون محیط کار آورده می
شده در  ها و افکار ایجاد چطور عادتبینیم که  کنند، می زنان کمک می ی یافته کارتنزل

برند. با وجود اینکه دو قلمروی تولید و بازتولید در  به خانه هجوم می الواقع فیمحیط کار 
وحدت دیالکتیکی با یکدیگر قرار دارند، تولید بر بازتولید مقدم است. تأثیر کار 

ی معکوس  از رابطه تر است ها نسبت به آن بنیادین خانگی و نگرش دستمزدی زنان بر کار  
 آن.

ی تولید  ی کشاندن زنان )و کودکان( به عرصه که درباره مارکس برحق بود، هنگامی
 اجتماعی و تأثیر آن بر روابط درون خانواده و روابط میان دو جنس نوشت:

تواند وحشتناک و  داری می هرچند که انحالل پیوندهای پیشین  خانوادگی در نظام سرمایه
ظر آید، با این حال، صنعت مدرن با تفویض نقشی مهم به زنان، جوانان و آور به ن نفرت

ی اقتصادی نوینی برای  کودکان  هر دو جنس در روند تولید، بیرون از محیط خانواده، شالوده
کند ... همچنین، آشکار است  تری از خانواده و روابط میان دو جنس ایجاد می شکل عالی

های سنی، بایستی  ز افراد هر دو جنس و از تمامی گروها لکه واقعیت کار جمعی  متشک
 (98)ضرورتًا در شرایط مناسب، منبع پیشرفت انسان گردد.

هایشان که از  کارگر از استثمار و ستم، نه در خانه راه رسیدن به رهایی زنان طبقه
بگیر است، جایی که  عنوان مزد ها به یکدیگر جدا شده است، بلکه در روابط جمعی آن

 توانند با رفقای کارگرشان، مرد و زن، متحد شوند. یم
یابد که در پیکارهای صنعتی   ویژه زمانی تغییر بیشتری می نگرش زنان در خانه، به

مدت  ، به7239فراگیر درگیر شوند. برای نمونه، افکار زنانی که در اسکاتلند در سال 
تغییری چشمگیر یافت و  ی لی  جین را تصرف کردند، طی پیکارشان هفت ماه، کارخانه

از روابط میان دو جنس را به  –شان  از جمله شوهران و شریکان زندگی –تصور مردانه 
من »شد این بود که  چالش کشید. از جمله سخنانی بود که بارها از دهان زنان شنیده می

 «.کار دارم، تو برو چای درست کن و مراقب بچه باش
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رای دگرگون کردن روابط اجتماعی است که خودشان ها، تنها درجریان مبارزه ب انسان
های مبارزه  ترین فرصت کنند. این محیط کار است که برای زنان، گسترده نیز تغییر می
آورد. با مشارکت در تولید  قرار تغییر خودشان را فراهم می دهی و بدین برای سازمان

زدیک در روابط تولیدی اجتماعی است که زنان، همچون مردان، در مقام کارگر پیوندی ن
ای  ی طبقاتی است. مارکسیسم مسئله کنند؛ روابطی که محور اصلی جامعه برقرار می

مرتبط با قدرت طبقاتی است و در محیط کار است که این مسئله به شدیدترین شکل 
 کند. خود بروز می

ی  ی کارگر شکاف ایجاد کند. توسعه تا میان طبقهکوشد  میی کارفرما بسیار  طبقه
های متفاوت صنعتی،  ناهمگون کشورهای متفاوت، مناطق مختلف یک کشور، شاخه

های نژادی، قومی و  کند. اختالف گسیخته می ی کارگر را ازهم های گوناگون، طبقه شرکت
های  ها، که اغلب اتحادیه بخشند. تفاوت سطح مهارت جنسی، پراکندگی را شدت می

کند، کارفرمایان نیز با  تر می ها را گسترده افکنند، این شک ها را تقویت می صنفی آن
برند تا موقعیت  از نیروی کار ارزان زنان بهره می« انداز و حکومت کن تفرقه»سیاست  

داوری جنسی مردان بهره  گرایی و پیش زنی مردان را تضعیف کنند و از مهارت چانه
 جویند تا موقعیت زنان کارگر را تضعیف سازند. می

ی حاکم بر جامعه سلطه دارد و خانواده یکی از کارآمدترین نهادها  بقههای ط اندیشه
هایی  در حفظ این سلطه است. خانه، جایی که ما، جدا از یکدیگر، به صورت گروه

