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  :اول حرف 

  ". مرد است ِ پرولتر ،زن"
  یستيدرباره مساله زن و انقالب كمون ییحرف ھا

زنان را  ،مردان: شروع كنيم" غير طبقاتی"بيایيد از یك بحث 

این نظر مردان ھمه طبقات در مورد ! به حساب نمی آورند

بھتر است تعارف ھایی كه اخيرا در . زنان ھمه طبقات است

" به رسميت شناختن حقوق زنان"و " تجليل از شخصيت زن"

اینھا قبل از اینكه نشانه یك . باب شده را جدی نگيریم

مورد زنان دگرگونی در افكار و ایده ھای كھنه و سنتی در 

نتيجه فریادھایی است كه زنان شورشگر و نواندیش  ،باشد

شبانه روز در مقابل سركوب و فشار نظام طبقاتی و 

اینھا عقب نشينی لفظی است در . مردساالر  سر داده اند

برابر حركت زنان حق طلبی كه در مقابل تحقير كردن ھا و یا 

ن با این عوامفریبی مردانی كه بر سر درجه دوم بودن زنا

 .جا نزده اند ،نظام ھمسو و ھمفكر ھستند

زنان را به حساب نمی آورند  ،وقتی می گویيم مردان

منظورمان در جدول ھای آمار و یا در مباحث زیست شناسانه 

بگذریم از اینكه تفكر مردساالرانه به راحتی می تواند . نيست

قق نقش تعيين كننده زنان در توليد و تح ،در محاسبات آماری

مردساالرھا به . ارزش را حذف كند یا كمرنگ جلوه دھد

راحتی می توانند از ضعيف بودن ذاتی زنان یا كم عقل بودن 

و در مورد  ،آنان به علت كوچكتر بودن حجم مغزشان بگویند

ھزار و یك جور مزخرف  ،غلبه احساسات زنان بر منطق شان

رن ھاست ھمه اینكارھا را ق. به اصطالح علمی به ھم ببافند

كه انجام می دھند تا موقعيت برتر و تبعيض آميز مردان در 

مردساالرھا .  جامعه طبقاتی را توجيه و ابدی وانمود كنند

واقعياتی مانند شجاعت و پيگيری الھام بخش زنان در عرصه 

تغيير مناسبات اجتماعی و سياسی را با ناراحتی نظاره می 

قوی تر و برتری ھای  كنند؛ و گاه با اكراه به انگيزه ھای

.  آشكار زنان در عرصه آموزش و فراگيری اذعان می كنند

 ،"غير منطقی"مردساالرھا برای ممانعت از پيشرفت ھای 

زنان به انواع و اقسام قوانين و " زیاده از حد"و " غير طبيعی"

  .سنت ھای كھنه و احكام مذھبی آویزان می شوند

نظرات  ،ن استآنجا كه صحبت از طبقه كارگر در ميا

مردساالرانه معموال به صورت مردانه معرفی كردن نيروی 

آمار جدید حكومتی سھم زنان  ،برای مثال. كار بروز می كند

درصد نشان می دھد و نرخ  ١١از نيروی كار رسمی ایران را 

 ،در اینگونه آمارھا. درصد می داند ٢۵بيكاری برای زنان را 

و اكثریت زنان  ،ی شودفقط به زنان شاغل رسمی بسنده م

كه درگير مشاغل غير رسمی در خانه و خيابان یا در كارگاه 

اگر چه . نادیده گرفته می شوند ،ھای كوچك سنتی ھستند

بر مبنای ھمين آمار ناقص و گمراه كننده نيز می توان به 

حقایقی در مورد سياست طبقه سرمایه دار حاكم در شرایط 

توجه داشته (اغل پی برد بحران برای بيكارسازی زنان ش

 ٩باشيم كه نرخ بيكاری برای مردان در ھمين دوره حدود 

این واقعيتی است كه گسترش نظام سرمایه ). درصد است

مداوما تعداد بيشتری از زنان را به  ،داری در سراسر دنيا

نيروی كار صنعتی و خدماتی تبدیل می كند؛ در عين حال 

و در كشاورزی  ،یزنان در صنایع كوچك سنتی و خانگ

این نقش . كماكان نقشی اساسی باز می كنند ،معيشتی

عليرغم محدود شدن و به حاشيه رانده شدن بخش ھای 

ھمچنان به عھده  ،عقب مانده و ماقبل سرمایه داری اقتصاد

عرصه مھم دیگری كه زنان در آن نقشی منحصر . زنان است

آن شك  "زنانه بودن"به فرد ایفاء می كنند و ھيچكس در 

خانه داری را بھتر است . كار خانگی یا خانه داری است ،ندارد

. و نه كار به معنی رایج كلمه ،بيگاری یا كار بدون مزد بناميم

. نقش کليدی در سودآوری سرمایه داری دارد ،این بيگاری

یا (كار بدون مزد زنان كه شرایط تجدید قوا و انرژی كار مرد 

و نيروی كار جدید جامعه را  ،ی كندخانواده را تامين م) مردان

تاكنون جایگاه  ،از طریق توليد مثل و بچه داری می پروراند

بی بدیلی در تحقق ارزش در جامعه سرمایه داری داشته 

برای اكثریت مردم تصور اینكه چرخ زندگی بتواند بدون . است

در واقع اكثریت عظيم . غير ممكن است ،كار خانگی بچرخد

خانواده را  ،اید بدون اینكه خود متوجه باشندش ،اھالی دنيا

بھشت زیر پای مادران "مقدس می دانند و باور دارند كه 

چرا كه كار خانگی را حياتی و واجب تشخيص می " است

  ! دھند

سرمایه داری  ،به ویژه طی سه دھه گذشته ،در عين حال

بين المللی به شكل بيسابقه ای نيروی كار زنان را وارد بازار 

در برخی كشورھا رشته ھای توليدی معينی را  ،ار كردهك

نتيجه . عمدتا با استفاده از این نيرو به راه انداخته است

الیه ھای  (زنان  بيش از پيش در الیه ھای تحتانی  ،اینكه

. طبقه كارگر جھانی جای می گيرند) گسترده و مھم

پرولتریزه شدن زنان بدون شك بر شرایط و شكل كار خانگی 

. اما به ھيچ وجه به معنی حذف آن نيست ،اثير می گذاردت

وقتی كه به پرولتریزه شدن ھر چه بيشتر زنان در سطح دنيا 

با رابطه ای متناقض و  ،و ادامه كار خانگی نگاه می كنيم

در بعضی . شكل ھای مختلط بھره كشی روبرو می شویم

كارھای فرعی واحدھای توليدی و خدماتی سرمایه  ،موارد

ری را به زنان می سپارند تا به شكل فردی و یا در گروه دا

. ھای كوچك خانوادگی در خانه ھای خویش آن را انجام دھند
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یا (این راھی است برای ھمزیستی كار مزدی زنان با بيگاری 

ھمينجا در مورد ایران می . خانگی آنان) به اصطالح وظایف

طی چند  توانيم به رشته ای مثل قاليبافی اشاره كنيم كه

قرن به صورت توليد سنتی خانوادگی و عمدتا با بھره كشی 

از نيروی كار دختران جوان در روستاھا و شھرھای مختلف 

به شكلی سازمان  ،اما در سال ھای اخير. اداره می شد

 ،)خصوصی و دولتی(یافته تر و تحت كنترل بورژوازی بزرگ 

ش به كار توسط نيروی كار مزدی زنانه ای كه در محل سكونت

به پيش می  ،می گيرد" سفارش"می پردازد و به اصطالح 

زنان كارگر  ،در این شكل از سازماندھی نيروی كار. رود

درگير روابط مختلطی از كار مزدی و كار بی مزد خانوادگی 

دستمزد قاليبافی بر اساس  ،در بسياری موارد(ھستند 

در اختيار مرد " و به طور طبيعی"مناسبات پدرساالرانه حاكم 

خوبست در ھمينجا اشاره کنيم که ). خانواده قرار می گيرد

رقمی بالغ (یک نگاه گذرا به تعداد بافندگان در سراسر کشور 

که عمدتا زن ھستند خود می تواند پوچی ) ميليون نفر ٢بر 

ه می خواھند نقش زنان در طبقه کارگر را آمارھایی را ک

بعضی كارھای  ،در كنار این. کوچک جلوه دھند نشان دھد

خدماتی نظير بسته بندی نيز ھست كه در خانه ھای مناطق 

شھری توسط زنان انجام می گيرد و این بيشتر در چارچوب 

و اما یك نكته كلی . كار مزدی به شيوه قطعه كاری می گنجد

زنان كارگر زیر یك منگنه مضاعف یعنی بھره : و پر اھميت

بيشتر و شدیدتر از  ،كشی بيرون از خانواده و درون خانه

. مردان كارگر استثمار می شوند؛ این یك واقعيت عينی است

حتی مردان كارگر ھم از امتيازات مردانه  ،در جامعه مردساالر

ھمين شرایط . برخوردارند؛ این ھم یك واقعيت عينی است

. شكافی را بين مردان و زنان كارگر شكل داده است ،عينی

نمی توان رفتار و سياست  ،بدون توجه به این واقعيات

صحيحی برای متحد كردن واقعی صفوف طبقه كارگر اتخاذ 

  .كرد

عمدتا در كشورھای سرمایه داری  ،طی چند دھه گذشته

روندی نيز جریان یافت كه گرایش به محدود كردن  ،پيشرفته

بدون آن كه بخواھيم عوامل موثر و . انگی زنان داشتكار خ

تعيين كننده ای مانند جنبش ھا و مبارزات رادیكال سياسی و 

اجتماعی بعد از جنگ دوم جھانی را در ضربه زدن به دیدگاه 

ھا و ارزش ھای جا افتاده و كھنه بر سر خانواده و جایگاه و 

بدون اینكه  و ،نقش زنان در جوامع امپریاليستی كمرنگ كنيم

به تحوالت اجتماعی " اقتصادگرایانه"بخواھيم با تنگ نظری 

باید بگویيم كه زنانه شدن نيروی كار در این  ،نگاه كنيم

و جا افتادن امكاناتی مانند مھد كودك ھا و خدمات  ،جوامع

اجتماعی و مرخصی ھای ویژه به تغييراتی در شكل 

و مذھبی در سازماندھی زندگی خانوادگی و تعھدات عرفی 

" كالسيك"زندگی زناشویی انجاميد؛ ھر چند كه شكل 

موقعيت . كماكان یك نھاد اساسی جامعه باقی ماند ،خانواده

خاصه در جوامع (نيروی كار زنانه تحت روابط سرمایه داری 

 ،اگر چه در حيطه دستمزدھا و امكانات رفاھی) امپریاليستی

شدن با  گرایش به ھمسطح ،حقوق قانونی و سندیكایی

اما ھمچنان با نابرابری ھای ملموس  ،نيروی كار مردانه دارد

امروز در شرایط  ،برای مثال. و بالقوه دست به گریبان است

تعميق بحران و ركود بين المللی و اجرای سياست ھای 

زنان به اولين آماج بيكارسازی ھا تبدیل  ،تعدیل اقتصادی

  .     شده اند

ن دادن بی پایه و اساس بودن برای نشا ،ھر آنچه گفتيم

نگرشی است كه تصویر مردانه ای از طبقه كارگر دارد و ھر 

 ،زمان صحبتی از جایگاه زنان در طبقه كارگر به ميان می آید

طی بيش از یك قرن مبارزه و . این نقش را ناچيز می انگارد

شاھد به  ،جنبش و انقالب طبقه كارگر در گوشه و كنار دنيا

یدگاه ھای متضاد بر سر این موضوع در صفوف ميدان آمدن د

حتی در ھمان زمان . جنبش ھا و احزاب كارگری بوده ایم

شكل گيری اولين تشكيالت بين المللی كارگران یعنی 

چگونگی برخورد به مساله زنان و رھایی  ،انترناسيونال اول

به یكی از موضوعات مورد مشاجره در سطح رھبران  ،زن

این مشاجره به شكل مخالفت یا . ل شدانترناسيونال تبدی

موافقت با عضویت زنان در ھيئت ھای نمایندگی 

گرایش مردساالر در جنبش . انترناسيونال اول بروز كرد

 ،كار اصلی زنان"كارگری و كمونيستی استدالل می كرد كه 

خانه داری و فراھم كردن شرایط مناسب و آرامش برای 

ه به شرایط ذھنی و دیدگاه با توج!" كارگران مبارز مرد است

بھتر می توان  ،ھای رایج در جنبش طبقه كارگر در آن دوران

اھميت و پيشرو بودن موضع فریدریش انگلس را فھميد 

از یك ." پرولتر ِ مرد است ،زن در خانه: "زمانی كه می گفت

دیدگاه كمونيستی كه ھدف از مبارزه و انقالب را رھایی نوع 

و نه فقط رھایی  ،تم و استثماربشر از ھمه شكل ھای س

می داند می توان فھميد كه متصل  ،كارگران و یا مردان كارگر

و در واقع معنی كردن زن با  ،نگه داشتن زنان به كار خانگی

معنایی جز ابدی كردن نقش پرولتر یا برده مرد  ،خانه داری

نگرش  ،از زمان ماركس و انگلس تاكنون. برای زنان ندارد

ه به شكل ھای مختلف در صفوف طبقه كارگر مردساالران

گاه می بينيم كه حتی . بازتوليد شده است ،ادامه حيات داده

این نگرش در ھمان شكل ھا و با ھمان استدالل  ،امروز

كافيست ! سال پيش می شد ١۶٠ھایی عرضه می شود كه 

 ،اصال چرا راه دور برویم. به دور و بر خود دقيقتر نگاه كنيم
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روابطی كه زیر سقف خودمان برقرار است  كافيست به 

آیا كم ھستند زنان آزادیخواھی كه برای رھایی  ،دقت كنيم

زحمتكشان مبارزه می كنند و ھمسرشان نيز فعال جنبش 

 ،كارگری و چپ به حساب می آیند اما در چاردیواری خانه

خود را در زندان روابط مردساالرانه و رفتارھای زن ستيزانه 

اسير می بينند؟ آیا كم ھستند مردان فعال در جنبش كارگری 

و چپ كه ھر وقت صحبت از طبقه كارگر و زنان به ميان می 

ضرورت  ،نقش زن را به خانواده كارگری محدود می كنند ،آید

و منافع  پایبندی ھمسر یك كارگر به تعھدات و وظایف

و ھر حرفی از حقوق پایمال  ،مشتركشان را گوشزد می كنند

شده زنان و ستم جنسيتی را مخرب و باعث تضعيف مبارزات 

كارگری معرفی می كنند؟ آیا كم ھستند مردان فعال در 

جنبش كارگری و چپ كه با عقب مانده ترین گرایش ھا و 

در  و(ارزش ھا و سنت ھای مردساالرانه رایج در جامعه 

ھمراه می شوند یا در ) صفوف توده ھای كارگر و زحمتكش

مقابلش سكوت اختيار می كنند؟ و باالخره آیا تعداد محدود 

زنان آگاه و مبارز در صفوف تشكل ھای مربوط به جنبش 

را  ،به ویژه در سطوح تصميم گيری و رھبری ،كارگری و چپ

و  می توان از تفكر مردساالرانه مسلط بر این تشكل ھا

  جدا دانست؟ ،عملكرد باز دارنده ناشی از آن

اما نگرش مردساالرانه صرفا به نفی وزنه و جایگاه زنان در 

بلكه در حيطه تئوریك  ،صفوف طبقه كارگر محدود نمی شود

عنوان می كند و " مساله ای بورژوا دمكراتيك"مساله زن را 

 قلمداد" مسائل طبقاتی"آن را كم اھميت تر از به اصطالح 

" مساله طبقاتی"آن را تابع  ،می كند و به شكلی یك سویه

وقتی كه یك مدعی نمایندگی آرمان كمونيسم و . می داند

مساله زن را چيزی شبيه به  ،منافع اساسی طبقه كارگر

مساله ملی معرفی می كند یعنی آن را در چارچوب جامعه 

 اما. بورژوایی و تحوالت بورژوا دمكراتيك قابل حل می داند

مساله زن به واقع یك مساله كمونيستی است یعنی حل 

كامل آن وابسته به از بين رفتن مالكيت خصوصی و طبقات 

بدون حل نھایی تضاد ميان اجتماعی شدن توليد و . است

سلسله مراتب جنسيتی در جامعه بشری  ،مالكيت خصوصی

تجربه انقالبات سوسياليستی در قرن . از بين نخواھد رفت

تضاد زن و (نشان می دھد كه تضاد جنسيتی  بيستم نيز

و مساله رھایی زن از نظر عينی یكی از تضادھای ) مرد

اصلی و یك قوه محركه مھم برای پيشروی انقالب در فرایند 

ساختمان سوسياليسم است؛ ھر جا نيروی ذھنی انقالب با 

شكل ھای گوناگون ستم بر زنان و بازتوليد آن در جامعه 

ير شد و نيروھای گسترده اجتماعی سوسياليستی درگ

در جھت حل این تضاد در زیربنا و ) اساسا از صفوف زنان(

موتور محركه انقالب  ،روبنای جامعه به ميدان آمدند

و ھر جا . سوسياليستی فعالتر و پر قدرت تر به جریان افتاد

كه با استدالل ھا و بھانه ھای محافظه كارانه به سنت ھا و 

نيروھای  ،روابط مردساالرانه پا داده شد ایده ھای كھنه و

بورژوایی در جامعه و دولت و حزب انقالبی قدرتمندتر شدند و 

و باید این را با تاكيد اعالم كنيم . انقالب را از شتاب انداختند

را دارد كه ) و این رسالت(كه جنبش رھایی زنان این ظرفيت 

جنبش  ،با پيشروی و تعميق خود در عرصه پراتيك و تئوری

طبقه كارگر و نيروی پيشاھنگ انقالبی را پاالیش دھد و افق 

و دامنه دیدش از ادامه انقالب تحت دیكتاتوری پرولتاریا و 

  .آرمان كمونيسم را گسترده تر كند

تحت  ،تفكر مردساالرانه ای كه در جنبش كارگری و چپ

مساله زن و  ،عنوان دفاع از طبقه كارگر و سوسياليسم

كم اھميت و  ،در جامعه را از نظر كيفی و كمی جایگاه زنان

 ،وانمود می كند" تضاد طبقاتی"محدود و یا در گرو و تابع حل 

معموال برای اثبات حقانيت خود به جنبش جاری زنان اشاره 

) و گاه زنان(بارھا این حرف را از زبان برخی مردان . می كند

ن یك فعال در جنبش كارگری و چپ شنيده ایم كه جنبش زنا

اش "راه رستگاری"جنبش بورژوایی و ليبرالی است و تنھا 

گردن گذاشتن به سياست و جھت گيری به اصطالح كارگری 

مساله زن یك چيز . اما این یك مغلطه بزرگ است! ماست

جنبش زنان مانند ھر جنبش . است و جنبش زنان چيزی دیگر

اجتماعی دیگر به گرایش ھای طبقاتی متفاوت تقسيم می 

" بازسازی" ،افق گرایش ھای بورژوایی در جنبش زنان. دشو

و یا تصحيح سلسله مراتب جنسيتی در چارچوب نظام 

گرایش ھای پرولتری  ،حال آنكه. سرمایه داری است

كمونيستی افق جنبش رھائی زن را به ورای نظم موجود 

می برند و آن را در شورش عليه ستم پيگيرتر و انقالبی تر 

ه نابودی كامل ستم بر زن و برچيدن سلسله می كنند؛ چرا ك

كسانی كه پرداختن به . مراتب جنسيتی را مد نظر دارند

مساله زن را به جنبش زنان محول می كنند و ھمزمان 

 ،جنبش زنان را ھم جنبشی بورژوایی معرفی می كنند

فقط دفاع از زنان "معموال ھمان كسانی ھستند كه شعار 

وقتی از آنان می . ت می گيرندرا به دس" كارگر و زحمتكش

معموال خواسته  ،پرسيم كه این دفاع چگونه انجام می گيرد

ھای محدودی را جلو می گذارند كه اگر چه محقانه و مھم 

اما به ھيچ وجه كافی  ،است و باید بر سرش مبارزه شود

پرداخت دستمزد برابر به زنان و مردان در مقابل كار . "نيست

مرخصی با " ،"ھد كودك ھا در محيط كارایجاد م"یا " برابر

مجازات جرایمی " ،"حقوق و تسھيالت برای زنان كارگر باردار

و امثالھم " مانند آزار جنسيتی كارگران زن در محيط كار
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خواسته ھای مھمی ھستند؛ اما ستم جنسيتی را ریشه كن 

