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  سمينار 

 رابطه جنبش زنان 

 و 

  جنبش کارگری
  ١٣٩٤جمعه چهارم دی ماه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

اين سمينار با حضور تعدادی از فعاالن 
ش آارگري و جنبش زنان برگزار شد. جنب

از جمله داليل برگزاري اين سمينار مي
توان به این اشاره کرد آه از یک سو در 
جهانی پر از خشونت و تبعيض زندگی 

کنيم آه محصول ناگزير نظام حاآم می
بر جهان است و از سوی دیگر فاصله و 
شکافی بين این دو جنبش وجود دارد. 

اي اساسي نهدو جنبشي آه به گو
اين نظام  تالش را برای تغيير بيشترين

 .دهندسودمحور انجام می
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 جنبش زنان و جنبش کارگریرابطه سمينار 
 

  :سخن آغازين

ي زندگي انسانهابه همه بخش داريايهسرمكنيم كه نظام مي امروز در جهاني زندگي
در اين نظام تعرض كرده است. همه چيز را به كاال تبديل كرده تا از آن سود ببرد.  ها

. كنندمي اندارسرمايهكاالهايي هستند كه سود سرشاري را نصيب به مثابه  زنان هم
بيشتر و بيشتر  ي گوناگون اين سودآوري راهااز راه مدام در تالش است تاداري سرمايه

كند: با در خانه نگه داشتن زنان براي بازتوليد رايگان نيروي كار، با در خدمت گرفتن 
كااليي با سودآوري به مثابه آنان به عنوان نيروي كار با دستمزدهاي بسيار اندك يا 

  ...بسيار باال در صنعت سكس و

بر زنان تحميل شده فرودستي در اشكال مختلف  بردگي و خشونت وامروز، در دنياي 
بسيار بسيار دشوارتر براي زنان اين منطقه است. جنگ در منطقه خاور ميانه شرايط را 

) و جوان كرده است. در شرايطي كه امنيتي براي هيچ كس (مرد ، زن و كودك و پير
و سودمحور مدار و مردساالر ترند و در ساختار قدرتوجود ندارد، آنان كه فرودست

شوند. در اين مي بيشترين صدمات را متحمل برخوردارند، قدرت كمترين زا نئوليبرالي
داري سرمايهاز حقوقي كه زنان در كشورهاي پيشرفته زنان بسياري از منطقه از جهان، 

و يا به  شوندمي خريد و فروشيا به صورت برده جنسي برخوردارند نيز بي بهره اند. 
هستند، مورد ها ي براي سودآوري سرمايهصورت كاالئي در دستان نظام سرمايه دار

اند گيرند، از حداقل امكانات بهداشتي، آموزشي بي بهرهقرار مي هاانواع و اقسام خشونت
ي متفاوت عليه اين روابط غيرانساني دست به هازنان به شيوهدر چنين شرائطي  و...

ه و دختران ترجيح داد از زنان برخيديگر  مناطقدر كوباني و زنند. مي مقاومت و مقابله
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اند ، چرا كه دريافتهدست گرفته و از زندگي و شرافت خود دفاع كننده ند كه سالح ب
  خود بايدعليه اين خشونت بي حد واندازه اقدامي انجام دهند.

در مقابل اين همه نابرابري و تبعيض و ستم واستثمار موجود تنها راه روشن است كه 
مورد  هاش براي تغيير است. اين نظام بايد در همه زمينهمقاومت، مقابله و تالموجود 

. دارند عهده به اجتماعي يهاجنبش كه است كهاي وظيفه اين تعرض قرار گيرد.
كنند بلكه خواستار مي مبارزه هاو ستم هامظاهر اين نابرابريبا  فقط نه كه ييهاجنبش

بش زنان از جمله جنبشجنبش كارگري و جن. و بنيادي آن هستند ايتغيير ريشه
 پويا و در طوالني در مبارزه با ستم و استثمار موجود همواره ييي هستند كه با سابقهها

ي موجود هاتالش بوده اند. اما متاسفانه با آن كه هدف نهايي هر دو رفع ستم و نابرابري
ي بين و دست يافتن به عدالت اجتماعي و جنسيتي است اما از هم دورند. فاصله و شكاف

آنها وجود دارد. چرايش را بايد بررسي كرد و در اين روند به چگونگي رفع اين شكاف و 
  .فاصله اقدام كرد

مانند جنبش  هاي اجتماعي، از جنبش زنان و كارگري گرفته تا ساير جنبشهاجنبش
مختلف  جوانبو... براي رسيدن به اهدافشان بايد از  ، معلمان، دانشجويانمحيط زيست

نظام را مورد تعرض قرار دهند. اين نيست كه كارگران فكر كنند اگر مساله دستمزد اين 
از نظر قانوني و فرهنگي اگر و معيشت آنان حل شود مساله حل است و يا اينكه 

. بنيان اين نظام خواهد شدتغييراتي در شرايط زندگي زنان بوجود آيد مساله حل 
  ، بايد از بين رود. بردمي ري طبيعي سوداستثماري كه از هر نابراب استثمار است.

 و محور سود نظام اين در كه اين دليل به اما بنيادي است ايحل تضاد طبقاتي مساله
د ، نياز است به اين ستم ويژه كننمي را تحملاي دوگانه و چندگانهزنان ستم  مردساالر

قدرت  در كارگر طبقه اگر كنندمي از دوستان كارگر فكر يبخش .بر زنان توجه شود
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 و شودمي حل خود خودي به زنان سياسي قرار بگيرد و ستم و استثمار محو شود مساله
 جنبش در هاگرايش برخي ديگر سوي از. ندارد وجود زنان مستقل جنبش به نيازي
 توجه مردان و زنان ميان نابرابري اجتماعي و فرهنگي مظاهر رفع به تنها هم زنان
زمينه بسيار است. سمينارهايي اين گونه، گامي هستند در اين  حرف در اين... دارند
در راستاي درك اين دو  ي استتالش طرح شود ومختلف  نظرات و هاديدگاه تا جهت

جنبش اجتماعي بزرگ از يكديگر؛ امري كه براي نزديكي آنها ضروري است. در اين 
  :ي بسياري پاسخ پيدا كردهاراستا بايد براي پرسش

ارتباط جنبش كارگري و زنان  رك جنبش زنان و جنبش كارگري چيست؟نقاط مشت
آيا اساسا جنبش مستقل زنان ضروري است و يا اين كه مسايل تواند باشد؟مي چگونه

  زنان در زيرمجموعه جنبش كارگري حل خواهد شد؟

 واستثمار ستم يهاوبند قيد از رهايي: كنيممي چشم انداز جنبش زنان را چگونه تعريف
   ؟...و اشتغال انتخابات، مانند ييهاحوزه در جنسيتي برابري يا حاكم نظام

ي اقتصادي دارد هاريشه ستم بر زنان مسايل فرهنگي است يا سياسي؟ اين ستم بنيان
ي هاحوزهمسايل زنان در  توانمي اجتماعي است؟ و آيا اساسا اييا فقط مساله

داليل فرودستي زنان  هم جدا فرض كرد؟اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي را از 
هاي  شركت و حضور زنان و نقش برابر در عرصهصرفا آيا كنيم؟را چگونه تبيين مي

آيا به مردساالري فقط در اجتماعي و سياسي در امور جامعه به معناي رهايي آنان است؟
پرداخته شود و با آن مبارزه كرد و حوزه خصوصي و شخصي و خانوادگي بايد

  ا مرد ساالري در حوزه عمومي و دولتي هم بايد مد نظر قرار گيرد؟ي

 در نهايت چاره چيست؟ و اين كه ...
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 رودنگی پيش میسپاه گرس

 رود برای بر خورداری از نانپيش می

 برخورداری از گوشت

 برخورداری از کتاب

 برخورداری از آزادی

گذرد باريک تر از مو هايی میرود از پل پيش می
 تر از شمشير ، برنده

های آهنين و رود با در هم شکستن در پيش می
 های قلعهفروريختن ديوار

 ق در خونرود با پاهای غر پيش می

 رود سپاه گرسنگی پيش می

 هايش رعد آساصدای قدم

 هايش آتشين سرود

 بر پرچمش نقش اميد

 ها بر پرچمشاميد اميد

 رودسپاه گرسنگی پيش می

 رودسپاه گرسنگی پيش می

 هايش رعد آساصدای قدم

 

 

 هايش آتشينسرود

 بر پرچمش نقش اميد

 ها بر پرچمشاميد اميد

 دروسپاه گرسنگی پيش می

 کشدشهرها را بر دوش می

های باريک و شهرها را با کوچه
 شانهای تاريکخانه

 ها راهای کارخانهدودکش

 . وخستگی بی پايان بعد از کار را

 رودسپاه گرسنگی پيش می

ها را به دنبال ها را و روستاماه را ، کلبه
 کشدخود می

و کسانی را که در اين سرزمين وسيع، 
 .اندهاز بی زمينی مرد

 رودسپاه گرسنگی پيش می

رود تا محرومان از نان را به ِپيش می
 نان برساند

 محرومان از آزادی را به آزادی

 رود با پای غرق در خونپيش می

 ناظم حکمت
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  مرد ساالري
  )سخنراني عليرضا ثقفي (متن پياده شده 

 ،چالش برانگيز بوده كه همواره ميان فعاالن جنبش كارگري و جنبش زنان ايمساله
راه حل جنبش  چيست؟به مردساالري  اين است كه نگاه جنبش چپ و كارگري نسبت

  كارگري براي مردساالري چيست؟

 موضوعو باز كردن اين  كنممي من به طور مختصر از نظر تاريخي به اين موضوع اشاره
  يي كه در ادامه انجام خواهد شد. هارا بايد واگذار كنيم به بحث

كه وجود دارد  ايده، يكي از مسايلي عم"رفع تبيعض از جامعه"گوييم مي اگر همواره
، يكي از مسايلي كه در جامعه "برابري"گوييم مي است. يا اگر "تبعيض جنسيتي"

كنند مي است. امروزه عقب مانده ترين اقشار هم عنوان "نابرابري جنسيتي"وجود دارد، 
يعني دو جنس  ،كه نابرابري وجود دارد. اما اين نابرابري اين گونه نيست كه فقط اين دو

نابرابر باشند. در كشورهاي پيشرفته نيز فقر و فرودستي همانند كشورهاي ، مردزن و 
، (در كمتر استو دستمزد آنان عقب مانده مختص زنان است يا درصد اشتغال زنان 

آخرين گزارش از وضعيت زنان در امريكا، آمده كه دستمزد زنان سفيد پوست كمتر از 
به نصف مردان سفيد پوست است و...) اما  مردان است و دستمزد زنان امريكاي التين

نابرابري را تنها به موارد اقتصادي محدود كنيم. بحث مشخصي كه اين صورت نيست 
حتا وقتي كه خانم رايس هم وزير  .وجود دارد كه فرهنگ حاكم بر جهان مردانه است

م هم تفكر مردانه حاكم است. وقتي خانم گاندي ه شود بازمي امور خارجه امريكا
شود باز هم در آنجا تفكر مردساالرانه حاكم است. يعني با تغيير يا جابه مي نخست وزير
يا مثال افزايش تعداد نمايندگان زن در مجلس از مردان به دست زنان،  هاجايي شغل
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ر جنبش چپ و كارگري حل اين مسئله پيچيده ظمساله مردساالري حل نمي شود. از ن
   نمايد. تر از ان است كه مي

اگر ما به طور مشخص بخواهيم با مساله مردساالري برخورد كنيم ، جنبش چپ 
مساله پردازد به جاي آنكه به ظاهر قضيه بپردازد. ما مي وكارگري عمدتا به ريشه قضيه

مقطع حاضر. در  ديگري هميكي مقطع تاريخي و  :كنيممي بررسيدر دو مقطع را 
بينيم و فرهنگ مردانه و مي مظاهرش را مقطع حاضر وجود مردساالري امري است كه

مارهاي خود آدر اين مورد  .توان نشان داد تبعيض جنسيتي را در موارد مختلف مي
تاريخي آن را بررسي  از نظر اما اگر .كشورهاي سرمايه داري و سازمان ملل گويا هستند

ه گفته نكنيم نمي توانيم با مردساالري در مقطع كنوني برخورد درست كنيم. بنا ب
بر جامعه  تمامي كساني كه در تاريخ جامعه بشري كار كرده اند از زماني مردساالري

گيرد. تمام تحقيقاتي كه مي شود كه مالكيت خصوصي و طبقات شكلمي بشري حاكم
اقوام ماقبل تاريخ  در ،دهد كه قبل از ظهور طبقاتمي در اين زمينه صورت گرفته نشان

 گونه و يا آن "زن ساالري"حتا در مقاطعي  بوده است. و اكمتساوي بين زنان ومردان ح
مردساالري در جامعه بشري در  ظهورحاكم بوده است.  "مادرتباري"گويند كه مي

طبقات در جامعه ظهور  خصوصي و كه مالكيتاز زماني جوامع مختلف متفاوت است، 
.بحث تاريخي بدني و..شود ( به دليل نيروي مي برتراز آن زمان كه مرد  ،كندمي پيدا

به هر حال قبل از ظهور طبقات ما مردساالري نداريم. حتا در عشاير  )اش بماند
است كه در جامعه طبقاتي  ایبينيم كه مردساالري كمتر از مردساالريمي خودمان

  كنيم. مي امروزه مشاهده

 منافعراستاي بينيم كه همه جا مردساالري به مي يدارسرمايهدر دوران گسترش 
اليه اليه بودن جامعه همواره در جهت و از مردساالري  يدارسرمايهي است. دارسرمايه
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ما .اكشاندمي ي زنان را به بازار كاردارسرمايهكند. درست است كه مي سودش استفاده
همواره ديده ايم كه اين مساله در جهت آزادي زنان نيست بلكه در جهت سود بيشتر 

يا  كردهمي ه از زن در مقابل مرد به عنوان رقيب در كار استفادهاست. چه آن زماني ك
بخشي از حاال اگر زنان  گيرد،مي زماني كه آنان را با دستمزدهاي بسيار اندك به كار

ي آن را به دارسرمايهآورده اند، اين نبوده كه  حقوق خودشان را در اين وسط به دست
  بوده است.آنها هديه كرده باشد. هيچ گاه هم چنين ن

شود مي هر جا كه تضاد طبقاتي تشديد شده،به تدريج طبقات حاكم كه در طول تاريخ 
در آنجا ستم به زنان  ،كنندمي استثمار بيشتر طبقات پايين فكر و طبقات باال به سود و

 بيشتر است، اين استثمارو بيشتر هست. هر جا كه از نظر فرهنگي عقب مانده تر است 
حقوق كمتري دارند از  وق كمتري براي زنان قائل هستند. زنان برده ،بينيم كه حقمي

حقوق زنان دوران فئودالي، زنان دوران فئودالي نيز حقوق كمتري دارند نسبت به زنان 
همواره اين طبقات  ،حاكم است يطبقاتسيستم تا زماني كه  دارند. يدارسرمايهدوران 

  تامين شود. كنند كه سودشان مي عمل ايحاكم به گونه

فقط در اروپا و امريكا مستقر  ي نظامي باشد كهدارسرمايهنيست كه البته اين گونه 
است و در عربستان ديگري ي در ايران اين شكل است در افريقا شكل دارسرمايهباشد. 

 جايياينكه در  .ي استدارسرمايه، نظام حاكم بر كل جهان است. نظامش آن شكلهم 
فروشد مي د كه چادر بپوش، برقع بپوش يا به عنوان برده جنسي او راآورمي به زن فشار

ي است. مگر خاور ميانه و دارسرمايهدهد اين هم مي بيع و شرا قرار يا در معرض
غير  اين منطقه يهامگر حكومت ؟ي نيستنددارسرمايه نظام ي آن جزءهاكومتح

 اينهاي ؟ همهي استدارسرمايهمگر آنچه بر مردم ما حاكم شده غير ؟ي استدارسرمايه
حال ، برخورد كنداي گونه هر جا بهدهد در مي كه ترجيح است يدارسرمايهوجهي از 
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االن نمي خواهيم به آن تاريخي و يا به هر دليل ديگري كه ، يا به داليل فرهنگي 
  بپردازيم.

ر كشور ما گفتم كه د ،مارس داشتيم 8كه براي  ايمن يك بار ديگر در آخرين برنامه
مخلوط شده و  ،ي نسبت به زنان دارددارسرمايهمساله فشاري كه  مساله ديكتاتوري با

يعني شما اولين گامي كه بخواهيد برداريد براي  است. به شدت مساله را پيچيده كرده
شويد. همين مساله براي جنبش كارگري هم مطرح است. مي روبرو دولتآزادي زن با 

ي هاخواهد بردارد براي تشكيل سنديكا و تشكلمي ن گامي كهجنبش كارگري هم اولي
مي اتحاديه ساده داشته باشد با ديكتاتوري حاكم برخورد پيدا ، براي اين كه يكصنفي

ي كارگري هاتركيه كه همسايه ماست اتحاديه كند درحالي كه در همين كشور
در كشورهاي اروپايي اين  آزادترند. كارگران اين حق را در آنجا به دست آورده اند. يا

را گرفته اند هر چند به حقوق واقعي خودشان نرسيده اند. خود صنفي از حقوق بخش 
 ،در اولين گام مساله زنان هم به همين گونه است. اينجا زنان در دو سطح مبارزه دارند.

حق طالق  ،براي ارث برابر است ،مبارزه زنان براي به دست آوردن پوشش برابر است
زنان به آن دست يافته  ،جاهاي ديگربرخي  بر است و.... اينها حقوقي هستند كه دربرا

هم مبارزه طبقاتي است كه  هااند ولي در اينجا بايد براي آن مبارزه كنند. اما همين
جريان دارد. يعني نظام سرمايه دا ري حاكم در اينجا اين حقوق را به اين ترتيب از زنان 

ي كه برخي از اين حقوق را زنان به دست آورده اند ، داررمايهسدر كشورهاي  گرفته و
يعني از زنان و بدن آنها به صورت  كنند.مي به شكل كااليي با مساله جنسيت برخورد

  گرائي . نها در جهت افزايش مصرفآكنند و از جنسيت  سود آور استفاده مي يكاالي

ثمار و تبعيض در درآمد و اختالف وجود است ،به همين دليل از آنجايي كه وجود طبقات
جنبش كارگري بر اين  اعتقاد ،ي تبعيض عليه زنان استدرآمد به لحاظ تاريخي پايه
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جهت رهايي زن استقالل اقتصادي زن است. چرا كه تا زماني كه  است كه اولين گام در
مي مرد كار يمساله طبقات به اين شكل وجود دارد و تا زماني كه زن به عنوان برده

كند، قطعا صحبت از رهايي زن و مي مرد كار يكند و يا به عنوان عضوي از خانواده
  اقعي نيست. ومحو مرد ساالري 

ما براي  اگراستقالل اقتصادي زن مساله اول است.  ،براي مقابله با استثمار به طور كلي
كه در  گامي است اولين ، اينزن استقالل اقتصادي داشته باشدكه اين مبارزه كنيم 

تاريخي  در بررسيمقابله با مردساالري برمي داريم.  برايي دارسرمايههمين جامعه 
را بر  اين امركه مالكيت خصوصي است ، گفتم كه مرد رييس خانواده است مساله

ادي و دست آوردن استقالل اقتصه زندگي زنان و بر جامعه تحميل كرده است.پس ب
دهد كه از اين  در صف نخست مبارزه طبقاتي قرار مي نان راآ برابري در كار براي زنان،

همزاد  همراه و براي دستيابي به يك زندگي انساني و شرافتمندانهجنبش زنان نظر 
  جنبش كارگري است .