های همگانی وجود دارد تا  ای مناسب برای رسانه کنیم، زمینه بسیار کوچک زندگی می
ویژه تلویزیون، ابزار نیرومندی در  هی مسلط اجتماع گسترش یابد. ب های طبقه اندیشه

 های مردم  جدا از یکدیگر، و از جمله زنان است. های توده شکل دادن به اندیشه
دهد و موقعیت  تقسیم خانگی کار، وابستگی مالی زنان به شوهران را افزایش می

ه این کند، ب تر می کند. این امر زن را به شوهر وابسته ضعیف میتها را در بازار کار  آن
ی دیگری  آید. نقش زن در خانواده، به شیوه وجود می ای به رحمانه دور تسلسل بی ،ترتیب

های نسبتًا تغییرناپذیرش،  خانگی با مهارت گذارد. کار   بر نقش او در بازار کار اثر می نیز
سازد. مرخصی از کار برای نگهداری از  زن را تنها برای کارهای بدون مهارت آماده می
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وارد، به  عنوان افراد تازه ها در هنگام بازگشت به کار به ن و رفتار کارفرمایان با آنکودکا
رساند. به این ترتیب، ازدواج و مادری،  ها کمکی نمی های کاری آن پیشرفت مهارت

 کند. می« زدایی مهارت»عماًل از زنان 
ای مستقیم  های خانگی آنان رابطه وقت هم با مسئولیت گرایش زنان به مشاغل نیمه

وقت بوده است.  دارد. رشد اشتغال زنان از زمان جنگ جهانی دوم بیشتر در مشاغل نیمه
کردند. این  وقت کار می طور نیمه درصد زنان انگلیس به 79، نزدیک به 7257در سال 

سوم زنان کارگر متأهل و دارای  دو 7215درصد رسید. در سال  36به  7210رقم در سال 
هایی وجود  وقت در رشته کار نیمه (93)کردند. وقت کار می طور نیمه ، بهدو یا چند فرزند

درآمدند. زنانی که  فرسا و کم ناپذیر، طاقت دارد که به مهارت اندکی نیاز دارند و پیشرفت
پردازند، مجبورند دستمزدها و شرایطی را بپذیرند که برای  وقت می به مشاغل نیمه

. بسیاری از آنان از دریافت حقوق دوران تعطیالت، وقت پذیرفتنی نیست کارگران تمام
 اند. های تعدیل نیروی انسانی محروم حقوق بازنشستگی یا حمایت در برابر طرح

های کار، که عمدتًا متأثر از جایگاه زن در خانه  تقسیم جنسی نیروی کار در محیط
 است، کماکان رواج بسیاری دارد.

گردها، فاصله میان  ها و عقب یخ، با وقفهوجود این مشکالت، جریان کلی تار با
های صنعتی را کمتر و همسانی طبقه را بیشتر کرده  ی رشته های زنانه و مردانه بخش

ها در مراکز بزرگ کار، همچون  ی شدید اشتغال زنان و تمرکز اغلب آن است. توسعه
ن کارگر شده ها، موجب کاهش تفاوت در شرایط کار مردان و زنا ها و فروشگاه بیمارستان

 سفید هم در حال کاهش است. است. شکاف میان کارگران یدی و یقه
یکی از شواهد روشن در این مورد، کاهش ُپرشتاب شکاف میان مردان و زنانی است 

یت زنان در اتحادیه ها می که به اتحادیه هایی بزرگ  ها پس از جنگ دوم گام پیوندند. عضو
 به پیش برداشته است:

 
 
 



 319 زنان ییو رها یالیسمسوس یبرا یکارپ 

(23)هادرانگلستاناتحادیهعضویتدر
 سال زنان جمع کل درصد عضویت زنان به کل

751 4345111 355111 1114 
553 154115111 1115111 1174 
554 252115111 1455111 1714 
1158 854475111 7735111 1737 

1454 153355111 153155111 1771 

2152 155245111 155455111 1741 

2155 1151475111 358115111 1751 

 
درصد  8051، حدود 7213اند: در سال  زنان، کماکان کمتر از مردان عضو اتحادیه

درصد از مردان، عضو اتحادیه بودند. این شکاف میان  5052از زنان در مقایسه با 
و  –درصد از مردان  0351درصد از زنان و  3957 –تر است  کارگران یدی کمی عمیق