این خواسته ھا تحت نظام سرمایه داری می . نمی كنند

یعنی این اصالحات به واقع می تواند انجام  ،تواند تحقق بيابد

بی آنكه روابط توليدی و اجتماعی ستمگرانه ای كه  ،گيرد

نابرابری جنسيتی یكی از ستون ھای آن است به طور كيفی 

و ھمانطور كه می بينيم بخشی از این (دگرگون شود؛ 

خواسته ھا در برخی از كشورھای سرمایه داری پيشرفته 

در ھمين زمينه می توانيم به شعار  ).تحقق یافته است

اصالحگرایانه دیگری اشاره كنيم كه تالش در برچيدن بيگاری 

خانگی زنان دارد اما در عمل به بازتوليد نقش و جایگاھی 

كمك می كند كه نظام طبقاتی از دیر باز برای زن در نظر 

پرداخت دستمزد در برابر كار "منظور ما شعار . گرفته است

این شعار خوش ظاھر كه شاید بسياری از . است" خانگی

زنان نيز آن را كمكی در مسير عدالت اجتماعی و نزدیك شدن 

به معنای انحصاری كردن كار  ،زن به استقالل اقتصادی بدانند

این یعنی . برای زنان است) یا وظایف خانه داری(خانگی 

 ،محدود نگھداشتن زن به خانه و آشپزخانه و اتاق خواب

محدود  ،گھداشتن فكر و اندیشه و خالقيت زنانمحدود ن

و  ،نگھداشتن حيطه تصميم گيری و مدیریت و رھبری زنان

عمال دور نگھداشتن توده ھای زن از امور كالن جامعه یعنی 

فرماندھی و اداره سياست و اقتصاد و روبنای فرھنگی و 

محدود دیدن مساله رھایی زنان و حل . فلسفی و ھنری

ه اینگونه خواسته ھا و شعارھای تضاد جنسيتی ب

اعتراضات زنان كارگر را  ،جنبش زنان كه ھيچ ،اصالحگرایانه

و " جنبش مردانه كارگری"ھم به شكل چيزی فرعی به 

سنجاق " تشكل ھای مردانه كارگری"اھداف ریز و درشت 

  .می كند

اما رھایی زنان و حل تضاد جنسيتی یك فرایند پر افت و خيز 

د بود؛ ھمگام و ھمسان با فرایند طوالنی و درازمدت خواھ

آنچه نشانه و . گذار انقالبی از سوسياليسم به كمونيسم

برانگيختن زنان به مبارزه  ،ضامن پيشروی در این مسير است

اگر . پيگير و شورش تا به آخر عليه كليت ستمدیدگی است

نيرویی كه داعيه سرنگونی جامعه طبقاتی و ساختن جامعه 

توده ھای زن را در مبارزه عليه قدرت سياسی  ،دنوین را دار

اگر آنان را عليه كليه ساختارھای قدرت  ،حاكم درگير نكند

مردساالرانه از ساختارھای دولتی گرفته تا ستون ھای 

مردساالری در فرھنگ حاكم و سنت ھای كھنه و خرافی و 

اینھا كه . یك جای كارش می لنگد ،مذھب و خانواده نشوراند

گفتيم از ھمين حاال باید در جھت گيری و عمل مبارزاتی 

كمونيست ھا حاضر و جاری باشد؛ و گرنه این راه طوالنی 

و شاید  ،می تواند با انجام فداكاری ھا و قبول رنج ھای بزرگ

در این . به سوی جھنم سنگفرش شود ،"نيات حسنه"با 

ھگشای ماركس و انگلس استفاده كنيم مسير باید از حكم را

انقالب كمونيستی رادیكال ترین گسست از : "كه گفتند

مناسبات سنتی مالكيت و رادیكال ترین گسست از ایده ھای 

این اساس راھنمای ما در انجام انقالب ریشه ." سنتی است

برای حل تضاد جنسيتی نيز باید . ای اجتماعی است

مناسبات مالكيت  ،اس آنمناسبات توليدی حاكم و در ر

موجود را ھدف گرفت و به آن از دریچه محروميت و 

 ،در انقالب چين. مثالی بزنيم. فرودستی زنان نگاه كرد

" تقسيم سرانه زمين بين زنان و مردان"كمونيست ھا شعار 

كردند تا به مناسبات " تقسيم زمين بر پایه خانوار"را جایگزین 

ه می داشت و موقعيت برتر مالكيتی كه زنان را محروم نگ

. ضربه بزنند ،می داد) یعنی مرد(اقتصادی را به رئيس خانوار 

را تصویب " حق طالق برای زنان"آنان ھمزمان قانون مھم 

كردند كه تغييری رادیكال در مناسبات خانواده و نقش زن در 

ھجوم به قوانين و . تعيين سرنوشتش به حساب می آمد

 ،ه و پدرساالرانه در روبنای جامعهسياست ھا و باورھای كھن

وجه دیگری از این گسست انقالبی بود كه بر حضور آگاھانه 

در . موثرتر و گسترده تر زنان در جامعه راه می گشود ،تر

 ،جامعه ما كه تحت یك حكومت استبدادی مذھبی قرار دارد

برانگيختن زنان برای گسست از نقش درجه دومی كه در 

یك  ،برای زن نھادینه شده است قوانين فقھی و شرعی

مبارزه با پدیده ھایی . عامل مھم پيشروی و دگرگونی است

صيغه و چند ھمسری مردانه  ،سنگسار ،مانند حجاب اجباری

انرژی انقالبی فراوانی را در جامعه آزاد خواھد  ،و امثالھم

یك  ،به كار گيری آگاھانه تبعيض مثبت در مورد زنان. كرد

ت ضروری برای مواجھه با امواج جھت گيری و سياس

و وضع موجود در سطح " عادی"روال  ،سنت ،قدرتمند عادت

جامعه و در ميان توده ھاست كه اندیشه ھا و رفتارھای 

تبعيض مثبت به این . مردساالرانه را مداوما توليد می كنند

 ،اقتصادی ،معنی است كه در عرصه ھای گوناگون سياسی

به ویژه در سطوح مختلف (اجتماعی و نظامی  ،فرھنگی

آگاھانه به شركت  ،)مدیریت و رھبری در ھمه این عرصه ھا

زنان اولویت و رجحان داده شود و پشتوانه ھای تبليغی و 

اگر . آموزشی و قانونی و حقوقی برای این كار فراھم شود

قرار است كه كمونيسم با عبور از دیكتاتوری طبقاتی 

است به سوی سرنگونی  نقطه گذار ضروری"پرولتاریا كه 

سرنگونی كليه روابط توليدی كه این  ،كليه تمایزات طبقاتی

سرنگونی كليه روابط  ،تمایزات بر روی آنھا بنا شده اند

و دگرگون  ،اجتماعی كه منطبق براین روابط توليدی ھستند

كردن كليه افكاری كه از این روابط اجتماعی نتيجه می 

گاه باشيم كه مساله زن و باید آ ،ساخته خواھد شد" شوند
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تضاد جنسيتی در بطن ھمه این تمایزات و روابط و افكاری 

دو . "كه شایسته سرنگون شدن است جای گرفته است

كه كانون توجه ماركس و انگلس " گسست و چھار كليتی

  .بودند از امر رھایی زنان غير قابل تفكيك است

  :و سواالتی برای فکر بيشتر

  ن ؟ مگر می توا

مگر می توان مخالف بورژوازی بود و اما به قول انگلس كاری 

به نقشی كه مرد در خانه به عنوان یك بورژوا ایفا می كند، 

  نداشت؟ 

مگرمی توان مخالف مالكيت خصوصی و مناسبات اجتماعی 

ایده ھا و رفتارھای ناشی از آن بود اما از مبارزه با یكی از   و

ین مناسبات یعنی مالكيت مرد مولفه ھای توليد و باز توليد ا

  بر زن خود را كنار كشيد؟ 

مگر می توان با تسليم شدن در مقابل ارزشھا و معيارھای 

سنتی حاكم بر جامعه به مبارزه عليه قدرتھای حاكم 

   پرداخت؟

  

  »دست اندرکاران بولتن «

  

  

   روز جھانی زن ھشت مارسگرامی باد  

  

  

  

  

 سرچشمه روز جھانی زن

 ین الملليروز ب(ا، ھشتم مارس يسراسر دن دگانیستمد   

است و از  یك جشن مبارزاتین یا. رنديگ یرا جشن م) زنان

بطور مشخص مبارزه . نبرد زنان سرچشمه گرفته است

ورك، یوين یاط در عمق محالت شرقيكارگران مھاجر خ

بزرگداشت مبارزات زنان  یژه برایك روز ویالھامبخش انتخاب 

 .شد

رون آمده، در يكه از كارخانه ھا ب یمھاجره زنان يروح   

كرده و با عزم راسخ خود ھمگان  یمائيكا راھپیآمر یابانھايخ

ستم حكمفرما يواداشتند، بر سراسر قرن ب یرا به شگفت

ز در يمھاجر، امروز ن یآن پرولترھا. بوده و كماكان زنده است

ل ك یرھائ یزنان، الھامبخش ما در مبارزه برا ین الملليروز ب

 .نوع بشرند

ستم، ھزاران زن در منطقه پر يحول و حوش آغاز قرن ب   

ه، ياغلب آنان از روس. كردند یورك كار میويجوش و خروش ن

ساعت كار  ١۵ ھر روز تا. ا و لھستان مھاجرت كرده بودنديتالیا

پول نخ و . گرفتند یمزد م یكردند و به شكل قطعه كار یم

 یآن م ید رویكه با یچوب یجعبه ھا یسوزن، برق و حت

 یبرا یسخت یمه ھایجر. گرفتند ینشستند را از آنان م

ن ييشدن وقت مستراح تع یو طوالن یعات كاریر، ضايتاخ

كنج . كردند یكار م یز ساعات طوالنيكودكان ن. شده بود

د شده را نخ يتول یشدند و لباس ھا یكارگاه ھا جمع م

شرح خاطرات از كارگران دوزنده در  یكی. كردند یم یكش

م، در یديپوش یما لباس ارزان م": ن گفته استيخود چن

 یم، و خوراك ارزان میكرد یم یارزان زندگ یسرپناه ھا

كه وضع  یدر انتظار روز. در كار نبود یشرفتيچ پيھ. میخورد

  ".مین شود نبودیبھتر از ا

، یمختلف نساج ی، زنان در كارخانه ھا١٩٠٨در سال    

اوقات، شركتھا  یبعض. و اعتصاب كردند یمائيشروع به راھپ

مرد را  یاز مطالبات كارگران اعتصاب یشدند بخش یحاضر م

ن نكته در توافقنامه یاما ا. رديان گین كنند تا اعتصاب پايتام

ن توافقات مربوط به زنان یچ بخش ايھ": شد كه ید ميق

زنان كه  ".ست و در مورد آنان به اجراء در نخواھد آمدين

 یھا یريرغم دستگياز آنان نوجوان بودند، عل یاريبس

س و ين، و ضرب و شتم توسط پليسنگ یمه ھایگسترده، جر

از طبقات  یزنان. اوباش مزدور، به تظاھرات ادامه دادند

ز از اعتصاب كنندگان الھام گرفتند، يجامعه ن یو باالئ یانيم

ر يبه محل تحصن آنان آمدند و دستگ یبانياعالم پشت یبرا

ن یدر مورد ا یكه روزنامه ھا گزارشات یو زمان. دندھم ش

منتشر كردند، عامه مردم رفته  یر عاديغ یھا یريدستگ

 یپ یزنان اعتصاب یمزد یانه و بردگيط وحشیرفته به شرا

 .بردند

م يبعد از چند ماه مبارزات محدود در ھر كارگاه، زنان تصم   

اط، يگسترده صنف خ یگرفتند با دعوت به اعتصاب عموم

 ین الملليه بیاتحاد"اما سران . سطح مبارزه را ارتقاء دھند

. ن مورد ھشدار دادندیدر ا "زنانه یھا یكارگران لباس دوز

د و يفين بحث كردند كه شما كوچك و ضعیه از ایرھبران اتحاد

رھبران  .دیار ندارياخت در یتداوم اعتصاب، پول كاف یبرا

دند زنان را دلسرد كنند؛ كارگران را دعوت به يه كوشیاتحاد

 یآنان از عواقب براه انداختن حركت. كردند "دهياقدام سنج"

ھراس داشتند؛ شك داشتند  یك اعتصاب عمومیبه عظمت 

ن كار یاط بتوانند از عھده ايتجربه خ یكه زنان جوان و ب

 .ندیبرآ
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ر جوان ك دختید، تا ناگھان ين جلسه ساعتھا به درازا كشیا   

او . برخاست و شروع به صحبت كرد "شيكالرا لمل"بنام 

ر يط غیه شرايكه عل یاز كسان یكی. ك كارگرمیمن ": گفت

 یدن حرفھايگر از شنید. قابل تحمل اعتصاب كرده اند

م تا در مورد ینجا آمده ایما ا. سخنرانان عامگو خسته شده ام

كه من  یقطعنامه ا. میريم بگيا نكردن تصمیاعتصاب كردن 

ن حاال اعالم يھم ینست كه اعتصاب عمومیگذارم ا یجلو م

ز حضار به يد آمیيسالن جلسه با ابراز احساسات تا "!شود

 .آغاز شد "یست ھزار نفريزش بيخ"لرزه درآمد و 

، واقعه را "انگلیتر" یراھن دوزياز كارگران شركت پ یكی   

كارخانه ھا ھزاران ھزار نفر از ھر گوشه، ": ف كردین تعريچن

ماه . روان شدند "دان اتحاديم" یھمه آنان بسو. را ترك گفتند

ك از ما يچيھ. كوفت ینوامبر بود و زمستان سرد به در م

م كه به ما اجازه يداشت یه خوبياما روح. پالتو به تن نداشت

. ميم و خود را به سالن ھا برسانيادامه دھ یمائيداد به راھپ

را  یجوانان. میما و باد در امان بوددر آنجا موقتا از گزند سر

اعتنا به حوادث  یآورم كه اكثرشان زن بودند و ب یاد ميب

، یروزيروح پ. رفتند یش ميھمچنان به پ یاحتمال

نكه چه در انتظارشان است فكر یبه ا. رشان كرده بوديتسخ

و  ی، سرما، تنھائیآنان واقعا به فكر گرسنگ. كردند ینم

. د نبودندیايش بيشان پیتوانست برا یكه م یگریمعضالت د

ن روز یا. ز اعتنا نداشتنديچ چيدر آن روز خاص، آنان به ھ

 ".متعلق به آنان بود

به ھنگام اعالم حكم دادگاه در مورد چند نفر از  یك قاضی   

عت يه خداوند و طبيشما عل": ن گفتير شده، چنيزنان دستگ

د ینست كه انسان بایآن ا یه اید كه قانون پایاعتصاب كرده ا

كه برنارد شاو  یوقت ".ن بدست آوردينان خود را با عرق جب

محشر ": ن نوشتيد، چنين خبر را شنیا یرلندیسنده اینو

مانه يھمواره اعتماد صم یقرون وسطائ یكایآمر! است

 ".دارد یاعالم م یتعالیخود را به قدرت بار یشخص

تصابات در د و محرك اعياعتصاب ماه ھا به طول انجام   

ط یر شرايينه تغين اعتصاب در زمیھر چند ا. گر شدید ینواح

زش يخ"افت، اما یدست  یقسم یت ھايكار فقط به موفق

ن یا. امور مھم را دگرگون ساخت یبرخ "یست ھزار نفريب

سواد را يرفت كه زنان مھاجر ب یزش به مصاف طرز تفكريخ

ورك و یويزش، منطقه شرق نين خیا. انگاشت یناتوان م

ده رااز احساس یاز زنان و مھاجران و مردم ستمد یاريبس

 .و قدرت انباشته ساخت یسربلند

ن مبارزات، ھشتم ی، به ھنگام سالگرد ا١٩١٠در سال    

ستھا بعنوان ياليسوس ین الملليكنفرانس ب یمارس از سو

ن، رھبر يچ لنيلیر ايمیوالد. *زنان اعالم شد ین الملليروز ب

بود كه  یه، در زمره كسانيك و انقالب روسیر حزب بلشويكب

از آن پس، كارگران . دادند یرا ین سنت مبارزاتیت ايبه تثب

دن به كل يان بخشیزنان و پا یرھائ یكه برا یآگاه و كسان

كنند، روز  ینبرد م یه دارینظام استثمارگر و ستمكار سرما

 .رنديگ یا جشن ميھشتم مارس را در سراسر دن

  ! زنان یمارس، روز جھان زنده باد ھشتم

 در منعقده ستياليسوس زنان المللی نيب کنگره در ،١٩١٠ سال در*
 اليسوس برجسته رھبران از کیی ن،يکالرازتک طرف از کپنھاگ،

 که شود می شنھاديکارگری،پ المللی نيب جنبش و آلمان دمکراسی
مورد  و شود اعالم زحمتکش زنان المللی نيب روز مارس، ٨ روز
   رديگ می قرار بیتصو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ....ما در پی تحقق جھانی ھستيم که 

خفه ام کنيد اما : زندان سپيدار اھوازساله از  ٣٨خيریه 
  !سنگسارم نکنيد

زنی که توسط شوھرش مجبور به : ساله شيراز ٢٨پریسا 
  .تن قروشی شد و در انتظار سنگسار است

ميتوانيد »   ٣بولتن شماره «برای دریافت 
آدرس پست الکترونيکی خودرا برای ما 

بفرستيد تا از این  طریق بدون ھيچ گونه 
  .مشکلی بولتن برای شما ارسال گردد

  از آن طبقه ی کارگراست فردا
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ما اعالم می کنيم نه فقط از قانون قرون وسطائی سنگسار 
ینده ای ھستيم که ھيچ آبيزاریم؛ بلکه در جستجوی تحقق 

  .داشتن مجازات نشودزنی بجرم دوست 

محکوم به . متھم به قتل« : ساله  ٢٠من دالرا دارابی 
سه سال است که با رنگھا و واژه ھا از خودم دفاع . اعدام
این نقاشی ھا سوگندی است به جرم ناکرده تا مگر . ميکنم

  ».رنجھا مرا به زندگی بازم گرداند

. يرداو مورد تجاوز قرار می گ: ساله اھل نقده  ٣٠ مهوصمع
شمامه زیر . برای دفاع از خود متجاوز را به قتل می رساند

  .حکم اعدام است

ما اعالم می کنيم نه فقط از قانون قرون وسطائی قصاص 
بيزاریم؛ بلکه در پی تحقق جامعه ای ھستيم که سایه این 
  .قوانين از کليه شئونات جامعه و زندگی زنان محو گردد

سومين بار دستگيری توسط بعد از : ساله اصفھان  ١٨مریم 
بد « بخاطر » امر به معروف نھی از منکر« نيروھای ویژه 

. ضربه شالق و جریمه نقدی شد ٧٠محکوم به » حجابی
  .مریم اقدام به خودکشی کرد

ما اعالم می کنيم نه فقط از حجاب اجباری بعنوان سمبل 
اسارت و وسيله ای برای برده نگاھداشتن زن بيزاریم؛ بلکه 

پی تحقق جامعه ای ھستيم که زنان به عنوان انسان در 
  .ھائی برابر با مردان در سرنوشت جامعه شریک باشند

: قاضی در جواب زنی که ھمسرش زن دیگری گرفته بود
  چيزی را که خداوند حالل کرده تو چرا حرام ميکنی؟

ما نه فقط  ھرگونه تفکر و بينش مرد ساالرانه و پدر 
کنيم بلکه متحدین خود را در مبارزه ساالرانه را افشاء مي

برای جامعه ای مبتنی بر برابری و آزادی و عدالت اجتماعی، 
  .از این طریق محک می زنيم

ساله در  ۴٨به عقد مردی : ساله اھل شادگان ٩قسيمه 
  .جسد قسيمه را از حجله گاه بيرون بردند. آمد

ما در پی تحقق جھانی ھستيم که در آن ھيچ دختر خرد 
                تجاوز نرود، ھيچ زنی به بھانه» حجله«ی به سال

  .مرد به قتل نرسد» ناموس« 

سال در راھروھای دادگاه جمایت  ۴: ساله مشھد ٣٣مينو 
ھر بار تقاضای . حانواده از این اتاق به آن اتاق کشانده شدم

طالقم از شوھری که جزء تحقير و سرکوب چيزی دیگری 
دست آخر اتھام خل . صورتم پرتاب کردندبرایم نياورد را توی 

وضع بودن را پذیرفتم؛ دو فرزندم را از من گرفتند و آنوقت 
  .بود که توانستم طالقم را بگيرم

ما در پی تحقق جھانی ھستيم که در آن زنان از امکانات 
کامالً برابر با مردان در زمينه ازدواج، طالق، مالکيت، وراثت، 

بر خوردار ... ،تحصيل، سفروسرپرستی فرزندان، اشتغال
  .باشند

شاالنه . استان ایالم باالترین آمار بيکاری در ایران را دارد
نفر در این استان خود کشی می کنند که اکثر آنان زنان ۴٣٠

  .جوانی ھستند که دست به خود سوزی می زنند

ما در پی تحقق جھانی ھستيم که ھيچ زن و دختری برای 
ساالری خودکشی و خود خالصی از شر خشونت مرد 

  .سوزی نکند

ساالنه ھزاران زن بدليل بار داری نا خواسته اقدام به سقط 
  .جنين مخفيانه ميکنند و جان می بازند

ما در پی تحقق جھانی ھستيم که زن مالک و صاحب بدن 
خود باشد و بتواند برای بچه دار شدن یا نشدن خود تصميم 

  .بگيرد

  كالرا زتكيننوشته " درباره مسئله زن" 

  

خاطرات من از لنين، گفتگویی "متن زیر گزیده ای است از 

این متن بر پایه . كالرا زتكيننوشته " درباره مسئله زن

بين لنين و كالرا زتكين صورت  ١٩٢٠مكالماتی كه در پایيز 

متن حاضر را از روی نسخه . (گرفت، به رشته تحریر درآمد

از انتشارات " لنيننوشته ھایی از  –رھایی زنان "

  ).انترناسيونال، بازتكثير كرده ایم

صحيح است كه خواسته ھای زنان  بنابراین برای ما كامالً   "