زند كه به طور مشخص جنبش زنان. مي از اين جهت جنبش كارگري همان حرفي را 
داشتن يك زندگي  اقتصادي و ستقاللبا مساله برخورد كنيم ا اياما اگر بخواهيم ريشه

مردان است. تا زماني كه زن به لحاظ اقتصادي وابسته  انساني حق مسلم تمامي زنان و
يك رفاه اقتصادي مناسب با پيشرفتهاي جامعه انساني  تواند از نمي به مرد است و
به امكان رهايي از مردساالري وجود ندارد . چون دقيقا از زماني زن  ،استفاده كند

  مسلط شد.  ساالريمرد ،ابط اقتصادي جامعهور استثمار جامعه مردساالر در آمد كه در

اولين گام را در جهت برخورد با جامعه مردساالر بخواهيم اينجا مشخص است كه اگر 
اولين گام مقابله با استثمار زن به عنوان نيروي كار در جامعه و مقابله با  ،برداريم
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 استقالل اقتصادي و مقابله با استثمار و اين گام توسط مرد است استثمار زن در خانواده
  ي اصلي مردساالري است بايد از ميان برود .هاكه ريشه ستم طبقاتي. است

 بينيم وقتي خانم گلدامايرهم كه نخست وزير اسرائيلمي يم گفتم، ماهادر اول صحبت
آيد با توني بلر مي هم كه رچن نتانياهو است. خانم مارگرات تاشود در حقيقت همامي

، بلكه به عنوان "زن"نه به عنوان  انزناين يكي است. بخش مهم قضيه اين است كه 
 ي، در راستاي تحكيم اين نظام عملدارسرمايهي هاحاكمه و دولتي بخشي از طبقه

  . كنندمي

معه هزار سال كه جا 5يا  4گذرم. اما طي قرون متمادي شايد بيش از مي از اين بحث
 طبقاتي شكل گرفته و رشد كرده در كنار خودش فرهنگ خاصش را نيز بوجود آورده

طبقاتي و رهايي نيروي كار  ياين طوري نيست كه در فرداي نابودي جامعه است.
  مردساالري از بين برود. تاريخ نشان داده از لحاظ عقلي نيز اين گونه نيست. 

زمان نياز دارد  تا چه حدو ا آن برخورد كنيم اين كه بالفاصله پس از نابودي استثمار ب
نيست كه يك شبه از بين برود. اين غيرعقالني  ايمساله مشخص است ،تا از بين برود

اما اين به مفهوم اين نيست كه االن با اين است و زمان طوالني بايد صرف آن شود. 
. اين قضيه استدنبال  اما يك مساله ديگر كه اصلي است و بهمساله برخورد نكنيم. 

مساله فرهنگي هيچ گاه در جوامع به راحتي حل نمي شود. ما يك فرهنگ مردساالر 
مي شود شب كه به خانهمي بسيار شنيده ايم كارگري كه صبح تا شب استثمار .داريم

زند. جامعه جامعه طبقاتي است. آن كارگر از مي كند يا زنش رامي آيد زنش را استثمار
مي خورد او هممي كتك خورد از پليسمي خورد از حكومت كتكمي كتك دارسرمايه

   كند سر زنش...مي رود خالي
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ي تنها دارسرمايهاما خشونت درجامعه  ،دم عاقلي خشونت را تاييد نمي كندآهيچ 
زند او هم مي كه بچه اش را مختص به خشونت عليه زنان نيست. آن مادري هم

زند كه ديگر خشونتش عريان مي مش را شالقكند. حكومتي هم كه مردمي خشونت
كند، اين خشونت مي كند ، پليسي كه به مردم خشونتمي است، به كل حامعه خشونت

كه در اين  زند، هر چند بحثي نيستمي كه زنش را تنها مربوط به آن كارگري نيست
كه جنبش كارگري نظرش اين است از ديدگاه من، رابطه بايد كار فرهنگي شود، اما 

اشكال خشونت بايد برخورد شود. اعدام در جامعه يك خشونت عام  يهمواره با همه
چه جنبش زنان كه  چه جنبش كارگري و ،ما ياست. يك جنايت است از نظر همه

خشونت مرد عليه زنش،  ،پرچمدار مخالفت با اعدام هستند. اعدام، جنگ، شالق
   ...خشونت مرد عليه مرد، خشونت زن عليه كودك

و هم با  شودجز آنكه هم با مساله استثمار طبقاتي مبارزه  اين مسايل حل نمي شود
امروز ما شاهد هستيم كه پليس و نيروهاي نظامي و انتظامي با  تغيير فرهنگي.

ر خورد ميبي سرمايه داري با مردم و يا با متهمان هادر تمامي كشور شكلشديدترين 
و  پليس دهند. ن را نشان ميآئي از هااه گوشهي خود سرمايه داري گهاكنند. رسانه

 ،در اين موارد خشونت دولتي هيچ ارزشي براي مردم قائل نيستند و ي انتظامي وهانيرو
و قوانين كشورهاي سرمايه  هانه تنها به هيچ كس پاسخ گو نيستند بلكه تمام دادگاه

جز دست در دست كنند. راه حل مسئله چيزي به  حمايت مي هاداري از اين خشونت
ي اجتماعي هاو ساير جنبش هاقوميت هم قرار دادن جنبش كارگري و جنبش زنان و

  موجود براي مقابله با نظام منحط سرمايه داري نيست .
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 !مردساالر يدارسرمايه عليه مبارزه در چپ چالش خانواده،

 منيژه

يي شكل گرفته اعالم كنيم و از هارا از اين كه چنين جمعدر آغاز بايد خوشحالي خود 
دوستان كارگر كه زحمت اين نشست را به عهده گرفتند سپاسگزاريم. مسلماً اين 

  ي گوناگون خواهد بود.هانشست فقط قدمي كوچك ولي اساسي براي نزديكي جنبش

عيني و واقعاً  به قول ماركس، براي رمزگشايي علمي از مسائل گوناگون بايد به شرايط
موجود توجه كرد و به قولي در شرايط كنوني ايران و جهان بدون نزديك شدن به 

چون جنبش زنان/ جنبش ضد نژاد پرستي/ جنبش ضد اي ي هر دم فزايندههاجنبش
  ي را داشت.دارسرمايهتوان ادعاي مبارزه عليه ساختار جنگ و محيط زيست و... نمي

زنان هم با گرايشات متنوع، در شرايط كنوني ايران حرفدر اين ميان قاعدتاً جنبش 
يي براي گفتن يافته و بنا دارد با همبستگي با جنبش كارگري/ با حفظ استقالل ها

  همكاري فكري و عملي مناسب را داشته باشد.اي خود/ در هر مرحله

شود فقط در حد طرح نظرات است و قاعدتاً نظر همه مي هر آنچه كه اينجا مطرح
  دوستان زن حاضر نخواهد بود.

  است.» خانواده«عنوان اصلي بحث من

بينيم و نسبت به آن چه مي از ما سوال شود كه خانواده را چگونه اگر از هر كدام
يكسان نخواهد بود. بيشتر مردها خانواده را جاي گرم و  هااحساسي داريم، حتما جواب

  بينند.مي ازهاي جنسي و...نرم و محلي براي استراحت و تجديد قوا و رفع ني
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 …آنها معموالً از خانواده من، خانم من، فرزندانم، مبل و تلويزيون و ماشين و مسواكم
كنند. مالك خانواده هميشه مرد است و بقيه مي احساس مالكيت خود را بيان

  متعلق به او."چيزها"

كه بايد با لباس است  "جايي"اما زنان، خانواده را مايملك خود نمي بينند. خانواده 
عروسي به آن وارد شد. بچه زاييد و بزرگ كرد و به جامعه تحويل داد. آشپزي كرد، به 

رسيد، دكتر و درمانشان را فراهم كرد و از سالمندان مراقبت كرد. و  هادرس بچه
خالصه همسر نجيب و فداكار و خانه دار نمونه بود، بعد هم با كفن سفيد به زير خاك 

  رفت!!.

هم بود. دوست دخترش به او گفت: من  "چپ"خواست ازدواج كند از قضا مي يدوست
نمي خواهم بچه بزايم.كار آشپزي و رفت و روب هم نمي كنم. لباس شستن هم وظيفه 

  من نيست. از سالمندان فاميل هم نگهداري نمي كنم.

  خواهم زن بگيرم؟؟!!مي دوست ما در جوابش گفت: ببخشيد، پس من چرا

كند مبني بر اين كه جنبش چپ در ايران و البته در مي لمه تناقضي را آشكاراين مكا
 "سركوب زنان"خيلي از نقاط جهان هنوز بحث نظري و عملي مشخصي در رابطه ميان

برقرار نكرده و سهواً يا عمداً از دخول به اين حوزه بسيار مهم دوري  "خانواده"و پديده 
  گزيده است. 

ابدي هم نخواهد بود. حل اين معضل را هم نمي توان به انقالب  خانواده ازلي نبوده و
ي رهايي زنان هاي جوانهدارسرمايهسوسياليستي موكول كرد. از درون همين نظام 

  ازقيد سرمايه زده خواهد شد.

  اما تاريخچه مختصر خانواده و طرح نظرات انگلس و...
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تمام تاريخ نگاري موجود بر  چيزي به نام تاريخ خانواده وجود نداشت. 1960تا دهه 
وجود فقط يك نوع خانواده آن هم بورژوايي آن تأكيد داشتند. انگلس، با تحقيقات بي 

  ، انقالبي در تاريخ اجتماعي به وجود آورد.هنري مورگاننظير 

  منشاءمالكيت خصوصي، خانواده و دولت:

ا جامعه مدرن، مدلي ي اوليه تهابا بررسي روند تغييرات شيوه توليد از كمون انگلس
كند. نظير انقالبي كه داروين مي براي ايجاد انواع خانواده و تغييرات در آن را طرح ريزي

در زمينه زيست شناسي و تكامل انجام داد. در ديدگاه انگلس، اين تغييرات كه در 
ي هامناسبات توليد و شكل گيري مالكيت خصوصي اتفاق افتاد، كمر به نابودي كمون

كي اوليه بست و همراه با آن زنان از جايگاه مناسب و برابر با مردان به موقعيتي اشترا
  فرو دست رانده شدند.

گويد: خانواده در اساس يك واحد مالي است و به سبب پيدايش آغازينش مي انگلس
  و تداوم مالكيت خصوصي.  هاهمواره به يك انديشه وابسته بوده است؛ حفظ دارايي

 -در مرحله نهايي –گرچه عامل تعيين كننده در تاريخ « دهد: مي و همچنين ادامه
شيوه توليد و بازتوليد است اما اين خود خصلتي دوگانه دارد: از يك سو توليد ابزارها و 

 هاكاالهاي زيست مايه مانند غذا، پوشاك، سرپناه و... و از سويي ديگر توليد خود انسان
خورد. با ايجاد مالكيت مي ان به سپهر اقتصادي گرهيعني؛ زادولد. تبعيت زنان از مرد

مي شود و شكست تاريخي زنان رقممي خصوصي، شيوه مساوات طلبانه اوليه نابود
بايد در همين جا به اين نكته اشاره كرد كه در ديدگاه انگلس بحث توليد خود » خورد.
و اهميت چنداني  و نقش آن در چرايي فرو دستي زنان كالً مهجور واقع شد هاانسان
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نيافت. بعدها بخشي از زنان فمينيست روي اين نكته متمركز شدند و رويكردي جديد 
  ). اما ماركس چگونه رويكردي به زنان داشت؟ هابه آن نشان دادند (راديكال فمنيست

كند كه مي ي ماركس در خصوص مسئله خانواده به ما كمكهابررسي ديدگاه
ي، شالوده ستم بر زنان دارسرمايهيي را كه در جامعه هاقضساختارها، فرآيندها و تنا

شيوه توليد و بازتوليد  "خانواده"شوند، بيشتر بشناسيم و در انديشه كردن بهمي ناميده
نيروي كار و نحوه كنترل آن را به درستي مورد توجه قرار دهيم. با اين كه ماركس اثر 

ي هاننوشته اما كار او منبعي از بينش خاص و مشروحي درمورد ستم بر زنان و خانواده
  دهد.مي روش شناختي و نظري ضروري را در اين حيطه در دسترس قرار

پذيرد، گرچه در وجوهي با او اختالف نظر مي مداري انگلس را ماركس رهيافت طايفه
دارد اما معتقد است طايفه زمان درازي مقدم بر خانواده بوده است. هنگامي كه خانواده 

  از سلطه را دارا بود. اي بيرون زد، اشكال چندگانهاي فروپاشي نظام طايفهاز 

  اجتماعي -فرهنگي -سلطه اقتصادي

پدرساالر، پدر خانواده هم برده داري و هم سرفداري را  گويد: در خانوادهمي ماركس
مورد استفاده قرار داد. خانواده درون خود اما به صورت كوچك، تمامي تضادهايي را 

  برگرفت كه بعدها به طور گسترده در جامعه و دولت آن تكامل يافت. در

گويد: براي بيان چگونگي تسلط مردان بر زنان، بايد به بستر تاريخي شان مي ماركس
، روزشمار تغييراتي مانند تقسيم جامعه به عرصه هابنگريم. اين به معني بررسي ريشه

ابتدا بايد روشن كرد كه شرايط امكان عمومي و خصوصي، طبقه بندي شغل و... نيست، 
وجود تحكيم اين مناسبات در يك شيوه توليد خاص چه بوده است؟ در مرحله بعد الزم 
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كند، مي آن را ايجاد است آن دسته از فرآيندهاي تاريخي كه شكل مناسبات توليد
  بررسي شود.

در  هاعدادي از خانوادهكند مثالً؛ امكان اين كه تمي شيوه توليد، شكل بازتوليد را تعيين
توانند در اموري مانند نگهداري از مي كه مبتني بر مالكيت خصوصي استاي جامعه

ي هافرزندان يا غذا خوردن و... با هم اشتراك مساعي كنند ولي بعيد است اموال ودارايي
خود را نيز به اشتراك بگذارند يعني؛ در نهايت خانواده به عنوان يك نهاد مبتني با 

ي و مالكيت خصوصي با آن همپوشاني دارد. اما آنچه كه از دارسرمايهساختار طبقاتي 
اصول اعتقادي ماركس كمتر مورد توجه قرار گرفته كه اتفاقا مهمترين آن هم است، 

  اوست. "روش شناختي"بحث 

ي هاكند كه در درك مسئله فرودستي زن، پديدهمي روش شناختي ماركس كمك
  ادي، اجتماعي و سياسي موشكافي شوند.روانشناختي، اقتص

ي اجتماعي، جداسازي جنسيتي، كارخانگي، انقياد زنان به وسيله مردان هاكليشه سازي
همگي در چارچوب فهم رابطه هستي شناختي و  هادر خانواده و نهادها و احزاب و گروه

ه بايد ديالكتيكي و ماترياليستي و روش شناختي اوست. با توجه به اين اصل است ك
ي نسبتاً مساوات طلبانه اوليه وجود داشت كه دركنار هاپرسيد چه عاملي در كمون

  فرو نشاند؟ "جنس دوم"انباشت توليد، زنان را به جايگاه 

شود از مي را شاملاي با اين تفاصيل رويكرد چپ در حوزه زنان طيف بسيار گسترده
. بخشي هاوراديكال هافمنيستتا آناركو هاي ماركسسيت وسوسيال فمنيستهافمنيست

كه با برداشتي ارتد كسي از ماركسيسم رهايي زنان را موكول به برقراري جامعه 
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كنند تا آناني كه دو طبقه جنسي را به جاي دو طبقه اقتصادي (كارگر مي سوسياليستي
  دانند.مي ) موتور محركه انقالب رهايي انساندارسرمايهو

  ي ديگري الزم است.هاهمه آنان پرداخت و حتما فرصت در زمان كوتاه نمي توان به

مطرح است مربوط به عدم توجه و پيگيري بر همان  هاانتقادي كه از سوي فمينيست
در ديالكتيك جنسي  شوالميت فايرستونيا زادولد است.  "بازتوليد انسان"نكته 

ن و مرد مدعي شد كه مردساالري يا فرودستي زنان از نابرابري جنسيتي ميان ز
  گيرد.مي سرچشمه

را بر آن داشت كه با نگاهي فمينيستي  هابررسي نقش توليد مثل زنان، اين فمينيست
  در نظريه ماترياليسم تاريخي ماركس و انگلس بنگرند.

به گفته فايرستون، ماركس و انگلس به درستي مبارزه طبقاتي را نيروي محركه تاريخي 
  ناميد، غافل ماندند. "طبقه جنسي"آن را معرفي كردند اما از چيزي كه او 

فايرستون به عنوان يك فمنيست راديكال معتقد است نگاه ماركس صرفا اكونوميستي 
بوده چرا كه قبل از تفكيك طبقات اقتصادي، تفكيك طبقاتي جنسيتي صورت گرفته 

ت پنداشمي است. فايرستون به جاي توليد، مناسبات بازتوليد را نيروي محركه تاريخ
يعني؛ تقسيم در جامعه به دو طبقه زيستي متمايز براي توليد مثل و پيكار اين دو 

  طبقه براي كنترل باروري، ازدواج و بچه داري. او معتقد بود كه:

 -نخستين تقسيم كار برمبناي جنس، مبناي پيدايش نظام طبقاتي (اقتصادي"
ر كه مزدبگيران براي كند، همان طومي . اين نحله از فمينيسم بيان"فرهنگي) شد
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كنترل ابزار توليد بايد مبارزه كنند، زنان نيز بايد براي نابودي نظام طبقاتي جنسي، 
  مهار ابزار توليد مثل را در دست بگيرند.

 ي از تقسيم كار طبيعي بين زن و مرد بهرهدارسرمايهفايرستون درضمن معتقد بود كه 
ي از موقعيت زنان به عنوان داررمايهسبرد. چگونه يك نظام طبقاتي و به خصوص مي

ي هاگيرد؟ به عبارتي ديگر نقطه اشتراك فمينيستمي توليدكنندگان انسان بهره
ي از نهاد خانواده قابل توجه دارسرمايهدر بهره برداري نظام  هاراديكال و ماركسيست

اني براي است. توليد مثل، كار خانگي، بازپروري نيروي كار و محل آسايش و آرامش، مك
مصرف نيروي كار ارزان است؛ كار خانگي زنان و بارداري كه به وسيله نهادهاي قدرت 

ي جنسيتي حفظ شوند و هاشود تا كليشهمي شوند، فرهنگي كه بازسازيمي كنترل
كند. خانه مي تداوم داشته باشند، فرهنگي كه مبناي مالكيت فردي و توارث را توجيه

ه زنان ضمن توليد و بازتوليد نيروي كار، مصرف كنندگاني را شود كمي به مكاني تبديل
مي ي را از دو سو گرمدارسرمايهكنند. در واقع بازار مي ي ايجاددارسرمايهبراي دنياي 

كنند. اگر زنان توليد مثل نداشتند، نيروي كار براي فروش و عرضه در بازار به وجود 
ده نبود، كاالها به اشكال مختلف،بازاري نمي آمد و اگر فرهنگ مصرف گرايي در خانوا

بدون كنترل و خشونت عرفي و  براي مصرف نداشت، اما شكل گيري وتثبيت اين پروسه
  زنان درخانواده ممكن نيست. شرعي و قانوني! نسبت به

و در جامعه پيرو همين اصل هر دم شديدتر واشكال پيچيده  در خانواده هاانواع خشونت
  .گيردمي تري به خود

  خشونت خانگي، تنبيه فيزيكي، رواني و اقتصادي
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خشونت قانوني، اجبار به ازدواج، كنترل رابطه جنسي به وسيله مرد، حق باروري، سقط 
  جنين، سنگسار

  خشونت فرهنگي، هرزه نگاري، معيارهاي زيبايي زنان، جراحي، مديسم و... .

فرو دستي زنان عنوان  اشاره خوبي در رابطه با جوامع طبقاتي ونقش پي ير بورديو
  او معتقد است كه كرده است.

  اينها قابل تبديل به هم هستند. يم: فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي؛دارسرمايهسه نوع 

ي جنسيتي تحت نظام هادر سرمايه فرهنگي موضوعاتي مانند بدن، زبان و كليشه
بلكه برآيند  شوند. به عبارتي ديگر خصلت، ذاتي نيستمي مردساالر طراحي و عرضه

كند. زنان در هر سه حوزه سهم مي امتيازاتي است كه انسان در اين سه حوزه كسب
  پايين تري دارند.

