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سنتز نوین و مسالهی زنان

دوباره بر نکتهاي تأکيد ميکنم که سخنرانيام را با آن شروع کردم .يعني
اين نکته که من خودم هنوز روي بخش بزرگي از اين مباحث کار ميکنم و با
آنها کلنجار ميروم .در نتيجه آنچه مطرح ميکنم بيشتر خصلت يک داربست
را دارد تا يک بحث کام ً
ال دقيق و مشخص .بنابراين سخنانم در عين حال که
شامل تحليل و جهتگيري اصلي است (که به نظر من بسيار مهم است که به
آنها تکيه کنيم و بر مبناي آن عمل کنيم) اما در واقع هدف و مقصودم در
اينجا عبارت است از ارائهي خوراک فکر و همزمان تشويق و برانگيختن افکار
جهت دست و پنجه نرم کردن بيشتر با اين مسايل تعيينکننده.
موقعيت زنان (ستم و مبارزهي آنها براي رهايي) در جهان امروز به
شکل بسيار عميقتر و حادتري از هميشه خودنمايي ميکند .نمايندگان
جهانبينيهاي کام ً
ال متفاوت اين واقعيت را به رسميت شناخته و مورد بحث
قرار دادهاند .اما همهي آنها در چهارچوب جهاني به ارائهي راه حل ميپردازند
که تحت سلطهي امپرياليسم ،تمايز طبقاتي ،استثمار بيرحمانه و روابط و
تمايزات اجتماعي ستمگرانه است .به طور مثال در کتاب ميشل گلدبرگ (ابزار
بازتوليد) که پيشتر به آن ارجاع دادم و همچنين در مقالهي بسيار مهمي که
در مجلهي نيويورک تايمز چاپ شد و نيز کتاب جديدي که نوشتهي نيکوالس
کريستف و شريل وودون است ،اين مساله را ميبينيم (رجوع کنيد به مقالهي
جهاد زنان در مجلهي نيويورک تايمز  23اوت  2009و مقالهاي نوشتهي آلفرد
آ کنوف که از کتاب کريستف و وودون اقتباس شده به نام نيمي از آسمان:
تبديل ستم به فرصتي براي زنان جهان.)2009 ،
در اينجا روي نکتهاي تکيه ميکنم که يکي از رفقاي رهبري حزب پيش
کشيده است :نيروهاي بورژوا-دمکرات ،وضعيت زنان به خصوص در جهان سوم
را به اشکال متفاوتي پيش کشيدهاند .نيروهاي بورژوا-دموکرات واقعاً باور دارند
که اين وضعيت ،ظالمانه است و بايد با آن برخورد کرد ولي رويکردشان کام ً
ال
در چهارچوب روابط بورژوايي و تحت سلطهي امپرياليسم است .در واقع مساله
را اينطور ميبينيد که برخورد با اين ستم يک راه کليدي براي تضعيف و درهم
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شکستن اسالم راديکال است .به عبارت ديگر جنبهاي از اين رويکرد بخشي
از رويکرد استراتژيک يکي از آن «منسوخ هاي تاريخي» (قشر امپرياليستي
تاريخي» ديگر يعني بنيادگرايي اسالمي
حاکم) در مخالفت با آن «منسوخ
ِ
ارتجاعي است.
بنابراين در اين چهارچوب و نيز در چهارچوب وسيعتر يعني چهارچوب
جهاني-تاريخي انقالب کمونيستي ،الزم است که نمايندگان اهداف رهاييبخش
ِ
انقالب کمونيستي ،به طور عميق و عاجل به اين مساله برخورد کنند .براي
وصول به هدف نهايي يعني از بين بردن تمام تمايزات طبقاني و تمام روابط
استثماري و ستمگرانه ،ما نيازمند جهشهاي بيشتر و گسستهاي بيشتر در
درک و رويکردمان نسبت به مسالهي زنان ،هم در تئوري و هم در پراتيک،
هم در عرصهي خط سياسي و ايدئولوژيک و هم در حوزهي بسيج مبارزات
تودهها بر پايهي آن خط هستيم .زيرا اين مساله ،به طور عيني نقش محوري
و تعيينکنندهاي را نه فقط در پايان دادن به هزاران سال انقياد و تحقير نيمي
از بشريت ايفا ميکند بلکه به طور کلي ،رابطهي جداييناپذير و ساختاري با
رهايي بشريت و پيشروي به سوی يک دورهي جديد در تاريخ بشر از طريق
استقرار کمونيسم در سرتاسر جهان دارد.
از اين منظر است که قصد دارم به بيان جنبههاي کليدي مسالهي زنان
بپردازم .اين که چگونه اين چالش خودش را نشان ميدهد و چه فعاليت و
مبارزاتي به طور عيني و عاجل طلب ميشود تا جهشها و گسستهاي الزم
صورت گيرد.