 (90)درصد از مردان. 3355درصد از زنان و  8950 –کمتر است سفید  میان کارگران یقه
ای در خانواده متأثر  های کلیشه پیشتر دیدیم که چگونه نگرش زنان نسبت به نقش

ی زنان کارگر برای  کنند یا خیر. محیط کار و مبارزه است از اینکه بیرون از خانه کار می
گاهی»ها و  بهبود شرایط کاری، عنصر کلیدی در تغییر اندیشه که  چرا –است « ارتقای آ

شود.  نفس، اعتماد به همکاران و اعتماد به طبقه می کنش جمعی سبب افزایش اعتمادبه
ست که زنان پذیرفته و آن را درونی  گری ا این تنها راه شکست ایدئولوژی ستم ،در واقع

ه بمانند، شان این است که چطور زند  ی عمده کارگر که مسئله اند. زنان طبقه کرده
گاهی»استطاعت امر لوکس و تجملی    صرفًا روشنفکرانه را ندارند.« افزایی آ
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باید خود را تنها در محیط کار یا پیرامون  معنا نیست که زنان کارگر می این بدان
های دیگر مبارزه  دهی کنند، اما به آن معنی است که تمامی جنبه مسائل شغلی سازمان

پذیرد که تنها در همان محیطی که مشکالت  این ایده را نمی آنجا ریشه دارد. مارکسیسم
ی زنان علیه  توان تنها با مبارزه ها را بیابیم. ستم بر زنان را نمی حل کند باید راه بروز می

  های توانند تنها با تالش سال نمی بگیران کهن گونه که مستمری ستم برانداخت، همان
کننده میزان بدبختی  علیه ستم، عامل تعیینخودشان از فقر رها شوند. در مبارزه 

هاست. به این ترتیب، آغازگاه  مبارزه علیه ستم بر زنان،  معترضان نیست، بلکه قدرت آن
محل ستم نیست، بلکه جایی است که زنان کارگر در آن نیرومندند، جایی که همراه با 

 توانند برای تغییر جامعه مبارزه کنند. ی خود، می مردان طبقه

یازبهحزبکارگرانن

ی صنعت، نه تنها بر کمیت  توسعه»مارکس و انگلس خاطرنشان ساختند که با 
اش رشد  یابد، نیروی ای انبوه تمرکز می شود، بلکه به صورت توده ی کارگر افزوده می طبقه

ور، دهقانان،  صنعتگر ُخرد، پیشه«. کند کند و این نیرو را هر چه بیشتر احساس می می
 گیرد. ی کارگر قدرت می روند، اما طبقه داری از بین می ی سرمایه توسعههمگی با 

ی کارگر نوین  یابد، پرولتاریا، طبقه به همان نسبتی که بورژوازی، یعنی سرمایه، توسعه می
اند،  کند ... از میان تمامی طبقاتی که امروزه رو در روی بورژوازی قرار گرفته هم رشد می

گذارند و سرانجام در  ی واقعًا انقالبی است. طبقات دیگر رو به زوال میا تنها پرولتاریا طبقه
ی ویژه و ذاتی صنعت  شوند، پرولتاریا اما، ثمره ی تکامل صنعت مدرن ناپدید می نتیجه

 (91)مدرن است.

ی کارگر برای تغییر جامعه، در ماهیت جمعی آن نهفته است. کارگران  قدرت طبقه
کی بر ثروت صنعتی جام دست بیابند،  توانند در مقام افراد به آن به عه ندارند و نمیتمل 

دارانه، کارگران را  توان به قطعات خرد تقسیم کرد. صناعت سرمایه که صنعت را نمی چرا
باید برای دفاع از خود و شرایط  دهد و کارگران هم می مان میزبه صورت جمعی سا



 313 زنان ییو رها یالیسمسوس یبرا یکارپ 

دهد تا  ی به کارگران قدرت میکاری خود به صورت جمعی عمل کنند. این نیروی جمع
 ی انسانی را آزاد سازند. سرانجام کل جامعه

ی کارگر توان اقدام مشترک را دارد، عماًل در  گرچه طبقهکه  اما بر مارکس روشن بود
شناسند،  بیشتر اوقات پراکنده است. زیرا اکثریت کارگران، نیرو و توان جمعی خود را نمی

ی مسلط  ی مسلط است. این طبقه های طبقه عه، اندیشههای حاکم بر جام زیرا اندیشه
های همگانی، آموزش و در بسیاری از جوامع،  است که ابزار گسترش افکار، یعنی رسانه