شوند و رابطه بين توليد مثل طبيعي و مي اين سه موضوع در رابطه با قدرت جاسازي
شوند. خصلت، برآيند امتيازات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مي اجتماعي بازسازي

اندازند، بدون اين كه قانوني يا فشاري مي ه اعمال يا ادراكات و رفتارهايي را جااست ك
ي افراد جامعه به شكلي هابراي اجراي آنها درنظر گرفته شود يعني؛ ادراكات و انديشه

و  "ازلي"،"طبيعي"ي موجود هارود كه همه انگارهمي شود كه تصورمي رهنمون
  هستند. "ابدي"

ي هاشود كه سازگار و مطابق با نرممي آن قدر عادي جاسازي "خانواده"مانند اي پديده
شود. بسياري از زنان هنوز در كليشهمي طبيعي زندگي بشري به باور عمومي خورانده
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ي دست و پاگير نظام مرساالر اسيرند و بديل ديگري را براي خود متصور نيستند ها
  شمارند.مي س زن، مترادفرا با جن "كار خانگي"هنوز فرزندآوري وانجام 

يي مانند پرستاري، هاسرمايه فرهنگي كه در اختيار زنان است، آنان را به پذيرش شغل
دارد كه درآمد اقتصادي مي معلمي، آرايشگري، كار در مهد كودك و منشي گري وا

كمتري دارند. در نتيجه درآمدهاي آنان مكمل درآمد مردان است و بدين لحاظ در 
  شود.مي نسبت به آنان اعمال هاو دستمزد، انواع كاستي قانون حقوق

بايد قوانين كنترل در باروري و سقط جنين در اختيار دين و مي براي حفظ نهاد خانواده
دولت قرارگيرد. تن زنان بايد به عنوان ابزار لذت جنسي و سكس تعريف شود. صنعت 

مي كازينو و فضاي مجازي ايجادپورنوگرافي درآمد هنگفتي در توريسم، هتلداري، بار، 
  كند.

دانند ولي از سويي ديگر به مي اديان توحيدي از يك سو تنبيه و كنترل زنان را موجه
 "فرزندآوري "كنند كه زياده روي نكنند و حامي زنان باشند تا مبادا مي مردان گوشزد

  آنان مختل شود و آسيبي ببيند!

  هم معتقد است كه: ي راديكالهايكي از فمينيست ماريا ميس

تقسيم جنسي كار(به دليل تقسيم اوليه در توليد انسان به وسيله زنان)، پيشگام تقسيم 
ي كار است. بدون تقسيم حوزه عمومي و حوزه خصوصي و كار زنان خانه دار( دارسرمايه

  توليد و بازتوليد نيروي كار)، كار كارگران در بازار كار ايجاد نمي شد.

اين معناست كه رشد طبقات اقتصادي بر پايه اختصاصي شدن كار، ذاتاً  اين استدالل به
با برقراري كنترل پدرساالرانه بر زنان كه توليدكنندگان اصلي زندگي هم در شكل 
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تقسيم جنسي بيولوژيك و هم در شكل اجتماعي هستند، درهم تنيده شده است، اولين 
  ي است.دارسرمايه، پايه تقسيم كار در نظام كار

براي حفظ نهاد خانواده  هاي نظري و عملي، انواع و اقسام مقاومتهاعليرغم پيشروي
دولت، سينما، فضاي مجازي و ماهواره همه به نوعي عليرغم  -گيرد؛ كليسامي صورت

ي قانوني و فرهنگي، تحت لواي فمينيسم ليبرال و محافظه كار و طرح هاعقب نشيني
 "خانواده اي"همچنان در تكاپوي حفظ نهاد "مردانبرابري زنان و "شعارعوامفريبانه 

يي از جوامع، مشروعيت خود را از هاهستند كه از هم اكنون و در شرايط فعلي در بخش
    دست داده است.

  كند كه: مي گويد به درستي اذعانمي ماركس آنجا كه از كار و ارزش افزوده سخن

تماعي در شكل كاال يا پول تعريف توان انباشت ثروت اجمي سرمايه را مطابق معمول
  اجتماعي است.اي كرد اما درعين حال به اساسي ترين شكل، رابطه

دهد تا به كميت و كيفيت نيروي مي آفريند و تداوممي اين رابطه اجتماعي خانواده را
كار مورد نيازش اضافه گردد اما درعين حال نمي تواند كل چيزي را كه در نتيجه كار 

آفريند كه مي سياسي را - شود تسخير كند، چرا كه خود نوعي توليد زيستيمي آفريده
قابل سنجش و اندازه گيري با زمان مصرف شده براي توليد يك كاال نيست و قابل 

سرمايهتسخير هم نخواهد بود و آن انديشه يك زندگي اجتماعي است كه به تسخير 
كه خانواده نه نهادي مقدس بلكه ي درنخواهد آمد و اين انديشه اعالم كرده است دار

  واپسگرا و ارتجاعي است و انسان پيشرو، از آن گريزان است.
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   ي متأخر و وضعيت زناندارسرمايه
  سمانه صدر

 مقدمه

داري و تضادهاي دروني منطق سرمايه، سازمان  هاي ادواري نظام سرمايه بحران
تسهيل انباشت و گردش سرمايه،  كند تا به منظور اجتماعي اين نظام را ناگزير مي

هاي متفاوت و گاها متناقضي را در قبال نيروهاي اجتماعي اتخاذ كند. اين  سياست
ها بنابر شرايط رونق يا ركود و منافع سرمايه و صاحبان آن طيفي از انعطاف و  سياست

آميز و استثمار  سازش با نيروها و گروههاي داراي منافع متضاد تا سركوب خشونت
هاي مختلفي براي  گذاري ها منجر به نام گيرد. همچنين اين سياست اعف را در بر ميمض

  داري شده است. هاي تاريخي سرمايه دوره

داري مالي باز  نئوليبراليسم كه با عناوين مختلفي چون بنيادگرايي بازار آزاد و سرمايه
برون رفت از بحران ي است كه به عنوان راه حل دارسرمايهاي از  شود مرحله شناخته مي

هاي آن آغاز شد و با انتخاب رونالد ريگان و مارگارت تاچر به  زمزمه 1970ي  دهه
رياست جمهوري اياالت متحده و بريتانيا، به عنوان ايدئولوژي نظري و سياست عملي 

ها و اهدافي  ي متأخر تثبيت شد. اين ايدئولوژي با دستمايه قرار دادن سياستدارسرمايه
سپاري  هاي دولت از طريق برون هاي گسترده، كاهش هزينه سازي صيچون خصو

خدمات اجتماعي دولتي به مؤسسات خصوصي، كاهش تدريجي و در نهايت حذف نقش 
هاي مالي  ويژه بخشه هاي اقتصادي ب زدايي از حوزه اي دولت در اقتصاد، مقررات مداخله

ارگري و اقشار فرودست، هاي ك ي كارگر، اتحاديه اقتصاد و سركوب گسترده طبقه
حاصلي جز احياي قدرت طبقاتي بورژوازي و افزايش شكاف طبقاتي نداشته است. 
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اقتصاد بازار آزاد در جستجوي بازارهاي جديد و نيروي كار ارزان و با هدف تسريع 
هاي واهي مانند انترناسيونال فرهنگي، روند  ها و توجيه فرايند انباشت مداوم و با بهانه

هاي فناورانه و اطالعاتي سرعت بخشيد و در  گيري از پيشرفت ازي را با بهرهجهاني س
كش در كشورهاي جهان  كشي و استثمار طبقات و اقشار زحمت اين راستا عالوه بر بهره

هاي اين جوامع تحميل  هاي ساختاري مبتني بر افكار نئوليبرالي را بر دولت سوم، تعديل
(ركود تورمي)،  ري فزاينده عليرغم تورم سنگينكرد. حاصل امر فقر گسترده، بيكا

هاي درآمدي و اجتماعي، گسترش  ي ميليادرها، نابرابري بوجود آمدن يك شبه
سازي  هاي اجتماعي همچون روسپيگري و اعتياد و ... در اين كشورهاست. جهاني آسيب

اي همچون  و اقتصاد بازار آزاد، مسايل داخلي جوامع غيرغربي، بويژه جوامع خاورميانه
هاي نظامي، تضادهاي قوميتي و مذهبي  هاي داخلي، ديكتاتوري استبداد سياسي، جنگ

دهد و  داري جهاني قرار مي و مسائل فرهنگي را در كنش و واكنشي مستقيم با سرمايه
سازد. بنابراين تحليل  كنندگي امر اقتصادي را بيش از هر زمان ديگري آشكار مي تعيين

المللي ناگزير از  و چه در سطح بيناي ي چه در سطح ملي، منطقها هر وضعيت و مسئله
شك تاريخ  انه است. تاريخ جوامع اكنون موجود بيدارسرمايهدر نظر گرفتن ساختارهاي 

رو اگر خواهان  المللي است؛ از اين ي هژمونيك بين انهدارسرمايهمواجهه با مناسبات 
و فرهنگي و سياسي و تضادهاي  شناخت علمي و تاريخي ديگر مناسبات اجتماعي

ي هستيم ناگزيريم زمين بازي خود را اقتصاد دارسرمايهمختلف موجود در جوامع 
هاي اجتماعي را مورد  سياسي قرار دهيم تا تأثير تحوالت اخير اقتصادي بر وضعيت

  موشكافي قرار دهيم.

ستثني بررسي مناسبات جنسيتي و وضعيت زنان به طور خاص نيز از اين قاعده م
داري و بويژه  نيست. زنان و دگرديسي نقش، وضعيت و موقعيت آنان در عصر سرمايه

ي بدست آمده يا اعطا شده به آنان، همواره مورد توجه و نقد  هاي ادعا شده آزادي
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پردازان، كنشگران و حتي دولتمردان مختلف قرار گرفته است. ورود زنان به بازار  نظريه
از نيروي كار ارزان آنان و دستيابي به استقالل اقتصادي كه به گيري سرمايه  كار، بهره

ه ها كليد رهايي زنان است، از سويي نقش و موقعيت زنان، ب زعم بسياري از فمينيست
ي كارگر، را در توليد اجتماعي دگرگون ساخته و از سوي ديگر آنان را  ويژه زنان طبقه
ي عمومي كرده است. اما اين  عرصه گران فعال اجتماعي و سياسي وارد در مقام كنش

ي در كنار و دارسرمايهي ماجراست. ناگفته پيداست كه سازمان اجتماعي  سويه تنها يك
ي حداقلي سياسي، اجتماعي و اقتصادي براي هاي آزادي رغم فراهم كردن زمينهبه 

زنان، مناسبات جنسيتي مردساالرانه را در راستاي منافع و مقتضيات روز خود به 
هاي  كننده موقعيت دهد تا بتواند زنان را در مقام اشغالمي ي ديگري از نو سازمان گونه

فرودست جنسيتي حتي بيشتر از مردان مورد استثمار قرار دهد و در اين راه حتي از 
هاي مذهبي نيز روي برنمي تابد. به اين ترتيب زنان در مقام جنسي  توسل به ايدئولوژي

كنند، بيشتر از هر زمان  عفي از ستم و سركوب را تجربه ميكه اشكال متنوع و مضا
ي اشكال  داري به عنوان سيستم توليدكننده و بازتوليدكننده ديگري در مقابل سرمايه

  كنند. آرايي مي استثمار صف

ي دارسرمايهاي مختصر به وضعيت زنان در  ي حاضر بر اين است تا با اشاره نوشته
به عنوان جنبشي مترقي در مقابل ساختارهاي ي جنبش زنان  متأخر، رابطه

ويژه جنبش ه ب -هاي موجود عليه اين سيستم دارانه با ديگر جنبش سرمايه-مردساالرانه
  ها را مورد بررسي قرار دهد.  و لزوم اتحاد اين جنبش -كارگري

  زنان و توليد اجتماعي

ليدي از جمله نيروي كار ي سرمايه و نيروهاي تو هاي بازار آزاد، گردش آزادانه از الزمه
در فراسوي مرزهاي جغرافيايي است. هدف، به حداكثررساندن سود، كشورهاي 
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كند تا به منظور پايين نگه داشتن دستمزدها، مرزهاي خود را  داري را ناگزير مي سرمايه
به روي نيروي كار ارزان مهاجرين باز كند و يا براي استفاده از اين نيروي كار به 

اي روي بياورد. زنان از همان  اي و نيمه حاشيه اري در كشورهاي حاشيهگذ سرمايه
دارانه، با دستاويز  ي صنعتي سرمايه ي توليد اجتماعي در جامعه ابتداي ورود به عرصه
ي بازتوليد نه توليد اجتماعي، همواره به عنوان نيروي كار ارزان  تعلق زنان به عرصه

  اند.  مورد سوءاستفاده قرار گرفته

بري  هاي استقالل مالي و اقتصادي زنان و سهم كردن زمينه رغم فراهمبه داري  سرمايه
كردن آنان و سوق دادنشان به  هاي اجتماعي و سياسي، با پرولتريزه آنان از عرصه

دهد. پرداختن زنان به  كشي و استثمار قرار مي اي، آنان را مورد بهره بازارهاي كار حاشيه
شوند با دستمزد كم، امنيت شغلي پايين، شرايط  ه قلمداد ميكارهايي كه سنتا زنان

داري آنچنان كه  كاري نازل، عدم امكان سازماندهي و ... نشانگر اين است كه سرمايه
بايد و شايد در مسير آزادي زنان از قيد و بندهاي مردساالرانه گام برنداشته است. 

ي افزايش  رهايي زنان به واسطه ي پردازند انگاره كيفيت مشاغلي كه زنان بدانها مي
ي  شان در توليد اجتماعي را با چالش مواجه كرده است. نقش دوگانه كميت ايفاي نقش

دار، هم به عنوان كارگر مزدي و هم به عنوان كارگر خانگي بدون مزد، بار  شاغل ـ خانه
  مسئوليت مضاعفي را به زنان تحميل كرده است. 

هاي  رداري از نيروي كار ارزان زنان ناگزير از اتخاذ سياستب داري به منظور بهره سرمايه
ي عمومي دارد كه در اين امر  دو سويه است: از طرفي نياز به كشاندن زنان به عرصه

ي زنان و فعالين جنبش زنان را به همراه داشته است.  همراهي خواسته يا ناخواسته
هاي  نان از بخشي از مسئوليتپيوستن زنان به توليد اجتماعي نيازمند اين است كه ز

خانگي خود فارغ شوند. اين كار از طريق اجتماعي شدن بخشي از كار خانگي و ورود 
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كار خانگي تا حدودي ميسر شده است. شمار روزافزون ي ي جديد به عرصههاژي تكنولو
سپاري  ها و برون ها، مهدكودك شويي ها، خشك خدماتي چون غذاهاي خانگي، رستوران

هاي پيوستن زنان به كارهاي مزدي  از كارهاي خانگي به كارگران خدماتي زمينهبخشي 
ريزي توجيهي براي پرداخت دستمزد كم به  را فراهم كرده است. از سوي ديگر طرح

هاي مردساالرانه و  دارد كه با دستمايه قراردادن ايدئولوژي داري را بر آن مي زنان سرمايه
دانند، كار  و نقش آنان را همسرداري و تربيت فرزند مي مذهبي كه جايگاه زنان را خانه

زنان را نه ابزاري ضروري براي تأمين معيشت بلكه كاري اضافي و در بهترين حالت 
كمك خرج به حساب آورد و اين به معناي پرداخت دستمزدي كمتر از دستمزد مردان 

كند. توسل به  مي داري از اين كار هدف ديگري را نيز دنبال به آنان است. سرمايه
نشيني زنان نه تنها با پايين نگه داشتن دستمزد زنان، دسترسي به  هاي خانه ايدئولوژي

كند مي كند بلكه در راستاي نياز بسيار ضروري ديگري عمل نيروي كار آنان را ميسر مي
داري ضروري  نشيني زنان در سرمايه و آن نياز به كار خانگي بدون مزد زنان است. خانه

شان عنصر اصلي  ي نيروي كار و كار خانگي ست چرا كه آنان توليدكنندها
هاي  ي وارثان دارايي ي نيروي كار است. رحم زنان هم توليدكننده بازتوليدكننده

كند. در واقع مي خصوصي است و هم نيروي كار مورد نياز بازارهاي سرمايه را فراهم
سرمايه ي صر حياتي در انباشت اوليهكند عنمي رحم زنان همانطور كه فدريچي تأكيد

داري هم  ي سرمايه روست كه مادري و تربيت فرزند در جامعه آيد. از همين به حساب مي
از اهميت ممتازي برخوردار است. در  دارسرمايهدر طبقات كارگر و هم در طبقات 

در  ايران نقش و عملكرد محرز ايدئولوژي مذهبي در تكريم مادري و همسري،ي جامعه
كند. با  ي زنان عمل مي ي بويژه در مسئلهدارسرمايههماهنگي و همسويگي با منافع 

ي هاي نه در به خانه راندن زنان براي ايفاي نقشدارسرمايهاي،  وجود چنين ايدئولوژي
  شود و نه در توجيه دستمزدهاي نابرابر زنان با مردان. شان با مشكل مواجه مي خانگي
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هاي تحصيلي و شغلي رو به فزوني گذاشته  ه حضور زنان در عرصهي اخير ك در دو دهه
سرمايهاند، دولت  ي اجتماعي شدههاو زنان خواهان حضور هر چه بيشتر در فعاليت

گزاري در جهت محدود كردن زنان برآمده است.  و قانون هاانه ناگزير از اتخاذ سياستدار
ي استخدامي هااولويتي ترين مرتبه هاي استخدامي كه زنان مجرد را در پايين سياست
ي نرخ نزولي رشد جمعيت، زنان را به  هاي جمعيتي كه با بهانه دهد و سياست قرار مي

  هستند. هاگزاري گونه سياست ي اخير اين كند، دو نمونه فرزندآوري بيشتر ترغيب مي

اهش سازي و ك هاي خصوصي ي متأخر با سياستدارسرمايهعالوه بر موارد ياد شده، 
ناپذيري را به اقشار فرودست جامعه تحميل  هاي جبران شك آسيب خدمات اجتماعي بي

شوند. زنان سرپرست خانوار  ها را متحمل مي كند. در اين ميان زنان بيشترين آسيب مي
هاي دولتي منبع ديگري براي تأمين  كه در بسياري موارد جز خدمات و اعانه

ي خدمات درماني، بهداشتي و تأميني هر چه  از ارائهشان ندارند با امتناع دولت  معيشت
شدن زنان به سوي كارهاي  غلتند. زنانه شدن فقر، سوق داده بيشتر به دامان فقر درمي
فروشي ارمغان جهان نئوليبرالي براي زنان طبقات فرودست  پست، تجارت سكس و تن

  بوده است. 

  داري متأخر زنان و منطق فرهنگي سرمايه

داري به همراه ساختارهاي سياسي و  اشي بلوك شرق، نظام اقتصادي سرمايهپس از فروپ
ي  فرهنگي مالزم با خود به سازمان اجتماعي بالمنازعي نه تنها در كشورهاي پيشرفته

صنعتي، بلكه در تمام نقاط دنيا تبديل شد. سردمداران اين نظام كه از شبح كمونيسم 
ي به عنوان تنها دارسرمايهي هژمونيك كردن در هراس بوده و هستند همواره در راستا

ي مشروع  ليبرالي منطبق با آن به عنوان تنها نظام انديشهي ي توليد و انديشه شيوه
داري در راستاي گسترش هژموني خود ناچار از  كنند. سرمايه تقال كرده و مي
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اشكال هاي مختلف حيات خود  درازي به ابزارهاي فرهنگي مختلف است و در دوره دست
برداري  فرهنگي متناسب با منافع سرمايه را خلق، تشويق و يا از اشكال موجود بهره

  كرده است. 