این نه یك برنامه حداقل است، و نه یك برنامه . را طرح كنيم

انترناسيونال "و " سوسيال دمكراتيك"اصالحی به معنی 

ا ما فكر می اینكار دال بر آن نخواھد بود كه گوی. آن" دومی

كنيم بورژوازی و دولت آن تا ابد حتی برای مدتی طوالنی 

این كوششی برای منفعل كردن . پابرجا باقی خواھند ماند

توده ھای زنان با رفرمھا، و منحرف كردن آنان از جاده مبارزه 

به ھيچ عنوان چنين نيست؛ اینكار به . انقالبی نيست

واسته ھای ما خ. ھيچوجه یك حقه بازی رفرميستی نيست

یك رشته نتيجه گيری ھای عملی است از احتياجات مبرم و 

زن ضعيف و محروم در سيستم بورژوازی، و عليه تحقيرھای 

با طرح اینھا ما . زشتی كه باید در این سيستم تحمل كند

نشان می دھيم كه از نيازھای زنان و ستم بر زنان آگاھيم؛ از 

بله، . ھمه اینھا نفرت داریمجایگاه ممتاز مردان آگاھيم؛ و از 

نفرت داریم و خواھان محو ھر گونه ستم آزار ھستيم كه به 

زن كارگر، ھمسر كارگر، زن دھقان، ھمسر یك مرد عادی 

 وارد می شود؛ و حتی از خيلی جھات به زن طبقات ثروتمند

حقوق واقدامات اجتماعی كه ما از جامعه  .نيز وارد می شود

بورژوازی برای زنان می خواھيم گواھی است بر اینكه ما 

موقعيت و منافع آنھا را در نظر می گيریم؛ طبيعتاً نه در نقش 

بھيچ ! نه. رفرميستھای قيم مآبی كه اذھان را تخدیر می كنند

بلكه در نقش انقالبيونی كه زنان را به شركت مساوی . وجه

  ".در بازسازی اقتصاد و روبنای ایدئولوژیكی فرا می خوانند

به لنين اطمينان دادم كه من ھم ھمين عقيده را دارم ولی 

اذھان نامطمئن و ترسو . بی شك با آن مخالفت می شود
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باید . این عقيده را به عنوان اپورتونيسم مشكوك رد می كنند

اینك برای  این نكته را ھم در نظر بگيریم كه خواستھایی كه

زنان جلو می گذاریم ممكن است بد فھميده شده و نادرست 

  .تفسير شود

این خطر در " یعنی چه"لنين با تعجب و قدری ناراحتی گفت 

. مورد ھر چيزی كه می گویيم یا انجام می دھيم وجود دارد

اگر اجازه دھيم كه ترس از این مسئله ما را از انجام كارھای 

ما . د، بھتر است مناره نشين شویمصحيح و ضروری باز دار

نباید تزلزل داشته باشيم، به ھيچ عنوانی نباید تزلزل داشته 

درمورد ما تنھا . باشيم، واال از اصول واالی خود خواھيم لغزید

اینكه چه بخواھيم مطرح نيست، بلكه ھمچنين چگونه 

من معتقدم كه این را به حد كافی . بخواھيم مطرح است

ما نباید در تبليغات خود از مطالباتی كه برای  .روشن كرده ام

بسته به شرایط، باید ! نه. زنان مطرح می كنيم، بت بسازیم

زمانی برای این خواستھا و زمانی برای خواسته ھای دیگر 

و ھميشه، ھمه اینھا باید در اتحاد با منافع . مبارزه كنيم

   ".عمومی پرولتاریا باشد

ا با دار و دسته بورژوازی محترم و ھر نزاعی از این نوع ما ر "

با نوكران رفرميست كه به ھمان اندازه محترم ھستند، 

این كار دسته اخير را مجبور می كند كه یا . سرشاخ می كند

تحت رھبری ما بجنگد ـ كه آنھا این را نمی خواھند ـ یا نقاب 

این مبارزه است كه ما را از آنان تفكيك . خود را به دور اندازند

بدین ترتيب . كند و چھره كمونيستی ما را نشان می دھد می

اعتماد توده زنان را بطرف ما جلب می شود؛ توده ای كه 

خود را استثمار شده، و تحت سلطه مردان می بيند، توده ای 

كه تحت قدرت صاحبكاران و جامعه بورژوایی در كل خود را در 

آنھا  زنان كارگر كه ھمه به. ھم شكسته و برده می یابد

خيانت كرده و تركشان نموده اند، درك می كنند كه باید به 

آیا الزم است آشكارا .طور دسته جمعی ھمراه ما بجنگند

اعالم كنم  یا شما را به اعالم آشكار این موضوع وادارم كه 

مبارزه برای حقوق زنان، باید ھمچنين با ھدف عمده ما مرتبط 

ت و برقراری یعنی با ھدف به دست آوردن قدر. باشد

دیكتاتوری پرولتاریا؟ در حال حاضر، این جزء الفبای ماست و 

. این روشن است، مطلقاً روشن. كماكان چنين خواھد بود

اگر كه ما فقط روی این  -ولی توده ھای وسيع زنان كارگر 

با اشتياق جذب مبارزه برای كسب  –خواست تكيه كنيم 

است را با بوق و قدرت دولتی نخواھند شد؛ حتی اگر این خو

ما باید ! نه ھزار بار نه. كرنا جار بزنيم و گوش فلك را كر كنيم

در اذھان توده زنان این خواست را به لحاظ سياسی با  

ھمه آنھا باید بدانند . رنجھا، نيازھا و آمال زنان كارگر بياميزیم

: كه دیكتاتوری پرولتاریا برای آنان چه معنی خواھد داشت

، در قانوناً و ھم در عملوق با مردان، ھم تساوی كامل حق

خانواده، در دولت و در جامعه، اینھا به معنی تضمين نابودی 

  " .قدرت بورژوازی است

این نمونه . من گفتم روسيه شوروی این را ثابت می كند

روسيه شوروی : "لنين ادامه داد" بزرگ ما خواھد بود

تحت . دخواسته ھای زنان را درسطح نوینی مطرح می كن

دیكتاتوری پرولتاریا این خواسته ھا دیگر موضوع مبارزه بين 

این مطالبات پس از عملی شدن . پرولتاریا و بورژوازی نيستند

خشتھایی خواھند بود كه در ساختن جامعه كمونيستی از 

این كار به زنان آن سوی مرزھای . آن استفاده می شود

نشان می شوروی اھميت كسب قدرت توسط پرولتاریا را 

اختالف موقعيت اجتماعی آنان در اینجا و آنجا را باید با . دھد

برجستگی جسورانه ای نشان دھيم و حمایت توده ھای 

. زنان را برای مبارزات طبقاتی انقالبی پرولتاریا جلب كنيم

بسيج توده زنان بر پایه درك روشن از اصول و بر یك پایه 

احزاب  تشكيالتی محكم، یك مسئله اساسی برای

) دولت(بخشھای سراسری . كمونيست و پيروزی آنان است

آنھا در زمينه . ما ھنوز فاقد درك درست از این مسئله ھستند

ایجاد یك جنبش توده ای از زنان زحمتكش تحت رھبری 

. كمونيستی به برخورد منفعل و صبر و انتظار عادت كرده اند

بش توده چنين جنآنھا درك نمی كنند كه رشد و رھبری یك 

ای بخشی مھم از فعاليت حزب است؛ نيمی از كل فعاليتھای 

اینكه آنھا گاھی ضرورت و ارزش یك جنبش . حزب است

كمونيستی ھدفمند، قوی و وسيع را برسميت می شناسند، 

بيشتر جنبه تعارفھای افالطونی دارد تا یك دلمشغولی و 

  ".وظيفه حزبی

آنان تھييج و تبليغ در ميان زنان و وظيفه به ميدان كشيدن "

انقالبی نمودن آنان را  به عنوان كاری نه چندان مھم، و به 

و . عنوان وظيفه ای فقط برای زنان كمونيست تلقی می كنند

اگر این كار سریعتر و نيرومندتر پيش نمی رود، فقط زنان 

ط است، این غل. كمونيست را مستحق سرزنش می دانند

این تساوی . این جدایی طلبی عریان است! اساسا غلط

كنه برخورد نادرست بخشھای سراسری . واژگون شده است

در ) من درباره روسيه شوروی صحبت نمی كنم(ما چيست؟ 

تحليل نھایی این دست كم گرفتن زنان و دست آوردھای آنان 

متاسفانه ھنوز در توصيف بسياری ! دقيقا ھمين است. است

كمونيست را خراش بده تا یك ز رفقایمان می توان گفت كه، ا

برای اطمينان باید نقطه حساس مانند . "عامی ظاھر شود

برای اثبات این . طرز فكر آنان درباره زنان خراش را دھيم 

حرف چه شاھدی بھتر از این منظره تكراری و روزمره كه 

ر مردم با خيال راحت مشغول تماشای زنانی ھستند كه كا

مبتذل و  یكنواخت خانه، توان و وقت آنان را ھدر می دھد، 

خسته شان می كند، روحشان را پژمرده و ذھنشان را كند 
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. می كند، قلبشان را ضعيف و اراده شان را سست می كند

الزم به گفتن نيست كه منظور من خانمھای بورژوایی نيست 

متكار كه ھمه كار منزل و مراقبت از كودكانشان را بدوش خد

بحث من در مورد اكثریت زنان است كه شامل . می ریزند

حتی اگر آنھا روز را در . ھمسران كارگران نيز می شود

  " .كارخانه به سر برده و مزد گرفته باشند

تعداد بسيار كمی از شوھران، حتی از ميان پرولترھا  "

به فكر " كار زنانه"ھستند كه با كمك به ھمسرشان در این 

یا بخواھند وی را . ر زحمات و نگرانی ھای او باشندكاستن با

امتياز و مقام "خير، این خالف . كامال از این زحمت خالص كنند

. است، شوھری كه در پی استراحت و راحتی است" شوھر

زن در زندگی خانگی زن خویش ھر روز خود را با ھزاران كار 

اب حق باستانی شوھر و سرور و ارب. ناچيز قربانی می كند

بلحاظ عينی برده نيز از . زن بی سر و صدا پابرجا مانده است

.... ارباب انتقام می گيرد، این انتقام شكل پوشيده ھم دارد

من از زندگی كارگران با خبرم، این شناخت فقط از روی 

كتابھا نيست، فعاليت كمونيستی ما در ميان توده زنان و كار 

ز به ميزان قابل سياسی ما بطور كلی تربيت مردان را ني

باید دیدگاه برده دارانه را، ھم از ما . توجھی ایجاب می كند

این یكی از . حزب و ھم از ميان توده ھا ریشه كن كنيم

این وظيفه ھمانقدر عاجل و ضروری  وظایف سياسی ماست،

است كه تشكيل نھادی از رفقای زن و مرد كه از نظر تئوریك 

و كار حزبی را در ميان  و عملی به خوبی تربيت شده باشند

لنين به سئوال من درباره شرایط . زنان كارگر به پيش برند

حكومت :"كنونی در روسيه شوروی چنين پاسخ داد

دیكتاتوری پرولتری ـ و مسلما به ھمراه حزب كمونيست و 

اتحادیه ھای كاگری ـ ھر كوششی را بعمل می آورند تا بر 

فائق آیند و بدین ترتيب  دیدگاه ھای عقب افتاده مردان و زنان

نيازی به . روحيات كھنه و غير كمونيستی را ریشه كن كنند

گفتن نيست كه مردان و  زنان در مقابل قانون مساوی 

ما در ھمه عرصه ھا بوضوح شاھد خواست صادقانه . ھستند

ما روی زنان برای شركت در . به تحقق این برابری ھستيم

ونگزاری و دولتی حساب فعاليتھای اقتصادی، مدیریت، قان

ھمه رشته ھا و موسسات آموزشی یه روی زنان . می كنيم

تا بتوانند از نظر تخصصی و اجتماعی بھتر تعليم . باز است

ما در حال ایجاد آشپزخانه ھا و نھارخوریھا، رخت . ببينند

شوی خانه ھا، و بنگاه ھای تعميراتی عمومی و مشترك 

كستانھا، خانه ھای كودك ما داریم مھدكودكھا، كود. ھستيم

به یك . و موسسات آموزشی گوناگون را تاسيس می كنيم

كالم ما داریم صميمانه ملزومات برنامه خود را به اجرا می 

گذاریم تا وظيفه خانه داری و آموزش از عھده خانوار فردی 

بدین گونه است . خارج شده و به وظيفه جامعه تبدیل شود

دگی خانگی و تمامی كه زن از زنچيرھای كھنه بر

وابستگيھایی كه به شوھر خویش دارد رھا می شود؛می 

تواند توانایی ھا و تمایالت خود را بطور كامل در جامعه بروز 

كودكان نسبت به محيط خانه امكانات بھتری برای رشد . دھد

ما پيشرفته ترین قانون كار مربوط به زنان را در . می یابند

توسط نمایندگان رسمی كارگران و این قانون . جھان داریم

ما در حال تاسيس مراكز زایمان و . متشكل به اجرا در می آید

كودك، مراكز درمانی و بھداشتی مادران، -خانه ھای مادر

كالس ھای آموزشی در مورد نگھداری از نوزادان و كودكان، 

ما برای كمك به زنان محتاج و بيكار به . و امثالھم ھستيم

  ".نيمتالشی دست می ز

كامال می دانيم كه ھمه اینھا با توجه به احتياجات زنان  "

كاگر، ھنوز بسيار كم است، و اینكه ھنوز از رھای واقعی 

با وجود این، نسبت به شرایطی در . آنان بسيار فاصله دارد

روسيه تزاری و تحت سرمایه داری وجود داشت، قدم بسيار 

شرایط در نقاطی مضافا، در مقایسه با . بزرگی به جلو است

كه سرمایه داری ھنوز سلطه بالمنازع دارد، پيشرفت بسيار 

این یك شروع خوب در جھت صحيح است، و ما . زیادی است

. بطور مستمر و با تمام توان به توسعه آن ادامه خواھيم داد

به شما ھم اطمينان خاطر می دھيم زیرا ھرروز كه می گذرد 

يونھا زن ما امكان روشنتر می شود كه بدون حضور ميل

فكرش را  بكنيد، این در كشوری كه دھقانان . پيشرفت نداریم

. ھشتاد درصد جمعيت را تشكيل می دھند چه معنی دارد

كشت و زرع دھقانی كوچك، با خود خانه داری فردی و انقياد 

شما از این جھت در شرایطی به . زنان را بھمراه می آورد

به شرط اینكه پرولتاریا شما مراتب بھتر از ما خواھيد بود، 

باالخره درك كند كه از نظر تاریخی زمان كسب قدرت برای 

در ضمن، ما با وجود تمام مشكالت، . انقالب، فرا رسيده است

با افزایش مشكالت نيروھای . نااميدی به خود راه نمی دھيم

ھمچنين ضرورت عملی، مارا وادار به . ما ھم رشد می كنند

منظورم . ه آزاد كردن توده زنان می كندیافتن راھھای تاز

ھمبستگی رفيقانه كمونيستی است و نه ھمبستگی 

بورژوازیی كه رفرميستھا موعظه می كنند؛ رفرميستھایی 

كه شور انقالبی خود را ھمانند بوی سركه ارزان از دست 

ھمبستگی انقالبی باید با ابتكارات فردی ھمراه . داده اند

به فعاليت جمعی تبدیل شده با آن باشد؛ تا این ابتكارات 

تحت دیكتاتوری پرولتاریا، آزادی زنان از طریق . تركيب شود

. تحقق بخشيدن به كمونيسم، در دھات نيز پيش خواھد رفت

از این جھت من از مكانيزه كردن صنعت و كشاورزی انتظار 

مشكالت این راه عظيم ! این یك طرح مھم است. زیاد دارم

برای غلبه بر مشكالت . العاده ای عظيم است، به طرز خارق
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باید نيروھای قدرتمند نھفته در توده ھا آزاد شود؛ آنھا باید 

  ".ميليونھا زن باید در این كار شركت جویند. تعليم یابند

در ده دقيقه آخر، یك نفر دوبار زنگ زد ولی لنين به صحبت 

: د زدبعد در حاليكه برای باز كردن در می رفت فریا. ادامه داد

  "!دارم می آیم"

   :سپس با لبخند رو به من كرد و چنين گفت

دانيد كالرا، می خواھم از این واقعيت كه با یك زن  می "

صحبت می كردم استفاده كنم و پر حرفی زنانه را به عنوان 

ھرچند اینبار این مرد بود كه بيشتر . بھانه دیر كردن ارائه دھم

به طور كلی باید گفت كه شما شنونده . حرف می زد و نه زن

یق كرد اینھمه واقعا خوبی ھستيد؛ شاید این بود كه مرا تشو

  ".حرف بزنم

  .لنين با این شوخی در پوشيدن پالتو به من كمك كرد

شما باید گرمتر از این لباس بپوشيد، مسكو، اشتوتگارت  "

  .شما به مراقبت احتياج دارید. نيست

  ".خداحافظ. سرما نخورید 

   .و دست مرا محكم فشرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مقاله زیر بخشی از نوشته مفصلی است که برای انتشار در 
که به نودمين سالگرد " سامان نو"شماره ای از فصلنامه 

نویسنده در .  انقالب اکتبر اختصاص یافته نگاشته شده است
  :گویدتوضيحی که بر این مقاله نوشته چنين می 

حزب بلشویک تا قبل از انقالب اکتبر در مورد مسئله زنان ....«
تحت تاثير تئوریھای رایج و مطرح در انترناسيونال دوم قرار 

در نتيجه بدون بررسی آن تئوریھا، نمی توان به درک . داشت
بعالوه نمی . عميقتری از عملکرد بلشویک ھا دست یافت

سنتھای رفرميستی  توان گسست انقالبی لنين از درکھا و
غالب بر انترناسيونال دوم در مورد زنان را به قدر کافی 

  . برجسته کرد

بررسی انقالب اکتبر بدون توجه به تحوالت سه دھه .... 
زیرا برخی معتقدند . بعدی جامعه شوروی غير ممکن است

از نظر . انقالب اکتبر در ھمان فردای پيروزی شکست خورد
تی نسبت به تاریخ است که اینگونه نگارنده این بی مسئولي

تالش ميليونھا زن و مردی که آگاھانه می خواستند جھان را 
مسلما اولين تجربه . دگرگون کنند،  نادیده انگاشته شود

و (طبقه کارگر برای پی ریزی جامعه نوین با خطاھای بسيار 
اما با مشاھده این . ھمراه بود) در برخی زمينه ھا سنگين

. وان بر این تجربه تاریخی خط بطالن کشيدخطاھا نمی ت
طبقه کارگر بدون برخورد دیالکتيکی به جوانب مثبت و منفی 
این تجربه تاریخی و سنتز آنھا در سطحی باالتر نمی تواند 
مدعی سازماندھی جامعه سوسياليستی در قرن بيست و 

  .یکم باشد

بلشویک ھا در رابطه با مسئله زنان با تضادھای  واقعی، 
تضادھایی که . يچيده و عظيمی دست و پنجه نرم کردندپ

امروز نيز طبقه کارگر در سطح و شکل دیگر و شرایطی 
در نتيجه کمونيستھا . بمراتب پيچيده تر با آنھا روبرو است

بدون جمعبندی عميق و ھمه جانبه از این تجربه بزرگ بشری 
نمی توانند به خط صحيحی در رابطه با مسئله زنان دست 

  ».بندیا

ما نيز مانند اميد بھرنگ معتقدیم که بررسی عميق آن تجربه 
سترگ با به کار گيری روش ماتریاليستی دیالکتيکی تحليل 
تاریخی، گامی ضروری در ترسيم و تبيين خط صحيح پرولتری 

متن کامل این مقاله در وبالگ . در ارتباط با مساله زنان است
  . ما در دسترس است

  »کارگریجمعی از فعالين «

  از نقد فمينيسم بورژوایی تا  نفرت از امتيازات مردانه

  

  انقالب اکتبر و مسئله زنان

           ٢٠٠٧اميد بھرنگ ـ دسامبر 

  یک نقطه عزیمت نوین

انقالب اکتبر چشم انداز نوینی به روی آزادی بشریت .....
. گسترد و  معيارھای نوینی برای رھایی زنان پيش گذاشت

تا آن زمان ھيچ انقالبی تا به این حد نقش سنتی زن را زیر 
در این انقالب بود که  روابط اجتماعی . ضرب قرار نداده بود

بطور مدام  ميان زن و مرد و کليه ایده ھای سنتی مرتبط با آن
زنان و مردان طی دوره کمونيسم . زیر سئوال قرار گرفتند

جنگی و سالھای پس از آن در کلوب ھای عمومی مجموعه 
مناسبات اجتماعی ميان زن و مرد را به بحث می گذاشتند و 

از نقد نقش : ایده ھای مرد ساالرانه را به مصاف می طلبيدند
تا نقد اخالقيات کار خانگی در برده نگھداشتن زن گرفته 

سنتی در روابط جنسی و نقد  افکار و فرھنگ سنتی در کليه 
  . جوانب زندگی بين دو جنس

یادداشتھائی"از تمام رفقا و دوستانی که در مورد

 ١۵/١/٨٨نظری دارند تا تاریخ " در مورد چه باید کرد

یادداشتھای در "چاپ کامل . برای ما ارسال نمایند

ھمراه با نقدھا و تحليلی از اوضاع " مورد چه باید کرد

سياسی به مناسبت روز طبقه  کارگر جھانی در ماه 

  .می یابد انتشار ٨٨اردیبھشت 

  )فردا(انتشارات 

  "جمعی از فعالين کارگری"
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، آنيسا آرماند یکی از رھبران برجسته ١٩١٩در سپتامبر 
جنبش رھایی زن در کشور شوراھا، در بحبوحه جنگ داخلی 

اگر رھایی زنان بدون کمونيسم قابل تصور : "اعالن کرد
." کمونيسم ھم بدون رھایی زنان قابل تصور نيستنباشد، 

عاجز از درک " کمونيستھا"دیدگاھی که ھنوز بسياری از   )۴(
بستر این دیدگاه دیالکتيکی عميق، پراتيک . آن ھستند

انقالبی ميليونھا زن کارگر و دھقان در روسيه بود که به 
انقالب . صحنه مبارزه طبقاتی گام گذاشته بودند

بيان گسستی تاریخی از انقالب ) کمون پاریس ھمچون(اکتبر
ھای بورژوایی قرن ھيجده و نوزده بود و به ھمين دليل نقطه 
عزیمت نوینی در رابطه با رھایی بشریت و رھایی زنان بطور 