 کلیسا را در کنترل خود دارد.
های متناقض بسیاری در ذهن دارند.  رو، اکثریت قریب به اتفاق مردم اندیشه از این

داری به ما داده است تا به  ی سرمایه آموزشی است که جامعهی  ها، نتیجه برخی از اندیشه
ست که کارگران، و شاید  ای ها باور داشته باشیم؛ برخی دیگر بالعکس، حاصل مبارزه آن

ی مارکسیست ایتالیایی، آنتونیو  ایم. به گفته خودمان، در آن نقش فعالی ایفا کرده
 :1گرامشی

گاهی نظری روشنی نسبت به فعالیت عملی ای، فعالیت عملی دارد، ا یک فعال توده ما آ
گاهی نظری او  دهد درک می رو، دنیا را تا جایی که تغییرش می خود ندارد، از این کند. آ

گاهی  اش باشد. می تواند از لحاظ تاریخی در تضاد با عمل می توان تقریبًا گفت که او دو آ
گاهی متناقض(: یک آگاهی که در ع اش نهفته است و در  ملنظری دارد )چه بسا یک آ

اش در امر دگرگونی عملی دنیای واقعی متحد  طبقه واقعیت او را با تمامی رفقای کارگر هم
گاهی  به می که از گذشته به ارث برده و غیرنقادانه  کالمی و زبانیظاهر عیان یا  سازد، و یک آ

 آن را جذب کرده است.

ر و اصول علمی ای شگرف است: از عناصری از عصر حج شخصیت، آمیزه
ی تاریخی در سطح محلی و شهودهایی از  تر، تعصباتی از تمام مراحل گذشته پیشرفته

                                                                        
1. Antonio Gramsci (1891-1937) 
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ای متعلق به نژاد بشری باشد که سرتاسر جهان را با هم  تواند فلسفه ی آینده که می فلسفه
 (93)متحد کرده است.

ی حاکم  های طبقه افراد هنگامی که از یکدیگر جدا شده باشند، در برابر اندیشه
توانند خود را سازمان دهند و  ند؛ در محیط کار، همان محیطی که کارگران می پذیر آسیب

 هایی مقاومت کنند. توانند در برابر چنین اندیشه به صورت جمعی عمل کنند، می
های کارگران  هایی که در اندیشه ی کارگر و تناقض به علت فقدان همگونی در طبقه

تواند در تغییر  به حزب سوسیالیست انقالبی داریم. این حزب میوجود دارد، نیاز مبرمی 
ها یاری  های بورژوایی به آن شان از نفوذ اندیشه کارگران طی مبارزه و رهایی های اندیشه

دهی و تمرکز بر رشد  وچرای حزب، در رهبری، سازمان چون رساند. نقش و اهمیت بی
گاهی کارگران است تا ب خودکنش توانند روزی قدرت را به تصرف خود گری و ارتقای آ
 درآورند.

دیدگان، در  ستم تمامی حزب انقالبی کارگران، همچنین برای ایجاد وحدت میان
داری کارگری را از  پیکارشان برای رهایی، نقشی حیاتی دارد. به همان طریق که سرمایه

ند. به ک دیدگان را از بخش دیگر دور می کند، بخشی از ستم کارگری دیگر جدا می
از زنان  خود به خودیطور  شود، اما سیاهان به پوستان و زنان، هر دو ستم می سیاه

گونه که تاریخ جنبش زنان نشان  کنند و زنان نیز از سیاهان )در واقع همان حمایت نمی
 داده است(.

اغلب اوقات وضعیت برعکس است. اگر مردم راهی برای خالصی از  ،در حقیقت
است برای غلبه بر احساس ناتوانی خود، بر دیگران ستم کنند. برای ستم نیابند، ممکن 

های کار فرستادند. اما چنین نشد که  گرا را به اردوگاه جنس ها هزاران مرد هم نمونه، نازی
گرا، به هیتلر در  جنس ها هزار هم نازی تبدیل شوند. ده خود به ضد گرایان خودبه جنس هم

ها، به مرد  ی چرمی نازی . پوشیدن کاپشن و چکمهدستیابی به قدرت یاری رساندند
توانست به یهودیان، زنان و  و حاال او می –داد  دیده، حس قدرت می گرای ستم جنس هم