اقتصاد بازار آزاد (نئوليبراليسم) نيز صرفا يك تغيير در فرم انباشت و گردش سرمايه 
ي انساني را وارد هانيست بلكه نظامي اخالقي است كه از ابتدا كوشيد تا تمام كنش

هاي اوليه و اساسي ليبرالي از  زار كند. به اين منظور تنها بازگشتي به انديشهقلمرو با
ها آمريكا كافي بود تا با سر دادن شعار  سوي مدافعان اصلي نئوليبراليسم و در رأس آن

بار به شكل ديگري احيا كنند. اگر  اي آزادي فردي، ادعاي مهد آزادي بودن را اين كليشه
ي فردي را براي در هم شكستن اشكال هاعار آزاديش 1960ي  هاي دهه جنبش
دادند، نئوليبراليسم با تأكيد و ترويج فرديت  ي دولتي تحميل شده سر مي مدرنيته

كند كه بنابر تأكيد ي آن هدف ديگري را دنبال مي خودخواهانه در شكل افسارگسيخته
  توان آن را ساختن رضايت از وضعيت موجود ناميد.  روي ميها

، سركوب و 1979ن اقدام تاچر و ريگان پس از تصدي رياست جمهوري در نخستي
هاي  هاي كارگري بود با اين توجيه كه همبستگي بار به اتحاديه ي خشونت حمله

اي آن مخل هر گونه آزادي فردي است. تاچر اعالم كرد  اجتماعي در شكل اتحاديه
هدف آنها نه ». فرد وجود دارندچيزي به نام جامعه وجود ندارد. تنها زنان و مردان من«

هاي  ي كارگر بلكه تضعيف امر جمعي و همبستگي زني طبقه تنها كاهش قدرت چانه
ي مبتني بر  ي اين اقدام و تبليغات فردگرايانه ي اشكال آن بود. نتيجه اجتماعي در همه

قيد،  گرايي بي مالكيت خصوصي متعاقب آن چيزي جز انزاوي فردي، اتميزه شدن، كثرت
پذيري شخصيت انساني از طريق  اطميناني كامل از سويي و انعطاف گسستگي و بي

پرداختن به ظواهر و نمودها، ايجاد نيازها و اميال فردي جديد و مقبوليت امر نو در 
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و ايجاد   ي مداخله سطح فردي از سوي ديگر نبود. تغييرات بوجود آمده چه نتيجه
تيجه بهره برداري از اشكال فرهنگي موجود و ي باشد و چه ندارسرمايهمستقيم توسط 

جاري در زندگي مردم، همخواني انكارناپذيري با منافع سرمايه داشته است. از سويي با 
يافته در مقابل  گيري هر نوع مقاومت سازمان از هم گسيختگي امر جمعي امكان شكل

جديد با ايجاد داري تضعيف شده و از سوي ديگر تأكيد بر امر نو و نيازهاي  سرمايه
بازارهاي مصرفي گامي در جهت بهبود و تسريع روند گردش سرمايه بوده است. بنابراين 

داري با يك تير دو نشان زده و شعار آزادي فردي را هم به منظور تضعيف امر و  سرمايه
گرايي مصادره   مقاومت جمعي و هم به نفع ركن اساسي شكل نوين خود يعني مصرف

  كرده است.

فرهنگي، آزادي خالق، متغير و متنوع بودن قواعد، فقدان عمق و تعلق خاطر به تنوع 
ي دارسرمايهظواهر در همنوايي خود با مفهوم فرديت و آزادي فردي، منطق فرهنگي 

شود. اين  بازشناخته مي» پست مدرنيسم«دهند كه تحت عنوان كلي  متأخر را شكل مي
ي فرهنگ و هنر، درهاي جديدي  در حيطهمنطق با تأكيد بر فرهنگ و گسترش آزادي 

ي با استقبال از امر نو و مورد استفاده دارسرمايهرا به روي بحران انباشت گشوده است. 
ي پيشين ذيل اشكال توليد كااليي، تماميت  قرار دادن نيازها و اميال سركوب شده

  ده است. توليد فرهنگ را به منظور حفظ بازارها در منطق توليد كااليي ادغام كر

ي ساختارهاي مردساالرانه و  ايران كه تحت سلطه زنان و به ويژه زنان جوامعي مثل
هاي حداقلي فرهنگي و اجتماعي نيز محروم  مذهبي، در بسياري از موارد از آزادي

هاي فردي قرار  هستند بيش از هر گروه ديگري تحت تأثير جذابيت شعار آزادي
هاي از پيش  ي ابژه ي، سياسي و مذهبي به مثابهگيرند. وجود ساخنارهاي فرهنگ مي

تعيين شده و قرار گرفتن حاكميت و دولت در رأس اين ساختارها كه حتي 
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(مانند سكس) را تحت كنترل دارد، منجر به  ترين روابط ترين و جزئي شخصي
ي ايران شده كه دولت را عامل مخل  اي تاريخي در نزد مردم جامعه گيري حافظه شكل

اي خواست نئوليبرالي كوچك شدن دولت به راحتي  شمارد. در چنين زمينه ميآزادي 
ي نئوليبراليسم در ايران را نيز  يابد. هژمونيك شدن انديشه قابليت دفاع و توجيه مي

مي شده را نفي هاي از پيش تعيين ي استقبال از فرديتي دانست كه ابژه توان نتيجه مي
هاي خاص مذهبي، فرهنگي و  ي محدوديت طرهكند. زنان كه براي رها شدن از سي

اي جز تقويت فرديت و پيشروي آرام و خاموش براي دور  ي اول چاره اجتماعي در وهله
زدن موانع ساختاري ندارند، بيش از ساير گروهها از خواست آزادي فردي و ضرورت 

فردي كنند. اين اقدامات مي هاي جنسيتي استقبال محدود شدن كنترل دولت در عرصه
در پيشبرد و بهبود وضعيت فردي زنان مؤثر بوده است؛ براي مثال ورود زنان به 

ي فرهنگي، هاهاي تحصيل و اشتغال و حضور و مشاركت روزافزون آنها در فعاليت عرصه
چه از اهميت  اما آن توان مثبت ارزيابي كرد. اجتماعي و سياسي را از بسياري جهات مي

ي جمعي منجر به هااست كه در نبود يا محدوديت آگاهيبيشتري برخوردار است اين 
انه چگونه و در چه راستايي از گسترش آزادي زنان و دارسرمايهعمل جمعي، نهادهاي 

  كنند.  برداري مي نيازهاي آنان بهره

همچنان كه اشاره شد بازتعريف شخصيت انساني از طريق پرداختن به ظواهر و كااليي 
مردساالرانه زنان را به تعلق هر چه بيشتر به ظواهر مصرفي  شدن روزافزون در بستري

دهد. گويي آزادي براي زنان معنايي جز آزادي در مصرف و خريد كردن  سوق مي
ترين و شايد نخستين هدف پروپاگانداي  يابد. از همين روست كه يكي از مهم نمي

هاي  گيري از رسانه هرهداري با ب دهند. سرمايه انه را زنان تشكيل ميدارسرمايهمصرفي 
ترين بينندگان تلويزيون به  دار را به عنوان پرمخاطب جمعي تصويري زنان خانه

كند. اهميت سطح و ظواهر، زنان بيرون  مشتريان اصلي كاالهاي مصرفي خود بدل مي
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ي تن  آمده از پشت برقع و پستوها را به جستجوي آزادي در زيبايي ظاهر و ارائه
كشاند. جالب اينجاست كه حتي در اين مورد نيز زنان به رغم  ميي خود  محصور شده

ي هاتصورشان از آزادي برخوردار نيستند بلكه با تالش براي جا دادن خود در قالب
دهند. گرايش  شده، تن خود را هر چه بيشتر در معرض كنترل و سركوب قرار مي تعريف

زيبايي و تخريب به ظاهر  هاي روزافزون به تبعيت از مد، افزايش پرشتاب جراحي
ي تن نشان از ابژه شدن فزاينده زنان در جهت رقابت براي لذت بردن مردان و   خالقانه

ي تعاريف محدود از آزادي زنان مثال آزادي  ي با ارائهدارسرمايهد. دارسرمايهسود بردن 
هاي  ي آنان را به مسيرهاي خودخواسته هدايت كرده و خواسته پوشش و حجاب، مبارزه

كند. همانطور  زنان را به يكي از سودآورترين ابزار خود مثال در صنعت آرايش تبديل مي
دهند حتي متغيرهايي مانند سطح تحصيل آگاهي نيز مانعي در  كه شواهد نشان مي

آيد و اين نشان دهنده  مقابل نيازهاي كاذب مصرفي ايجاد شده در زنان به حساب نمي
  براليسم و شعارهاي آن در بين زنان است.ي هژمونيك شدن نئولي درجه

زدايي و غير راديكال  ي اول، سياست اي در وهله ي سياسي چنين منطق فرهنگي نتيجه
هاي زنان به سمت  ي زنان است. دولت با سوق دادن فعاليت ها و مبارزه كردن خواست

دولتي  دهي فمينيسم هاي قانوني مثال از طريق شكل هاي فرهنگي در چهارچوب فعاليت
تري كه در  يابي زنان حول نيازهاي ضروري ، امكان تشكلهااو جي ي ان و تأمين هزينه

گيرند را محدود  مستقيم با منطق سرمايه و مردساالري مالزم با آن قرار ميي مواجهه
برد. مسائل اجتماعي مشترك زنان را به مشكالت روانشناختي تقليل  كرده يا از بين مي

هاي محدود و  ي برنامه كند. با ارائه شان دلخوش مي هاي يواشكي به آزاديداده و آنان را 
ليبرالي چون توانمندسازي زنان و كارآفريني براي آنان خود را منادي آزادي و بهبود 

  زند. وضعيت زنان جا مي
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  گيري نتيجه

ي چه به لحاظ فرهنگي و چه به لحاظ اقتصادي تحت دارسرمايهي  زنان در جامعه
ترين مشاغل اي ي كار مزدي زنان را به حاشيه ي هم در عرصهدارسرمايههستند.   سلطه
راند و هم با بهره گيري از كار خانگي رايگان زنان در راستاي بازتوليد كردن  مي

ي هادهد. در عرصه جسماني و عاطفي نيروي كار آنان را مورد استثمار مضاعف قرار مي
ي زنان را به هاش جلوه دادن روابط كااليي، خواستفرهنگي نيز با هژمونيك كردن و ارز

ي طبقه دهد. زنان كارگر و شاغل با مردان هم خود جهت ميي سمت منافع سودآورانه
ي  اند اما عالوه بر آن سلطه مشترك دارسرمايهي  خود در استثمار شدن توسط طبقه

ار و سلطه آنان را ي همزمان استثم كنند. تجربه ساختارهاي جنسيتي را نيز تجربه مي
توانند در مبارزه عليه هر گونه اشكال ستم، نابرابري و مي دهد كهمي در موقعيتي قرار

ي كه دارسرمايهسركوب جنبشي پيشرو را شكل دهند. رهايي زنان بدون سرنگوني نظام 
شود؛ بنابراين زنان در  در ذات خود سركوبگر، استثمارگر و سلطه جوست ميسر نمي

انه از دارسرمايههاي ضد خود ناگزير از همكاري و پيوستن به ساير جنبشي مبارزه
ي طبقاتي و كارگري هستند. گسترش دامنه و اشكال و ابزارهاي هاجمله جنبش

نماياند. مي را هاهاي سراسري و اتحاد بين جنبش سركوب، ضرورت سازماندهي جنبش
هاي ديگر يا در ذيل  به جنبشاما اين امر به هيچ وجه به معناي تقليل جنبش زنان 

ي زنان نيست. منطقي است كه زنان به هامثال جنبش كارگري قرار گرفتن فعاليت
ها و مشكالت مختص خود، جنبش مستقل خود را سازمان دهند. زنان  سبب خواست

ي خود دست به گريبانند  طبقه طبقات كارگر عالوه بر اينكه با مسائل مشترك مردان هم
ي دستمزد نابرابر در  د را نيز دارند. زنان ناگزير از مواجهه با مسئلهمسائل خاص خو

قبال كار برابرند؛ زنان با خشونت و آزارهاي جنسي از سوي كارفرمايان و در مواردي از 
سوي كارگران همكار خود مواجهند: زنان عالوه بر كارگر، مادرند و مرخصي زايمان و 
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ي توليد اجتماعي است.  آنان در عرصه اخراج پس از بچه دار شدن، مشكل خاص
انه به دليل موقعيت دارسرمايهي ضدهابنابراين زنان عالوه بر پيشرو بودن در جنبش

فرودستي مضاعفشان، بايد خواهان تشكيالت و جنبش مستقل خود براي پيشبرد 
   هاي ديگر باشند. ي جامعه و جنبش  ي مردساالرانههااهداف و مبارزه با جنبه
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 و رفتن همسايه ام افروختم من چراغم را در آمد

  در يك شب تاريك
  شهناز نيكوروان

  
خاورميانه در آتش حرص و طمع سودورزي امپرياليسم و  اين روزها كه جهان و به ويژه

تواند در مي يي كههاو بي راه هاسوزد، بحث راه حلمي ي جنگ افروز منطقههادولت
خصوص در اين منطقه كارساز باشد، به چالش بزرگي پيش روي  دستيابي زنان به

ي هاجنبش زنان تبديل شده است. از زنانه كردن مجلس ايران و افغانستان تا فعاليت
ي متفاوت، از فمنيست هاو شعارهاي برابري طلبانه از ديدگاه هابا نام هافمينسيت

  ي چپ و ماركسيست. هااسالمي گرفته تا فمنيست
و مبارزه ديگري از جنبش  يشيوه و آن بايد در عمل ديدهم را  زهاي ديگريچياما 

. قرار دارد زنان در منطقه خاورميانه است كه بسيار پر رنگ است و در صدر اخبار جنگ
 با ديدگاهي مردمي. زنان و دختراني و از جنس و طبقه خودشان، از مردم مبارزان زني

هيچ كدام  ،ت و نه نمايندگان زن بيشتر در مجالساز كوباني كه به باورشان نه اصالحا
ي و دارسرمايهبه طور واقعي جوابگوي نابودي نظم حاكم بر زندگي زنان در جامعه 

ي زن و مرد هاو پارلمانتاريست هاديكتاتوري نيست. آنان به اين باورند كه اين پارلمان
ا در خاورميانه برافروخته مشاركت دارند كه جنگ ر اييدارسرمايهنظم تداوم با هم در 

كند مي و در جاي جاي سراسر دنيا تمام بشريت، از زن و مرد و كودك را استثمار ستا
به دنبال سخت تر كردن شرايط  "بشردوستانه"و هر روز تحت عنوان قوانين به اصطالح 

كه صاحبان و توليد كننده بيش از نيمي از ثروت جهان  استزندگي براي مردمي 
حالي كه سهمي جز قوانين ستم بر زنان با حمايت بنيادگرايي مذهبي و  هستند در

  بمب وموشك ندارند.
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ي زنان دوش به دوش مردان هستيم كه در هاما شاهد شكل گيري ارتشدرجهان امروز 
و به تازگي در افغانستان براي به دست آوردن صلح ، آزادي  خاورميانه و امريكاي التين

از زن ومرد وكودك وپير وجوان قدم به عرصه ميدان گذاشته  وبرابري براي مردم اعم
اين شعار تمام  "جنگيدن براي صلح، نه براي به آتش كشيدن وغارت كردن"اند. 

  بازند.مي جنگند و جانمي ي مبارزي است كههاانسان
ما شاهد شكل گيري نيروهايي از زنان و دختران در كوباني هستيم كه از بدو تولد ستم 

يده اند. بسياري از آنان حتا سواد خواندن و نوشتن ندارند اما با مشق زندگي به را چش
 خوبي آشنا هستند. دختران بسياري كه در سنين بسيار پايين بايد به نكاح مرداني در

 آمدند كه جاي پدر و پدر بزرگ آنان را داشتند. اما اين دختران نوجوان و جوان خودمي
ي گرسنه و داد و ستد دختران بيزارند كه از تمام هاشكم دانستند كه نه تنها ازمي

ي حاكم بر زندگي خود و مادرانشان نيز بيزارند و به هازجرها و تحقيرها و خشونت
باشند. آنان دوش به دوش مردان با داعش مي دنبال ايجاد نظم نوين در منطقه و جهان

د، توانستند مردان را به جنگند و به راستي چون درد را يافته انمي و دشمنانشان
 همراهي و همرزمي وادار كنند و براي دنيايي عاري از هرگونه روابط غيرانساني تالش

  كنند.مي
  

مطرح است كه مايل هستم به آن بپردازم.  "جنبش مستقل زنان"اما بحثي پيرامون 
ي هااين مساله كه بايد تشكل مستقل زنان را براي برابري به وجود آورد، سرلوحه بحث

 بحثآيا اين يعني چه؟  "تشكل مستقل"توان فهميد كه مي فمينيستي است. كمتر
ي اجتماعي وسياسي هازنانه ومردانه كردن همه جنبه تقسيم و ماحاصل ايدئولوژي

پوشيده نيست خود فمينيسم مانند هر ايدئولوژي  بركسي نيست؟مسلط بر جامعه ما 
از هر زماني بخشي از فمينيسم مطرح در ايران شاخه دارد. ولي امروز بيش  هاديگري ده
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حكومت كنار امده است و چيزي كه احزاب خجول سياسي نمي توانند  ي ازبا بخش
 عنوان كنند، از طريق اين نوع فيمنيسم با برچسب حق خواهي و مظلوم نمايي عنوان

   شود.مي
گري زنان جدا كساني هم معتقدند كه بايد تشكل مستقل كار ،در اين فضاي هرج و مرج

گويند از اين زاويه مي از مردان در محيط كار بوجود آيد. اگر دليل آن را جويا شويم،
  توان مشكالت زنان را پيگيري كرد.مي است كه راحت تر

 .اين موضوع هم مرده ريگ دوران افراط و تفريط سياسي دهه شصت استبه نظر من 
در زندگي اسي گرايش پيدا كردند و به مبارزات سيدر آن سالها زناني كه برخي از 

كاسه  ،ي جنسيتي و ناماليمات روبرو شدندهاروزمره و عادي در طول زندگي با تبعيض
شكنند ي سياسي و تشكيالتي ميهاكوزه اين شكست و شرايط شخصي را روي ديدگاه

البته اين نكته را هم نبايد  و آن را ناشي از فرهنگ مردساالر سرمايه نمي بينند.
داري هم اين است كه به اصطالح با راموش كرد كه سياست حاكم بر كل جهان سرمايهف

هاي حساب شده، پنبه چپ را بزنند و به جاي نقد هر گونه تحريف و يا بزرگنمايي
علمي قالب كنند. هر چند بررسي نقاط ضعف جنبش چپ در مورد مسايل زنان جاي 

  خود را دارد.
مبارزه از اين موضوع غافل هستند كه ايدئولوژي مسلط حاميان مستقل كردن زنان در  

با جدا سازي زنان در وسايل حمل و نقل، مدرسه، دانشگاه، محيط كار و در انتها حتي 
كنيم ديگر حتي امكان مي در مراسم عروسي و عزا باليي بر سر ما آورده است كه تصور

گاه پذيرفته اند كه مراوده را بسته است. يعني ناخودا مبارزه و دستيابي به راه جديد
زنان با درك  ي است و ايندارسرمايهزنانه راحت ترين نوع ارتباط گيري حتي با جامعه 

  كنند. مي مردساالرانه در جهت تحكيم بيشتر شرايط مردساالري حركت
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جاي ترديد نيست كه تفكر مردساالرانه چه در زمان نظام سلطنتي و چه در بحبوحه 
وران پسا حكومت سلطنتي آگاهانه فضا را براي مردانه كردن زندگي ي نسبي دهاآزادي

سياسي اجتماعي بر زنان آماده كرد، گرچه در زمان پسا سلطنتي، براي مدتي كوتاه، 
شرايطي بوجود آمد كه كارگران زن بتوانند با فشار آوردن به مديريت امكان داشتن 

شيردادن به كودك، ناهار و تا مهدكودك در محيط كار، سرويس اياب و ذهاب ، ساعت 
ما هر روز  پس از آن حدي حقوقي برابر را به دست آورند اما از طرفي نيز در دوران

 شديم.  هااين خواستهپيگيري شاهد كم رنگ تر و كمتر شدن 

طالبان در افغانستان، بايد در پستوي  يهاامروز زنان در كشور ما هم راستا با ديدگاه
سال قبل مبارزان سياه  50كه  ايب وسايل نقليه بنشينند. (مسالهو كابين عق هاخانه

 پوست برايش مبارزه كرده اند و آن را به دست آورده اند) اكنون اين حقوق ابتدايي به
ي اساسي جنبش زنان ايران تبديل شده است. بايد بپذيريم كه جامعه هايكي از خواسته

را براي گرفتن  هاز ظالمانه ترين شيوهي ايران از لحاظ كيفيت آن يكي ادارسرمايه
مي اگر چه به خوبي و وضوحدارد.  ارزش اضافه از زنان با پوسته مذهبي را به همراه

 دانيم كه مردان قانون گزار و سياستگزاران نطام آموزشي و فرهنگي جامعه نقش اصلي
ته باشد كه ضرورت داش را در اين ستم مضاعف بر زنان داشته اند اما به نظر نمي رسد

  اين گونه گفتمان در محافل كارگري گسترش پيدا كند.
ي درسي و آموزشي به مبارزه هادر دوران سلطنتي بخش عمده مبارزين زن ما از محيط

كشيده شدند و بسياري از آنها با فداكاري بي نظيري راه مبارزه را روشن تر كردند و در 
دست داده اند و در ادامه آن دوران ي دهه شصت بسياري جان خود را از هاسياهچال

ي هافشار استبدادي پس رفتن سيستم آموزشي و از دست دادن تمامي حمايت
 .كنندمي اجتماعي و قوانين، اكنون زنان در شرايط بسيار سختي زندگي
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اگر نتوان مبارزات زنان را از سطح جداسازي جنسيتي و كمپين يك ميليون امضا و 
  بود.  ايرد، نبايد منتظر معجزهب فراتر زنانه كردن مجلس

در سه دهه گذشته سازماندهي زنان در بسياري از كشورها از جمله ايران بسيار 
دارا هستند. اين  ايي ويژههاي اجتماعي نقشهاچشمگير بوده است. زنان در جنبش
زنان تحميلي است  يهاخواستتوان ديد. مي شرايط را در كلمبيا، مكزيك تا كوباني

. نبايد انتظار داشت كه مهدكودك در محيط كار به اين راحتي بوجود آيد، انتظاري نه
برابري دستمزد، حق اشتغال نياز به مبارزه بيشتري دارد. براي همين است كه نبايد 
منتظر هشت مارس شد تا براي زنان سمينار گذاشت. خواست زنان در تمامي شئون 

به آن اشاره شد نه تنها مستقل از مردان كه  ييهاجامعه بايد مطرح باشد. جنبش
كنند. نبايد مي نيستند بلكه پيشقراول خواست مردان هم هستند و مردان را نيز رهبري

مطالبات مردانه را مطرح كرد و با جداسازي مبارزه به زنان و  ،از ديدگاه برابري طلبي
 مردان كار را دو برابر كرد.