البته این نقطه عزیمت نوین تاریخی از ھمان ابتدا . خاص  بود
که در . با محدودیت ھای عينی و ذھنی مشخصی روبرو شد

  . ادامه مقاله بدان خواھيم پرداخت

  قبل از انقالب اکتبر

ھمانگونه که در ابتدا گفته شد، بلشویک ھا در ارتباط با ....
چگونگی برخورد به مسئله زنان عمدتا تحت تاثير خط غالب 

انترناسيونال دو به دليل رشد . بر انترناسيونال دو بودند
زنان را مورد جنبش زنان و مبارزات خطی بر سر آن، مسئله 

این توجه بطور عمده  از زاویه قبول شعار حق . توجه قرار داد
شعاری که زمانی مورد مخالفت . رای برای زنان بود

دفاع از . بخشھایی از رھبران این انترناسيونال قرار داشت
حق رای برای زنان کارکردی متناقض برای انترناسيونال دوم 

ت مسئله زنان و توجه از یکسو بيان تاکيد بر اھمي. داشت
از سوی دیگر گرایشات رو به . طبقه کارگر به این موضوع بود

رشد پارلمانتاریستی و رفرميستی درون انترناسيونال دو را 
این گرایش به زنان به ویژه زنان کارگر به . نيز پاسخ می داد

مثابه منبعی برای جمع آوری رای نگاه می کرد نه به عنوان 
که می تواند محرک انقالب پرولتری  یک نيروی اجتماعی

  . باشد

بعالوه، بلشویک ھا مانند اغلب احزاب سوسيال دمکرات 
عضو انترناسيونال دوم فکر می کردند، مسئله زنان یک 

از نظر این ) ۵(. مسئله رفرميستی و صرفا دمکراتيک است
سوسيال دمکراتھا مطالبات زنان خصلتی بورژوا دمکراتيک 

ت در چارچوبه نظام سرمایه داری  داشت که می توانس
آنان برای مقابله با نفوذ زنان بورژوا در جنبش . تحقق یابد

مانند برابری دستمزد (زنان بر مطالبات اقتصادی زنان کارگر 
تاکيد می ) ميان زن و مرد و ایجاد مھد کودکھا و غيره

زنان سوسياليست در آن دوره تصور  می )  ۶.(گذاشتند
ین طریق می توان تمایز خود را با زنان بورژوا کردند تنھا از ا

نشان داد و مانع سازش طبقاتی و دنباله روی زنان کارگر از 
از نظر سازمانی نيز مدافع ایجاد تشکالت . زنان بورژوا شد

  . زنان کارگر بودند که مستقل از زنان بورژوا باشد

حزب بلشویک این دیدگاه و خط را در مورد مسئله زنان 
برخورد بلشویک . به پراتيک گذاشت ١٩٠۵ – ١٧ھای طی سال

ھا به مسئله زنان نمی توانست تحت تاثير ویژگی ھای 
استبداد تزاریسم جای . مبارزه طبقاتی در روسيه نيز نباشد

در نتيجه . چندانی برای پارلمانتاریسم باقی نمی گذاشت
برای بلشویک ھا بسيج زنان صرفا بر مبنای حق رای چندان 

بعالوه  رقابت حادی ميان آنان با . ت نداشتموضوعي
 - که مخالفت ھایی با تزار داشتند  -بورژوازی ليبرال روسيه 

روسيه شکاف عميق ميان طبقه  ١٩٠۵انقالب .  وجود داشت
شکافی که با حمایت . کارگر و بورژوازی ليبرال را نشان داد

این شکاف . بورژوازی از جنگ جھانی اول بسيار عميقتر شد
ينه سياسی چندانی  برای اتحاد بلشویک ھا با زم

این شرایط سياسی . فمينيستھای بورژوا باقی نگذاشت
مشخص ھمراه با خط انقالبی لنين در ارتباط با تدارک 
انقالب، موقعيت بلشویک ھا را در مورد جنبش رو به رشد 

  . زنان روسيه تعيين کرد

پيش . جنبش زنانی در روسيه موجود نبود ١٩٠۵تا سال 
از آن تشکالت محدودی از زنان تحصيلکرده موجود بود که 

این تشکالت . عمدتا شامل فمينستھای آریستوکرات بودند
سواد آموزی زنان را تبليغ می کردند، کارھای خيریه سازمان 
می دادند و در مواقع جنگ زنان را برای توليد یونيفورم ارتش 

گسترده با آغاز بيداری واقعی زنان بطور . بسيج می  کردند
برای نخستين بار . شروع شد ١٩٠۵انقالب بورژوا دمکراتيک 

روسيه شاھد جلسات عمومی بود که زنان در مورد حقوق 
یک تشکيالت   ١٩٠۵در فوریه . شان صحبت می کردند

" اتحادیه زنان برای حقوق برابر"سراسری فمينيستی به نام 
ن، از روشنفکران، معلما(توسط زنان طبقه متوسط 

ایجاد شد که سریعا رشد کرد و توجه عده زیادی )  خبرنگاران
این تشکل خواھان اصالحات . از زنان کارگررا بخود جلب کرد

حقوقی : بورژوا رادیکالی در زمينه حقوق سياسی زنان بود
مانند حق رای بدون تبعيض جنسيتی، ملی و مذھبی و 

ته ھای اکثریت این زنان به خواس. برابری در مقابل قانون
اعضای این تشکيالت . زنان کارگر توجھی نشان نمی دادند

ایفا  ١٩٠۵نفر رسيده بود نقش فعالی در انقالب  ٨٠٠٠که به 
جھت گيریھای کلی سياسی این تشکل به طيف چپ . کردند

  . روسيه نزدیک بود

حزب مترقی "ھمزمان تشکل ليبرال فمينيستی به نام 
بر خواسته ھای  وجود داشت که عليرغم اینکه" زنان

اقتصادی زنان کارگر و دھقان و کال خواسته ھای مطالبات 
زنان بيشتر پافشاری می کرد با این حال سياست 

این تشکل قانون گرا بود . سازشکارانه ای را تبليغ می کرد
حتی . وعليه خشونت انقالبی و مبارزه انقالبی تبليغ می کرد

رر زنان و کودکان با این استدالل که اعتصاب کارگران به ض
این تشکل قادر به بسيج نيرو . است با آن مخالفت می کرد

چندانی نشد ولی رھبران آن ھمواره در مقابل احزاب چپ 
  . جبھه می گرفتند

با گسترش صفوف زنان کارگر در صنایع، نقش زنان در 
کارگران طی اعتصاباتی . مبارزات کارگری برجسته تر شد

کنند که کار شبانه زنان و کودکان را توانستند تزار را وادار 
با وجود اینکه زنان ھمانند مردان در . بطورقانونی لغو کند

و اعتصابات کارگری قبل و بعد از آن شرکت  ١٩٠۵انقالب 
داشتند اما سوسيال دمکراسی روسيه پایه چندانی بين 

این ضعف تا زمان انقالب اکتبر و حتی بعد از آن . زنان نداشت
زنان کارگر  تمایلی به عضویت در حزب یا . اندنيز باقی م

فقط  ١٩٠٧برای مثال در سال . سندیکاھای کارگری نداشتند
درصد از اعضای سندیکای صنایع نساجی را کارگران زن  ۴/۴

تشکيل می دادند که بھيچوجه متناسب با تعداد گسترده 
در کنگره ششم حزب . زنان کارگرشاغل در این رشته نبود

نماینده فقط ده تن یعنی  ١٧١از  ١٩١٧سال بلشویک در 
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حتی پس از  انقالب یعنی . درصد نمایندگان، زن بودند ۶حدود 
  . درصد رسيد ٨، تعداد زنان عضو حزب به  ١٩٢٢در سال 

بلشویک ھا تالش می کردند  زنان کارگر را از جلسات 
آنان روی خوشی به تشکل . فمينيست ھای بورژوا دور کنند

حتی با تالشھای رفقای زنی . شان نمی دادندمستقل زنان ن
برای مثال . چون کولنتای ھم چندان ھمراھی نمی کردند

زمانی که اولين تالش کولنتای به بار نشست و توانست 
تعدادی از زنان کارگر را در  پترزبورگ متشکل کند فعالين 
. محلی حزب از دادن مکانی برای جلسات زنان دریغ کردند

ای و زنان کارگر به محل جلسه خود در یکی از وقتی که کولنت
: کلوب ھای کارگری رسيدند بر سر در محل نوشته بود

جلسه زنان ملغی شد و فردا ھم جلسه فقط برای مردان "
به ھمين دليل فعاليت کلوب زنانه کولنتای چندان پا ." است
  . نگرفت

ولی عليرغم این مانع تراشی ھا زنانی چون کولنتای به 
و سرانجام این تالشھا منجر به  .ی خود ادامه دادند تالشھا

نفره مختلطی شد که دو سوم  ٣٠٠تا  ٢٠٠کلوب مطالعاتی 
این کلوب ھم  بواسطه حاد . شرکت کنندگان آن زن بودند

شدن اختالفات سياسی ميان بلشویک ھا و منشویکھا عمال 
عده ای ھم تحت عنوان اینکه زنان روشنفکر . از رونق افتاد

ید در جلسات زنان کارگر حضور داشته باشند مانع از نبا
  . شرکت کولنتای در این جلسات شدند

زنان یک پنجم اعضای  ١٩٠۵ – ١٩٠٨طی سالھای انقالب 
را ) که شش ھزار تن عضو داشت(کلوب ھای کارگری 
سال  ٢۵بيشتر این زنان باسواد و  زیر . تشکيل می دادند

  . بودند

تشکيل شد  ١٩٠٨در دسامبر  اولين کنگره زنان روس که
آیينه تمام نمای رابطه زنان فمينيست با زنان سوسياليست 

این کنگره  توسط گروھھای مختلف زنان برای اتحاد با . بود
جنبش زنان : "شعار کنگره این بود. یکدیگر تشکيل شده بود

  ." چه پرولتری چه بورژوایی، باید برای ھمه زنان باشد

خالف شرکت در این کنگره بودند اما بلشویک ھا در ابتدا م
زمانی که با  عالقه زنان کارگر به شرکت در این کنگره روبرو 

ریاست ھيئت . شدند به اجبار در این کنگره شرکت کردند
این . نمایندگی بلشویک ھا در این کنگره بر عھده یک مرد بود

امر خود نشانه ضعف و محدودیت آشکار این حزب در رابطه 
ھيئت نمایندگی تالش داشت بر توھم . زنان بودبا موضوع 

زنان کارگر نسبت به فمينيست ھای بورژوا غلبه کند و 
ضمن اینکه آماده بود .  ھمکاری ميان آنھا را به حداقل رساند

که در اولين فرصت در صورتی کنگره با خواسته ھای آنان به 
در مقابل منشویکھا خواھان . توافق نرسد آنجا را ترک کنند

که . اتحاد وسيع و دمکراتيک ميان زنان در کنگره بودند
منطبق بر خط سياسی شان مبنی بر اتحاد با بورژوازی 

جلسه آمادگی در بين  ۵٠قبل از کنگره  حدود . ليبرال بود
نفر در آن شرکت  ۵٠٠ – ۶۵٠زنان کارگر تشکيل شد که حدود 

ه بسيار با این وجود تعداد نمایندگان زن کارگر در کنگر. کردند
نفر  ۴۵نماینده حاضر در این کنگره فقط  ١٠۵٣از . محدود بود

سه قشر متفاوت از زنان در این . نماینده زنان کارگر بودند
عده ای از زنان طبقات حاکمه، عده : کنگره حضور داشتند

محدودی از زنان کارگر و اکثریت زنان روشنفکر و تحصيلکرده 

تمایلی به اتحاد سياسی وابسته به اقشار مرفه جامعه، که 
  .  با بلشویکھا نداشتند

. جلسات کنگره شاھد مشاجرات سياسی حاد بود
فمينيست ھای بورژوا بر حقوق فردی و مشترک زنان تاکيد 
داشتند و خواھان اتحاد زنان صرفنظر از تعلقات حزبی و 

در مقابل بلشویک ھا می گفتند زنان طبقات . طبقاتی بودند
مختلف از حقوق متفاوتی برخوردارند و باید به اشکال 

قوق جمعی خود مبارزه کنند و بر تشکل مختلف برای ح
در روز آخر کنگره نمایندگان . جداگانه زنان کارگر تاکيد داشتند
اما منشویکھا در جلسه باقی . بلشویک جلسه را ترک کردند

کولنتای که در آن دوره با منشویکھا سمت گيری . ماندند
داشت اما موضعش در این کنگره با ھر دو جناح حزب 

گرچه نظرات تئوریک کولنتای . ت فرق داشتسوسيال دمکرا
سر مسئله زنان کيفيتا متفاوت از دیگر سوسياليستھای آن 
دوره  نبود اما وی تاکيد داشت که باید بر سر مسئله زنان 
باید تضاد بين سوسياليست ھا و فمينيست ھا را مشخص 

  . کرد

، عقبگردی در اوضاع سياسی  ١٩٠۵با شکست انقالب 
ت و فعاليتھای سياسی سرکوب یا بسيار کشور صورت گرف

این وضعيت تا اعتالی مجدد جنبش کارگری در . محدود شدند
پدیده  ١٩١٠ – ١٩١۴طی سالھای . روسيه ادامه داشت

در بسياری از . جالبی در جنبش کارگری این کشور بروز یافت
اعتصابات کارگری زنان کارگر مطالبات مشخص خود را طرح 

از اعتصابات بزرگ در اعتراض به  حتی برخی. می کردند
برخوردھای مردساالرانه و توھين آميز سر کارگرھا و یا 
کارکنان بخش اداری کارخانه ھا نسبت به زنان کارگر آغاز 

زنان می خواستند که احترام آنان نگه داشته شود، با . شد
این . آنان با ادب حرف زده شود و فحش به آنھا داده نشود

  . آگاھی زنانه در بين زنان کارگر بود امر نشان از رشد

،  اولين مراسم ھشت مارس روز جھانی ١٩١٣در سال 
زن در روسيه عليرغم جو پليسی برگزار شد و در آن ھزار نفر 

ارگان (قبل از این مراسم، روزنامه پراودا . شرکت کردند
ستونی را به چاپ نامه زنان کارگر اختصاص ) بلشویک ھا

نين به  دليل افزایش نامه ھای  برای این به پيشنھاد ل. داد
. انتشار یافت" زنان کارگر"ستون، نشریه جداگانه ای به نام 

این نشریه مورد استقبال قرار گرفته و در سطح وسيعی 
و تا شروع جنگ جھانی اول ھفت شماره از این . پخش شد

سرمقاله شماره اول این نشریه که . نشریه انتشار یافت
يف شد به تفاوت ميان بلشویک ھا و بورژوا توسط پليس توق

  . فمينيست ھا اختصاص یافت

جنگ امپریاليستی شکاف و آنتاگونيسم ميان زنان 
تمام . سوسياليست با فمينيستھای بورژوا را عميقترکرد

گروه ھای فمينيست به واگن ميھن پرستی تزاریسم پریدند و 
زندگی  جنگ تاثيرات تعيين کننده ای بر. مدافع جنگ شدند
از یکسو به دليل شرکت مردان در جنگ . زنان کارگر داشت

و از سوی دیگر جنبش . تعداد زنان کارگر روبفزونی گذاشت
کارگری که طی اولين ماھھای جنگ سرکوب شده بود توسط 

روحيه انقالبی در ميان زنان . زنان کارگر دوباره قد برافراشت
شورش "دند که این زنان کارگر بو. کارگروسيعا شيوع یافت

در ژانویه . را در سن پترزبورگ و مسکو آغاز کردند" ھای نان
در یک گزارش پليس مخفی آمده بود که زنان از  ١٩١٧
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آنان انبار باروتی . بسياری از مردان به انقالب نزدیکترند
  . و چنين نيز شد. ھستند که با یک جرقه منفجر می شوند

در تدارک  ١٩١٧ حتی وقتی زنان کارگر سن پترزبورگ در
برگزاری مراسم ھشت مارس  روز جھانی زن بودند رھبران 
. محلی بلشویک در ابتدا از آنان خواستند که زیاد شلوغ نکنند

زنان کارگر کميته ھای دفاع ایجاد کردند و اعتصاب براه 
انداختند، اعتصاباتی که سریعا پایه گرفت و حزب بلشویک 

کارگر ابزارھای کار را بر ھزار  ٢٠٠. ھم با آنھا ھمراه شد
آغاز شد که به  ١٩١٧زمين نھادند و بدینسان انقالب فوریه 

  .واسطه اش تزاریسم سرنگون شد

در پی این انقالب حداقل دستمزد برای کارگران تعيين 
قبل از آن زنان . روبل برای مردان ۵روبل برای زنان،  ۴: شد

  . نصف مردان دستمزد دریافت می کردند

نقالب فوریه نقش پيشرویی ایفا کردند اما این زنان در ا
تاکيد ویژه ای  ١٩١٧لنين در آوریل . نقش چندان ادامه نيافت

زنان اگر در : "بر فعاليت سياسی در بين زنان کرد و گفت 
شرکت نکنند، نمی توان از دمکراسی ..... زندگی سياسی 

به ) ٧( ."کامل و پایدار حرفی زد تا چه رسد به سوسياليسم
زنان "پيشنھاد لنين دفتر زنان حزب تشکيل شد و نشریه 

ھزار  ۵٠تا  ۴٠تيراژ این نشریه به . مجددا انتشار یافت" کارگر
این نشریه عمدتا به افشای جنگ، افشای کار . رسيد

کودکان، خواست ھشت ساعت کار و مسائل مربوط به 
حزب کلوب . جنبش زنان در روسيه و خارج از آن می پرداخت

یادی ایجاد کرد که ھدف اصلی اش فعال کردن زنان ھای ز
  . کارگر غير حزبی بود

  دستاوردھای اکتبر و جھش فکری لنين 

با پيروزی انقالب اکتبر تمامی عالئم و نشانه ھایی که 
مھر نابرابری زن و مرد بر خود داشت، رسما و قانونا از ميان 

  . برداشته شد

تبر، ازدواج مدنی ھفته پس از پيروزی قيام مسلحانه اک ۶
دسامبر ھمان  ١٩در . جایگزین ازدواج مذھبی در کليسا شد

پروسه آن بسيار . سال حق طالق به رسميت شناخته شد
ساده شد، بطوری که در صورت توافق دو طرف طالق ھمان 
لحظه صورت می گرفت و در صورت مخالفت یکی از طرفين، 

د و دليل دادگاه کوتاھی تشکيل می شد که در آن ھيچ شاھ
در نتيجه روسيه شوروی تنھا کشوری در . و مدرکی الزم نبود

اختيارات . جھان بود که در آن آزادی طالق متحقق شد
انتخاب نام خانوادگی . قانونی مردان بر زن و فرزند لغو شد

حق ارث از ميان . مشترک به توافق طرفين واگذار شد
. نی شدزایمان زنان در بيمارستان ھا مجا. برداشته شد

جھت آزادی زنان، داشتن فرزند کمتر تبليغ می شد و بر 
و . سقط جنين نيز قانونی شد  ١٩٢٠ھمين مبنا درنوامبر 

بدین طریق اتحاد شوروی اولين کشور اروپایی بود که سقط 
 . جنين را قانونی کرد

بلشویک ھا و بطور مشخص لنين می دانستند که برابری 
ی نيست و بدون تغيير پایه قانونی به معنای برابری واقع

ھای اقتصادی خانواده سنتی، برابری زن و مرد  ممکن 
عليرغم تمامی : "لنين با صراحت تاکيد کرد که. نيست

قوانينی که زن را آزاد می کند، زن کماکان برده کار خانگی 

حرکت بسوی آزادی واقعی زن، زمانی آغاز می شود . است
پرولتاریای در قدرت،  که یک مبارزه ھمه جانبه به رھبری

عليه کارخانگی صورت گيرد و پروسه تبدیل تمام و کمال کار 
خانگی به اقتصاد سوسياليستی در سطح وسيع نيز آغاز 

کولنتای نيز جدایی آشپزخانه از ازدواج را  )٨."(شده باشد
ھمه اینھا  . رفرمی ھم تراز با جدایی کليسا از دولت دانست

بی حزب بلشویک در رابطه با  نشانه جھت گيری ھای انقال
گرچه ھنوز درک روشنی از اقتصاد .  رھایی زنان بود

سوسياليستی در ميان بلشویک ھا وجود نداشت و مھمتر از 
آن گرایش عمومی آنان این بود که صرفا با  شاغل شدن ھر 

  . چه بيشتر زنان، ستم بر آنان از بين خواھد رفت

ردن کار خانگی به در آن دوره بلشویک ھا برای محدود ک
سازمان دادن مھد کودک، رستورانھای عمومی و 
لباسشویی ھای عمومی و محلی برای وصله پينه کردنھای 

نود درصد  ١٩١٩ – ٢٠طی سالھای . عمومی پرداختند
. جمعيت پتروگراد در رستورانھای عمومی غذا می خوردند

 ١٩٢٠طی سال . درصد می رسيد ۶٠این رقم در مسکو به 
ميليون شھر نشين به شکلی از رستورانھای  ١٢ تقریبا

برای کم کردن بار زنان در زمينه . عمومی استفاده می کردند
و . مراقبت از کودک بر وظایف دولت در قبال کودکان تاکيد شد

." ( مسئله کودکان، مسئله دولت است"حتی اعالن شد که 
به جوانب متناقض و نادرست این بحث در انتھای مقاله 

  .) خته خواھد شدپردا

حزب و دولت پرولتری نه تنھا قوانينی را به نفع زنان به 
تصویب رساند بلکه با بسيج زنان، کارزار ھای توده ای 

طبق . گسترده ای برای تحقق اھداف فوق سازمان داد
رھایی زنان کارگر، مسئله خود زنان کارگر "رھنمود لنين 