ستم بر زنان و «دو منسوخ»
ستم بر زنان يک بعد تعيينکنندهي آن چيزي است که مارکس تبعيت
بردهکنندهي انسانها از تقسيم کار مينامد .پديدهاي که از زمان تقسيمات
طبقاتي وجود داشته و همراه با آن ستم بر زن در جوامع بشري به وجود آمد.

این ستمی است که بايد بر آن غلبه کرد تا به توان به سوي کمونيسم پيشروي
کرد.
1
سرخ» شمارهي سه که چهل سال پيش توسط سازمان ماقبل
در «اوراق
ِ
حزب ما يعني اتحاد انقالبي 2منتشر شد ،اين نکته آمده است که ،ستم بر زن
يک جنبهي تعيينکننده از تقسيم کا ِر بردهکنندهي جامعه است .اما اوراق
سرخ شمارهي سه و به طور کلي تفکر آن زمان ما ،نه تنها به طور کلي و
به طور خاص در مورد مسالهي زنان تکامل نيافته بود بلکه خيلي زياد تحت
تأثير اکونوميسم بود (و تحت تأثير روندهايي که در نهايت خواهان رفرم در
چهارچوب سيستم بوده و در تضاد با کمونيسم انقالبي واقعي قرار داشتند) و
اين مساله پیامدهای خود را داشت که در طول اين سخنراني روي آنها بحث
خواهم کرد.
در مورد مسالهي زنان و در جهان امروز ،ما دوباره با رابطهي «دو قشر تاريخاً
منسوخ» روبهرو ميشويم .در بيانيهي «براي رهايي زنان و رهايي تمام بشريت»
که ابتداي امسال( )2009منتشر شد ،چنين آمده است:
«در جدال ميان جهاد از يکسو و مک جهان  /مک صليبي (امپرياليسم) از
سوي ديگر آنچه ميبينيم دعواي ميان يک قشر تاريخاً منسوخ در ميان ملل
تحت استعمار و ستم با قشر حاکمهي تاريخاً
منسوخ نظام امپرياليستي است.
ِ
اين دو قطب ارتجاعي يکديگر را تقويت ميکنند در همان حال که با يکديگر
مخالفت ميکنند .هر کس با يکي از اين «منسوخ ها» سمتگيري کند در
3
نهايت ديگري را تقويت کرده است».
بيانيه بالفاصله بعد از اين ،بر روي اين نکته تأکيد ميکند که:
1- The Red Papers 3, Women Fight for Liberation, was published in 1970 by the Bay Area
Revolutionary Union. It is currently out of print

2- Revolutionary Union

 -3اينجا در بيانيه عباراتي نقل ميشود که در اصل در سخنراني باب آواکيان آمده است :چرا ما در اين وضعيت
هستيم که امروز در آن قرار داريم ...و چهکار بايد بکنيم :يک سيستم سراپا پوسيده و نياز به انقالب .اين سخنراني
در وبگا ِه  revcom.usو در بخش سخنراني شمارهي  7در دسترس است.