وازي بسيار در جنبش زنان رخنه كرده و مبارزه بينيم بورژمي براي همين است كه ما
مبارزه عليه تبعيض جنسيتي بخشي از  كند.مي زنان را محدود به مسائل جنسيتي

ي موجود سرشار از خواستههامبارزه برابري خواهانه است. در شرايطي كه تمامي رسانه
كشانند كه بيشتر در جهت تثبيت مي ييهاي زناني است كه مبارزه را به سطح رفرمها

قدرت هستند ، زمان آن رسيده است كه نشان داده شود مبارزه زنان از بخش مبارزات 
جدا  هابهداشتي، پوشاك تا قالي بافي -پتروشيمي، كارخانجات دارويي - در معادن

 نيست و يك مبارزه سراسري است .

ه جواب گوي دليل مبارزاتمان در جامع "هاي برترفيمنيست"به جاي اينكه ما به اين 
  آيد؟مي باشيم بايد بپرسيم كه خواست شما از دل چه مناسباتي بوجود
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  پرسش و پاسخ:

  اول: گرپرسش
 . همان طور كه اين دوستمان اشاره كردندي خوبي شدهابحث فوائد، كارگرمكانيك: 

. بچهكاري بوده تا االن كم .بشوند جنبش زنان ي كارگري بايد وارد اين مباحثهابچه
مارس كه مي8دهند و شود يك اطالعيه مياول ماه مه كه مي ،هاي جنبش كارگري

زن  زند وخط مي(كارگرش را )مردش را  يدهند فقط كلمهشود هم يك اطالعيه مي
گويم بايد بگويم كه عميق تر به اين مساله بپردازيم. اما از اين گذارند. اما من ميمي

فكر كنم مساله  هاي خوبي كرديد بحث منشا خانواده و... اما. بحثال دارمخانم سو
  ؟ "در چارچوب خانواده زن پرولتر مرد است"كه : چرا است اين  ما كليدي
ند... از صحبت كن ندخواستسخنران دوم بحث راجع به مطلبي مي: دوم گرپرسش
در اين رابطه نظر د اگر امكان دارد ندارنظراتي يتي سبخش چپ جنبش فمين جمله

 را بگوييد. هانش چپ فمينيستج

ي سخنران اول موافق بودم به جز قسمت هاحرف يبا همهاين كه اول : ومس گرپرسش
آخرش كه اين خانم هم به آن اشاره كردند. اين كه گفت اول بايد انقالب صورت بگيرد 

ق بيافتد. اين به نظر و بعد بايد كار فرهنگي انجام شود و زماني طول بكشد تا اين اتفا
حقوق زن و مرد من اتوپي است. انقالبي رخ نمي دهد مگر اين كه ما به آنجا برسيم كه 

 مساوي باشه. يعني اين قوانين جامعه 

ولي اين ما هستيم كه قوانين را قبول مي .كنهي طوري است كه اجحاف ميدارسرمايه
داعش با آن همه . مثال حتا كنيم يا نه. در زمينه مسايل مختلف همين گونه است

آن جوامع كار حاكم كند. در بعضي جوامع خواهد وحشيگري اش نتوانسته آنچه را مي
انقالب  ،ما تا خودمان متحول نشويم .متفاوت بودند انچون مردمش. خودشان را كردند



1394دي ماه                  رابطه جنبش زنان و جنبش كارگري                      كانون مدافعان حقوق كارگر  

 

٤٢ 
 

به وقوع نمي انقالب كارگري كه مد نظر همه است،  ياسوسياليستي يا انقالب اجتماعي 
  خواهيم .ند. اگر هم واقع بشود آن چيزي نيست كه ما ميپيو

 "آقاي چپ"مساله ديگر اين دوست عزيزمان كه صحبت كردند با آن مثالي كه از آن 
در نظر نمي گيرند.  مردساالريرا در ابقاي نظام  هانقش خود خانم ،، به نظر منزدند

گوشتي كه درست ميمانند آب كنيم.چون ما انسانيم در فرهنگ مشخصي زندگي مي
و آقايان مشتركا با هم اين نظام  هااگر شور شود كاري نمي شود كرد. خانم ،كنيم

 قانون و كه فرهنگ و هستيم ما جز ما كسي نيست. هبرند. بمردساالري را پيش مي
و كه چه نقشي داريم ، اين تا زماني كه ما نقش خودمان را نفهميم سازيم. ودولت را مي
بايد اگر قوانين عوض شود.  چيزي عوض نمي شود حتاشرايط را تغيير داد، چگونه بايد 

  نقش هم مرد هم زن را درنظر بگيريم.
هايي كه زدند درست است اما فقط يك نكته را حرف يهمه ،در رابطه با سخنران آخر

. "اشتغال"باشد نه  "توليد اجتماعي نقش زنان در"ناقص گفتند و اينكه بحث بايد 
ولي نقش  ،زن باشند يندرصد شاغل70درصد جامعه زن باشند، 60گويم اگر وقتي مي

مانند يك كارگر ساده كار ميو زنان  ،آن سي درصد باشد ياساسي در توليد به عهده
نقش زن در توليد اجتماعي همه چيز مورد كنند. در بحث ايشان اگر صحبت شود در 

ي است كه در اينجا و يا هر جاي و اصلي ترين بحث حل مشود و اين بحث اساسي است
   ديگر مطرح است.

آيد هر چيزي يك پيش شرطي دارد. پيش شرط برابري زن و مرد چيست؟ يكي مي
گويد اول بايد انقالب يكي ديگر مي .ومي گويد بايد اول انقالب سوسياليستي شود

د رييس گويد زن بايگويد زن اول بايد برود سركار ، يكي مييكي مي .بورژوازي شود
جمهورشود. به نظر من بايد نقش زن در توليد مشخص شود. جامعه سوئد را نگاه كنيم، 

خودمان را نگاه كنيم. دسترسي به آمار كه االن  يعراق و جامعه جامعه افغانستان و
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 ، قاعدتا زنبينيم كه هرجا كه نقش زن در توليد اجتماعي بيشتر استنداريم ولي مي
نقشش در جامعه بيشتر است و  فاهش هم بيشتر است، درخانه ...، رآزادي بيشتري دارد

...  
زماني كه نتوانيم اين برابري را در توليد اجتماعي براي زن و مرد ايجاد كنيم همواره  تا

  آوريم خانه و...روم سركار، پول را ميمثال نگاه كنيد من مي اين نابرابري وجود دارد.
ها، و ارزش هاو باور هاسنتافكار و تغيير ذهينت،  با توجه به اين كه: مچهار گرپرسش

ي طوالني صدساله است چرا بسياري از هانيازمند زمان كار يك روز و دو روز نيست و
بقا (در  عينيات وشرايطگيرد و واقعيات بر مبناي بر مبناي ذهنيات صورت مي هاتحليل

ي هاگر شرايط و عرفبرخي كشورها واقعا شرايط بقاست. خط بقا مهم است) و دي
شود و پنهان مي هابسياري از تحليل اين عمق واقعيت در ملموس تر تحليل نمي شود و

شود و به آن توجهي نمي شود. و تاثير اين ذهنيات در تحليل واقعيات دور انداخته مي
ايران  سنتي مثل افغانستان و يخيلي بيشتر است. براي اين كه اين واقعيات در جامعه

  زيادتر است.  خيلي ان، تاثير عرف و سنتخودم
ي هاو تحليل هابررسيبرخوردهاا و اتوري در تيك سوال ديگر اين كه تاثير روابط ديك و

 ما چه اندازه است؟

در رابطه با مساله  مي خواستم از سخنران دوم درخواست كنم كه: مپنج گرپرسش
داشته ايم در طول تاريخ و  مادرساالري توضيحي بدهند كه آيا اساسا ما مادرساالري

 با مادر تباري توضيح بدهيد.را تفاوت آن 

نظر يكديگر را شنيديد و  ،از اين كه تشريف آورديد و با صبر و تحمل: مشش گرپرسش
 گويد: خيام شعري دارد كه مي .كنيد جاي خوشحالي داردزيه و تحليل ميجت

 دوستان بياييد به اتحاد دست بر هم بزنيم

  ط بر سر غم بزنيم / پاييز نشا
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  خيزيم و دمي زنيم پيش از دم صبح / 
 آن صبح بسي دم بزند كه ما دم نزنيم 

و هم پيچيده  يي كه اينجا شد آكادميك بودهااين صحبت يمن يك سوال دارم همه
توانيد اين كلمات و جمالتي كه اينجا واقعا چند درصد شما مي پرسماما از همه مي ،بود

بعد جامعه رها كنيد و جامعه  يادش بگيريد و در بدانيد و ،را پياده كنيد به كار برده شد
را از اين شرايط آگاه كنيد. بنده يك كارگرم و فقط اگر بتوانم به اصطالح در مطالبات و 

  زندگي و شرايطم و در خانواده ام  تغيير بوجود آورم كار درست انجام داده ام.
اين است كه چرا  ،است در ذهن منقت پيش از خيلي وموضوعي كه : هفتم گرپرسش

دهيم. ببينيد جنبش زنان در طول جنبش زنان را در مقابل جنبش كارگري قرار مي
يعني چيزي به  .تاريخ بوده از وقتي كه نظام اساطيري يا نظام انباشت شكل گرفت

فقط در اين صد ساله اخير نيست كه داشته ايم از مختص نام جنبش زنان 
جنش زنان اما  .جنش زنان داشته ايم داشته ايم، نباشت سرمايهزماني كه ا
نمي توانيم اين واقعيت را در نظر نداشته باشيم كه  به چه معنايي است؟مجرد و تنها

ه به مدد جنگاوران و كمردان فاتحان واقعي تاريخند. اين اسطوره هاي مرد بودند 
ها به وديعه مي دادند. چرا مردان اشراف زادگان مي آمدند و  سرزمين هاي دور را به آن

در هر جماعت فاتحي ساالر نباشند وقتي رونق بازارها و اخذ ماليات از كشتزارها و رمه 
ها به ضرب نيزه و شمشير آنان امكان پذير مي شود. و بنيان عمارت هاي تصميم 
 گيرنده. معابد و قصرها و مجالس مشورت برگزيدگان. مردان سلحشور درتمام اساطير

ذيرند، جز در يك يا دو مورد خاص. هركول در يكي از آزمون پملل واقعيات انكار نا
هايش مي بايست كمربند جادويي ملكه هيپوليت ، ملكه ي زنان جنگ جوي امازون را 
به دست آورد. زناني كه دلزده از نظام اسطوره اي اشراف زادگي و سلحشوري مردان، 

يل داده اند كه نقش مذكر ها تنها براي زاد و ولد ت ما تشكسجماعتي زنانه را در دورد



1394دي ماه                  رابطه جنبش زنان و جنبش كارگري                      كانون مدافعان حقوق كارگر  

 

٤٥ 
 

است و پس از آيين باروري ، اين نرها تارانده مي شوند. اوالد ذكور بعد از رسيدن به 
بالندگي از جماعت رانده ميشوند و دختران نگه داشته مي شوند براي تداوم بقا... 

  مي كنند.  جماعت زن بنيادي كه در جنگاوري بر هر سپاه مردساالري غلبه

اما اين  افسون غريزه يا نياز به تداوم قوانين نامحترم طبيعت است كه ملكه هيپوليت دل به 
هركول مي دهد و كمربند جادويي اش را بدون خونريزي مي بخشد. جواب مشخصي براي اين 
افسانه ي بي مكان و زمان وجود ندارد. تاريخ تمدن بدون تمركز هيچ وقت بوجود نمي آمد. 

تي مي گوييم تمام راه ها به رم ختم مي شود ويا اصفهان نصف جهان است، آيا نبايد اين وق
صب غهاي مطلوب را ناشي از استخراج و غارت و  شفرينآشكوه و عظمت و ظرافت را ، اين 

  منابع دوردستي بدانيم كه از هزار راه ممكن به اين مراكز تمدن سرازير مي شود؟

 هنياز به توليد ظريف و انبوه كاالهايش دارد. توليد و گردش بي وقف تمدن براي تكثير و تداومش
آن راز تداوم اين سيستم است. اين كاال مي تواند ظروف و زيورآالت سفارش شده باشد ، پارچه 
هاي پر نقش و ماليات بر توليدات  كشاورزي ودامي و انسان هاي اسير، اسير از سرزمين هاي 

رقي نمي كند زناني كه كنيز مي شوند يا مردان جواني كه غالم و  مغلوب و مردمان مغلوب ، ف
برداري امرد مي شوند. اينجا هنوزوارد ستم طبقاتي نشده ايم. ستم انساني و جنسيتي كه بهره

  جنسي را الاقل به مساوات تقسيم مي كند در هر دو جنس زن و مرد. 

ذرا مردان را در نظام سلطه توجيه پذير اين دليل خوبي مي تواند باشد كه نقش پر رنگ و تاثيرگ
كند. براي چاالكي در حمله و كشتار، براي انجام اموري كه مربوط مي شود به كنترل و ضبط 
امور ديگران. اين مردان هستند كه فارغ از هر دغدغه اي انجام وظايف مي كنند و زناني كه 

ناني كه بدون هيچ نيازي در انجام زرند، بارور شده اند، زناني كه كودكانشان را الجرم به همراه دا
  امور روزانه و فعاليت هاي جمعي....
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بدون هيچ نيازي به جمع و ضرب كردن در حجره هاي بازار، اين زنان دگرگون شده با فراغ بال 
در خانه هاي محصور، در قالع امن و پشت ديوارهاي بلند و تقسيمات اندروني و بيروني مهيا 

  به آرامش و يا به اندوه مي گذارنند.  شده، روزگار را يا

اين امن ترين و كم دغدغه  ترين ماحصل نظام انباشت سرمايه واستخراج و غارت منابع مادي و 
  معنوي بر روي زمين در تمام طول تاريخ حيات بوده است. 

 زنان بايد همواره در جهت تداوم و شكوه اين نظام در رفع نيازهاي مردانشان و مردان متحرك
در اين نظام، تن به قوانين و عرف هاي معمول بسپارند. فرقي نمي كند كه اين نظام در كدام 
جغرافياو  موقعيت زماني باشد. زماني كه اين توانمندي زنان در باروري ،توانمندي شان در 

  پرورش موقعيت اجتماعي، آنان را در عرف تا جايگاه زن خدا باال مي برد. 

ادامه دهيم. ما به اعصار دور پرتاب نمي شويم وكمي به اطراف خويش مي بگذريم. اين گريز را 
نگريم. د راجتماعات مبتني بر كار جمعي و زندگي جمعي، دامداري و كشاورزي اگر اين شكل 
زندگي تنها جهت رفع امور روزانه و زيست معمول باشد، بدون وارد شدن قانون ياعرف جديد 

خويش واقع مي شوند. موقعيت حقيقي كمي گنگ به نظر مي زنان و مردان در موقعيت حقيقي 
رسد اما وقتي نيازهاي طبيعي زندگي مانند خوردن ، آشاميدن، رفت سرما و گرما زدگي، رفع 
بيماريها، تقسيم شادي ها و تسكين غم واندوه حاكم بر روابط جمعي افراد گردد، هيچ گونه بي 

ي از مردان معترض يا زنان معترض صورت بگيرد عدالتي تدوين نمي گردد كه في الواقع تجمع
  به بند يا اصلي از قانوني كه تبعيض را امري بديهي قرار داده باشد. 

بخشي از جنبش  ،گويداست و اين فرم االن است كه ميجنبش زنان  فرم اساطيري آن
ب ناي ،آيدجنبش زنان ميحرف برتر است و... چرا وقتي كه  مرلين مونروگويد زنان مي

 منوقتي  ؟د سوسياليستنشوفائزه رفسنجاني ميمثال با خانم ديبا يا السلطنه فرح 
وقتي جنبش مردان مي توافق داريم و ... ايشويم يك ده جلسهجمع ميو شما كارگر 
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و... اول از همه موضع طبقاتي مان  ، من كارگردارآيد من تكنوكرات، من سرمايه
ولي امر جمعي كه مد نظر شماست در  گيرد.اصال جمعي صورت نمي  شودمشخص مي

نايب السلطنه "گيرد. توسط جمع زنان حداقل تا ده جلسه صورت مي
مان. ببييند چه بخواهيم و چه "زن كارگر"مان و گمرلين مونرو"مان، "سوسياليست

نخواهيم جايگاه تاريخي ستم جنسيتي بر زنان از كي بوده از موقعي كه نظام طبقاتي 
ي را هم ميداردانيم زرنگي و رندي نظام سرمايهايه بوده، ما اين را ميوانباشت سرم

گوييم جنبش كارگري جنبش زنان، اصال چيزي به عنوان آييم ميشناسيم. چرا مي
داشته باشد بحثش باشد. چيزي كه ما به عنوان زنان مي جنبش زنان نبايد وجود

بگوييد تفاوت جنسيتي،  خواهيدخواهيم مطرح كنيم در جنبش كارگري هست. مي
ستم تاريخي جنسيتي بايد در راس جنبش كارگري و يا هر جنبش اعتراضي ديگر قرار 

و واقعيات بر خالف ميل نوشته هاي ما جاري است. نظام  بگيرند، نه اصال قرار ميگيرند.
سرمايه و انباشت و انحصار سرمايه تمامي قوانين و عرف ها را مطلوب وضع موجود خويش مي 

  سازد. 