 ١٩بلشویک در بدین منظوراولين کنفرانس زنان ) ٩." (است
فراخوانده شد که ھشتاد ھزار زن را نمایندگی  ١٩١٧نوامبر 
یکسال بعد اولين کنفرانس زنان کارگر با حضور . می کرد
نماینده زنان کارگر و دھقان از نواحی مختلف برگزار  ١١۴٧
در این کنفرانس طرح ھایی  برای رھایی زنان از قيد و . شد

نی و مبارزه برای از بين بند کار خانگی، تبليغ زندگی کمو
تزھای اصلی این کنفرانس . بردن فحشا به تصویب رسيد

که در دوره جنگ (توسط  انيسا  آرماند و الکساندرا کولنتای 
لنين . تدوین شد) امپریاليستی به بلشویک ھا پيوست

تجربه تمام جنبش ھای آزادیبخش نشان : "قاطعانه تاکيد کرد
زان شرکت زنان در آن بستگی داد که  پيروزی انقالب به مي

کولنتای تاکيد  ١٩١٩در ھشتمين کنگره حزب در مارس  ."دارد
کرد که ستم بر زنان موجب می شود که زنان نتوانند در 

باید با شرایطی که موجب "زندگی سياسی شرکت کنند و 
ستم بر زن می شود مبارزه کنيم تا بتوانيم زن را از قيد 

  )١٠." (يممادریت و کارخانگی آزاد کن

بخشی از دبير خانه کميته مرکزی  ١٩١٩در سپتامبر 
مسئوليت این . سازمان داد" ژنوتدل"حزب، کميته ای به نام  
رھبری کليه فعاليت ھا " ژنوتدل. "کميته با انيسا آرماند بود

تيراژ . در رابطه با زنان را در سراسر شوروی بر عھده گرفت
به سی ھزار  "زنان کمونيست"مجله ماھانه این نھاد به  نام 

بسيج زنان برای " ژنوتدل"یکی از اھداف . رسيده بود
تا . عضویت در حزب و رفع کمبودھای حزب در این زمينه بود

درصد کل  ۴/٧حدود ( ۴۵٢٩٧آن زمان کل تعداد زنان حزب به 
واحد محلی کنفرانس " ژنوتدل.  "رسيده بود) اعضای حزب
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مختلف سازمان  نمایندگان زنان کارگر و دھقان را در نواحی
نفر رسيد  ۵٨٠٠٠تعداد کل نمایندگان به  ١٩٢٣در اواخر . داد

 ٢دوره نمایندگی . که چند ميليون زن را نمایندگی می کردند
زنان را در سطح وسيع در گير اداره " ژنوتدل. "ماه بود ٣تا 

این نمایندگان درگير ایجاد . امور جامعه و دولت کرد
خوریھای عمومی، مراقبت از موسسات کمونی از قبيل نھار 

برخی نمایندگان در دادگاھھای . کودکان و مھد کودک شدند
یکی از مھمترین . خلق نقش قاضی را نيز بر عھده داشتند

" ژنوتدل. "سواد آموزی توده ھای زن بود" ژنوتدل"وظيفه 
ھمچنين کارزارھایی برای بسيج زنان در حمایت از جنگ 

کی و تامين ارتباطات ارتش خدمات پزش: داخلی سازمان داد
سرخ  و یاری رساندن به کودکان بی سرپرست و خانواده 

محتاج مقاله " ژنوتدل"بررسی فعاليت ھای . ھای سربازان
  . جداگانه ای است

تجربه زنان بلشویک در بسيج زنان مناطق عقب مانده 
. چون مناطق مسلمان نشين آسيایی در خور توجه است

تن قدرت سياسی مجبور بودند تا بلشویک ھا با وجود داش
مدتھا به شکل مخفی در ميان زنان این مناطق فعاليت 
آگاھگرانه انجام دھند و آنھا را نسبت به ماھيت ضد زن 

تا زنان محروم . رسوم  پدرساالرانه و سنن مذھبی آگاه کنند
این مناطق خود داوطلبانه و به شکل  توده ای این مناسبات 

برای مثال حجاب و روبنده از سر . دارتجاعی را بزیر کشن
کليه دستاوردھای انقالبی . بردارند و آنرا در آتش بسوزانند

فوق محصول تالش آگاھانه و فعاليت شبانه روزی ھزاران 
زنانی چون آنيسا آرماند که سرانجام . ھزار زن کمونيست بود

به مرض وبا  ١٩٢٠به علت شدت کار از پای افتاد و در اکتبر 
   .درگذشت

درک عميقتر کمونيستھا از مسئله زن محصول چنين 
درک تئوریک پرولتاریای در قدرت .  تالشھایی ارزنده ای بود

زمانی که . زمانی ارتقا یافت که بطور عملی با آن روبرو شد
پرولتاریا در حال دست و پنجه نرم کردن برای جایگزینی 
ن مناسبات نوین با  مناسبات کھنه است شناخت از ماھيت ای

مناسبات، بطور مشخص شناخت از ستم بر زن و مکانيسم 
این مسئله در . ھای این ستم ھمه جانبه تر می شود

مصاحبه تاریخی لنين با کالرازتکين در مورد مسئله زنان در 
سخنان لنين بيان شناخت . منعکس است ١٩٢٠پائيز سال 

عميقتر او از این مسئله و مھمتر از آن نشانه گسست او از 
. ھایی است که تا آنزمان در جنبش کمونيستی رایج بوددرک

این مصاحبه نشان می دھد که چگونه برای نخستين بار در 
تاریخ، طبقه کارگر حل مسئله زنان را بطور عملی در دست 
. گرفته و آنرا از چارچوبه انقالب ھای بورژوایی خارج می کند
ه برای نخستين بار، حل یکی از مھمترین تضادھای جامع

دغدغه ھای . بشری به دیکتاتوری پرولتاریا گره می خورد
پيش داوری ھای "لنين در این مصاحبه در  نقد آنچه که خود 

می نامد ذره ای امتياز دادن به " ادبيات فمينيستی
مردساالری نيست بلکه نشانه تالش او برای در دست گرفتن 
مسئله زنان توسط پرولتاریا و خارج کردن آن از دست 

شاھد این مدعا بحثھای عميقی است که . رژوازی استبو
لنين در رابطه با نقش کار خانگی در برده نگھداشتن زنان 

تاکيد لنين بر کارخانگی در برده نگھداشتن . جلو می گذارد
زنان و اینکه چگونه زنان بار بی معنا ترین، طاقت فرساترین و 

ادگی را حوصله سر برترین زحمات در آشپزخانه و امور خانو
مھمتر از آن لنين نقش . بدوش می کشند، قابل توجه است

مردانی را که براحتی ھمچون آقا و ارباب شاھد این صحنه 
امتياز و مقام  "لنين . ھا ھستند زیر سئوال می کشد

وابستگی تام به "، "حقوق باستانی شوھر"، "شوھر
را به مصاف می طلبد و مبارزه با " سلطه مردان"و " شوھر

را ھم در حزب و ھم در ميان مردم " صاحب –برده "نش بي
لنين در این مصاحبه . جزو وظایف سياسی حزب می داند

برای نخستين بار در توصيف بسياری از کمونيستھا می گوید 
تا . نقاط حساس طرز فکر آنان درباره زنان را خراش داد"باید 

 این امر نشان پيشرفتی کيفی و مھم." یک عامی ظاھر شود
در نقد نفوذ دیدگاه ھای مردساالرانه در ميان 

نفرت لنين از ھر گونه امتيازات مردانه و ھر . کمونيستھاست
حتی زمانی که بر زنان طبقات دارا روا (گونه ستم و تبعيض 

و ضرورت اتخاذ روش ھای انقالبی برای حل این ) می شود
مسئله، انعکاس گسست جدی از بينش و روش غالب 

لنين این . نال دوم نسبت به مسئله زنان بودبرانترناسيو
پرسش گزنده را طرح می کند که چرا تعداد زنان در حزب و 

لنين در رابطه با سازمان . اتحادیه ھای کارگری کم ھستند
یابی زنان، تفکر دگماتيستی را نقد می کند که ضرورت ایجاد 

یک  گروھھای ویژه برای کار در ميان زنان را رد کرده و تنھا به
در . قناعت می کردند) اتحادیه کارگری(شکل سازمانی 

ھمين ارتباط او فراخوان مطالعه و تحقيق در زمينه چگونگی 
   .....سازمان یابی زنان را می دھد

  : منابع و توضيحات 

. جی –" زندگی الکساندرا کولنتای: فمينيستھای بلشویک"ـ  ۴

   ١٩٧٩کلمنتس، انتشارات بلومنتان، . ای

ثریت چپ ایران کماکان بر این باورند که مسئله زنان یک ـ اک ۵

در ادامه این سلسله . مسئله بورژوا دمکراتيک و رفرميستی است

  . مقاالت به نقد این دیدگاه خواھيم پرداخت

در جامعه سرمایه " دستمزد برابر زن و مرد"ـ در مورد شعار  ۶

معه داری و ھمچنين پيچيدگی ھا عملی کردن این شعار در جا

این شعار . سوسياليستی در ادامه این مجموعه پرداخته خواھد شد

بين کار زن با رھایی زن تفاوت . اساسا ناظر بر موقعيت کار زن است

تکيه صرف بر شعار دستمزد برابر لزوما به . کيفی موجود است

این شعارعمدتا موقعيت زن را در رابطه با . معنای رھایی زنان نيست

و تا حدی .  مشخصا توزیع درآمد بھبود می بخشدمناسبات توليدی 

اما . در ھمين رابطه ایده ھای مردساالرانه را زیر ضرب قرار می دھد

جوانب مختلفی را  –بویِژه در زمينه مناسبات اجتماعی  –رھایی زن 

  . در بر دارد که صرفا با دستمزد برابر پاسخ نمی گيرد

، کتاب اول، ٢٠ار، جلد لنين ، مجموعه آث –"  ١٩١٧انقالب "ـ   ٧

  .  ١۴٢، بزبان نگليسی، صفحه ١٩٢٩

   ۶۵ – ۶۶، صفحات ٢ـ منبع شماره  ٨

   ٧٢، صفحه ٢ـ منبع شماره  ٩

ھيدن، منتشره در . ای.سی –" ژنوتدل و حزب بلشویک"ـ   ١٠

، بزبان انگليسی، ١٩٧۶، ) ٢( ٣مجموعه ای به نام تاریخ روسيه 

   ١۵۶صفحه 
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 برگزیده ای از سخنان آموزگاران بزرگ پرولتاریا  

 »در مورد زنان«

  

  کمونيسم و خانواده

حتی تندترین رادیکال ھا از این پيشنھاد پليد ! الغای خانواده

  .کمونيستھا برآشفته می شوند

خانواده کنونی، خانواده بورژوائی بر چه اساسی استوار 

این . خصوصیاست؟ بر اساس سرمایه، و بر اساس نفع 

خانواده در انکشاف یافته ترین شکل خود تنھا در ميان 

ولی بی خانوادگی عملی در ميان . بورژوازی وجود دارد

  .پرولترھا و فحشای عمومی مکمل آنست

خانواده بورژوائی طبيعتاً با از ميان رفتن این مکمل خود از 

ما را  .بين می رود و زوال ھر دو با زوال سرمایه توأم است

سرزنش می کنيد که می خواھيم به استثمار والدین از 

اطفال خود خاتمه دھيم؟ ما به این جنایت اعتراف می 

ولی شما می گوئيد که وقتی ما بجای تربيت خانگی .کنيم

تربيت اجتماعی را برقرار می سازیم، گرامی ترین مناسباتی 

  .را که برای انسان وجود دارد از ميان می بریم

ن کننده پرورش خود شما جامعه نيست؟ مگر اما مگر تعيي

تعيين کننده این پرورش آن مناسبات اجتماعی که در درون 

آن به کار پرورش مشغوليد و نيز دخالت مستقيم یا 

غيرمستقيم جامعه از طریق مدرسه و غيره نيست؟ 

کمونيستھا تأثير جامعه در پرورش را از خود اختراع نمی 

تغيير می دھند و کار پرورش را از  کنند، آنھا تنھا خصلت آنرا

  .زیر تأثير نفوذ طبقه حاکمه بيرون می کشند

ھر اندازه که در سایه رشد صنایع بزرگ پيوندھای خانوادگی 

در محيط پرولتاریا بيشتر از ھم می گسلد و ھر اندازه که 

کودکان بيشتر به کاالی ساده و افزار کار مبدل می گردند، به 

رائی ھای بورژوازی درباره خانواده و ھمان اندازه یاوه س

پرورش و روابط محبت آميز والدین و اطفال بيشتر ایجاد نفرت 

  مانيفست حزب کمونيست –مارکس و انگلس         .می کند

  کار زنان

تا آن حد که ماشينيسم نيروی عضالنی را زائد می سازد، 

خود به وسيله ای برای استفاده از کار کارگرانی تبدیل می 

شود که نيروی عضالنی ندارند یا از لحاظ تحول جسمانی 

. نارسند، ولی اعضای بدن آنھا دارای نرمش بيشتری است

به ھمين جھت کار زنان و کودکان نخستين شعار استفاده 

بدین گونه از راه فراخواندن . سرمایه داری از ماشين بود

ھمه اعضای خانواده کارگری، بدون تفاوت جنسی و سنی، 

یر پرچم فرمانروائی مستقيم سرمایه، ماشين، این به ز

وسيله نيرومند جانشين کار و کارگر، فوراً تبدیل به وسيله ای 

کار اجباری به . برای افزایش عده کارگران مزدور می گردد

نفع سرمایه داران، نه تنھا جای بازیھای کودکانه را غصب 

ر درون نمود، بلکه به کار آزادی نيز که در محيط خانه و د

مرزھای سنتی برای خود خانواده، انجام می گرفت دست 

  .انداخت

ارزش نيروی کار نه تنھا از روی زمان کاری که برای معاش 

انفرادی یک کارگر بزرگسال الزم است، معين می شود، بلکه 

منوط به زمان کاری نيز ھست که برای نگھداری خانواده 

ی خانواده بافروریختن تمام اعضا. کارگر ضروری است

کارگری به بازار کار، ماشين ارزش نيروی کار مرد را به 

بنابراین ماشين از . مجموع خانواده اش تقسيم می کند

ممکن است که مثال . ارزش نيروی کار کارگر می کاھد

نيروی کار متعلق به افراد یک خانواده بيشتر از  ۴خریداری 

اری قرار می نيروی کار رئيس خانواده، که سابقاً مورد خرید

گرفت، تمام شود ولی اکنون چھار روزانه کار بجای یک روزانه 

کار قرار دارد و لذا قيمت آن به نسبت افزایش اضافه کار 

اکنون، برای آنکه . چھار نفر بر اضافه کار یک نفر تنزل می کند

خانواده بتواند زندگی کند، چھار نفر نه تنھا باید کار کنند بلکه 

از این راه است که . اضافه کار تحویل دھند باید به سرمایه

ماشين از آغاز امر، با افزایش مصالح انسانی بھره کشی، 

ميدان استثمار سرمایه و در عين حال درجه بھره کشی را 

  )جلد نخست(سرمایه  –مارکس      .توسعه می دھد

  جامعه کمونيستی و اشتراک زنان

خانواده نظم جامعه کمونيستی چه تأثيری بر  –پرسش 

نظم جامعه کمونيستی مناسبات  –پاسخ  خواھد گذاشت؟

زن و مرد را به مسئله ای صرفاً شخصی که تنھا به افراد 

مورد بحث مربوط خواھد شد، بدل خواھد کرد و دخالت 
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این امر انجام پذیر . جامعه را در آن غيرممکن خواھد ساخت

بطور است، زیرا مالکيت خصوصی ملغی می گردد و کودکان 

اشتراکی پرورش داده خواھند شد و بدین وسيله دو پایه 

اساسی ازدواج ھایی که تاکنون مرسوم بوده است یعنی 

وابستگی زن به شوھر و فرزندان به پدر و مادر، که به 

این . مالکيت خصوصی مقيد بوده اند، منھدم می گردد

) فيليستينھا(پاسخی است به تنگ نظران اخالق پرست 

اشتراک زنان . اک زنان در جامعه کمونيستیعليه اشتر

رابطه ایست که به جامعه بورژوائی تعلق دارد و امروز به 

ليکن . تظاھر می کند )خود فروشی( شکل کاملش در فحشا

ریشه فحشا در مالکيت خصوصی است و ھمراه آن نيز 

بنابراین اجتماع کمونيستی نه تنھا . سرنگون خواھد شد

  .ر نمی سازد، بلکه به آن پایان می دھداشتراک زنان را برقرا

  اصول کمونيسم –انگلس 

  فوریه و آزادی زن

وقتی بورژوازی و پيغمبران پرشور پيش از انقالب و 

چاپلوسان نفع طلب بعد از انقالب سخن می گویند فوریه 

از فقر مادی و معنوی عالم بورژوائی . مچشان را می گيرد

در برابر وعده ھای فریبنده  بيرحمانه پرده بر می دارد و آن را

فيلسوفان قرن روشنائی می گذارد که سخن از جامعه ای 

می گفتند که در آن فقط عقل حکمفرما است و از تمدنی که 

خوشبختی عام را به ھمراه خواھد داشت و از کمال یافتن 

و نيز این وعده ھا را در برابر کلمات رنگارنگ . بی حد انسان

د قرار می دھد، او ثابت می کند که ایدئولوگھای معاصر خو

چطور پرطمطراق ترین جمله پردازیھا ھميشه مربوط به رقت 

انگيزترین حقایق ھستند و طنز و کنایه برنده خود را بر این 

فوریه فقط یک . شکست جبران ناپذیر عبارات فرومی ریزد

منتقد نيست، طبع شادش از او یک طنزنویس ساخته است، 

سودجوئی دیوانه واری . طنزنویسان تاریخیکی از بزرگترین 

را که بعد از انقالب رشد می کند و طرز فکر دکانداری را در 

ھمه تجارت آن عصر، با مھارت تمام طراحی می کند، و از این 

و از آن استادانه تر انتقاد اوست از . کار حظ فراوان می برد

اشکالی که روابط جنسی و موقعيت زن در جامعه بورژوائی 

او اولين کسی است که این حقيقت را . به خود گرفته است

بيان کرد که در یک جامعه معين، درجه آزادی زنان مقياس 

  آنتی دورینگ –انگلس          .طبيعی آزادی عمومی است

  زنان و انقالب

ھيچ حزب دمکراتی در جھان یا در ھيچ یک از جمھوریھای 

پيشرفته بورژوائی نيست که طی دھھا سال در این رابطه 

یک صدم آنچه را که ما ظرف یک سال حکومت ] رابطه زنان[

ما حقيقتاً نگذاشته ایم که . خود کرده ایم، انجام داده باشد

رابری کوچکترین چيزی از این قوانين شرم آور مربوط به ناب

حقوق زنان، موانع در راه طالق و رسوم حقيری که مشایع 

اینھا ھستند، عدم شناسائی فرزندانی که خارج از ازدواج 

متولد می شوند، جستجوی اصل و نسب و غيره دوام 

قوانينی که به تعداد زیادی در کشورھای سرمایه . بياورند

و . اندداری وجود دارند و مایه شرم سرمایه داری و بورژوازی 

  ...ما ھزار بار حق داریم به آنچه در این زمينه کرده ایم بباليم 

زنان عليرغم ھمه قوانين رھائی بخش ھمچنان بمثابه ] اما[

برده خانگی باقی مانده اند، زیرا اقتصاد خانگی و کوچک با 

حفظ او در آشپزخانه و اطاق بچه ھا و مجبور ساختن او به 

غيرمولد، اعصاب خردکن، صرف نيرویش در وظایف بسيار 

خمارکننده و تضعيف کننده روح، او را سرکوب می کند، خفه 

  .می سازد و تحقير و تحميق می نماید

آزادی راستين زنان، کمونيسم راستين تنھا ھنگامی آغاز می 

شود که مبارزه توده ھا، به رھبری پرولتاریای قدرتمند، عليه 

به عبارت دقيق تر، به این اقتصاد کوچک خانگی آغاز گردد، یا 

  .ھنگام دگرسانی آن به اقتصاد بزرگ سوسياليستی

  ابتکار کبير –لنين 

  انقالب و زنان

امر اساسی در بلشویسم و انقالب اکتبر روسيه عبارتست از 

کشاندن درستی ھمان کسانی به سياست که بيش از ھمه 

به اینان ستم می شد، . تحت سرمایه داری ستم می دیدند

ه می شدند و سرمایه داران آنان را چه در زیر فریب داد

حکومت سلطنتی و چه در جمھوریھای بورژوائی می 

این ستم، این فریب، این دستبرد به دسترنج مردم . چاپيدند

توسط سرمایه داران مادامی که مالکيت خصوصی بر زمين، 

  ...کارخانجات و کار وجود داشت، اجتناب ناپذیر بود 

ھا را به سياست کشاند بدون آنکه زنان و ممکن نيست توده 

نيز کشيده شوند، زیرا تحت سرمایه داری نيمی از نوع بشر 

زنان کارگر و . که زنان باشند، زیر یوغ دوگانه رنج می برند

روستائی تحت ستم سرمایه قرار دارند و افزون بر آن، حتی 

در دمکراتيک ترین جمھوریھای بورژوائی، در درجه نخست در 

ام پست تر قرار دارند، زیرا قوانين برابری آنان را با یک مق

به  –و این مھمتر است  –مردان روا نمی دارد و در درجه دوم 

ھستند و » بردگان خانگی«اشتغال دارند، » بردگی خانگی«
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زیر سخت ترین، پست ترین و بيھوده ترین کار در آشپزخانه و 