«بين اين «دو منسوخ ها» طبقات حاکمهي امپرياليستي و به خصوص
آمريکا بيشترين لطمات را بر بشريت زده و بزرگترين خطر براي بشريت است.
در واقع ،سلطهي امپرياليستي در خاورميانه ،اندونزي و نقاط ديگر که،شکافها
و جابجاييهاي عظيم به همراه ميآورد و فساد و ستمگري سبعانهاي توليد
ميکند که مشخصهي حکومتهاي بومي است که وابسته به امپرياليسم و در
خدمت آن هستند،آب به آسياب بنيادگرايي اسالمي ريخته و آن را تبديل به
جوابي ارتجاعي در برابر امپرياليسم ميکند».
منسوخ ديگر است :امپرياليستها
به اين ترتيب پاسخ به يک منسوخ ،از منظر
ِ
انگشت بر روي اشکال قرون وسطايي ستم بر زن که اسالمگرايان اعمال ميکنند
ميگذارند و تالش ميکنند از اين طريق شکلهاي مدرن ستم بر زن که در
کشورهاي امپرياليستي معمول است را زيبا جلوه دهند و مبارزه عليه ستم بر
زن را وارد چهارچوبي کنند که نظام امپرياليستي را تقويت ميکند در حالي که
در واقعيت نظام امپرياليستي نيروي عمده و اصلي ستم بر زن است که شامل
وحشتناکترين شکلهاي آن در تمامي نقاط جهان ميشود.
از اين منظر است که ميتوان به بيان نقشي پرداخت که افرادي شبيه
گولدبرگ و کريستف و وودون به طور عيني بازي ميکنند .با اين تحليل
منسوخ يعني امپرياليسم هستند و برنامهاي که
ميتوان ديد که آنها مبلغ يک
ِ
آنها در پاسخ به ستم بر زنان تبليغ ميکنند در همان چهارچوب امپرياليستي
است .حتي اگر بپذيريم که آنان حقيقتاً از بسياري از اين تجليات ستم بر
زنان عصباني هستند ،همچنان هر چيزي را به عقب و درون چهارچوب همان
سيستمي هدايت خواهند کرد که از اساس مسبب تمام اين ستمها است.
در ادامه« ،بيانيهي براي رهايي زنان و رهايي تمام بشريت» ،مواضعي که
تالش ميکنند «منسوخ» امپرياليستي (يا به طور ويژهتر مدل «ليبرال» و
«مدرن» اين منسوخ) را به عنوان پرچمدار رهايي زنان معرفي کنند ،قاطعانه
رد ميکند:
«به طور خالصه :جامعهي سرمايهداريِ «مدرن» يا در واقع نظام جهاني

سرمايهداريِ امپرياليستي ،ستم بر زنان را از جوامع گذشتهاي به ارث برده
است که سرمايهداري خود از آنها ظاهر شده است .با وجود اين که برخي از
شکلهاي اين ستم را تغيير داده است اما آن را از بين نبرده و نميتواند از بين
زنان جوامع پيشاسرمايهداري
ببرد .جامعهي سرمايهداري مدرن ،اشکال ستم بر ِ
را (که در بخشهاي مختلف جهان به ويژه جهان سوم موجود است) در درون
نظام جهاني استثمار و ستم خود ادغام کرده است و همهي اينها را از طريق
روابط بنيادين نظام سرمايهداري يعني فرايند مداوم انباشت و کل کارکرد خو ِد
اين نظام سرمايهداري امپرياليستي دوام می بخشد».

برقع و شورت بندي ،مظاهر شنيع تحقير زنان
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است:
«از يک طرف شاهد نيروهاي بنيادگرا هستيم که پوشيدن برقع را اجباری
ميکنند و از سوي ديگر با جوامع مدرن سرمايهداري روبهرو هستيم که در
آن شورتهاي بندي تحت عنوان «لباسهاي زير سکسي» براي زنان تبليغ و
ترويج بسيار ميشود .اگرچه ممکن است اين دو بسيار متفاوت به نظر برسند
اما هر دوی اینها نمادهاي شنيع تحقير زنان هستند .وجه مشترک آنها اين
است که هر دو مظهر جهان امروز هستند؛ جهاني که صفت مشخصه اش وجود
اشکال وحشتناک ستم (هم ستم های سنتي و هم ستم های مدرن) در آن
است؛ جهاني که سرمايهداري امپرياليسم بر سراسر آن غلبه دارد؛ جهاني که
باید آن را زیر و رو کرد و از اساس تغيير داد».
عالوه بر مظاهر فاحش و آشکار ستم بر زنان ،نه تنها در جهان سوم بلکه
همچنين در خود آمريکا ،تجاوزهاي گسترده ،خشونت و تحقير ،جزيي از روابط
اجتماعي و فرهنگ رايج هستند که در اين جوامع و در سراسر جهان ترويج
ميشوند.
مهم است که بر برخي از جوانب خاص اين که چگونه مسالهي زنان به طور