 دیگران ستم کند.
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توان در انزوای  نیاز دارند. و این امید را نمی امیددیده برای مبارزه به  های ستم گروه
یافت،  –گرای نهان در گنجه، یهودی  در گتو  جنس هم دار  گرفتار در خانه، زن خانه –ستم 

ی کارگر با رها  ی کارگر جست. این باور که طبقه بلکه باید آن را در قدرت جمعی طبقه
ها باوری بنیادی است. از  سازد، برای مارکسیست ساختن خود، تمام بشریت را آزاد می

ستم حمایت  انواع تمامیعلیه  روست که حزب سوسیالیست انقالبی باید از مبارزه بر این
ی جامعه  دیده های رنج ی کارگر بلکه از پیکار تمامی بخش کند، نه فقط از پیکار طبقه

 ی لنین: کارگر متحد سازد. به گفته  ی طبقه ها را با مبارزه حمایت کند و این

گاهی طبقه گاهی سیاسی حقیقی و ناب باشد، مگر آنکه کارگران آ کارگر نمی  آ موخته تواند آ
ی واکنش نشان دهند،  گونه تمامیباشند که در برابر  های خودکامگی، ستم، خشونت و تعد 

مگر آنکه، افزون بر این، آموخته باشند که فقط و  –متأثر شده است   کدام طبقهاز اینکه  غفار
 فقط از منظر سوسیالیستی انقالبی واکنش نشان دهند و نه هیچ منظری دیگر ...

 ها افشا گردند، دهد که اگر این ستمگری می او چنین ادامه

که همان نیروهای  یا حس خواهد کردترین کارگر هم درک خواهد کرد،  مانده آنگاه، عقب
کنند که  های مذهبی، دهقانان و نویسندگان ظلم و تعدی می اهریمنی به دانشجویان و فرقه

وقتی این را حس کند، دچار  اند. به او نیز در تمام عمرش ستم کرده و او را در هم کوفته
شود و پی خواهد برد که چگونه روزی به سانسور  ناپذیر به واکنش می اشتیاقی مقاومت

ی فرمانداری تظاهرات کند که قیامی دهقانی را  اعتراض کند، روزی دیگر بیرون خانه
ید هایی با ردای سف رحمانه سرکوب کرده است و باز روزی دیگر درس عبرتی به ژاندارم بی

 (92)پردازند. دهد که به تفتیش عقاید می

ی کارگر را از هم جدا  که تعصباتی همچون تبعیض جنسی و نژادی، طبقه حالی در
ی  ها، به توان طبقه تواند ورای این اختالف کند، حزب سوسیالیست انقالبی که می می

گاهی گونه فشاری از جانب ک کارگر برای رها ساختن خود پی َبرد، نباید به هیچ ارگران ناآ
اند. حزب باید  ی پیرامون خویش تن دهد که تحت تأثیر تعصبات بورژوایی جامعه

اختالف نژادی، ملیتی،  –ی کارگر  های موجود در طبقه وقفه علیه تمامی اختالف بی
 –اختالف بین مردان و زنان کارگر، بین کارگران ماهر و ناماهر، بین کارگر شاغل و بیکار 
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شوند.  ی حاکم پرورانده می مند از سوی طبقه شکلی نظام هایی که به اختالفمبارزه کند. 
ی حزب سوسیالیست انقالبی،  مبارزه بر علیه یهودستیزی، وظیفه ،از نظر لنین ،بنابراین

در تمامیت آن، بود، و نه تنها اعضای یهودی آن. همچنین که امروزه برای ما، مبارزه علیه 
 زب است و نه تنها زنان.ی کل ح ستم بر زنان وظیفه

ای که زنان کارگر در آن قرار دارند، باید برای  های ویژه به سبب شرایط و دشواری
ای مبارزه شود، مطالباتی همچون دستمزد برابر، حق سقط  دستیابی به مطالبات ویژه

جنین رایگان، دسترسی به اطالعات و تسهیالت پیشگیری از بارداری، بهبود آموزش 
ی کار،  تقای شغلی، مرخصی زایمان با دستمزد باالتر بدون از دست دادن سابقهزنان و ار

وقت، برای امکانات  وقت در مشاغل نیمه برای حقوق و مزایای مشابه مشاغل تمام
ی کارگر  است و طبقه مسائلی طبقاتیها  نگهداری از کودک و از این دست. این