  ...اقتصاد خانگی، منزوی و خرد می شوند 

  پيام به مناسبت روز جھانی زن – لنين

  روز جھانی زنان کارگر

سرمایه داری تساوی صوری را با نابرابری اقتصادی و 

این یکی از وجوه اصلی . متعاقباً اجتماعی درھم می آميزد

سرمایه داری است، وجھی که تعمداً به وسيله حاميان 

از  بورژوازی، ليبرالھا، پوشانده شده و دمکراتھای خرده بورژوا

این سيمای سرمایه داری، الزاماً، . اند درک آن عاجز مانده

برای ما ضروری می سازد که در نبرد قاطعمان برای حصول 

برابری اقتصادی وجود این نابرابری کاپيتاليستی را به وضوح 

تصدیق کنيم و حتی در شرایط معينی، این تصدیق آشکار 

قانون (اریائی ای برای حکومت پرولت وجود نابرابری را پایه

  .قرار دھيم) اساسی شوروی

برابری در مقابل (اما حتی در مورد این تساوی ظاھری 

نيز سرمایه ) گرسنه و سير، دارا و بی چيز» برابری«قانون، 

و یکی از زننده ترین . داری نمی تواند ثابت قدم باشد

تظاھرات این نااستواری، موقعيت پست تر زنان نسبت به 

وی کامل حقوق زنان و مردان در ھيچ تسا. مردان است

کشور سرمایه داری، حتی در پيشرفته ترین جمھوری 

  .دمکراتيک بورژوائی نيز برقرار نشده است

اما از سوی دیگر، جمھوری شوروی روسيه، فوراً تمام آثار 

قانونی نابرابری زنان را بدون ھيچ استثنائی از ميان برد و 

  .در مقابل قانون تأمين کردبالفاصله برابری کامل آنان را 

گفته می شود که بھترین مالک سنجش سطح فرھنگ 

ای از  این کلمات قصار، دارای رگه. وضعيت قانونی زنان است

از این نظر، تنھا دیکتاتوری پرولتاریا، تنھا . حقيقت ژرف است

حکومت سوسياليستی است که می تواند و توانسته است 

و (بنابراین ایجاد . شودبه واالترین سطح فرھنگی نائل 

و در کار و در ارتباط با آن،  –اولين جمھوری شورائی ) تحکيم

بطور اجتناب ناپذیری انگيزۀ قوی،  –انترناسيونال کمونيستی 

  .بی نظير و جدیدی به جنبش زنان کارگر داد

وقتی از آنھائی که مستقيم یا غيرمستقيم، در کل یا جزء 

صحبت می کنيم، این نيز  اند تحت ستم سرمایه داری بوده

باید گفته شود که سيستم شورائی، و تنھا سيستم 

این به . شورائی است که دمکراسی را تضمين می کند

وضوح به وسيله موقعيت طبقه کارگر و دھقانان بی چيز 

این آشکارا با موقعيت زنان عيان . نشان داده شده است

  .گردیده است

قاطع برای برانداختن اما، سيستم شورائی، آخرین مبارزۀ 

. طبقات و برای برابری اقتصادی و اجتماعی است

دمکراسی، حتی دمکراسی برای ھمه آنھائی که زیر ستم 

اند و از آن جمله جنس تحت ستم، از نظر  سرمایه داران بوده

  .ما کافی نيست

این وظيفۀ اصلی جنبش زنان کارگر است که نه فقط برای 

لکه برای تساوی اقتصادی و برابری تشریفاتی و ظاھری، ب

مسئلۀ اصلی آن است که زنان در . اجتماعی زنان مبارزه کند

» بردگی خانگی«کار توليدی اجتماعی شرکت داده شوند، از 

رھائی یابند، و از انقياد تحقير کننده و حماقت آور جان کندن 

  .ابدی در آشپزخانه و شيرخوارگاه آزاد گردند

د بود و یک نوسازی اساسی را، این یک مبارزۀ طوالنی خواھ

اما این . ھم در فن اجتماعی و ھم در اخالقيات می طلبد

مبارزه سرانجام با پيروزی کامل کمونيسم، پایان خواھد 

  .پذیرفت

ضميمۀ پراودا، ٣٠، مجموعۀ آثارلنين، جلد ١٩٢٠چھارم مارس 

  ١٩٢٠مارس  ٧، ۵٢شمارۀ 

  روز جھانی زنان کارگر

اکتبر روسيه جلـب ھمـان سـتمدیده  مراد بلشویسم و انقالب

تــرین افــراد مــردم در تحــت رژیــم ســرمایه داری بــه سياســت 

آنان به وسيله سـرمایه داران در حکومـت سـلطنتی و . است

ھمچنــين جمھــوری دمکراتيــک بــورژوائی، ســتم دیــده، فریــب 

تـا زمـانی کـه مالکيـت خصوصـی بـر . اند خورده و غارت شـده

ین ستم و این فریب و غارت زمين و کارخانه ھا وجود داشت ا

  .ثمرۀ کار مردم به وسيلۀ سرمایه داران غيرقابل اجتناب بود

جـوھر بلشویسـم و قـدرت شـوروی در افشـای کـذب و ریــای 

دمکراسـی بـورژوازی و الغـای مالکيـت خصوصـی بـر زمــين و 

ھـای  کارخانه ھـا و تمرکـز تمـام قـدرت دولتـی در دسـت توده

اختمان جامعـه نـوین وارد کار س. کارگر و استثمار شده است

: کــار آســانی نيســت. ھــا بــه سياســت اســت کــردن ایــن توده

اند امـا  ھا توسط سرمایه داری سـتمدیده و پایمـال شـده توده

راه دیگری برای رھـائی از بردگـی مزدبـری و انقيـاد سـرمایه 

  .داری وجود نداشته و نمی تواند وجود داشته باشد

ھا را به  ی توانيد تودهاما بدون جلب زنان به سياست شما نم

زیرا نيمۀ مؤنث نسل بشـری تحـت رژیـم . سياست جلب کنيد
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زنــان کــارگر و . ســرمایه داری بطــور مضــاعف ســتم مــی بــرد

دھقانان به وسيلۀ سرمایه ستم می بينند امـا بـاالتر از ھمـه 

حتی در دمکراتيک ترین جمھوری بورژوائی آنان اوال از بعضی 

و  –نی بـا مـردان محرومنـد، ثانيـاً حقوق به دليل نابرابری قانو

بـوده و بـه » انقيـاد خانـه«آنـان در  –این مسئلۀ اصلی است 

باقی می مانند، زیرا کار پر زحمـت و » بردگان خانگی«صورت 

بسيار پست و کمرشکن و تحميق کنندۀ آشپزخانه و خـانواده 

  .را متحمل می شوند

ن چنـين ھيچ حزب یا انقالبی در جھان ھرگز رؤیای فـرود آورد

ھای سـتم و نـابرابری زنـان ماننـد  ضربه عميقـی را بـه ریشـه

آنچه که شوروی و انقالب بلشویکی انجـام مـی دھـد در سـر 

اینجا در روسيۀ شوروی اثـری از نـابرابری در . نپرورانده است

قـدرت شـوروی . قوانين بين مردان و زنان باقی نمانـده اسـت

رۀ خـانواده، ازدواج و تمام نابرابری ھائی را که در قوانين دربـا

ــه و  ــز، فرومای ــرت انگي ــاً نف ــود داشــت و خصوص ــدان وج فرزن

  .ریاکارانه بود از ميان برداشت

امـا ھـيچ یـک از . این تنھا نخستين گام بـرای آزادی زن اسـت

جمھوریھای بورژوائی حتـی دمکراتيـک تـرین آنھـا ھـم جـرأت 

دليـل ایـن امـر . برداشتن این گام نخست را نيز نداشته اسـت

  .است» مالکيت خصوصی مقدس«حرمت به 

دومين و مھم ترین گـام الغـای مالکيـت خصوصـی بـر زمـين و 

این مسئله، و تنھـا ایـن مسـئله راه را بـرای . ھا است کارخانه

ـــی آزادی زن از  ـــان یعن ـــی زن ـــل و واقع ـــی «آزادی کام بردگ

از طریق انتقال خانـه داری حقيـر فـردی بـه خـدمات » خانگی

  .شده می گشاید خانگی وسيع اجتماعی

این تحـول سـختی اسـت، زیـرا مسـتلزم تغييـر شـکل ریشـه 

» نظـم«دارترین، کھنه ترین، کوته نظرانه ترین و سخت تـرین 

) اگر بگوئيم بی شرمی و توحش، به واقعيت نزدیک تر است(

اما تحول آغاز گردیده و حرکت شروع شده اسـت، . می باشد

  .ایم ما در راه نوینی قدم گذاشته

  ٣٢، مجموعۀ آثار، جلد ١٩٢١مارس چھارم 

  ١٩٢١مارس  ٨، ۵١ضميمۀ پراودا، شمارۀ 

  

  

  

درباره  آسمان می ازينمعرفی کتاب  

  لیكلودی برووا _ نيدر چ ی زنانیرھا

  

یکی از (» کلودی بوروایل«نوشته » نيمی از آسمان«كتاب 

این . است) ١٩٧٠فعالين جنبش زنان فرانسه در ساله ھای 

کتاب نتيجه مشاھدات عينی او از چين در دورانی که ھنوز 

یک کشور سوسياليستی بود و بحث و تبادل نظر با زنان 

. چينی از قشرھای مختلف و با سطوح متفاوت آگاھی است

د در در طول کتاب، نظرات و باورھای خو» کلودی بوروایل«

مورد مساله ستم بر زن و تضاد جنسيتی و تضاد طبقاتی را 

با نتایج چند دھه پراتيک انقالبی در چين دوران مائو تسه 

در این کتاب به مقوالت . دون محک می زند و وارسی می کند

مھم و تعيين کننده ای مانند مفھوم سوسياليسم، رابطه 

ييرات تاریخی تضادھای اصلی جامعه با یکدیگر، خانواده و تغ

در مفھوم و چارچوب آن، روابط جنسی و بسياری نکات دیگر 

بی آنکه بخواھيم بر ھمه ارزیابی ھا و . پرداخته می شود

مھر تایيد بگذاریم، و » کلودی بوروایل«نتيجه گيری ھای 

بدون اینکه بخواھيم تجربه چين سوسياليستی در عرصه 

ایده اليزه کنيم، رھایی زنان را بی عيب و نقص جلوه دھيم و 

باید تاکيد کنيم که این کتاب پرسش ھای مھم و اساسی و 

زنده ای را برای ھر مبارز راه رھایی نوع بشر از جامعه 

. طبقاتی یا ھمه اشکال استثمار و ستم اش مطرح می کند

مطالعه این کتاب و به بحث جمعی گذاشتن مباحث آن، می 

مبارزه ای که ھم  تواند نقش خوب و مفيدی در جھت دادن به

امروز در صفوف نيروھای کمونيست و چپ و فعاالن جنبش 

از این رو مطالعه کتاب . رھایی زنان جریان دارد بازی کند

را به ھمه مخاطبان وبالگ پيشنھاد می » نيمی از آسمان«

ترجمه کرده و به مناسبت  منير اميریاین کتاب را . کنيم

منتشر شده  ١٣٧٧اسفند روز جھانی زن در مارس  مھشت

  .است

در اینجا به عنوان معرفی بخش ھایی از فصل دوم کتاب 

را عرضه ) کار خانگی(تحت عنوان اجتماعی کردن خانه داری 

  .می کنيم
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 فصل دوم

  یخانه داركردن  یاجتماع

  مهمقد

ك ید یم بايدا كنيدست پ یجنس یم به برابريخواھياگر م

من . دگرگون شودد یبا یخصلت خانه دار: ميمسئله را حل كن

ن نكته متمركز كردم كه یا یز توجه خود را رويش از ھر چيپ

ن امر ید گذاشته اند و چگونه ايزنان چگونه پا به عرصه تول

را یز. كرده است یآنھا باز یین كننده در رھاييتع ینقش

خود  ییر رھاين در مسياست كه زنان چ ین راھیمعتقدم ا

محدود شده و  یف خانگیكه به وظا یزنان. ش گرفتنديدر پ

خارج از خانه دور مانده اند، فقط از  یان عمومین از جریبنابرا

قادرند خود را رھا  ید اجتماعيم در توليق شركت مستقیطر

اما تا . به ما گفت" نیيو یما"ست كه ین ھمان نكته ایا. سازند

در  ین شركتيد كار خانه را انجام دھند، چنیكه زنان با یوقت

است كه  یمین ھمان دور باطل قدیا. ناممكن استت يواقع

ش انگلس يك قرن پیباً یتقر. ميدر اروپا ھم با آن آشنا ھست

 :ل قرار داديه و تحلیروشن مورد تجز یلين مسئله را خیا

د يگر زن را به جاده تولیع بزرگ مدرن بود كه بار دیفقط صنا"

ن یاما با ا .ن كار را فقط با زن پرولتر كردیراند ـ و ا یاجتماع

خود را در  یف خدمات خصوصیكه زن وظا یكار، ھنگام

 یافتد و نم یجدا م ید عموميدھد، از توليخانواده انجام م

ل است در صنعت یكه ما یاورد؛ و زمانيبدست ب یزيتواند چ

ن كند، ياش را تام یرد و مستقالنه زندگيسھم بگ یعموم

اش را  یخانوادگف یست كه بتواند وظاين یتيگر در موقعید

زنان، ورود مجدد كل  یین شرط رھاينخست... انجام دھد

ن مسئله بار یا... است و  یجنس مونث در صنعت عموم

ت خانواده منفرد بعنوان واحد يفيكند كه كيگر طلب مید

  )١." (شود یجامعه ملغ یاقتصاد

 یگذارد و برا یر ميع تاثيت وسیك جنبه از تضاد كه بر اكثری

گر یا بعبارت دیت درجه اول است، ياً حائز اھمزنان ضرورت

زن است كه  ین نقش اجتماعيشه كل تضاد است، ھمیر

 .رديز آماج حمله قرار گيش از ھر چيد پیبا

پنجاه  یشه ھمراه ما بود، زنيسفر ھم یكه ط" نیيسو ".....

سال است كه عضو حزب  یو چند ساله است و حدود س

ه ين اولياز مسئول یكیاو . باشدين ميست چيكمون

كمك به  یاو به ما گفت كه برا. زنان بوده است یسازماندھ

ن ھمراه ما خواھد يو فھم نقش زنان در انقالب چ یبررس

از رموز  یكی یكردن خانه دار یاجتماع"او گفت كه . بود

م ينكن یرا عمل ین كارياگر ما چن." "زنان است ییرھا

در قانون وجود  یعنی. خواھد بود یصور یجنس یبرابر

ن مرد يب یستيتضاد آنتاگون. ريت خيخواھد داشت اما در واقع

سم ياليسوس ییل نھايو زن حل نخواھد شد و در تحل

ما  یرود كه براين مسئله مین ایبنابرا. شكست خواھد خورد

  ."ل شودیك موضوع عمده تبدیبه 

  نتوانسته زنان را آزاد كند ین لباسشوئيچرا ماش

كه ساده لوحانه از  یبورژوائ" مشاھدات"ن یشه ايمن ھم

: افته امیار آموزنده يشود را بس یابراز م یرسم یكانال ھا

ھمان ساعت كار متوسط  یدر حال حاضر خانه داران شھر"

دھند كه خانه داران در صد سال ياختصاص م یرا به خانه دار

ك زن از طبقه كارگر با سه ید یشو یمتوجه م یوقت." شيپ

 یكماكان روز" كار استيب) "ندیگويبانه میوامفرع(بچه، كه 

توان به يپردازد، آنوقت م یم یچھارده ساعت به خانه دار

متاسفانه صد . مشاھدات فوق الذكر را قبول كرد یراحت

. ست و چھار ساعت بوديش ھم شبانه روز فقط بيسال پ

ش از يما مجبور بودند ب یو اجداد مادر. درست مثل حاال

بپردازند و ھفته ھا را  یرا به كار سخت خانگچھارده ساعت 

شدن اكثر  ین وجود صنعتیبا ا. كنند یھم سپر یاز پ

ر و یانكار ناپذ یرياس گسترده، تاثيدر مق یديتول یبخشھا

  .داشته است یقتاً بارز بر خانه داريحق

ا پنج یكه چھار  یخانوار. میبپرداز ید به مثال واضحیبگذار

 یتيپرداخت، چه موقعيد ميبه تولنسل قبل به صورت منفرد 

 یخود، نان و حت یره زمستانيلباس خود، خوراك ذخ:  داشت

زھا ين چیھمه ا. كرديد مينقاط منسوجات خود را تول یدر برخ

د شده یكسره ناپدیخانه داران بود  یف خانگیكه محصول وظا

ن روزھا به ید ايكن ید نميكه شما تول ییزھاياست؛ و چ

ن اواخر، بعلت یا. دیخرياز بازار م یصنعت یه داریلطف سرما

 یھا یین رختشويمثل ماش ید انبوه لوازم خانگيتول

خالص شده  ین خانه داريجوانب روت یليك، ما از خياتومات

طاقت فرسا را  ین كارھایواقعاً ھمه ا یه داریاگر سرما. میا

كنند؟  یكرده، پس خانه داران در سراسر روز چكار م یملغ

د؟ یده اين سئوال را چند بار از زبان مردان شنیاتا به حال 

م بلكه فقط يكن یكار نم كمترن است كه ما یقت ايحق

 یم؛ و ھمانطور كه ھمگان ميدھ یانجام م یمتفاوت یكارھا

ن یا. ميدھيانجام م یط بدترین كارھا را در شرایند ایگو

م تا یخانه بروید به رختشویگر نباید مـــات دارد كه يواقع

گر مادر یاما از طرف د. میيلباسھا را با مشت و مال بشو

 یروز خود بر مبنا یفه دشوار سازماندھيما با وظ یبزرگھا

 یشوھر، برنامه مدرسه بچه ھا و ساعات كار یفت كاريش

آنھا مجبور نبودند . پست روبرو نبودند یمغازه ھا و اداره ھا

به آن ن سوپر ماركت یرا به رفتن از ا یكه ساعات طوالن

ن محل كه ممكن است یدا كردن ارزانتريپ یسوپر ماركت برا

آنھا ھر بعد از . لومتر آنطرف تر باشد، اختصاص دھنديچند ك

شدند؛ از ينسو و آنسو پرتاب نمینگ پنگ به ايظھر مثل توپ پ

به  یزيگر، از میبه مطب د یا از مطبیگر یبه اداره د یاداره ا
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فرم اعزام بچه بزرگ خود به شدند تا  یگر پاس داده نمیز ديم

ا بچه كوچك خود را در مدرسه یرا پر كنند؛  یتابستان یاردو

داشته باشد ثبت نام كنند؛ كارت  یه كمتریكه شھر یا

دا يپ یمه را بپردازند؛ خانه ايا پول بیند ید نمایرا تمد یتیھو

گر یبروند و بار د یگریكنند؛ جواب رد بشنوند و سراغ آدرس د

آنرا به . دیر آمدید یليمتاسفم خ"روبرو شوند كه ن حرف یبا ا

ك يني؛ تا كودك خردسال شان را به كل"میداد یگریكس د

ستند و سرانجام یمخصوص فقرا ببرند و ھمه روز در صف با

  ." دیاوريف بیفردا تشر"بشنوند كه 

ش يچند سال پ) ٢(موفق و محترم  یك زن فرانسوی....

ر ينظ یاو آشكار ساخت كه خانه دار! راھگشا كرد یكشف

خوب انجام شود  یآنكه خانه دار یبرا. كار كارخانه است

قابل توجه، و  یت مالیك حمایموثر،  یك سازماندھیشما به 

 یگر تمامیبعبارت د. دیاج داريكردن مشاغل احت ییعقال

اگر . ك شركت كوچك الزم استیاداره  یكه برا ییزھايچ

ھم  ید سوديتوانيم ید حتيت و دقت داشته باششما مھار

چرخانند يرا م" شركت كوچك"ن یكه ا یو زنان! دیبدست آور

آن زن اذعان داشت ! سندينبوده بلكه رئ یگر خدمتكار خانگید

خواھند  ییھا یسان مرد، نگرانيكه مسلماً زنان، مانند رئ

د كه بواسطه اتمام يرا بكن یميت عظیاما فكر رضا. داشت

كه موجودات يدر حال. شوديبتان ميدر شش ساعت نصكار 

ش را درك ینقش خو یخیكه ھنوز دامنه تار یر كوته نظريحق

 یا حتیم ين كارھا را در شش ساعت و نینكرده اند كماكان ا

مورد " ر ـ خانه داریمد"ن یاما ا. دھنديھفت ساعت انجام م

كند؟ او به ينظر دوست ما با وقت اضافه اش چه كار م

ند شوھرش یخوشا یش را برایرود تا موھايم ینسلما

ن یمتوجه ا یاد حتیكه به احتمال ز یشوھر. درست كند

  !یجالب یچه زندگ. ش ھم نخواھد شدیآرا

و خسته كننده را به  یطوالن یدور، زنان روزھا یدر زمانھا

ك روز پنجره یآنھا . گذراندند یخانواده م یكار شستشو برا

كروز ی. دندیيسايگر كف اتاقھا را میشستند و روز ديھا را م

. پرداختند یگر به اطو زدن میكروز دیكردند و يمربا درست م

د، یامروز زنان وقت خود را صرف مرتب كردن رختخواب، خر

د دوباره، ی، خری، اطو زدن، رختشوئیی، رختشویآشپز

ك رشته ین یا. كننديدوباره م ییدوباره، رختشو یآشپز

ما  یزندگ. شوديتباً ھر روز تكرار ماست كه مر یف خانگیوظا

البته در لحظات استراحت گاه به گاه، . شتاب گرفته است

خانه ن است كه یاما علت وقفه ھا ا. وجود دارد ییوقفه ھا

توان قبل  یجورابھا را نم. كباره انجام شودیتواند  ینم یدار

توان قبل از  ینكه سوراخ شوند وصله زد، بشقابھا را نمیاز ا

دوساعت وقت  یكیاگر ما  یحت. ف شوند شستيكث نكهیا

گذرد و يكه در مغازه و آشپزخانه م یین صبحھايواقعاً آزاد ب

خوردن ـ دعوا كردن ـ شام  یكه با بچه ھا ـ چا ییعصرھا

م، با آن چكار يشود، داشته باشيم یدن سپريخوردن ـ خواب

م يست كه بتوانيا مشخص نی ین زمان آنقدر طوالنیم؟ ايكنيم

ن زمان كوتاه تر از آن است یا. ميفتيب یدا كردن شغليبفكر پ

م يچون ھرجا كه بخواھ. ميرون بزنيم از خانه بيبتوان یكه حت

ن یجه اش اينت. لومتر آنطرف تر استيم احتماال چند كیبرو

كه سخت بدست آمده، به  یاست كه اوقات استراحت

ل یتبد یديو نوم ییساعات كسل كننده وحشتناك و تنھا

و به  یستیا ینه میيآنوقت است كه در مقابل آ. شوديم

مه شب يكه مثل عروسك خ ینيب یم. یكنيخودت نگاه م

ك قدم یاما  یشو یده مين طرف و آن طرف كشیبه ا یباز

كه جان  یكنيم ین زندگیا یا تو برایآ. یرو یھم جلو نم

نكه یا ی، فقط برایروز ذره ذره آب شو ی، روز از پیبكن

تا او بتواند كارش را بفروشد و  یرتق و فتق كنشوھرت را 

 یر و نگھداريه و تعمين كند و تھيخوراك و لباس و خانه را تام

كه  یليتعط یبر دوش تو باشد؟ لحظات استراحت و روزھا

 یروز ینست كه بتوانی، فقط بخاطر ایكنار خانواده ات ھست

تو،  و بعد از. یگر به كار بپردازید یگر و سالید یگر، ماھید

ھست كه زنان  ییدورانھا. ن راه را برونديز ھميفرزندانت ن

كنند؛ ھمان يل میآگاھانه دست خود را به مشت گره كرده تبد

ر شده یتصو یف و دوست داشتنيكه در داستانھا، لط یدست

  .است

ن نرود، زنان يكه عملكرد خانواده در جامعه ما از ب یتا وقت....