واقعي در آمريکاي امروز مطرح شد ،تمرکز کنیم و جايگاه اين مساله را در
زمينهي تغييرات مهمي که در طول چند دهه گذشته رخ داده است ،تعيين
کنيم.
همانطور که ميدانيد ،در اين برههي زماني و در آمريکا زنان در شمار
بسيار باال وارد بازار کار شدهاند .در واقع ،اخيرا ً مطرح شده است که اگر روند
حاضر در آمريکا ادامه پيدا کند به زودي شمار زنان در بازار کار بیش از مردان
خواهد شد .واضح است که این ،تغيير بسيار مهمي است که نتيجهي تغييرات
اقتصادی آمریکا بر متن تغییرات اقتصادی سراسر جهان است .تغییراتی که
ورود زنان در شمار باال را به بازار کار هم ممکن و هم ضروري کرده است .اين
مساله همچنين در «ثبات بخشي» به جامعهي آمريکا نقش بازي ميکند زيرا
زندگي» طبقهي خاص متوسط
گسترش استاندارد زندگي و «سبک
به رشد و
ِ
ِ
زمان
کمک ميکند که براي تعداد عظيمي از مردم آمريکا تنها از طريق کا ِر هم ِ
مرد و زن خانواده امکانپذير است .اين مساله بيانگر تغيير مهمي است که
تلويزيوني مردان ديوانه (اوايل دههي شصت) صورت
از همان دورهي سريال
ِ
گرفته يعني زماني که زنان در خانه بودند و مرد خانه قادر بود که به تنهايي
اين نوع از استاندارد زندگي و سبک زندگي خانوادهي طبقهي متوسط را تأمين
کند .اما تغييراتي که از آن زمان اتفاق افتاد منجر به اين شد که حفظ اين
زمان مرد
جايگاه و اين استاندارد زندگي و سبک زندگي تنها از طريق کار هم
ِ
و زن امکانپذير باشد .اين يک تغيير مهم است.
مسلماً اين مساله خود به خود و فقط ناشی از تغييرات اقتصادی نیست.
بلکه همچنين حاصل امتيازاتی است که توسط طغيانهاي دههي  60و به ويژه
جنبش رهايي زنان که در سراسر دههي  60و  70جریان داشت ،به دست آمد.
اين دو عامل با هم (يعني تغييرات اقتصادي و مبارزهاي که از طريق جنبشهاي
دههي شصت و به ويژه جنبش رهايي زنان به ثمر نشست) به تغييرات مهمي
در جايگاه زنان در ابعاد بسيار متفاوتي منجر شد که شامل عرصهي کار نيز
ميشود (البته ،زنان در عرصه ی کار نیز به طور سیستماتیک مور ِد تبعيض قرار