 ز آن بهره خواهند برد.مردان و کودکان ا المجموع، یعنی زنان، حیث من
هایی ویژه و متناسب با نیازهای زنان کارگر، درست همچون  اهمیت مبارزه برای رفرم

ها نیست. در  مبارزه برای هر گونه رفرمی در کل، چندان در ارزش ذاتی خود رفرم
ها بسیار آسان،  اند و حمله به آن یافتنی الجرم کوچکهای دست داری تمامی رفرم سرمایه

ها  ها در آن است که آن یژه در هنگام بحران اقتصادی نظام. ارزش اساسی این رفرمو به
گاهی و سازمان  ،بخشند. همچنین یابی کارگران دخیل در آن را ارتقا می اعتماد به نفس، آ

ها  ها و موفقیت در دستیابی به آن اند: که مبارزه برای آن ها به این معنا مسائلی طبقاتی آن
نیروهای طبقاتی بستگی دارد. زنان کارگر و مردان کارگر در هنگام مبارزه به توازن کلی 

که  ها، باید سیاست سوسیالیسم انقالبی را در پیش گیرند. چرا برای دستیابی به این رفرم
تمامی پایان  ی کارگر در کلیت آن است به ستم بر زنان تنها در فرایند خودرهانی طبقه

 شود. ی طبقاتی که از این ستم منتفع می یی جامعهیابد و نیز با نابودی نها می

کمونیسمورهاییزنان

از نظر مارکس و انگلس، رهایی زنان نه تنها نیازمند ورود آنان به تولید اجتماعی، 
شدن اموری از قبیل نگهداری از کودکان، سالمندان، معلوالن و  بلکه همچنین اجتماعی
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مراتبی است که مردان را در جایگاهی برتر و  لهغیره است. تقسیم جنسی  کنونی کار سلس
مراتبی را باید همراه با تقسیم  ی سلسله دهد. این رابطه زنان را در جایگاهی فروتر قرار می

شرطی است برای دستیابی زنان به برابری  کار بین دو جنس از میان برداشت. این، پیش
 اجتماعی.

ناپذیر از پایان دادن به  جدایی براندازی تقسیم جنسی کار در کمونیسم، بخشی
 نوشتند: ایدئولوژیآلمانیدر انواع تقسیم کار است. مارکس و انگلس  تمامی

برای فعالیت ندارد،  خصوص بهکس یک قلمروی  ی کمونیستی، جایی که هیچ در جامعه
هایی که مایل است مهارت یابد، جامعه تولید عمومی  تواند در تمامی رشته بلکه هر کس می

دهد درست مطابق خواست خود، امروز به  کند و به این ترتیب، به من امکان می تنظیم می را
به شکار بروم، بعدازظهر ماهیگیری کنم،  سحرگاهانکاری بپردازم و فردا به کاری دیگر، 

. بدون آنکه هرگز بپردازمدی انقشباهنگام به کار عصر دامداری کنم و چنانچه تمایل داشتم، 
 (86)گیر، چوپان یا منتقد شوم.شکارچی، ماهی

توانند به رشد کامل  تنها پس از فسخ تقسیم جنسی کار است که زنان و مردان می
شخصیت انسانی دست یابند. بنابراین، کمونیسم برای افراد آزادی واقعی به ارمغان 

اجتماعی خواهد »ی کمونیستی،  کند جامعه اعالم می مانیفستکمونیستآورد.  می
 (87)«.ی افراد است ی همه ی هر فرد، شرط تکامل آزادانه آن تکامل آزادانه بود که در

 ثیری دارد؟أکمونیسم بر روابط شخصی چه ت
زنی بپردازند که خانواده  گاه تالش نکردند در این باره به گمانه مارکس و انگلس هیچ

پیدایش  آتی چه ماهیتی خواهد داشت، پیش از آنکه شرایط مادی ی کمونیستی   در جامعه
ها باور  ها صرفًا در معنایی کلی به رویدادهای احتمالی پرداختند. آن آن مهیا گردد. آن

 تر درخواهد آمد، چرا داشتند که در کمونیسم، عشق جنسی فردی، به بیانی بسیار پرطنین
که فشارهای پیشین  ضرورت اقتصادی و ازخودبیگانگی تمامی روابط اجتماعی ناپدید 

ی  نوشت که جامعه مانیفستکمونیستنویس خود بر  لس در پیشخواهد شد. انگ
 کمونیستی
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کند که تنها به افراد درگیر در  ای مطلقًا خصوصی تبدیل می ی بین زن و مرد را به رابطه رابطه
گردد  رو ممکن می گونه دخالتی در آن ندارد. این امر از آن آن مربوط است و جامعه حق هیچ

طور اجتماعی  اندازد و کودکان را به الکیت خصوصی را برمیی کمونیستی، م که جامعه
همان  –سازد  ی همزاد ازدواج تاکنونی را نابود می دهد، و به این ترتیب، شالوده آموزش می

 (89)وابستگی زن به شوهر و کودک به والدین از طریق مالکیت خصوصی.