سعي بر اين است كه ضعف كلي گويي اين نوشتار را با طرح سواالتي به پرداختن به جواب هاي 
  بي پايان و اما و اگر هاي گونا گون بدهم:

زنان معترض در اين نظام تبعيض آلود خواهان رفع قوانين و عرف هاي جاري بر ضد موقعيت 
قوانين و عرف ها را الجرم و براي بقاي  جنسي خويش هستند ويا خواهان انهدام نظامي كه اين

  خويش بازتوليد مي كند؟

حقوق تاريخي و برباد رفته ي زنان در نظام سلطه ي سرمايه به مدد اعتراضات و جنبش پرشور -
زنان توسط كدام نهادها احيا ميگردد؟ نهادهاي قانون گذار و تصميم گيرنده ي نظام سرمايه يا 

  ي طلب؟نهادهاي خودگران زنان برابر
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نظام سرمايه تداومش را با همراهي قربانيان خويش عينيت مي بخشد زنان و مردان سركوب 
  شده (زنان بيشتر)، چرا؟

زنان كه ستم مضاعف را به واسطه جنسيت شان در اين نظام تجربه مي كنند كينه اي فروزان -
رباني مرد قجم هم ر بدن مهاجم فروكند... مهادتر دارند . اين كينه بايد زهر و نيشش را 

يان زن و مرد نظام سرمايه داري باشد. لهمدوش زن ستم ديده مي تواند باشد وهم مي تواند متو
  يا خود نظام سرمايه؟است خود قرباني اين نظام  ي كهكدامشان مهيب تراست؟ مرد

جنبش زنان خواستار برابري بنيادي است. فقط خواستار برابري است در كدام نظام؟  اگر -
وييم در يك نظام نابرابر، در نظام نابرابر سرمايه ... آيا اين خواستن بر حق جنبش زنان بگ

  همزيستي گياه خوار و گوشت خوار را به نوعي ريشخند آميز تداعي نميكند؟

: جنبش زنان براي كوبيدن مشت هاي گره كرده اش يك عرصه ي سلطه گر را مي طلبد-
يل شده است يا نظامي كه همواره سلطه گر و به آنها تحمتعريف كه مردان قرباني با تاريخ و 
  تحميل كننده بوده است؟

مطالبات جنبش زنان در صورت  تحقق در صورت برابري زنان قرباني با مردان قرباني ، ايا به -
همزيستي درون نظام سلطه ي سرمايه رضايت مي دهد يا به ضديت تا نابودي اين نظام برمي 

  طالبت يك جنبش چيزي جز ملعبه و بازي موش وگربه نيست. خيزد. اينجا ديگر م

جنسيتي خود كند.  حق تقدم با كدام  اتجنبش زنان نابودي نظام سرمايه را نبايد جايگزين مطالب
  است، همزمان در پي نابودي هر دو نظام سلطه هستند؟

ته كنند كه اصال چرا جنبش زنان بايد داشاين كه ايشان مطرح مي پرسشگر هشتم:
جايي كه كار  سوال من اين است كه درست درشويم اما باشيم وارد چالش ديگري مي

دهد همان بازتوليد كه خانگي ماندن زن در خانه بخشي از استثمار زن رانشان مي
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شود ببينيم از آن طرف آن گونه دوستان اشاره كردند كه توسط نيروي كار زن انجام مي
بينيم كه چگونه بينيم در بحث اشتغال ميامعه ميكه دوستمان مطرح كرد زن را درج

شود هم درخانه وهم در جامعه. يعني هم در شود و زن چطور استثمار ميفقر زنانه مي
بينيم بعد بياييم جنبش زنان را عمومي، زن را مي يعرصه خصوصي و هم در عرصه

اال ما بشينيم ؟ ما ي . يعني حدارسرمايه ينفي كنيم و موكولش كنيم به بعد از جامعه
مردم را بلكه  يتوده بايد از همين االن ، نه خيلي سال است كه شروع شده، نه تنها

گويد جنبش زنان ي جنسيتي آگاه كنيم. چپ ما هنوز دارد ميهاچپمان را به خواسته
 ضروري نيست. 

ببريم تا توانيم طبقات را از بين با اين فرديتي كه در جامعه بوجود آمده ما چگونه مي
من حاضر نشود اين كار را انجام دهد.  يي را نابود كنيم.شايد بچهدارجامعه سرمايه
توانيم آنها را از اين انفعال در آوريم تا خيلي منفعلند ما چگونه مي ما جوانان امروز

  طبقاتي را از بين ببريم كه اينها را بوجود آورده اند.
  

 هاپاسخ
صحبت شد و گفته شد كه چطور ما حقوق زنان را به  ثقفي: بحث انقالب و دگرگوني

كنيم؟ من چنين چيزي نگفتم. وچنين اعتقادي هم ندارم. بعد از انقالب موكول مي
چنين بوده  ي زنان در اولويت قرار دارد همواره در جنبش كارگريهامعتقدم خواسته

مايه داري در همه وز به خاطر تهاجم گسترده نظام سر راست البته در ابتدا كمتر ودرام
خواهد تبعيض را از ابعاد به حقوق زنان بيشتر . به خاطر اين كه جنبش كارگري مي

ميان بردارد. اساس جنبش كارگري مبارزه طبقاتي است. مبارزه طبقاتي به هيچ عنوان 
كه اساسا نظام طبقاتي   جداي از مبارزه براي برابري نيست. حرف اساسي من اين است

رابر است و اين نابرابري بنيان نظام طبقاتي است. ما بايد يا نابرابري در جامعه اي ناب
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همه شئون زندگي مبارزه كنيم كه يكي از آنها و يك بخش مهم آن هم نابرابري زنان و 
 يدر نتيجه مبارزه طبقاتي مبارزه طبقه  مردان است در كنار نابرابري هاي قوميتي و...

 هامبارزه عليه تبعيض باشد. حاال اين تبعيض قوميت كارگر اصال نمي تواند جداي از
هستند زنان هستند، كودكان هستند، اقشار وآحاد مختلف، مسايل فرهنگي هست 

اينها در جنبش كارگري وجود دارد. اما يك مساله ديگر  يمسايل اجتماعي هست همه
الب اصال اين گونه كنيم به بعد از انقكه دوستان گفتند انگار كه ما مساله را واگذار مي

 اينيست. ما انقالب نمي كنيم. مگر قرار است ما انقالب كنيم؟ انقالب مطمئنا در جامعه
ري در همهابينيم كه سرمايه دما مي خورند وآيد كه حاكمان به بن بست ميبوجود مي

 به بن بست خورده است. حتا بزرگترين انقالبات تاريخ را نگاه كنيد انقالب هازمينه ي
خودشان از هم پاشيدند وسنگ  هاي و حكومتداركبيرفرانسه ، انقالب اكتبر، سرمايه

آخر را كارگران و زحمتكشان زدند و مردم آمدند چيز جديدي تشكيل دادند. درانقالب 
را گرفتند، حكومت را سرنگون كردند ماري  هافرانسه خودمردم عادي ريختند، زندان

تبر خود حكومت تزار از هم پاشيد ارتش تزار عليه آن قد آنتونت را كشتند. درانقالب اك
علم كرد اين وسط مبارزين، مردم، سوسياليستها آمدند واين ويراني راجمع كردند اينها 
نيامدند تزار را در يك مبارزه نظامي شكست دهند. االن هم همين است. شما شاهد 

فروپاشي بود و مطمئنا  ي درحالدارسرمايه بوده ايد در جنبش ضد وال استريت خود
ي نمي تواند به مشكالت بشر پاسخ دهد. ما هم االن داردر آينده هم خواهد بود. سرمايه

ي هاجنسيتي و ... و از كمون كنيم از مساله حقوق زنان از مساله برابريكه صحبت مي
جمعي ومقابله با مسايل فرعي مقابله با فردگرايي و حركت به سمت جمع گرايي در 

يش را داشته باشيم. االن جنبش هاقت از همين االن صحبت كنيم كه بايد برنامهحقي
ي چپ قديمي هستند ها. و بچههاعظيمي در امريكاي التين است به نام جنبش تعاوني

به دست آوردهايي نيز  هاگويم همه اش درست است اما در بسياري زمينهمن نمي
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در سايت كانون هم ما مطلبي در مورد تعاوني  رسيده اند. از جمله زاپاتيسها وديگران و
موندراگون و ... منتشر كرديم. بسياري از فعالين كارگري به اين نتيجه رسيده اند كه ما 

ي داري بزرگي تشكيل دهيم كه اينها دچار بحران نخواهند شد، وقتي سرمايههاتعاوني
ط انساني كه درون خودشان ميتوانند با رواب هادچار بحران شد و فروپاشيد اين تعاوني

توانند اين روا بط انساني را درجامعه اشاعه دهند. پس اصال اين حاكم كرده اند، مي
نيست كه ما انقالب كنيم و بعدش به حقوق زنان بپردازيم نيست. از همين االن درجمع

اينها را پيش ببريم. يك چپ يك فعال  يي خودمان در زندگي خودمان بايد همهها
زنان حقوق كارگران كه مدافع حقوق زنان وكارگران است بايد در زندگي حقوق 

خصوصي اش هم همين باشد. در اطرافيانش هم تاثير بگذارد و فر هنگ مرد ساالر را 
ي وجود دارد و داري سرمايههادر همه زمينه مورد حمله قرار دهد .هرچند محدوديت

درجامعه وجود دارد تن دهيم ولي ممكن است مجبور شويم به بر خي از چيزهايي كه 
يش را داشته باشيم. هاآينده را همين االن نمونه يبايد تالشمان در اين باشد كه جامعه

ي فكري و مادي ان در شرائط هانميشود از جامعه اينده صحبت كرد بدون آن كه زمينه
 حاضر شكل گرفته با شد .

 5ساعت كار و  5خرد، آيد كار را ميوقتي مي اينكه سرمايه يماركس بحثي دارد در باره منيژه:
كند. واحدش را به كارگر پرداخت مي دو كند سه واحدش سود خودش است وواحد كاال توليد مي

تواند شود كه سرمايه نميواحد كاال توليد مي 5در اين پروسه چيزي وراي اين  گويدماركس مي
ديشه زيست جمعي است. چيزي كه آقاي آن را تسخير كند. و از دسترش خارج است و آن ان

تواند آن را ي نميداربحث ماركس است كه سرمايه هاثقفي اعالم كردند در رابطه با تعاوني
آيد همان يي كه از اين جمع بيرون ميهاتسخير كند. جمعي كه االن اينجا هستيم و انديشه

 راي ما يك مژده است. تواند آن را تسخير كند و اين بي نميدارچيزي است كه سرمايه
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ي راديكال هااالن نمي توانم بحث رابطه با سواالتي كه طرح شد بحث خيلي گسترده است و در
ولد باز كردند، بازتر كنم. وقتي من بحثم را تمام كردم دو  را در رابطه با كنترل زاد و هافمينيست

كه اين باعث  شديد. چران حيطه ميو آقايان به من گفتند كه شما نبايد وارد اي هاسه نفر از خانم
اين بحث  شود كه نزديكي كه قرار است بين جنبش كارگري و جنبش زنان بوجود آيد بامي

ما مي انتزاعي كنترل زاد و ولد، و اين كه زن چه نقشي بايد داشته باشد آقايان گريزان شوند و
اين پروسه به هم نزديك  مطرح كنيم كه جبنش زنان و جنبش كارگري در يي راهاخواهيم بحث

شوند. من خودم با اين حرف مخالفم. من اگر احساس كنم االن بايد اين جمله را بيان كنم بايد 
نفرشان با حرف من زاويه داشته باشند.  49نفري كه اينجا هستند  50از  به زبان بياورم حتا اگر

دهيم كه هر كس اجازه د ميزنان يك اصل را از همان اول به عنوان پايه قرار  يهادر تشكل
ارد حرفش را بگويد بدون اين كه رگ گردن بقيه بزند بيرون. هيچ كس مانع اظهارنظر ديگران 

ما  ندارد. ايشان حق دارند حرف بزنندو نشود. حتا ايشان كه گفتند كه جنبش زنان اصال وجود
  رد. دا بايد نمودهاي عيني اش را بياوريم و ثابت كنيم كه جنبش زنان وجود

را بيان ميكند. و اذعان دارد كه درست  ايكند ، مسالهوقتي به مساله زنان ورود مي پير بورديو
منبع در  مورد مسايل زنان ندارد ولي اينقدر اشاره و است كه ماركس مقاله يا مطلب خاصي در

ده است. بينيم كه ماركس از ما جلوتر بواختيار ما گذاشته كه هر وقت كه به آن رجوع كنيم مي
يم سرمايه فرهنگي، اجتماعي واقتصادي. سهمي كه زنان از دار گويد سه جور سرمايهبورديو مي

برند. سرمايه فرهنگي برند بسيار متفاوت از سهمي است كه مردان مياين سه نوع سرمايه مي
  برند كه زنان مي

ودشان پذيراي ستم جنسي خ هادر رابطه با سوالي كه يكي از آقايان از من پرسيد كه چرا خانم
خواهند پسرانشان ازدواج كنند هستند. مادران ما مبلغ ستم جنسي هستند. االن زنان ما وقتي مي

گويند حواست باشه باكره باشه، درآمد داشته باشد، خانه داري اش خوب باشه ، سفره خوب مي
، كندي زنان مبارزه ميكنه براي آزادبياندازد و... زني كه خودش در جنبش فمينيستي ادعا مي

شود. يا زن يا با اين معيارها وارد مي ،خانواده يخواهد وارد شود درحوزهوقتي براي پسرش مي
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بيند آيا خواهد خانواده تشكيل دهد ميدختري كه درجنبش فمينيستي فعال است وقتي مي
صندلي را براي او جلو ي اقتصادي اش را تامين كند، آيا هاتوانايي اين را دارد كه خواستهطرفش 

آيا توي رستوران بهترين غذا را براي او سفارش دهد و صورت  ،نشيندكشد يا اول خودش ميمي
   يعني آن نظريه با عمل دوتاست . ؟حساب را بپردازد

اين به لحاظ آن سرمايه فرهنگي است كه ما داريم. سرمايه فرهنگي كه ما آنقدر قشنگ البه 
كنيم واقعي ي جاگزاري شده كه ما تشخيص نمي دهيم و فكر ميالي آن نمودهاي اجتماع

يي كه بهمان داده هم خواني دارد. اينكه دخترمان معلم بشه پرستار هاكنيم با نرماست. فكر مي
بشه ، ارايشگر بشه ، منشي يك دكتر بشه مشاغلي را براي او درنظر ميگيريم كه زن در برنامه 

كه به لحاظ فرهنگي به زن  ايفرهنگي دارد. سرمايه آن فقرريزي فرهنگي داره زن به لحاظ 
شود. اين است كه به مرد اختصاص داده مي ايشود پايين تر از سرمايهاختصاص داده مي

كند موقعيت اجتماعي سرمايه قابل انتقال به هم است. زني كه منشي است يا آرايشگري مي
شود و سرمايه فرهنگي پايينتر هم صيبش ميكمتري دارد و در نتيجه سرمايه فرهنگي كمتري ن

شود ولي به هر حال اين نگاهي كه در رابطه با تن ، بدن ، به سرمايه اقتصادي كمتر منجر مي
ي ها... به خورد ما داده اند مثل اين تكه خانواده ، اساطير و رابطه جنسي، ناموس، شرف، حيثيت،

كنيم فكر مي تصور كنيم. يم بودن يا نبودن آنها راپازل آنقدرقشنگ چيده شده اند كه ما نمي توان
رم است و بايد باشد. به خاطر همين است كه كار سخت است بايد بجنگيم. نترسيم نُ همه اينها

كه در اينجا با هم بجنگيم.نترسيم كه در اينجا يك زن بلند بشه و اينجا بگويد كه زايمان نبايد 
ري غير از بدن زن انجام شود. اين يك نگاه است توسط زن صورت بگيره. بايد از طرق ديگ

ي راديكال در قسمت چپش اين نگاه را دارد. زايش از زن بايد گرفته شود. زايش بايد هافمنيست
منتقل شود. اين يك نگاه است كه بايد و حق دارد مطرح شود و ما هم اجازه داشته  هابه كلنيك

  باشيم آن را به چالش بكشيم.

سيده بودند كه منبع تضاد دو طبقه زن و مرد مساله زايش است. چه راه حلي دوست ديگري پر
ي مختلف است ولي هابراي اين ادعا شده كساني كه باور به اين نظر دارند راه حلش را طيف
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جنسي بگيرند و زن اگر  يگويند زن و مرد نبايد با هم رابطهطيف خيلي خيلي راديكال چپ مي
يد از طرق لقاح مصنوعي و علم كمك بگيرد اسپرم فريز شده اين كار را خواهد باردار شود بامي

جنسي داشته باشد ولي  يتواند با مرد رابطهانجام دهد تا اين ديدگاه كه معتقد است كه زن مي
جنسي نبايد منجر به بارداري شود. بايد بارداري خارج از اين رابطه صورت بگيرد تا  يآن رابطه

باردار بشوم براي همسر من اولين چيزي نوعي ه نداشته باشد. مثال اگر من مرد كنترلي روي بچ
 ،بدهد كه ببيند كه بچه مال او هست يا نه ايكه برايش مهم است اين است كه تست دي ان

  بايد نقد شوند  ،توي سر اين نظرات خورده شود ...با اين كه چپ هم هست و 

نجا تاتي تاتي است. مطمئن باشيم كه جنبش چپ .اينجا قدم اول است اي. به هر حال نترسيم
ي همان تضادي را دارد كه كارگر دارجنبش كارگري در اين كه زن و جامعه سرمايه فمينستي و

شوند. اما اجازه بدهيد ي و اين كه اينها در اينجا به هم همبسته ميدارو جامعه سرمايه
  م به چالش بكشيم.دموكراسي را اينجا تمرين كنيم و نقطه نظرات را با ه

مطرح كردند و اين كه چرا به جاي  يكي از دوستان مساله توليد اجتماعي را :صدر  سمانه
مطرح كردن اشتغال شما مساله توليد اجتماعي را مطرح نكرديد. اين قضيه خيلي مهمي است 

زن  ي همدارمن فقط بگويم كه توليد اجتماعي هميشه وجود داشته و در جوامع پيش از سرمايه
اين سرمايه اجتماعي سهيم بودند اشكالي از تقسيم جنسيتي كار هم وجود داشته و  در و هم مرد

ي داري و روابط سرمايهداراين بديهي است ولي مساله اين است كه بعد از چيرگي منطق سرمايه
شود كه ماركس در واقع هم تالش كرد يي ميهاكل توليد اجتماعي دچار يك سري دگرگوني

سرشت دوگانه كار و ارزش صحبت  مساله را بيان كند در همان فصل اول كاپيتال . وقتي ازاين 
در مناسبات  هاكند همين مساله را مطرح ميكند مساله اين است وقتي تمام ارزشگذاريمي

شود كار زن كه درحيطه ارزش مصرف هست از گذاري مي ارزش ايارزش مبادله انه بادارسرمايه
ديگر و به تبع آن  ايشود و ... جنسيتي هم به گونهخارج مي هاگذاري رزشاين ا يحيطه

  شود. بازسازي مي
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و براي همين هم هست كه به نظر من جنبش زنان و يا انديشه فمينيستي ناگزير از پرداختن به 
اقتصاد سياسي را ناديده بگيرد به نظر من  ي ودارسرمايه داري است. واگر زمين بازي سرمايه

  نخواهد برد.  ،مي شود بحث كرد) راه به جايي كه همان آزادي زنان است(

بحث ديگري كه مطرح كردند كه چرا عمق واقعيت كه خيلي دم دست است و آن مساله بقاست 
رويم. من در بخش اول ي نظري و ذهني ميهاسراغ يك سري بحث شود وناديده گرفته مي

متاخر اشاره كرده بودم شايد اين مساله را باز نكردم ي دارصحبتم كه به منطق فرهنگي سرمايه
كند و ي كه با تاكيد بر فرديت چگونه اين منطق خودش را بازسازي ميدارولي اين كه سرمايه

دهد به مسايل روان شناختي كه خيلي در حامعه ما هم مد است مسايل اجتماعي را تقليل مي
در حالي كه ريشه تمامي اين مسايل يك منطق ي متفاوت هاي مختلف در زمينههاروان شناسي

كه  ايخاص توليد و مناسبات اجتماعي است . اينجاست كه به نظر من يك وظيفه و يك مساله
همان  ،ي بايد مورد توجه قرار بگيرددارضدسرمايه ي ديگرهابايد در جنبش زنان و درجنبش

و چون مسايل فرهنگي در  دنكمنطق فرهنگي است. منطق فرهنگي چگونه مسايل را فردي مي
دهند. اين كه تضاد را به تضاد سنت و مدرنيته تقليل مي ،مخصوصا مطرح است ،جنبش زنان

خود قرار داده است و اگر ما مدرن بشويم (من مدرن بودن را  يسنت است كه زنان را در چنبره
مساله حل خواهد شد. كنم) و اگر مدرن باشيم در مناسبات سرمايه دارانه قرار گرفتن معني مي

كند ي سعي ميدارتر به اين مساله نگاه كنيم چون مسايل فرهنگي كه سرمايهبايد عميق
مساله اصلي را و مسايل زنان را اين گونه بنماياند فرهنگ به خاطر خصلت  ،فرافكني كند

 تواند وارد يك كنش و امر سياسي خاص بشود.مصرفي كه دارد و به خاطر فردي بودنش نمي
جنبش زنان به خاطر اين كه بتواند استثمار و ستم و تبعيض عليه زنان را مورد حمله قرار دهد 

است  ايامر سياسي را دوباره به جنبش زنان برگرداند. اين مساله بايد آن روح سياسي بودن را و
  كه بايد آن را مد نظر قرار دهيم.