ميگيرند،از جمله در زمینه ی دستمزد و فرصت های پيشرفت و غيره .سقف
1
شيشهاي همچنان موجود است).
اما همانگونه که تأکيد شد ،حتي زماني که طبقهي حاکمه نياز دارد که
يک طبقهي متوسطِ قابل مالحظه را به عنوان نيروي ثبات آفرين و محافظهکار،
پرورش دهد ،در عين حال اين سيستم به شدت نياز دارد که روابط سنتي به
ويژه خانوادهي مردساالر و جايگاه و نقش زن در کل جامعه را نیز حفظ کند.
و در اين وضعيت ،تغييراتي که من اينجا به آنها اشاره کردم به صورت حادي
با تالشهاي افراطي و پرخاشگرايانه فاشيستهاي مسيحي و ديگر نيروهاي
آشکارا ارتجاعي تصادم ميکند .اين تالشها در جهت اين است که زنجيرهاي
سنت به ويژه در رابطه با زنان را تقويت و محکمتر کند تا آشکارا و بيپرده زنان
ِ
سنت انجيلي به عنوان
را به شرايط ستم و انقيادي زنجير کنند و در اين کار بر
اساس تکيه ميکند (همانطوري که براي مثال در کتابِ دور ريختن همهي
خدايان 2بحث شده است).
آنچه را که هنگام صحبت در مورد بيست سال پيش خاطرنشان کردم ،بر
حسب جهتگيريِ اساسي جامعه و به طور کلي جهان کماکان صادق است و
اهميت محوري خود را حفظ کرده است .در آن زمان نوشتم« :کل مسالهي
موقعيت و جايگاه زنان در جامعه ،در اوضاع و احوال افراطی امروز به طور عاجل
و هر چه بیشتر خودنمایی می کند» .اين نکته را در دههي 1980نوشتم يعني
 -1افزايش شمار زنان شاغل در اياالت متحده در چند دههي گذشته عمدتاً در ميان زنان متخصص و خانوادههاي
«طبقهي ميانه» بوده است اما در ميان طبقهي کارگر و زنان فقير نيز افزايش قابل توجه داشته است .اين امر
زنان کارکن به مشاغل کم درآمد و همچنين مشاغل غيرقانوني مانند فحشا.
همراه بوده است با ورود گستردهي ِ
شدن کا ِر مهاج ِر «قانوني» و
کتاب «زنان جهان :دايه ،مستخدم و کارگران جنسي در اقتصاد نوين» پديدهي زنانه
ِ
«غيرقانوني» را در ابعاد جهاني در چند دههي گذشته (به ويژه الگوهاي مهاجرت از کشورهاي فقير به ثروتمند)
بررسي ميکند و پرتو ميافکند بر جنبههاي مهمي از اينکه چگونه اين امر به تقويت نظام امپرياليستي و «نوع
زندگي» قشرهاي مرفه در کشورهاي امپرياليستي مانند آمريکا ميانجامد و اين ماهيت انگلي وضعيتي است که
مستلزم استثمار بيرحمانهي دهها ميليون از اين زنان مهاجر است (از جمله بردهداري آشکار به ويژه زناني که در
اسارت «صنعت سکس» گرفتار آمدهاند).

2- Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy, edited with an introduction
by Barbara Ehrenreich and Arlie Russell Hochschild (Holt Paperbacks, 2002
Away With All Gods

زماني که به طور واقعي خطر روز افزون جنگ جهاني وجود داشت (همان
احوال افراطياي است که در بيان قبلي به آن اشاره شد) .اگرچه امروز
اوضاع و
ِ
شرايط افراطي و بحران متفاوتي حاکم است اما بيان قبلي برای حال حاضر نيز
کام ً
ال صدق ميکند .آن مطلب در ادامه تأکيد ميکند که:
«برای این شرایط هیچ راه حل ديگري جز راديکالترين راه حلها ممکن
خروجي اين مساله يک
نیست  ...مسالهاي که هنوز تعيين نشده اين است :آيا
ِ
ارتجاعي راديکال خواهد بود يا يک انقالب راديکال؟ آيا زنجيرهاي بردگي
پاسخ
ِ
تقويت خواهند شد و يا محکمترين حلقهها در اين زنجيرها درهم خواهند
شکست و امکان نابودي کامل تمام اين اشکال بردگي محقق خواهد شد؟»

تجربهي مهم دههي  1960و 1970
در پرتوي اين اوضاع و اضطرارها مهم ست که تجربهي تاريخي و نظرات
جنبشهاي انقالبي و کمونيستي را در مورد اين مساله به طور انتقادي بازبيني
کنيم و نياز به جهش و گسست راديکالتر را عميقتر درک کنيم .قطعاً براي
اين کار نياز به تحقيق ،مطالعه ،تحليل و سنتز بيشتري است اما ميخواهم چند
نکتهي مهم در اين باره بگويم تا چهارچوبه و خطوط راهنمايي براي تحقيق
و مطالعه و آناليز و سنت ِز بيشتر اين موضوع را فراهم کند .ميخواهم با نگاهي
سريع به جنبشهاي دههي  60و  70و ميراث آن و پس از آن شروع کنم.
در آن دوره ،در جنبش ها و مبارزات گوناگون و تمامی شورش ها ،ابتکار
عمل را نیروهای رادیکال در دست داشتند .البته ،در آن مقطع در میان
نیروهای رادیکال گرايشهاي سياسي و ايدئولوژيک متفاوتي وجود داشت،
اما اين نيروهاي راديکال بودند که بیش از پيش ابتکار عمل را در دست
ميگرفتند .آنان بودند که به مخالفت بر ميخواستند و در جستوجوي راههايي
بودند که آلترناتيوهاي راديکال را در برابر نيروهاي مسلط در جهان به ويژه
امپرياليسم آمريکا علم کنند .به عالوه ،اين نيروها ،به طور عيني و تا حد قابل