ان طبقات تحت ستم وجود يخانواده در م. رھا نخواھند شد

 ید كند و كارگران امروز را نگھدارينده را تولیدارد تا كارگران آ

د به یفرزندان و شوھران ما با. كرده، آنان را سر پا نگھدارد

تحت . خواھدياز آنھا م یل شوند كه بورژوازیتبد یزيھمان چ

ك مفھوم فرزندان و شوھر ما را یبه  ی، بورژوازیه داریسرما

. كنديكارشان را مصرف م یرويحداقل ن. كنديم" مصرف"

از دارد كه شوھران و فرزندان ما بلحاظ ين ین بورژوازیبنابرا

  .تحت ستم باشند یاسيو س ی، اخالقی، ذھنیجسمان

تش به خطر یتوانست بدون آنكه موجوديم یه داریاگر سرما

بزرگ جمع كند و به آنھا  یفتد، كارگران را در سربازخانه ھايب

زنده ماندن بدھد، و ھمه فرزندانشان  یحداقل معاش را برا

بھبود ط زنان ید شرایمخانه ھا بفرستد، آنوقت شايتیرا به 

ه مردان يط زنان را شبیشرا ین قدرید ایشا. افتی یم

 یه بيك فرضین یبود؟ مسلماً ا یین رھایا ایاما آ. كرديم

كار  یرويكه در بكاربست ن یرقابتت و ياليرا سیمعناست، ز

 یرا ضرور یشكل خصوصكار به  یرويد نيوجود دارد بازتول

ه ین ملزومات جامعه سرمايھركس در قبال تام. سازديم

ت يسطوح مسئول ین شكل ممكن و در تمامیبه كاملتر یدار
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ن صورت با خطر كنار زده یر ايش را دارد؛ در غیمستقالنه خو

  .روبرو است یو نابودد يشدن توسط پروسه تول

ن يبه از ب یست كه حكام ما واقعاً عالقه چندانيتعجب ن یجا

ك ین خانواده یاز نقطه نظر آنھا، ا. ن خانواده ندارندیبردن ا

ش را به یسالھا ضرورت خو یاست كه ط یدستگاه ضرور

  .   اثبات رسانده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  زنجيره خشونت عليه زنان 

  جھانبه قدمت ھزاران سال و به درازی ھمه مرزھای 

عراقی   ساله ١۵دختر  عبيرسربازان آمریکایی پس ازتجاوز به  وقتی 
آتش  عاطفهاو را سوزاندند،در روستای کوچک نکا در ایران قلب خاله 

پس از تجاوز   سال داشت و جالدان اسالمی ١۵ھم    عاطفه. گرفت
  .او را به دار سپردند

افغانستان سنگسار  در را امينهجنگ ساالران اسالمی  وقتی
، از وحشت سنگھایی که بر حاجيهکردند،در زندان جلفا دلش لرزید 

در زندان دیگری در ایران فریاد زد مرا  خيریه. سر فرو خواھد آمد
  .سنگسار نکنيد بدارم بياویزید

ساله را در سورسن  ١٨دختر  سوھانوقتی نرینه ھای مردساالر 
ھم در ایران خود را به  هسال ١۶ مرجانپاریس به آتش کشيدند، 

کمی بعد . آتش کشيد، که با مردی، ھمسن پدر بزرگش ازدواج نکند
درصد سوختگی جان سپرد، تا آخرین  ٨٠ پاکستانی با   سومارای

  .لحظه ھم نگفت که این شوھرش بود که او را به آتش کشيد

فریاد   ساله در سومالی ختنه شد، فریادش با آخرین ٧ کلثوم وقتی 
آخر می دانيد . ساله در شب زفاف در ھم آميخت ٩ مریم   دلخراش

  .عروسک مریم را گرفتند و عروسش کردند

سيندیسو بارھا مورد تجاوز مردان . ساله ایدز دارد  ٢٣ سيندیسو
وقتی سه ساله بود پدربزرگش به او تجاوز کرد، . واقع شده است

تل در سوئد توسط پدر و برادرش به ق فادیمهھمان موقع بود که 
  .رسيد

با ضربه ھای دوست پسرش، خواننده سرشناس  ماری ترنتينيان
شاعر افغانستانی نيز   نادیاکمی بعدتر . فرانسوی به قتل رسيد

ليزا و کمی قبلتر و کمی بعدتر . بدست شوھرش به قتل رسيد
ليزا و . توسط مردانی ناشناس پس از تجاوز به قتل رسيدند جویس

  .دھر دو در آمریکا بودنجویس 

در ویترینی در آمستردام به انتظار مشتری نشسته  ناتالیوقتی 
  .لنگر انداخت در بندر ھامبورگ   بردگان جنسی بود، کشتی 

وقتی یک ميليون زن عراقی در طی سالھای تحریم اقتصادی آمریکا و 
ميليون زن عمدتا  ۴متحدانش جان خود را از دست دادند، بيش از 

خود را از دست داده بودند و خواھرانشان بر اثر جنگ جان  آفریقایی
  .ھزارھزار در بوسنی مورد تجاوز نظاميان قرار گرفتند

. زنجيره جھانی خشونت ميليونھا زن را در کنار یکدیگر قرار داده است
در چھار گوشه جھان  ميليارد زن ٣خشونتی که روزانه بيش از 

و کوچه   در شھر و روستا، خانه، محل کار، خيابان. تجربه می کنند
زنجيری که دو سرش با حلقه ھای . در اسارت زنجيرھای خشونتيم

  .به ھم جوش خورده است دولتی و خانگیخشونت 

زنجيره خشونتی به قدمت ھزاران سال و به درازای ھمه  
  !مرزھای جھان

ونت را به اگر مبارزه و مقاومت زنان در سراسر جھان زنجيرھای خش
لرزه در آورده، اما تھاجم افسار گسيخته سرمایه و نظم نوین جھانی 

  فقر، مرگ، بيماری، گرسنگی،. نيز به ضخامت آن افزوده است
بيسوادی، بيگاری و بيکاری در جھان کنونی ھر چه بيشتر و بيشتر 

  . زنجيره خشونت را بر دست و پایمان محکم می کند

ھانی تر شده است، مبارزه و مقاومت اما ھر قدر زنجير خشونت ج
از دوردستھا   .زنان نيز ابعاد جھانی بيشتری به خود گرفته است

از . صدای مبارزه و مقاومت یکدیگر را می شنویم و قلب مان می تپد
مبارزات یکدیگر الھام می گيریم و از پيروزی ھایمان احساس غرور و 

ای از جھان را از آن ھر پيشروی زنان در ھر نقطه . جسارت می کنيم
  . خود می دانيم

خشونت حربه نظام  م، درمی یابيم یھرقدر ما زنان آگاھتر می شو
طبقاتی مردساالر و پدرساالر برای تحکيم و تثبيت فرودستی مان 

که خشونت در ھر شکلش   فھميم  ھر قدر بيشتر می. است
ین وسيله ای برای مطيع و برده کردن ماست، در می یابيم که ا
و . خشونت قابل مھار نيست مگر اینکه فرودستی زن سرنگون شود

چون ، از بين نخواھد رفت »لطيف«با اقدامات   فرودستی زن
 .قدرت مردساالر و طبقاتی از آن نگھبانی می کندمناسبات 

حاکم در ارتجاعی رھائی زن وابسته است به سرنگونی نظام قدرت 
  .جھان

  

  

  

  از آن طبقه ی کارگراست فردا

طریق مبارزه برای لغو ما از ھمين امروز و از 

قوانين نابرابر و مجازاتھای ویژه زنان اعالم 

می کنيم که نه فقط از این مناسبات و 

قوانين بر خاسته ازآن بيزاریم؛ بلکه در پی 

تحقق جامعه ای ھستيم که آزادی زنان 

ما آینده را . شاخص آزادی جامعه است

خواھيم ساخت بی آنکه منتظر معجزه ای 

ھمان مبارزه و نيروی اراده معجزه . باشيم

پشتيبانان ما در این راه بدون تردید . ماست

زنان ستمدیده و انسانھای آگاه و معترض به 

  .حکومتھای زن ستيز درجھان خواھند بود

  "جمعی از فعالين کارگری"
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 آماری از خشونت خيابانی در تھران  

 گروه آمار

خشونت و آزار خيابانی یکی از مشکالت زنان ایرانی است 

که تاثير زیادی بر زندگی روزمره ایشان داشته و حتی گاھی 

نوع لباس پوشيدن، آرایش کردن، ورود خروج از منزل و 

. دھد شان در خانه و جامعه را تحت تاثير قرار می روابط

ابر ھای آزاردھنده در مع خشونت و آزار خيابانی شامل نگاه

عمومی، مزاحمت کالمی از جمله متلک و فحاشی ھنگام راه 

رفتن در خيابان، تماس و لمس بدن در خيابان و یا در وسایل 

ھای شخصی  نقليه عمومی، بوق زدن و ایستادن اتومبيل

ھنگام راه رفتن در خيابان، و آزار و مزاحمت از سوی دیگر 

یل و تاثير جھت بررسی دال. شود رانندگان ھنگام رانندگی می

ی زنان و واکنش آنھا  خشونت خيابانی بر زندگی روزمره

نسبت به این پدیده، پرسشنامه ھایی از سوی گروه آمار 

تنظيم و پخش شد که این پرسشنامه ھا توسط " زنستان"

ھای سنی مختلف پر  زن از مناطق مختلف تھران و گروه ٦٥

 ساکن% ٤.٦زنان ساکن شمال تھران، % ١٨.٤. اند شده

ساکن مرکز % ٣غرب و % ٩.٢ساکن شرق، % ١٨.٤جنوب، 

زنان نيز اشاره ای به محل سکونت خود % ٤٦. بودند

بررسی نشان داد که محل سکونت نقش چندانی . اند نکرده

 . در وجود یا عدم وجود آزار خيابانی ندارد

متاھل و % ٣٥.٣مجرد، % ٦٠در بررسی وضعيت تاھل زنان، 

تاھل نيز تاثيری در ميزان آزار  وضعيت. بيوه بودند% ٤.٦

  .خيابانی وارده به زنان ندارد

 ٢٠-١٥بين % ٢١.٥در تقسيم بندی سنی پاسخ دھندگان، 

بين % ١٠.٧، ٤٠-٣٠بين % ١٦.٩، ٣٠-٢٠بين % ٤٤.٦سال، 

  .باالی پنجاه سال قرار گرفتند% ٦.١و  ٥٠-٤٠

نفر برای پوشش از مانتو و  ٥٣مورد بررسی شده،  ٦٥از 

نفر نيز بسته  ٢. کردند نفر از چادر استفاده می ١٠ روسری و

در نگاه اول . کردند به موقعيت از چادر یا مانتو استفاده می

مشاھده می کنيم که زنان چادری کمتر مورد آزار جدی از 

گيرند، اما  قبيل لمس شدن در خيابان یا وسيله نقليه قرار می

دارد که  دھد که این احتمال وجود بررسی بيشتر نشان می

کمتر بودن آزار نه از نوع پوشش، بلکه از تعلق این زنان به 

کند سرچشمه  فرھنگی که حضور آنھا را در جامعه کمتر می

به طور مثال برخی از این زنان اذعان داشتند که تا . بگيرد

شدند و پس  قبل از ازدواج با ھمراه بزرگتری از خانه خارج می

سر یا فرزندان خود ھمراھی از ازدواج نيز ھمواره توسط ھم

  . شدند می

آموز،  درصد دانش% ٧.٦در بررسی وضعيت اشتغال زنان، 

% ٧.٦دار و  خانه% ٢٠شاغل، % ١٨.٤دانشجو، % ٤٤.٦

  .جویای کار بودند

زنان در پاسخ به حدود ساعاتی که در خيابان سپری 

درصد آنان کمتر از % ١٦.٩: کنند، این گونه پاسخ دادند می

بين دو تا % ٣٠.٧بين یک تا دو ساعت، % ٤١.٥یک ساعت، 

بين چھار تا شش ساعت در خيابان و % ١٠.٧چھار ساعت و 

دار  بدیھی است که زنان خانه. برند خارج از خانه به سر می

ه دليل کمتر بودن ساعات حضورشان در محيط بيرون از ب

زنان . کنند خانه، ميزان کمتری از آزار خيابانی را تجربه می

بيشترین علت خروج از خانه را رفتن به محل تحصيل، خرید 

با . روزانه، قرارھای دوستانه و رفتن به محل کار ذکر کردند

رید روزانه از وجود اینکه زنان برای رفتن به محل تحصيل یا خ

کنند، اما این موضوع  پوشش ساده و متعارفی استفاده می

  . شوند ندارد نقشی در ميزان خشونتی که با آن مواجه می

در کل، فارغ از نوع پوشش، سن، شيوه رفت و آمد و سایر 

عوامل، بيشترین نوع خشونتی که زنان در خيابان تجربه 

ردھنده، مزاحمت ھای آزا کنند، به ترتيب در قالب نگاه می

  . ھای شخصی و مزاحمتھای کالمی است اتومبيل

بيشتر زنان برای رسيدن به مقصد خود به تنھایی از خانه 

     شوند، سپس به ترتيب توسط ھم سن و ساالن  خارج می

، )دختر و پسر( ، گروه دوستان ) دوست یا دوستان دختر(

  ترناسيوناليستیانمارس  ھشت یک برگزاری سوی به

  

را در آمریکا و  ٢٠٠٩گردھم آئيم و روز جھانی زن 

سراسر جھان با روحيه ی مقاومت و 

  .انترناسيوناليسم جشن بگيریم

بيائيد متحد شویم و جرات پاره کردن زنجيرھایمان را 

 .کنيم

از ایران و افغانستان و عراق تا آمریکا؛ از چين تا 

  !تم بر زن بجنگيمفيليپين و مکزیک؛ عليه س

  !نه به امپریاليسم آمریکا! نه به جمھوری اسالمی

نه به ! نه به جمھوری اسالمی آمریکا در افغانستان

  !طالبان

اوباما ھر دو " جنگ خوب"با " عليه ترور"جنگ بوش 

  !در خدمت امپراتوری اند

  )افغانستان- ایران( سازمان زنان ھشت مارس

  ٢٠٠٩فوریه 

www.8mars.com  



)JAFK(جمعی از فعالين کارگری    ٣بولتن شماره 

 ٢۴ 

         سن  و مرد یا پسری ھم..) مادر، خواھر، ( زنی بزرگتر 

. شوند درخيابان ھمراھی می..) شوھر،دوست پسر، برادر، (

بررسی نشان داد که نوع آزار خيابانی بسته به تنھا بودن و 

ھای ذکر شده متفاوت  یا ھمراھی زنان توسط ھر یک از گروه

شوند  به طور مثال زنانی که تنھا از خانه خارج می. است

گيرند، و  بانی قرار میبيش از سایر زنان مورد خشونت خيا

این خشونت بيشتر در قالب نگاه آزاردھنده، مزاحمت کالمی، 

سپس . ھای شخصی است و بوق زدن و ایستادن اتومبيل

بيشترین ميزان آزار متوجه دختران و زنانی است که به 

ھمراھی گروه دوستان دختر خود در خيابان حضور پيدا 

است که زنان تنھا  کنند و نوع این آزارھا مشابه زمانی می

اما ھنگامی که با زنی بزرگتر ھمراه ھستند . ھستند

در . آید ھای آزاردھنده در می خشونت تنھا به صورت نگاه

ھمراھی با گروه دوستان دختر و پسر، آزارھا در قالب 

ھای شخصی  مزاحمت کالمی و بوق زدن و ایستادن اتومبيل

وقتی تجربه  زنان کمترین ميزان خشونت را. شوند ظاھر می

کنند که توسط مرد یا پسری ھم سن ھمراھی شوند،  می

ھای آزاردھنده و بوق  که نوع آن نيز خفيف تر است و به نگاه

علت این موضوع . شود ھای شخصی محدود می زدن اتومبيل

شاید از یک سو به دید سنتی جامعه نسبت به زن برگردد، 

ھمراھی  داند و به زنی که با که زن را ناموس مرد می

از سوی . کند خود در خيابان است تعرض نمی» صاحب«

تواند ترس مزاحم احتمالی از برخورد  دیگر، علت این امر می

در ضمن . ھمراه زن باشد» ناموس پرست«شدید مرد 

احتمال این که زنی تنھا، در مواجھه با خشونت برخورد جدی 

  . و شدیدی از خود نشان دھد نيز کمتر است

دھنده برای رسيدن به مقصد به ترتيب از وسایل زنان پاسخ 

و اتومبيل ) اتوبوس، تاکسی و مترو( حمل و نقل عمومی 

کنند و یا تا حد امکان پياده مسير خود  شخصی استفاده می

وآمد از آژانس ھای  زنانی که برای رفت. کنند را طی می

استفاده ) تاکسی ھای تلفنی( مسافربری درون شھری 

کنند، و  ن ميزان آزار خيابانی را تجربه میکنند کمتری می

کنند  زنانی که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می

بدیھی است که . شوند بيشترین آزار خيابانی را متحمل می

وآمد زنان  نوع آزار خيابانی بستگی زیادی به چگونگی رفت

به طور مثال زنانی که از وسایل حمل و نقل عمومی . دارد

ھای آزاردھنده و بوق و توقف  کنند، بيشتر با نگاه میاستفاده 

زنانی که با اتومبيل . شوند ھای شخصی مواجه می اتومبيل

ھای آزاردھنده،  کنند، با نگاه شخصی خود رفت و آمد می

متلک و مزاحمت سایر رانندگان ھنگام رانندگی روبرو 

زنانی که برای رسيدن به مقصد حتی االمکان پياده . ھستند

ھای آزاردھنده،  کنند بيشتر متحمل نگاه ير را طی میمس

ھای شخصی  خشونت کالمی و بوق و توقف اتومبيل

  .گردند می

زنان در پاسخ به این سوال که مزاحمت کالمی را اولين بار 

% ٧٦.٩: اند این گونه پاسخ دادند در چه سنی تجربه کرده

% ٧.٦قبل از پانزده سالگی اولين متلک را شنيده بودند، 

حدود % ٦.١باالی پانزده سال برای اولين بار متلک شنيدند، 

ھرگز با مزاحمت کالمی % ٩.٢٣سن را به خاطر نداشتند و 

  .مواجه نشده بودند

 ١٥قبل از % ٤٧.٦ی لمس بدن در خيابان،  در مورد تجربه

سالگی برای اولين بار در خيابان  ١٥بعد از % ٢٤.٦سالگی و 

ھرگز این تجربه را % ٢٤.٦. ندمورد لمس قرار گرفته بود

  .اولين بار را به خاطر نداشتند% ٣نداشتند و 

% ٢٠ی لمس شدن در وسایل نقليه،  در مورد اولين تجربه

سال با این مساله  ١٥بعد از % ٥٨.٤سالگی و  ١٥قبل از 

ھرگز با این نوع آزار مواجه نشده % ٣٦.٩برخورد کرده بودند، 

ولين بار کی در وسایل نقليه به خاطر نداشتند که ا% ٩.٢و 

  . اند مورد لمس قرار گرفته

در پاسخ به این سوال که اولين بار در چه سنی با مزاحمت 

قبل از پانزده % ٢٧.٦اند،  ھای شخصی مواجه شده اتومبيل

. بعد از پانزده سالگی این تجربه را داشتند% ٥٨.٤سالگی و 

لين بار را او% ٦.١ھرگز با این موضوع مواجه نشده و % ٧.٦

  . به یاد نداشتند

آمار خشونت خيابانی در تھران، به بررسی آماری پاسخ 

دھندگان به پرسش نامه از نظر سن، وضعيت تاھل، 

مشخص کردیم که . پرداختيم... اشتغال، محل سکونت و 

زنان بيشتر از چه نوع آزارھای خيابانی رنج می برند و برای 

در این قسمت، . جه شده انداولين بار در چه سنی با آنھا موا

به بررسی و تحليل احساس و واکنش زنان نسبت به 

  . خشونت ھای خيابانی می پردازیم

اولين سوال ما درباره ی احساس زنان به ھنگام مواجھه با 

. خشونت و آزار کالمی نظير متلک و فحاشی در خيابان بود

اکثریت زنان پاسخ دادند که در ھنگام تجربه ی خشونت 

می بيش از ھر چيز احساس انزجار می کنند، و در درجه کال

احساس ایشان در . دوم دچار ترس و اضطراب می شوند

مواجھه با خشونت کالمی، ارتباط مستقيم با تنھا بودن و یا 

به عنوان مثال وقتی با زنی . ھمراھی توسط دیگران دارد

بزرگتر ھمراه ھستند عموما احساس خاصی از شنيدن متلک 

یشان دست نمی دھد، و یا وقتی با ھم سن و ساالن و به ا

یا مردی ھم سن خود ھمراه ھستند احساس آنھا بستگی 

زیادی به سن و سال و ظاھر شخص مزاحم و ھم چنين نوع 

ھم چنين مشخص شد که زنان چنان چه در . متلک دارد

ھم سن ( ھنگام مواجھه با خشونت کالمی توسط شخصی 
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ھمراھی شوند، ) یا دوست پسر و ساالن، زنی بزرگتر و