یسم برابری بین زن و دانستند که در کمون این را بدیهی می ،مارکس و انگلس، هر دو
مرد به این معناست که آزادی کامل برای ترک  پیوندی مرده و برقراری  پیوندی نو وجود 

برقرار خواهد بود. انگلس در « همسری زنجیروار تک»خواهد داشت. در این جامعه 
دولتکتاب مالکیتخصوصیو خانواده، همسری  نوشت که کمونیسم تک منشأ
 اهد آورد:را به همراه خو واقعی

هرچند امروزه تنها  –اش بسیار انحصاری است  که عشق جنسی بر حسب ماهیت جااز آن
ی عشق  بنابراین ازدواج بر پایه – طور کامل متحقق شده است نحصار در زن است که بها

همسری به جای نابودی، به  همسری خواهد بود ... سرانجام تک جنسی در ذات خود تک
 (88)همچنین برای مردان. –واقعیت درخواهد آمد 

ی روابط جنسی  نوشت، درباره می 7288تروتسکی هنگامی که متن زیر را در سال 
 ی کمونیستی، به نتایجی مشابه رسیده بود: در جامعه

این الگویی دلنشین است ...  –ازدواجی دیرپا و پایدار بر مبنای عشق و همکاری دو سویه 
های اقتصادی، پیوند  ت و پس از آن هم از ضرورتفروهشته از زنجیرهای پلیس و روحانی

بین مرد و زن راه خود را خواهد یافت و شرایط جسمی و روانی و توجه به رفاه نژاد انسانی 
 (83)ی آن خواهد بود. مشخصه

 هایی مشابه داشتند. لنین و رزا لوکزامبورگ هم دیدگاه
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 نابودیشت، با فرض که متن زیر را نو ، مارکسیست فرانسوی، هنگامی1ژول گوسد
 همسری، دیدگاهی کاماًل متفاوت را بیان کرد: های تک تمامی گونه

نخواهد داشت ... شاید  علت وجودیگونه  دیگر هیچهمسری  تکرسد که  ... روزی فرا می
سازد که  چنین باشد که ... برابری در رفاه هر عضو جامعه چنان محیط شورانگیزی بر پا می

ای را که  و ثانویه  ی اشتراکی، آن زهدان ویژه دیافته در آغوش جامعهدوستی و شقفت رش نوع
دهد خانواده به سپهری برای مادر و  خواهد ساخت، و اجازه می  کند نابایسته خانواده بر پا می

ی شیردهی. از سوی دیگر، روابط جنسی بین زن و  فرزند تقلیل یابد، و دیر یا زود به دوره
تواند آزاد شود، چونان روابط  ریزی شده است، می ای دوسویه پی مرد که بر عشق و عالقه

 (85)جنس، روابطی متغیر و چندگانه. جنس یا غیر هم فکری و اخالقی بین افراد هم

های مارکس و انگلس یا ژول گوسد،  احمقانه خواهد بود برای اثبات درستی دیدگاه
واهد آمد. گوی بلورینی دانیم چه پیش خ دامان حدس و گمان شویم. ما نمی به دست

هایی در  ها و کنش ی کمونیستی چه احساس وجود ندارد تا به ما بگوید مردم در جامعه
 روابط شخصی خود خواهند داشت.
توانیم یقین داشته باشیم. در  ی روابط شخصی می باری، از نکاتی معدود درباره

ی انسانی تلقی  رین رابطهت پرده ی کنونی روابط بین زنان و مردان در ازدواج، بی جامعه
گین کرده است: زنان با مردان  های این بی داری ریشه شود. اما سرمایه می پردگی را زهرآ

توان به روابط صمیمی  حقیقی دست یافت. صمیمیت   نابرابرند و تنها میان افراد برابر می
ی کمونیستی  بار در جامعه حقیقی، رضایت عاطفی و رضایت جنسی برای نخستین