مورد جنبش زنان مباحثي مطرح  ي اين دوستمان درهادر صحبت يكي از حاضران (خانم) :
مدرنيته و يا بحث روانشاسي. بينيد دوستان  گرايانه يا بحث سنت وي ذاتهاشد از جمله بحث
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وقتي بحث از جنبش زنان و تفكرات فمينيستي است، بايد بدانيم كه اينها تفكرات متكثري است 
يا ارجاع به مباحث روان گرايانه و ي ذاتهاي مختلفي در آن وجود دارد. بحثهاكه ديدگاه

شناسي مربوط به موج سوم فمينيسم است كه اين موج سوم همزمان با تفكرات پسامدرن شكل 
و قالب گرفته است. ان چه ما اينجا در مورد جنبش زنان بايد مطرح كنيم تفكرات چپ در مورد 

  مسايل زنان است. 

كنند ذات گرايي و ... بحث مي تفكر جنبش چپ زنان هم با تفكر پسامدرن جنبش زنان كه روي
تفكرات اصالح طلبانه و رفرميستي كه در جامعه خودمان غالب است موضع  موضع دارد و هم با

دارد و مبناي حركتش تفكر چپ است. منتها زنان چپ در ايران بحث خودشان را از چپ كمي 
بلكه در جهت  جهت غلتيدن به پسامدرن و اصالح طلبي و رفرميسم. برند. نه درفراتر مي

  راديكال كردن بحث.

ما تفكر ماركس را قبول داريم ولي معتقديم كه ماركس تا حدودي كه در باره مسايل زنان 
يي كه هارا پيش ببرند. متاسفانه در بحث هازنان چپ است كه اين بحث يكاركرده االن وظيفه

بيند كه رالي و كساني ميديدم كه عمدتا جنبش زنان را جنبش رفرميستي و ليب ،شوداينجا مي
درحالي كه حركت ديگري هم وجود دارد. زناني هستند  .عمدتا به دنبال مطالبات جنسيتي هستند

هم آميختند . اتفاقا اينها مطالبات راديكال تري  مطالبات خاص زنان در كه تفكرات چپ را با
  مطرح كنيم. را  هانسبت به بخشي ار تفكرات چپ رايج دارند. اينجا بايد اين بحث

كه مطالبات جنبش معتقدند  هاي عدالتخواهانهآرمان يعني جنبش زنان چپ كه ضمن اعتقاد به 
زنان از االن وجود داشته باشد و تا رسيدن به آن مرحله آخر به صورت مستقل ادامه داشته باشد. 

يا دنبال اين ي يواشكي هستند و هاكنيد كه به دنبال آزادياين با آن جنبشي كه شما اشاره مي
هستند كه حجابشان را كمي عقب تر ببرند متفاوت است. ما از اين زاويه بايد بحث را شروع 

دارد و هم به مطالبات خاص زنان تا به آخر  كنيم كه آن زن چپي كه هم به تفكرات چپ اعتقاد
ما در زمان  . و اتفاقا جنبش كارگري هم بايد اين را مطرح كند. وليگويدچه چيز مياعتقاد دارد 
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كنيم. اين كه ماركس چي گفته انگلس چي گفته مطرح نيست. جنبش كارگري حاضرزندگي مي
آيا به  ؟را بايد مشخص كند ه چيزراجع به مسايل زنان چ دكنمبارزه مي دكه االن در ايران دار

كه حركات  اياين زنان از مرحله ؟آيا به مطالبات خاص زنان اعتقاد دارد ؟جنبش زنان اعتقاد دارد
رفرميستي و اصالح طلبي و گرفتن حق راي و چند كرسي در مجلس و صرفا مطالبه برابري 
جنسيتي و گرفتن چند تا مجوز قانوني ... از اين مرحله جلوتر رفته اند و دنبال اهداف ايده آل 

  ايده آلشان برسند. يهستند تا به جامعه

  قسمت دوم سمينار 

  بحث آزاد

هايي گذاريم و نزديكيني جنبش زنان را كنار ميردو پسام هاي اصالح طلبي و رفرميستيديدگاه
گيريم. در اين كه بين بخش چپ جنبش زنان و جنبش كارگري راديكال وجود دارد را در نظر مي

بخش به دنبال راهكارها هستيم. آيا اساسا جنبش مستقل زنان وجود داشته باشد يا بايد زير 
  هاي ديگر قرار بگيرد. ش كارگري يا جنبشمجموعه جنب

  چشم انداز جنبش زنان و جنبش كارگري چيست؟

  هاي جنسيتي؟اين چشم انداز رهايي از ستم و استثمار است و يا دست يابي به برابري

  …بينيم يا بينيم دربعد فرهنگي ميريشه ستم بر زنان را چگونه مي

از شهر ديگر آمده  كسي كه ساكن تهران نيستم و: سالم. به عنوان  يكي از حاضران (خانم)
خواهند نقاط مشترك را پيدا كنند. آن هايي كه ميخواهم ديدگاهي نقادانه نسبت به جمعام مي

توانيم ارج چه كه ما را اينجا جمع كرده پيدا كردن اين نقاط مشترك است. آن وقت است كه مي
  گويد من عدوي تونيستم انكار تو ام.املو ميبنهيم اين نقاط مشترك را يعني قبول ك نيم. ش
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هاي اجتماعي وقتي در مسير انكار انكار كردن بدتر از عدو بودن است. اگر ما بخواهيم جنبش
تا جنبش اجتماعي داشته باشيم هر كدام كه يكي ديگر را  5افتند در مسيراگر فرض كنيم هم مي

ي ديگر كند. درست لبهمه شان را قطع مينفي كنند در واقع بخشي از دستي هستند كه قدرت ه
كند. يه جورايي نمي خواهند قبول ي انها را قطع ميشوند كه همهقيچي قدرت مي

كنندوحرفهاي هم را قبول كنند. سانتراليسم يك شكافي را بين مركز كشور وجاهاي ديگر بوجود 
اول  بخواهيم اين صف بندي وآورده است. ما اگر بخواهيم اين نقاط مشترك را پيدا كنيم يا اگر 

ها را با يكنگاه مساوي ودوم كردن را از بين ببريم يا حقوق بشر را به صورت يك پارچه اتعبيض
هايش فرق نمي گذارد بحث فرضا جنسيت يا جنبش نگاه ك نيم مثل كسي كه بين بچه

ال دادن كارگري را در مناطق ديگري كه جنبش غالبش جنبش مليتي است و چنبش زنان با سو
به بخشي از هويت انسان پيش برود آن بخش بايدلحاظ شود. اگر ما در مركز كشورهم مي

  خواهيم ارتباط بگيريم با جاهاي ديگر كشور 

چون ما نمي توانيم بگوييم كه جنبش كارگري ايران يا جنبش زنان ايران بدون اين كه بدانيم در 
اها جنبش قوميتي يا مليتي غالب است اين كه گذرد. وقتي كه در انجنقاط مختلف ايران چه مي

ها اين سه مساله را يعني جنسيت ، مليت و طبقه را ما حداقل بخواهيم در لحاظ كردن تبعيض
هاي سياه تئوريزه لحاظ كنيم. همان چيزي كه ما با پوست وگوشتمان دركش كرديم و فمنيست

كنند اين بخش را فراموش ميمي اش كرده اند. حاال منظورم اين است كه كساني كه مهاجرت
دانيد راحتشان است.ديدگاه ما خطي است يعني ميخواهيم همه چيز را خطي و سرراست كنند. مي

توي گوش ما فرو كرده اند. من مي 57نگاه كنيم كه تبعيض مضاعف و چيزهايي كه از سال 
گاه ك نيم وبعد بيايم به هر خواهم بگويم ما بايد ديدمان را ببريم باالتر وو از باال به موضوع ن

موضوعي كه عالقه منديم كار كنيم. حاال به عنوان راه كار همكاري كردن و سخنران دعوت 
شود كه در نقاط ديگر هايي ميكردن از نقاط مختلف كشور، چون اين باعث نديده گرفتن جنبش

  كتابي ترجمه كرديم جنسيت طبقه نژاد است  جاري و ساري است. ما
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گنجاند. خودمن زنان را وبقيه دوسوم را هم اي است كه قوميت و ... را در خودش ميرواژهنژاد چت
ش ويم پيدا كردن گنجند. حاال كه ما زنان خانه دار هم كار گر محسوب ميدر اين مقوله مي

مشتركات است كه بتوانيم دست همديگر را از زواياي مختلف بگيريم. ديدگاه خطي را از خود 
توانيم آنها بتوانيم اين هرم اجتماعي را از ابعادا مختلف ببينيم آن موقع است كه ما مي دوركنيم و

  را پيدا كنيم. 

  

: با سالم در ابتدا بايد تشكر كنيم كه اين مجلس را با هر كيفيتي كه  يكي ازحاضران (مرد)
ن با مردان دارد ترتيب دادند. روش صحبت من ممكن است چكشي باشد. در رابطه با اين كه زنا

باشد كه مردان برتر از زنان  دانم در اين جمع كسي باشد كه معتقدمساوي هستند يا نه ، بعيد مي
مردان برابرند. و اين هم كه بخواهيم تاريخا بگوييم چه شده  گويند كه زنان باهستند. همه مي

دانند. بايد مي تاريخچه را چه نشده ، حداقل اين جمع كه من ميبينم همه كتاب خوان هستند و
ببينم كه راهكارها چيست. من به خاطر اين كه سي وسي پنج سال است كه در جنبش كارگري 

زنند به جنبش زنان و جنبش كارگري. دوستان خواهم صحبت كنم. دوستان گريز ميهستم مي
ول كارگري كه فيش حقوقي اش را نمي داند چيه نمي تواند از حقوق زن دفاع كند. كارگر بايد ا

گذارند ميمنافع خودش را بداند چيه. كارگر كه نمي داند توي فيش حقوق اش سرش كاله مي
رود خانه اش. نويسند حق اوالد ،حق مسكن ، بن كارگري و... اين كارگر اين را ميگيرد مي

كنم براي هشت ساعت پولش را بده. گذرند. من هشت ساعت كار مينميداند سرش را كاله مي
خواهم چه كار. حاال اين كارگر از كجا بايد بفهمد كه زن با مرد برابر است. ري ميمن بن كارگ

نويسند بابت بيمه تكميلي كنند مينويسند بيمه تامين اجتماعي اينقدر ازت كم ميتوي بيمه مي
كنند. بابا مگر من بيمه تامين اجتماعي نيستم، ديگه واسه چي بيمه تكميلي از من اينقدر كم مي

ي نهادها پولدارتره كنيد. بيمه تامين اجتماعي سابقه زيادي دارد در اين كشور ولي از همهيكم م
  گيره. دولت ازش قرض مي



1394دي ماه                  رابطه جنبش زنان و جنبش كارگري                      كانون مدافعان حقوق كارگر  

 

٦٠ 
 

كنه و سي دار پرداخت ميبانك مركزي از تامين اجتماعي . حدود هفتاد درصد را سرمايه
ميشود. حاال من كنم. سالهاست كه اين پرداختها انجام درصدش را من كارگر دارم پرداخت مي

آيندتعاوني مصرف ميخواهد از زن دفاع كند. توي كارخانه ميكارگر اين را ندانم چه طوري مي
آورد. بارچه چادري به كي قواره پارچه چادري مي 40زنند، تعاوني مصرف براي صدتا كارگر 

نيم وچادر به درد ما گويند به ما بدهند چون ما زميدهند، به زنان؟بارها اين اتفاق افتاده زنها مي
گويد به من هم بايد بدهند. ما تعاوني مصرف نمي خواهيم. كارگري كه خورد. كارگر مرد ميمي

تواند از حقوق كارگر زن دفاع خواهد چه گونه ميبيند وتعاوني مصرف ميتانوك دماغش را مي
كه قبل از زايمان كه كنه، چند ماه تواند بفهمد كه كارگر زن وقتي زايمان ميكند. چه طور مي

بايد بروداستراحت، زايمان كه كرد بايد برود استراحت ، بعد از زايمان هم كه بايد برود استراحت، 
دار كه بايد سودش را داشته خب چه كار كنه هر ماه هم بيايد بگويد حقوق من را بده. سرمايه

دار كند. بله از سرمايهدار دفاع ميگوييد كه دارد از سرمايهگويم حتما ميباشد. حاال كه اين را مي
كنم. سنديكا يعني چه؟ سنديكا يعني ميزگردي كه كنم. چون از سنديكا دارم دفاع ميدفاع مي

دار نشسته. من از حقوق خودم دفاع كند و سرمايهاين طرفش من هستم و آن طرف هم سرمايه
جنگند. دار ميداري با سرمايهمايهدار هم از حقوق خود. متاسفانه دوستان به جاي مبارزه با سر

راهكار اين است كه هر كس در محيط خود وظايفش را انجام دهد و به آن آگاه باشد تا بتواند به 
توانند از حقوق زن كارگر زنان هم كمك كند. يعني زنان معلم اگر از حقوق خود دفاع كنند مي

نيستي نمي شود دفاع كرد. بايد هر كس هم دفاع كند. وگرنه دفاع از حقوق زن كارگر وقتي كار 
در حيطه خود فعاليت كند تا بتواند به جنبش كارگري به طور عام و به زنان كارگر به طور خاص 

  دفاع كند.

، كه از ضرورت تشكل مستقل زنان كارگرمتني نوشته ام در مورد  :حسين شريفي زاده
  روي نوشته مي خوانم:

قوقي، سياسي و اجتماعي با مردان، عنصري بنيادي جنبش زنان براي آزادي و برابري ح
در هر جنبش دموكراتيك راستين و در جنبش طبقة كارگر براي رهائي است. آزادي 
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زنان شرط بنيادي رهائي بشريت از ستم و استثمار است. اين احكام براي هر زن آگاه 
براي هر كارگر حساس به وضعيت نابرابر و ستم مضاعف وارد بر زنان در جامعة كنوني و 

ي استثمار و ستم و شرائط حاكم بر زندگي اكثريت مردم هاو زحمتكشي كه به ريشه
  پي برده باشد از بديهيات است. 

مبارزة زنان براي آزادي و برابري حقوقي، سياسي و اجتماعي با مردان، در هر جامعه   
معيني را در راه  دارد و در هر شرائط خاص مبارزه اهداف و خواستهاي اياشكال ويژه
، كه رهائي زنان و به طور كلي بشريت از هر گونه ستم و هدف مشتركرسيدن به 

  دهد.مي استثمار است، پيش روي خود قرار

ي ميليوني زنان كارگر و زحمتكش شهر و روستا، از هادر ايران، زنان، به ويژه توده  
شود مي ه بر زنان كارگر واردبرند. ستم و استثماري كمي ي بسيار گوناگوني رنجهاستم

گردد بسيار مي از ستم و استثماري كه بر پدران، برادران، شوهران و پسران آنها اعمال
بيشتر است. مثالً يك كارگر زن در مقابل كار يكسان از يك كارگر مرد مزد كمتري 

ي هاكند، نرخ بيكاري زنان و يا محروم نگهداشتن آنان از شركت در فعاليتمي دريافت
اجتماعي بيشتر است و غيره و غيره. اما ستم بر زنان تنها به اين نوع موارد خالصه نمي 

و طبق  دارد شود: نابرابري حقوقي و مدني زنان نسبت به مردان در ايران جنبة قانوني
ي متعددي مانند سرپرستي كودكان خود، حق طالق، ارث، ديه، هاقانون زنان در زمينه
مسافرتشان به اجازة شوهر، تعدد زوجات و بسياري موارد ديگر در امكان كار كردن و 

موقعيتي نابرابر و فرودست نسبت به مردان قرار دارند. طبق قوانين موجود زنان مجبور 
به رعايت حجاب و مقررات عقب ماندة ديگرند، آنان را در مدارس، ادارات، وسائل حمل 

كه ممكن باشد در مسيرهاي رفت و آمد از  و حتي تا آنجا هاو ورزشگاه هاو نقل، پارك
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دارند. دولت و نهادهاي وابسته به آن در خصوصي ترين مسائل و مي مردان دور نگاه
  كنند. مي رفتارهاي آنان دخالت

زنان از دسترسي به يك رشته مشاغل و مسئوليتها به طور قانوني محرومند. آنان در 
ند شالق، سنگسار و غيره قرار دارند و ي وحشيانة قرون وسطائي مانهامعرض شكنجه

كتك زدن، تحقير و بي اعتنائي و حتي قتل آنان در شرائطي توسط شوهر، پدر يا برادر 
به بهانة تأديب، تنبيه و يا به اصطالح مسائل ناموسي مورد تأييد شرع، قانون و دادگاه

عظم و گاه همة ي رسمي است. به همة اينها بايد سنگيني بار كار خانگي (كه بخش اها
ي فئودالي و قرون هاآن به دوش زنان است) را نيز افزود. كارهائي كه بنا به سنت

سخت و مالل آور بودنشان يا كم درآمد  ي به خاطردارسرمايهوسطائي و يا در نظام 
  شوند تا حد زيادي بر عهدة زنان نهاده شده است. مي بودنشان پست و حقير شمرده

آزادي از همة اين قيود و فشارهائي است كه در تمدن كنوني بشر  آزادي زن به معني  
شوند. آزادي زن حق انتخاب آزاد زن و به طور كلي حق و وظيفة مي وحشيانه محسوب

يكسان براي زنان و مردان در همة شئون اجتماعي است. در همان حال آزادي واقعي و 
نظر حقوقي و قانوني هم اهميت عملي و نه صرفاً حقوقي و لفظي زنان (هر چند كه از 
ي سياسي، اجتماعي و اقتصادي هازيادي دارد) موقعيت برابر زن و مرد به ويژه در زمينه

ي و دارسرمايهگونه كه سرنگوني نظام  ي است، هماندارسرمايهدر گرو سرنگوني نظام 
زنان پيشروي به سمت جامعة بي طبقة فارغ از ستم و استثمار و تبعيض در گرو آزادي 

است و جز با شركت فعال و ميليوني زنان در برانداختن نظام كنوني، جز در ايجاد 
ساختمان جامعة نوين، جز با مبارزة همه جانبة زنان در اين مبارزه، جز با شركت آنان 

  در رهبري اين مبارزه ميسر نيست.
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فارغ از  اياما از اين حكم درست نبايد چنين نتيجه گرفت كه تا جامعة نوين، جامعه 
استثمار و ستم برقرار نشده مبارزه زنان براي آزادي و براي كسب حقوق برابر با مردان و 
يا تالش آنان براي حفظ دستاوردهايشان بايد كنار گذاشته شود و يا امري فرعي و 
جانبي به حساب آيد. چنين تالشي از سوي هر كس كه باشد عوامفريبي است و به 

  زند.مي كلي به جنبش دموكراتيك و كارگري لطمهجنبش زنان و به طور 

گويند مبارزه براي آزادي زن را رها كنيد و صرفاً به مبارزة كار مي كساني هم كه امروز  
دموكراسي «گويند تنها براي مي به ضد سرمايه بپردازيد و يا بر عكس كسان ديگري كه

زنان، بلكه به مبارزه براي مبارزه كنيد، در واقع نه تنها به مبارزة » به طور كلي
زنند، يعني حتي هدف مورد ادعاي خود را مي دموكراسي و نيز رهائي كارگران نيز لطمه

زن زن است و كارگر و «گويندمي گذارند! به همين طريق كساني هم كهمي زير پا
مي و يا كساني كه اعالم» مسائل زنان وراي مسائل طبقاتي است«يا » ندارد دارسرمايه

 - مشكل اصلي فرهنگ مردساالري است و نه حكومت ديني يا روابط اقتصادي«نندك
آري اينان نيز به جنبش زنان و در نتيجه به جنبش دموكراتيك و » اجتماعي حاكم

  زنند. مي جنبش رهائي كارگران لطمه

بر تواند خواهان مزد برامي خواهد ومي واقعاً دارسرمايهبايد از اينان پرسيد آيا يك زن 
فرهنگ «زنان و مردان در برابر كار يكسان باشد؟ بايد از اينان كه از مبارزه با 

رسمي و «زنند پرسيد بزرگترين مدافع چنين فرهنگي، مدافع مي دم» مردساالرانه
ي قدرت كيست؟ از زنان بورژوائي كه هااز وابستگان به اهرمآن در ايران غير از » قانوني

كومتي و حتي به پست نخست وزيري و رياست جمهوري در ي حهابه مجالس يا كابينه
كشورهاي مختلف رسيده اند كدامشان قانوني به تصويب رسانده اند كه به نابرابري زنان 
و مردان مثالً در زمينة مزد در مقابل كار يكسان پايان دهد؟ هر چند چنين قانوني نيز، 
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ح كند، نافي استثمار كار مزدي كه مزد برابر را در مقابل كار برابر هر دو جنس مطر
  نيست.