  . برخالف مواقع تنھایی احساس ترس و اضطراب نمی کنند

واکنش آنھا نسبت به خشونت کالمی نيز بستگی مستقيم 

. به تنھا بودن و یا ھمراھی شدن آنان توسط دیگران دارد

زنان ِتنھا عموما در برابر متلک و فحاشی مزاحمين سکوت 

یافتن مزاحمت، به دليل تنھایی می کنند و یا در صورت ادامه 

احساس خطر کرده و با صدای بلند اعتراض می کنند، در 

صورتی که این اعتراض در ھنگام ھمراھی با سایرین کمتر 

بنابراین، زنان . می شود، و یا به پاسخ مودبانه تقليل می یابد

در ھنگام شنيدن متلک، به دليل عدم احساس خطر جدی، 

خود نشان نمی دھند و به سکوت و  معموال برخورد جدی از

  . یا نھایتا اعتراض بسنده می کنند

زنان در ھنگام لمس شدن در خيابان و یا وسایل نقليه، در 

درجه اول احساس انزجار و سپس احساس ترس و اضطراب 

می کنند، که این احساس ترس و اضطراب نيز در صورت 

نفر پاسخ  ٦٥نفر از  ٣تنھا . ھمراھی دیگران کاھش می یابد

دھنده اذعان داشتند که احساس آنھا در ھنگام لمس 

  . بستگی به مشخصات ظاھری فرد آزاردھنده دارد

واکنش زنان نسبت به لمس شدن در خيابان؛ به دليل جدی 

بودن آزار و احساس خطر، بسيار شدیدتر از واکنش آنھا 

اکثر زنان نسبت به این موضوع با . نسبت به متلک است

اعتراض می کنند و در درجه بعد برخورد فيزیکی  صدای بلند

نفر گفتند که در صورت مواجھه با  ٣تنھا . انجام می دھند

 ٦٥نفر از  ١چنين خشونتی پليس را در جریان می گذارند، و 

نفر گفت که با مزاحمين وارد گفتگوی منطقی شده و سعی 

  . می کند به آنھا بفھماند که کارشان درست نيست

با لمس شدن در وسایل نقليه، زنان در درجه اول در برخورد 

با صدای بلند اعتراض می کنند، و بر خالف واکنش در خيابان، 

از برخورد فيزیکی پرھيز کرده و در درجه دوم به سرعت از 

نکته قابل توجه این جاست که . اتومبيل پياده می شوند

برخالف انتظار اوليه، زنان در صورت ھمراھی شدن توسط 

نسبت ...) شوھر، برادر، دوست پسر و( ی ھم سن خود مرد

به لمس شدن واکنشی نشان نداده و تا مقصد تحمل می 

دليل این امر احتماال می تواند ترس . کنند و چيزی نمی گویند

زنان از برخورد شدید مرد ھمراه با فرد مزاحم و شروع دعوا، 

ی خجالت و شرم از مرد ھمراه و یا ترس از قضاوت منفی و

  . باشد) بر اساس باور مقصر شناختن قربانی(نسبت به خود 

زنان در پاسخ به این سوال که ھنگام توقف و مزاحمت 

اتومبيلھای شخصی چه احساسی دارند، گفتند که بيش از 

ھرچيز دچار احساس انزجار می شوند؛ و احساس آنھا 

 مجددا بستگی به تنھا بودن آنھا در خيابان و یا ھمراه بودن با

دیگران دارد، زیرا زنانی که با فرد یا جمعی ھمراه ھستند 

ادعا کردند که نسبت به این پدیده دچار احساس خاصی 

  .نمی شوند

واکنش اکثر زنان به مزاحمت اتومبيلھای شخصی، سکوت 

نفر گفتند  ٣تنھا . بوده است و واکنش خاصی نشان نداده اند

گفته اند که  نفر ٢که پليس را در جریان قرار می دھند و 

واکنش آنھا بستگی به سن و سال، ظاھر و مدل ماشين فرد 

مزاحم دارد و ممکن است با او وارد گفتگوی دوستانه و شاید 

  .دوست شوند

در بررسی کلی واکنش زنان نسبت به خشونت خيابانی با 

در نظر گرفتن گروه سنی آنان، مشخص شد که زنان گروه 

نش شدیدتری نسبت به سال به باال عموما واک ٤٠سنی 

بنا به گفته ی این زنان، . خشونت خيابانی نشان می دھند

علت این امر آن است که در این سن، انتظار مواجھه با 

ھم چنين زنان با سن . خشونت خيابانی و مزاحمت را ندارند

) نسبت به دختران جوان( باالتر، معموال جسارت بيش تری 

ته ی دیگر آن که، به علت نک. در برخورد با مزاحمين دارند

وجود باور عمومی مقصر شناختن فرد قربانی، زنان و 

دختران جوان ممکن است به علت ظاھر، پوشش و آرایش 

خود از نظر شاھدان مزاحمت مقصر شناخته شده و از 

حمایت برخوردار نباشند، اما ھنگامی که زنی مسن تر مورد 

ھدان او را خشونت قرار گيرد، کم تر پيش می آید که شا

مقصر بدانند و عموما او را مورد حمایت قرار می دھند، که 

این امر سبب می شود او با اطمينان از حمایت سایرین، 

  . نسبت به فرد مزاحم واکنش جدی نشان دھد

در کل، تحمل خشونت، رایج ترین شکل مواجھه با آن از 

سوی زنان است، و بعد از آن، مقابله ھای فردی و سليقه 

علت . قسمت بيشتر واکنشھای زنان را تشکيل می دھد ای

این موضوع می تواند بی اعتمادی به پليس و عدم اطمينان 

که در باور عام ( از مورد حمایت قرار گرفتن از سوی این نھاد 

و سپس عابرین و یا ) موظف به حمایت از شھروندان است

اما با این وجود، طبق بررسی ما . شاھدان مزاحمت باشد

زنان از برخورد منفعالنه با خشونت راضی نيستند، زیرا در 

پاسخ به ميزان رضایت از عکس العمل خود در برابر مزاحمت، 

آنان گفتند که مایل بودند عکس العمل محکم تر و %  ٧٠.٧

فکر می کردند بھتر % ٣تنھا . جدی تری از خود نشان دھند

این سوال  به% ٣. بود نرم تر و منطقی تر برخورد می کردند

نفر گفت که از واکنش خود در برابر  ١پاسخ ندادند و تنھا 

نکته قابل توجه این جاست که برخورد . خشونت راضی است

منفعالنه ی زنان با خشونت، می تواند به علت نااميدی از 

زنان گفتند که یا با %  ٢١.٥تاثير ھر واکنشی باشد، زیرا 

رت برخورد، بعدا خشونت برخورد جدی نمی کنند، یا در صو
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پشيمان می شوند زیرا حس می کنند که این کار بی فایده 

  . است

زن پرسش شونده دليل رواج خشونت و آزار خيابانی را  ٦٥

بيماری روحی و جنسی . ٢فرھنگ اجتماعی، . ١به ترتيب 

قوانين نامناسب و عدم برخورد با مزاحمين، . ٣مردان مزاحم، 

رفتار، پوشش و آرایش زنان در . ٥غریزه و طبيعت مردان، . ٤

... ماھواره، اینترنت و . ٧موقعيت اقتصادی پایين، . ٦خيابان، 

  . موقعيت اقتصادی باال دانستند. ٨و 

نکته ی جالب در این بين، نظر پاسخ دھندگانی که از پوشش 

. چادر استفاده می کردند درباره علل رواج آزار خيابانی است

داشتند که در درجه اول رفتار، پوشش این زنان عموما عقيده 

و آرایش زنان در خيابان، سپس ماھواره و اینترنت، و بعد 

. غریزه و طبيعت مردان عامل اصلی رواج آزار خيابانی است

این در حالی است که این زنان، عليرغم استفاده از چادر و 

پوشش متعارف به گفته ی خود ھم چنان مورد آزار خيابانی 

رند، و برخوردھای شدیدی نيز از جمله برخورد قرار می گي

احتماال علت این امر آن است . فيزیکی با مزاحمين می کنند

که ریشه خشونت را در ظاھر و رفتار زنان می دانند، و انتظار 

ندارند با وجود پوشش کامل و ظاھر ساده، باز ھم مورد آزار 

اما . دقرار گيرند و لذا برخورد شدیدی از خود نشان می دھن

در عين حال، با وجود اعتقاد به طبيعی و غریزی بودن آزار 

خيابانی از سوی مردان، باز ھم به آن واکنش نشان می 

  .دھند که این تناقض در عقيده و عمل آنان قابل تامل است

http://herlandmag.net/issue17/06,12,14,10,31,08/   
  سايت زنستان   

  

ت؟ یده ای    ود رپ ده ای؟ یا از    آیا    

صدای خرد شدن استخوانھای زنان زیر چرخھای استثمار  آیا
در مزرعه و کارخانه و کارگاه، در کار طاقت فرسا و یکنواخت 

  خانه را ميشنوی؟

فریادھای نھفته در نگاه دختری که صاحبکار در پستوی  آیا
  کارگاه به او تجاوز ميکند را احساس ميکنی؟

دیده ای بغض و اشک دختری را که بزور یر سفره عقد آیا 
  نشانده اند تا روانه جھنمش کنند؟

از فروش دختران خردسال در دھات و آینده شومی که  آیا
 ٩جيغ دلخراش نو عروس انتظارشان را ميکشد با خبری؟ آیا 

چله شکنجه ميشود، پشتت را حساله روستائی که در 
  لرزانده؟

  از توپ و تشرھا و کتکھای شبانه خبر داری؟ آیا

  می دانی ھيچ شمرده شدن چقدر سنگين است؟ آیا 

ميدانی چه دردی است توھين و تمسحر از جانب شوھر  آیا
  در حضور دیگران؟

 !مادر بچه ھا بتمرگ! عيفهض" با این حرفھا آشنائی؟  آیا
  !"يچی نيستیھتو  !خودتوبپوشون! حفه شو !وی با توامحاو

شم فروخورده زنی که به خيانت شوھرش پی برده را خ آیا
  حس کرده ای؟

ر متجاوز و سرکوبگر و خائن ھبا شنيدن اینکه زنی، شو آیا
  خود را مجازات کرده احساس رضایت و ھمبستگی کرده ای؟

آن ھنگام که ميشنوی زن جوانی فقط بخاطر آنکه قصد  آیا
طالق داشته بدست شوھرش روز روشن در خيابان بقتل 

  رسيده،قلبت فشرده ميشود؟

بدست " حفظ ناموس"چھره ی بيرنگ دختری که بخاطر  آیا
  برادرش، به خون غلتيد را به خاطر می آوری؟

گی ميتوانی مانند آن زن زحمتکش افغانی، معنای زند آیا
بی سرپناھی، تبعيض و موفقيت ستمدیده ترین  ناپایدار،

  ستمدیدگان را بفھمی؟

ميتوانی خودت را جای زنی بگذاری که ھيوالی فقر دست  آیا
در دست شوھرش او را به تن فروشی وا ميدارد؛ زنی که 
مجبورست روح و غرورش را زیر پا بگذارد تا شاید امشب 

  فرزندانش گرسنه نخوابند؟

از خود پرسيده ای بر آن مادر چه ميگذشت که خالص  آیا
شدن، به کودکانش سم خوراند و خود را آتش زد؟ پرسيده 

ميل کنند حای که چه چيزی را ميخواستند بر آن دختر جوان ت
  که خود را حلق آویز کرد و از آینده گریخت؟

فه شدن نخستين سنگی که به جمجمه محکوم خصدای  آیا
  ی که فواره ميزند را احساس ميکنی؟اصابت ميکند و خون

تصور باران سنگ و پيکرھای در ھم شکسته، ھر بار  آیا
  ذھنت را سنگسار کرده است؟

ميتوانی نا باورانه اجساس کنی که تيغ، پوست و گوشت  آیا
  کرده ای؟" بدحجابی" صورتت را ميشکافد فقط برای آنکه 

از خودت پرسيده ای که چرا؟ چرا باید این جنایات رخ دھد؟  آیا
  از خود پرسيده ای که مسبب کيست؟
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سروده خواننده » درخت را تکان می دھيم«متن ترانه   
این ترانه که با استفاده از . ترقيخواه انگليسی، پيتر گابریل

ریتم و آواھای غرب آفریقا پدید آمده، حاصل کار مشترک 
در این ترانه، . خواننده آفریقایی است» یوسو ندور«گابریل با 

سنت ھا و مناسبات کھنه مردساالرانه ای که بر زنان مسلط 
است به درختی پير با شاخه ھای در ھم پيچيده تشبيه شده 

  .است

  می رویم که در ھم شکنيم، در ھمه جا

  تکانش می دھيم / درخت را تکان می دھيم

 / با رویای زندگی بھتر در سر  / انتظار نوبتایستاده ای به 

  .تو نيستی فقط یک ھمسر

  به انتظار تکرار زندگی مادرت؟/ ایستاده ای به انتظار نوبت 

  .نمی خواھی! نه

  .دیگر آغاز شده/ زندگی نو / این زندگی از آن توست 

  روز زن: امروز روز توست

  سواریتو بر موج پيدا، / جریان آب را بر می گردانی 

  /جریان آب را بر می گردانی 

  .می دانی که برده ھيچکس نيستی 

  !خواھران و برادرانت را بياب

  / ھمه حقایق نھفته در گفته ھایت را / آنان که می شنوند 

  .و پشتيبانت می شوند در این راه

  روز زن:  امروز روز توست

  تکانش می دھيم/ درخت را تکان می دھيم 

  ھيچ چيز به دست نخواھی آورد /اگر از باخت بترسی 

  و حساب خطرھا و ضررھا را کنی/ اگر کنار بنشينی 

  .ھيچ چيز به دست نخواھی آورد

  ! تصميم بگير ھمان باشی که می توانی باشی

  !ميوه درخت رھایی را مزه کن /می توانی 

  روز زن: امروز روز توست

  !راه و رسمت را عوض کن و آشنایانت را

  !ھيچ مردی بر نياید عوض کن چنان که از

  !خشم و رنجت را به مردان نشان بده! / حرف دلت را بزن

  !اینگونه زخمت را مرھم بنه

  شاید حس کنند / شاید مردان نيز ببينند 

  .جنبه زنانه خویش را

  !تا می توانی پر توان باش

  به ھيچ وجه/ کار تو اشتباه نيست 

  شکنيممی رویم که در ھم / پس می رویم که تکانش دھيم 

  .در ھمه جا/ باید تکان دھيم 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ه؟ آیا زمانش نرسيد

آیا زمانش نرسيده كه احزاب و سازمانھای چپ، 

چگونگی برخورد به مسئله زنان را به عنوان معياری 

برای عضویت درتشكيالت شان جلو بگذارند؟ و رفتار با 

زنان به یكی از محك ھای مھم برای عضویت افراد در 

  شان تبدیل شود؟سازمانھای 

آیا زمانش نرسيده كه ھنگام پيوستن یك مرد به یك 

تشكيالت، درك و عملكردش نسبت به مسئله زنان 

  مورد توجه قرار گيرد؟

آیا زمانش نرسيده كه گسست از عقاید و 

رفتارھای سنتی و تعيير جھان بينی نسبت به مسئله 

زنان به معياری برای انقالبی گری بدل شود؟ به 

انقالبيون   برای تشخيص انقالبيون راستين از معياری

  دروغين؟

آیا زمانش نرسيده كه در اساسنامه ھای احزاب و 

سازمانھای چپ چگونگی برخورد به مسئله زنان 

جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دھد؟ با رفتارھا، 

ارزشھا و فرھنگھای كھنه و ستمگرانه مرزبندی شود، 

طح جامعه و مناسبات رفتار و فرھنگ نوینی در س

  ميان زن و مرد تبليغ شود؟

چگونه فردی به فرد دیگر می تواند ستم كند و خود 

  آزاد باشد؟

چگونه مردی كه به زنی ستم روا كند می تواند داعيه 
 آنرا داشته باشد كه مبارز پيگير و تا به آخر مبارزه عليه

  كليه اشكال ستم و استثمار است؟

  کارگراستاز آن طبقه ی فردا  
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  !می رود ٢٠٠٩مارس ٨کارزار زنان به استقبال روز جھانی زن در  

  

  !افق رھایی زنان

ظھر  ١٢سمينار روز اول از ساعت . پانل و چند سخنرانی سازمان داده شده است  ٢سمينار کارزار زنان امسال در فاصله دو روز و به شکل 
  .شب ادامه دارد ٩تا 

  .در مورد این فيلم آذر درخشانافتتاحيه سمينار توضيحات  ١٣٥٧نشان دادن فيلم تظاھرات وسيع زنان در اسفند سال 

  ھبجنبش رھایی زنان، مذھب و محدودیتھای تاریخی بورژوایی در زمينه زنان و مذ: و بحث  ، آذر درخشاناولين سخنران

  یاسمين ميظر، فراست صالحی، مھناز قزلو و گالویژ حسينی :اولين پانل این سمينار با شرکت دوستان

  ضرورت مبارزات زنان در چارچوب مبارزات طبقاتی و بررسی تاثير جنگ، بيکاری، فقر در مبارزات و خواستھای زنان ایران: یاسمين ميظر

  ای اجتماعی موجود در جامعه ایرانرابطه جنبش زنان با سایر جنبشھ: فراست صالحی

  بررسی وضعيت و پروسه ھای جنبش زنان به وضعيت کنونی و رویکردھا و راھکارھای ارتقا و پيشبرد جنبش زنان: مھناز قزلو

جایگاه زنان در احزاب سياسی و ضرورت تشکل مستقل در نھادینه شدن جنبش زنان به جنبشی توده ای اکثریت زنان :  گالویژ حسينی
  جامعه

  افق جنبش زنان و ناسيوناليسم: سخنرانی استی پيروتی_ آینده و روند جنبش زنان در افغانستان: از افغانستان  ثریا اميریسخنرانی 

  فریدا فرازکليپ سه ساله کارزار و توضيحات دوست گرامی _ بعدازظھر ٤صبح تا  ١٠سمينار روز دوم از ساعت 

  و آلترناتيو افق کمونيستی" برابری طلب" نقد افق بورژوایی حاکم بر گروھھای :  ليال پرنياناولين سخنران 

  شھين حيدری، فيروزه راد، صدیقه محمدی :پانل دوم با شرکت دوستان 

  تجربه شوراھای زنان در کردستان و آیا این شيوه می تواند در توده ای کردن جنبش زنان در ایران موثر باشد؟:  شھين حيدری

  چگونه جنبش زنان در ایران توده ای ميشود؟ بررسی وضعيت کنونی زنان از لحاظ اقتصادی، سياسی، اجتماعی: راد فيروزه

  نسل از مبارزات زنان از مشروطيت تا بحال ٣روند پيشرویھای مبارزات زنان بر اساس بررسی : صدیقه محمدی

ه بعد از انقالب، بررسی و بحث مولفه ھایی برای برون رفت جنبش مروری تحليلی بر موقعيت جنبش زنان در دور:  ليال دانشسخنرانی 
  زنان از رخوت فعلی

 .نسل فراموش شده زنانی که به جرایم ناھنجاریھای اجتماعی در ایران زندانی ھستند: مھرنوش معظمیآخرین سخنرانی این سمينار 
وقت برای سخنرانی در پانل . دقيق در نظر گرفته شده است ٣٠وقت تعيين شده برای ھر سخنران و پرسش و پاسخ و ابراز نظر حاضرین 

  .دقيقه ميباشد ٣٠ساعت و ١و پرسش و پاسخ و ھمچنين اظھار نظر حاضرین 

  شب ٩ظھر تا  ١٢از ساعت  ٢٠٠٩مارس  ٦جمعه  :تاریخ برگزاری سمينار کارزار زنان .با حضور خود بحثھا را فعالتر و پربارتر نمائيد

  ABF huset i Sveavägen 41: بعدازظھر محل برگزاری سمينار ٤صبح تا  ١٠ز ساعت ا ٢٠٠٩مارس  ٧شنبه 

närmaste tunnelbanan är Rådmansgatan   - ٤٦(  ٦٠٣ ٢٣ ١٢ ٧٦  – )+٤٦(  ٨٩٣ ٢٨٦ ٧٣٧+(  
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