 مکن خواهد شد.م
شود و انتظاراتی  پناهی در جهانی خصمانه قلمداد می در حال حاضر خانواده جان

تر و  خواری رایج ی کمونیستی، عشق و غم رود، بسیار است. در جامعه که از آن می
ها را سرسختانه به انحصار خود  تر خواهد بود؛ خانواده نخواهد توانست آن گسترده

                                                                        
1. Jules Guesde (1845-1922) 
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تر خواهند بود. امروزه، پدران و مادران بسیاری بر فرزندان  ودهدرآورد. کودکان بسی آس
ها چنان سرشار از نومیدی و  کنند: زندگی خود آن گذاری عاطفی زیادی می خود سرمایه

جویند. کودک مورد استفاده  دلسردی است که دستاوردهای بیشتر را در کودکان خود می
که  شوند، در حالی مانه در هم کوبیده میرح گیرد. انتظارات والدین معمواًل بی قرار می

ی آن را می پردازند. در کمونیسم، روابط مالکانه بین  والدین و کودک، هر دو هزینه
داری  ی سرمایه های فردگرایی رقابتی که جامعه بخشی از خصیصه –والدین و کودکان 

 جای خود را به همبستگی اجتماعی خواهد داد. –کند  برپا می
ها در شرایطی کاماًل جدید زندگی خواهند کرد که بر  نوین، انسانی  در جامعه

زندگی و همچنین روابط بین زنان و مردان، مردان و مردان، و زنان و زنان تأثیر خواهد 
های جنسیتی  ای نقش کمونیسم تضاد کلیشه ی اساسی این است که در داشت. نکته

انجام خواهند داد. مشترکًا را  وجود نخواهد داشت. مردان و زنان تمام وظایف الزم
ای برابر وظایف هر دو خواهند بود نه فقط یک  گونه پرورش کودک، آشپزی، شستشو، به

گرایی و  جنس نفر. تمام روابط جنسی از ارزشی یکسان برخوردار خواهند بود. هم
طور که  گرایی چونان روابطی معتبر و عادی پذیرفته خواهند شد، درست همان دگرجنس

آیند. تنها در کمونیسم  شمار نمی هایی غیر عادی به ها امروزه آدم سرخ ها یا کله دست چپ
است که عشق واقعی بین مردان و زنان، مردان و مردان، و زنان و زنان بدون تحریف و 
اختالل میسر خواهد بود. تنها در کمونیسم است که احترام به هویت فرد امکان دستیابی 

جویی فرد دیگر،  ی لذت ه از یک فرد با هر جنسی تنها چونان ابژهخواهد داشت و استفاد
 ها و تعصبات جنسی پایان یابند، انسانیت واقعی    داوری نابود خواهد شد. زمانی که پیش

 هر فرد به رسمیت شناخته خواهد شد.
های  ی آزادی است. بدیهی است که سبک ها، کمونیسم درباره ی این فراتر از همه

زیستی خواهند داشت و افراد بارها و بارها حق  گونی در کنار یکدیگر همزندگی گونا
 انتخاب خواهند داشت.
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جنبش زنان، بهسبب نگرشهاي مرسومَش، به اسـتفاده از 

عبارتی همچون «زنان» و «ستم بر زنان» بهشیوهاي مبهم، 

تفکیکناپذیر و غیرتاریخی دستمییازد... یککاسهکردن 

تمامی زنان در یک جهان، بهمعناي نادیدهگرفتن شــرایط 

مشـخص تاریخی و طفرهرفتن از تصـدیق نقشـی است که 

بانوان ثروتمند در بهبردگیکشــــــیدن و استثمار زنان و 

مردان کارگر دارند.

در سراسر این کتاب میکوشیم نشاندهیم که زنان نیز دقیقا همچون مردان گروهی 

سازوار [یعنی بهلحاظ منطقی منسجم] و بیتناقض نیسـتند، مگر در سطح زیسـت-

شـــناختی. مغاك بین بردهدار و برده، یا پادشـــاه و رعیت، مفهوم کلی تحت عنوان 

«مردان» را از معنا تهی میکند -بههمین ترتیب مغاك بین همسـر بردهدار و بردهي 

زن نیز مفهومی کلی تحتعنوان «زنان» را از معنا تهی مـیکند. چگونگـی ربطدادن 

مفهوم ستم بر زنان با استثمار طبقاتی بنمایهي کلیدي این کار است.
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