در شرائط كنوني زنان كارگر و زحمتكش ايران و همة زناني كه به آزادي واقعي   
همجنسان خود و آزادي همة بشريت از ستم و استثمار پايبندند بيش از هر چيز به 

ي مدني همة هانيازمندند زيرا هر چند برخي خواست سازمان مستقل زنان كارگر
ي سياسي، اجتماعي و اقتصادي زنان كارگر و طبقات هامشترك است اما در زمينهزنان 

مخالفند حتي اگر به  هادارند كه زنان بورژوا با آن خواست ايي ويژههاپائين خواست
ي عمومي زنان نيز زنان بورژوا به هازيان آزادي زن به طور كلي باشد. در زمينة خواست

ديك خود به محافل حاكم بسيار ناپيگيرتر از زنان ي دور يا نزهاخاطر وابستگي
مي ي مستقل زنان كارگر را تأييدهازحمتكش اند. همة اينها كه گفتيم ضرورت سازمان

  كنند. 

روشن است كه شركت زنان كارگر در سازمان مستقل خود تبايني با شركت آنان در 
كارگري) ندارد و نافي  ي مستقلهاي مستقل عموم كارگران (مثالً در اتحاديههاتشكل

توانند هم به مثابة زن در سازمان ويژة خود مي نيست، يعني زنان كارگر هااين تشكل
ي مستقل (از دولت، احزاب، و هاشركت داشته باشند و هم به عنوان كارگر در تشكل

نهادهاي ديني) عموم كارگران. در شرائطي كه يك جنبش وسيع زنان با حضور 
مختلف وجود داشته باشد، يعني در شرائطي كه زنان كارگر نتوانسته  نمايندگان طبقات

باشند جنبش مستقل خود را به وجود آورند و رهبري جنبش زنان را بر عهده گيرند يا 
تواند در خدمت جنبش زنان باشد، زنان مي در شرائطي كه هنوز اين جنبش وسيع

  به وجود آورند. هاكارگر بايد فراكسيون خاص خود را در اين گونه جنبش
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مسائل زنان به «ي زنان بورژوا و يا هامضمون مبارزة زنان كارگر از محدودة خواست  
ي مدني، حقوقي، هارود، زيرا در همان حال كه براي خواستمي فراتر» طور كلي

كنند بايد بر مي پيگير و عميق مبارزه اياجتماعي و فرهنگي عموم زنان به گونه
اقتصادي و سياسي طبقة خود نيز آگاه باشند و بر جدائي ناپذيري ي ويژة هاخواست

آزادي زن و آزادي بشريت از ستم و استثمار در تئوري و عمل، و در همة اشكال آن 
  تأكيد ورزند. 

مناسبات كنوني جدا نيست. همان  ايمبارزة زنان در ايران از مبارزة براي تغيير ريشه  
ة طبقاتي كارگران از اين اقدام جدا نيست. پس اين دو گونه كه گشايش و پيشبرد مبارز

جنبش حتي به دليل اين هدف فوري مشترك بايد با يكديگر متحد شوند. روشن است 
ي مختلف مبارزة علني، غيرعلني، هاگونه كه در جنبش كارگري از اشكال و شيوه همان

ي اقتصادي، هاايد در عرصهقانوني و غير قانوني بايد بهره گرفته شود و به عالوه مبارزه ب
و اشكال مختلف  هاسياسي و نظري انجام شود، در جنبش زنان نيز بايد همة اين عرصه

  مبارزه در مد نظر باشند. 

خواهم صحبت كنم و باز هم حضورتان خواهيم بود. من دو دقيقه مي :يكي ازحضار (مرد)
همديگر وابسته هستيم. عرض كنم از  ببينيد دوستان عزيز، ما انسان هستيم و اصالتا و ذاتا به

بريم. آن چه كه نوردد رنج ميكوبد و در ميكند، ميداري، ما را استثمار مياين بابت كه سرمايه
هايي كه شنيدم باعث افتخار ماست كه زنان ما به ها ديدم و صحبتمن اين جا از برخي خانم

در همين جلسه داشتند كه حرف زدند. هاي خوبي رسد و تئوريسيننهايت آگاهي خود دارند مي
ها بورژوا و سرمايه نيستند و زناني هستند با هاي ما خانمرساند كه خانماين ما را به اين جا مي

مطالعه و فهميده. امروزه آن چه را كه ما امروز در اين جلسه تجربه كرديم، ما در مثقابل يك 
زنان و مردان، جنبش زنان و كارگري دست به  دهد كه مافرايند مثبت و اجتناب ناپذير قرار مي

داران در مقابل ما قرار دادند عبور كنيم. بايد دست يكديگر دهيم و در مقابل وضعي كه سرمايه
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توانيم معضالت دروني خود را حل كنيم. متحدانه اين موانع را پشت سر بگذاريم و بعد از ان مي
بينم مادرم ه همگي مهندس هستند، وقتي ميمن خودم به عنوان يك كارگر پنج دختر دارم ك

شد و دخترانم هم به دليل شد، مادربزرگم از پدر بزرگم استثمار ميتوسط پدرم استثمار مي
فهميم وقتي از مشكالت طبقاتي كه من داشتم نتوانستند از مواهب زندگي بهره مند شوند، مي

چهار تا گردن كلفت بتوانند از زندگي حقوق خود آگاه شويم و ما نبايد همگي بدبختي بكشيم تا 
  نمونه بهره مند شوند.

ها من مطالبي را نوشتم و اميدوارم كه فرصت كنم به همه آن يكي از حاضران (خانم) :
كنيم كه بهره كشي، خشونت و تبعيض مبناهايي اشاره كنم. چرا جنبش زنان نه؟ اگر ما فكر مي

ها الزم .است. اين نقد ا بايستيم پس نقد و تحليل آنههستند كه بايد حذف شوند و در مقابل ان
ها هم اين جوري نيست كه بحث و تحليل را زنان تا حدودي انجام دادند. دست بردن به ريشه

فقط فرهنگي باشد و ما فكر كنيم مساله زنان فقط فرهنگي است در حالي كه بحث بسيار يشه
ها بپردازند. در اين مسيري كه ه ريشهاي تر است و به همين خاطر دوستان سعي كردند ب

صحبت شد و تا كنون شنيديم، اين كه ما بعد از ايجاد مالكيت خصوصي، ما سريعا به خانواده 
اي داري خانواده هستهاي نمي رسيم. بلكه تبار، دودمان و... بودند و در نهايت در سرمايههسته

كند و تبديل به شيوه زندگي شده اي ميههاي قبلي را كليشگيرد. در واقع تمام سيستمشكل مي
داري ستم را با تعريف عرصه خصوصي و عمومي، با وجود اين كه در اولين شكل انباشت سرمايه

كند و روابط قدرت و قدرتشود و فوكو هم به تعداد زنان كشته شده اشاره ميزنان هم ديده مي
اما آنچه كه ديده نمي شود اين است كه  داري متاخر ديدههاي پراكنده را تا رسيدن به سرمايه

  گردد. شود و ايجاد ميداري از كجا و چطور تشكيل ميسلطه در مراحل مختلف سرمايه

بينيم سوژه مذكر است و زن گيرد. در مدرنيسم مياين مساله سلطه در رابطه زن و مرد شكل مي
گويند زنان كار خانگي ميميكنند. مثال شود. همه در مورد زن و حقوق آن صحبت ميابژه مي

شوند. در كنار ان توليد مثل و مسائلي از اين دست هم وجود دارد. از سوي كنند و استثمار مي
ديگر هم يك مساله ورود زنان به بازار كار هم هستند و اين ورود در واقع ورود دوباره است. ما 
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بينيم كه زنان در امر توليد نقش داري اوليه يا جنگ يا حتي جهان سوم هم ميدر دوران سرمايه
داري به جهان سوم مطرح است زنان هم حضور داشتند. در جهان سوم كه گسترش سرمايه

دارند. اما در مورد زنان اين پارادوكس وجود دارد كه بگوييم زنان به بازار كار بيايند يا نيايند. اين 
ه جنبش كارگري نگاه كنيم، بايد پارادوكس ناشي از ابژه بودن زن است. اگر با اين سويه ب

اي هاي كارگري فعال در حال حاضر درون سيستم هستند، زنان هم مسالهبگوييم كه اتحاديه
جدا از اين ندارند. يا بايد بگوييم به خاطر اين پارادوكس زنان بايد مسائل مربوط به خود را رها 

خواهيم چه كنيم. مساله هايت ما ميها بپردازيم و اين كه درنكنند. اما اگر بخواهيم به ريشه
خواهند به سير تحوالت زندگي بشر كه در مردم شناسي آن را ها وقتي ميپرداختن به ريشه

توحش، بربريت، تمدن نامگذاري كرده و با تمدن درواقع بشر متمدن ترجيح داده بخش توحش 
بگوييم بشر متمدن تاريخ و بربريت را حذف كند. نمي دانم اين نامگذاري باعث شده يا اين كه 

ها خواهيم به ريشهخواهم بگويم وقتي ميرا شروع كرده و دوران قبل را پيشا تاريخ بخوانيم. مي
بپردازيم، مساله اين نيست كه فقط بايد مساله را فرهنگي ديد بلكه بايد به عمثق مساله رفت. 

اي كه در كوباني يا مانانهاگر زنان با جنگ مخالف بودند مساله اين باشد كه زنان كار قهر
كنيم يعني نبايد افغانستان انجام دادند را بخواهيم نفي كنيم. درواقع اگر جنبش زنان را مطرح مي

  مسائل مورد بحث باقي بمانند. 

خواهم اشاره كنم، دمكراسي است و آن چيزي نبود كه در پروژه سرمايهيك چيز ديگر كه مي
ها را كنار بگذاريم و مثال وجه دمكراتيك جنبش چپ را كنار بشداري تعريف شده باشد. نبايد جن

داري بدانيم كه اين طور نيست. مثال در مورد اسيد بگذاريم چون دمكراسي را برايند سرمايه
شود خواهم به طور مشخص اشاره كنم، بارها شنيدم كه زني كه به او اسيدپاشي ميپاشي كه مي

و درنتيجه ستم به كل جامعه است. اما بايد ديد چرا اسيد پاشي شود كل خانواده او هم درگير مي
شود يا پوشش. بحث پوشش پيشينه تاريخي داريد و محصول عمدتا در مورد زنان مطرح مي

داري نيست. پوشش سير تاريخي داشته و حاال در دوران صرفا جمهوري اسالمي يا سرمايه
ر درجه اول تبعيضي است كه نسبت به شود. پوشش دداري مسائل ديگري مطرح ميسرمايه



1394دي ماه                  رابطه جنبش زنان و جنبش كارگري                      كانون مدافعان حقوق كارگر  

 

٦٨ 
 

ها زنان شده و به زندگي زنان آسيب زده. به هر حال مساله من اين است كه بايد به ريشه
  پرداخت و نمي دانم چقدر هم توانستم به مسائل درست بپردازم.

فوائد، كارگرمكانيك : استنباط من از اين سمينار اين است كه،  فوائد، كارگرمكانيك :
فهمي هاي كه جنبش كارگري در جنبش زنان داشت و برعكس، مورد بحث قرار آن نا

مي گرفت كه متاسفانه به آن ها اشاره نشد. همان طوري كه يكي از دوستان به خوبي 
به آن اشاره كرد و يادآور شد ما با رفقاي خود در حال صحبت هستيم اما به هر حال 

 ده اما اميدوارم بعدها به آن پرداخته شود.وارد اين بحث مهم نشديم. شايد جلسه اول بو

زنان نيمي از آسمان هستند، اگر "سخنم رابا يك جمله اي آغاز مي كنم كه مي گويد 
قرار باشد اين نيمه آسمان بي حركت باشد، آن طوفان هاي عظيمي كه قرار است نظم 

ويم اين زناني با اين جمله مي خواهم بگ "كهن را از بين ببرد، نسيمي بيش نخواهد بود.
  كه اين جا هستند، متحد و همرزم و رفيق ما هستند براي سرنگوني نظم كهن.

يك سري مثال هايي مي زنم كه منظورم را بهتر بگويم. جنبش زنان به هيچ عنوان 
حياط خلوت جنبش كارگري نيست، به هر حال جنبش زنان يك جنبش مستقل است 

من كارگر هم بهتر مسائل تبعيض و ستم  كه درك هاي خاص خود را دارد و شايد از
واستثماررا درك كنند. من هم به اين اصل اعتقاد دارم چون رفقاي زن را باور دارم و 
همان طور كه من براي رهايي جامعه برنامه دارم، خانمها هم دارند و شايد خيلي بهتر 

  از من هم بتوانند برنامه ارائه دهند.

ه كارگر اطالعيه مي دهد به سيريزا وتبريك ميگويد مثال در يونان، حزب سياسي طبق
به اوو اورا چپ راديكال معرفي ميكند ولي رفيق زن من آن را نقد مي كند و مي گويد 
بخشي از بورژوازي يونان سر كار آمدند. حزب سياسي به اصطالح طبقه كارگر براي 

 و كرد نقد را آن نم زن رفيق اما كردند به به تركيه  چهارتا نماينده كرد در مجلس
. ندهيم بها كم زنان جنبش به تا گفتم را اين. انجامد نمي جامعه رهايي به اين گفت

 بايد ما.  نكرديم درك عميق را ها فمينيست هاي نوشته و كتابها كارگران ما متاسفانه
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اسيم و درد آن ها را بشنويم. مي گوييم بر زنان ستم دو گانه روا بشن را خود زن رفقاي
. چيست  دوگانه ستم اين كه دهيم نمي توضيحي اما چپ موضع از هم آن  شودمي

 خانواده چهارچوب در زن گويند مي كه است اين دارم زن رفيق اين از من كه سوالي
از سوئ برداشت ها  برخي به شود درك تر درست مسئله اين اگر است، مرد پرولتر

را بخراشيم، يك مرد ساالر در  خاتمه خواهد داد . مي گويند اگر پوست من كارگر
 قبول را اين تو پرسيده من از زني رفيق گوييم مي ما را اين حاال. است خوابيده  ان

  . است نكرده درك را من هم او نظرم به كه نه يا داري

اين سمينار به نظرم در همين سطحي هم كه بحث شد خوب بود و يك گام رو به جلو 
ي كنم به بسياري از مسائل پرداخته نشده است. مي بود، هر چند كه باز هم فكر م

توانيم مجددا جلساتي بگذاريم و يكديگر را نقد كنيم. اين كه من در بحث زن ورود 
مد، آ بيرون استثمار و ستم مقابل در 57 سال در  كردم، اين بود كه اولين جنبشي كه

ا امپرياليسم عمده جنبش زنان بود ولي من كارگر گفتم، اين ها را ول كن، مبارزه ب
است. رفقا اين موضع اشتباه بود، دوستان آن خطا بود( تشويق حضار) آن خطا بود و از 

بگذاريم با گرفتن دستان  آن درس بگيريم تا براي رهايي بشر پا به جاده رهايي بشريت
  يكديگر.

ه هر حال هاي زيادي شد ولي راهكار فقط دو تا داده شد، يعني ببحث يكي از حضار (مرد) :
خواهم ماشين خود را كنم راهكارها كم بود. راهكار گام عملي است، يعني من ميمن فكر مي

تعمير كنم به هزار تئوري كه نمي پردازيم. راه كار بايد كاري را انجام دهد و اين جا خانمي گفت 
ها به و جنبشها را قبول داريم ها را ببينيم و اين يعني استقالل جنبشبايد نقاط مشترك جنبش

گيرد. نكته اساسي كه بايد در نظر بگيريم كه بايد ببينيم نقاط هر حال از همين جامعه نشات مي
مشترك كجاست و از جاي درست وصل شويم. خانم ديگري هم گفت بايد يكديگر را به 

خوب  رسميت بشناسيم نه آن كه انكار كنيم اين دو نكته مهم بود. عالوه بر اين ما ايرانيها حرف
  رويم كالس رانندگي اما بعد از مدتها به دليل عمل نكرد رانندگي نمي كنيم.زنيم، يعني ميمي
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كند ها را به يكديگر وصل ميها را پذيرفت و منافذي كه جنبشبه هر حال بايد استقالل جنبش
  را بشناسيم. 

  

ه بحث وحدت هايي كه مطرح شد، برخي دوستان ببا توجه به بحث يكي از حضار (خانم):
توانيم روي ائتالف كاري حرف بزنيم و جنبش زنان و كارگري مطرح شد. ما در حال حاضر مي

 آورد. در هاي زنان و كارگري بحث شود تا بتوان خطوط مشترك را دربعد بر روي ريشه جنبش
طلبد. البته ضدسرمايهنتيجه فعال ائتالف كاري ممكن است و وحدت نيازمند كار بيشتري مي

  داري بودن وجه مشترك جنبش زنان چپ و كارگري است.

ها و افراد متنوع تري ادامه يابد. كانون به اين نتيجه رسيده كه اين بحث بايد با گروه ثقفي:
هاي دروني كانون مدافعان كارگر همواره بر اين اشاره داشته كه رهايي كارگر بدون رهايي بحث

مان رسيد گفتيم و حتي امروز همه ما هم مانند به ذهنزنان ممكن نيست. امروز هم ما هر چه 
اشتباه كرديم و اگر اين نمي شد شايد امروز اين جا  57رفيق خودمان، اعتقاد داريم در سال 

كنم كه مباحث اخير را منتشر كنيم. دوستان تالش كنند و هر بحث نبوديم. درنتيجه پيشنهاد مي
ها را به هم نزديك كند، با تاكيد بر اين كه زنان اصالحي و پيشنهادي كه بتواند اين جنبش

  هاي مستقلي در جنبش دارند، مباحث را ادامه دهيم.خواسته