توجهي آگاهانه ،عليه احزاب رويزيونيست و نيروهايي که نه فقط محافظهکار
بودند بلکه خود به مدافعان و حمايتکنندگان نظم سرکوبگ ِر موجود بدل شده
بودند و در بهترين حالت به دنبال نوعي تعديل در نظام حاکم و عوض کردن
تناسب قوا در درون همان نظم بودند شوریدند.
نکتهي بعدي که ميخواهم دربارهي آن صحبت کنم جنبش زنان است
دل دههي  60بيرون آمد ،به ويژه اين نکته که مجموعه ی خدمات و
که از ِ
نيز کمبودهاي آن چه مساله ای را پیش کشید و جنبشهاي بزرگتر و نيز
جامعهي بزرگتر چگونه به آن واکنش نشان دادند.
جنبش زناني که از در دههي  60سربلند کرد و تا دههي  70ادامه يافت
و به ويژه نيروهاي راديکالت ِر آن جنبش ،مسائل فوقالعاده مهمي را به ميان
کشيدند و با آنها دست و پنجه نرم کردند؛ هرچند که رويکردشان بر پايهي
يک نگرش علمي منسجم قرار نداشت و حتا به طور قابل توجهی در مغايرت با
آن بود .در هر حال ،وجود گرایشات اکونوميستي و گرايشات مرتبط با آن در
درون جنبش نوين کمونيستي (ازجمله در آر.يو .و سپس آر.سي.پي ).سدي
بود در مقابل سنتز و جذب علمي صحيح اين مسائل مهم که توسط جنبش
زنان به پيش کشيده شده بودند .در نتيجهي گرايشهاي اکونوميستي و ديگر
گرايشهاي غلط جنبش کمونيستي آن زمان ،بينشهاي ارزشمند و عناصر
مهمی از درک پيشرو نسبت به مسالهي زنان به هدر رفت.
بنابراين مهم است که يک رويکرد ديالکتيکي و ماترياليستي به آنچه از درون
جنبش زنان بيرون آمد داشته باشيم .هرچند ميتوان گفت آن جنبش عمدتاً با
جهتگيري خردهبورژوايي رقم ميخورد (نه فقط بنا بر موقعيت طبقاتي بيشتر
زناني که در آن شرکت ميجستند بلکه بر پايهي جهانبيني و جهتگيري که
پيش ميگذاشتند)؛ با اين وصف جنبش زنان و به خصوص بخشهاي راديکال
آن با مسائل فوقالعاده مهمي دست و پنجه نرم کردند و انتقاداتي را به جنبش
کمونيستي آن زمان و رويکردش نسبت به مسالهي زنان طرح کردند که داراي
جنبههاي درستي بود و بايد در مفهومي کلي از آن استقبال ميشد ،سره ناسره

شده و سنتز ميشد اما اين طور نشد.
در آن زمان الزم بود (و مسلماً امروز هم الزم است) که به آن مسائل با
چنین درکی که از موقعیت زنان و مبارزه براي رهايي زنان داریم برخورد
شود .اين مسايل کماکان نقش فوقالعاده مهمي نه تنها در مبارزه براي انقالب
دارند بلکه پس از استقرار جامعهي سوسياليستي ،در گذار به سوي کمونيسم
خواهند داشت .بيست سال پيش در مقالهي پايان يک دوره و آغاز دوران
جديد (مندرج در مجلهي «انقالب» شمارهي  ،60پاييز  ،)1990من بحث
تضادهاي حلنشدهي دوران سوسياليسم را طرح کردم و اين که چگونه اين
تضادها ميتوانند تبديل به نيروي محرکهي ادامهي انقالب سوسياليستي به
سوي جهان کمونيستي باشند و چگونه ميتوانند نيروي مهمي در مبارزه
با گرايشهاي رويزيونيستي و احياي سرمايهداري باشند .همانطور که قب ً
ال
تأکيد شد ،ناموزوني ها و تضادها ،پايه و پتانسيل تغيير را در دل نهفته دارند.
تضادهاي حلنشدهي دوران سوسياليسم و پتانسيل آنها براي تبديل شدن
به نيروي سوقدهنده و محرکهي ادامهي انقالب ،تبارز دیگری هستند از نقش
ناموزوني و پتانسيل آن براي دگرگوني راديکال جامعه .در مقالهي «پايان يک
دوره و آغاز دوران جديد» از تضادهای حل نشده در جامعه سوسیالیستی
سخن گفتم .در آن جا گفتم یکی از مهمترین تضادهای حل نشده در جامعه
ی سوسیالیستی ،مساله ستم بر زن است که جوانبی از آن تداوم مييابد و
بر اهميت مبارزه براي رهايي کامل زنان به مثابهي نيروي محرکهي ادامهي
انقالب در جامعهي سوسياليستي تاکید کردم.

تجربي و تئوريک
در اين چهارچوب و در رابطه با فرصتهايي که جنبش کمونيستي از دست
داد يا به هدر رفت (در زمينهي يادگيري از بسياري مسايل حياتي که توسط
جنبش زنان در آن زمان مطرح شد و جذب صحيح و علمي آنها) ميخواهم به

بعد ديگري از مساله اشاره کنم .شايد بتوان آن را اين طور فرموله کرد :رابطهي
1
ميان «تجربي و تئوريک».
در دههي شصت تا هفتاد ،جنبش زنان يک جنبهي بسيار پويا ،سرزنده
و حياتي داشت (نه فقط جنبهي موجه و مشروع بلکه بسيار پويا ،سرزنده و
حياتي) که سرباز کردن و انفجار احساس خشم و غليان دهها (در واقع قرنها
و هزارها) سال خشم فروخوردهي ستم بر زن بود .برخي اوقات ابراز اين غليان
کام ً
ال علمي نبود هرچند که بايد تأکيد کرد بسياري از نيروهاي درون جنبش
بخش زنان ،در عرصهي تئوريک با هدف تحليل علمي از ستم بر زن و
رهايي ِ
راه رهايي زنان کارهاي جدي کرده بودند .حتا در جاهايي که کاستي داشتند،
خدمات تئوريک مهمي انجام دادند و پرسشهاي تئوريک مهمي را متمرکز
کرده و با آنها کلنجار رفتند .از جمله ،در نقد افکار کليشهاي و گرايشهاي
اکونوميستي در جنبش کمونيستي.
نيروبخشي متقابل 2ميان واکنش تجربي و تئوريک ،يک رابطهي
رابطهي
ِ
ديناميک است .داشتن درک صحيح از اين رابطهي ديالکتيکي و در پيش
گرفتن رويکرد صحيح نسبت به آن ،نه فقط در رابطه با ستم بر زن و رهايي
زن بلکه به طور کلي در زمينهي توسعه و تکامل مبارزهي انقالبي براي دست
يافتن به جهاني نوين حائز اهميت بسيار است .دست يافتن به درک صحيح از
مبارزهاي که الزم است پيش برده شود و پيش بردن آن مبارزه ،بدون وجود
عنص ِر نفرتِ تجربي نسبت به آن ستم و بدون رويکرد صحيح نسبت به جذب
واکنش تجربي نسبت به آن ستم سربلند ميکند،
علمي و سنتز آنچه از طريق
ِ
قابل تصور نيست.
به عبارت ديگر ،فقط با داشتن يک درک تئوريک (هرچند که بسيار مهم
است و هرگز نبايد به آن کم بها داد) ممکن نيست که مبارزه جهت ريشهکن
کردن ستم بر زن را بر پايه و شالودهي درست پيش ببريم .اين مساله در مورد
1- Visceral and Theoretical
2- synergic

هر جنبش انقالبي صادق است .در اين زمينه ،همچنين بايد به معناي واقعي از
احساس تجربي زن بودن در اين جهان شروع کرد .بيانيهي حزب ما در مورد
مسالهي زن به طور نافذ و قدرتمندي در اين مورد صحبت ميکند .به ويژه در
بخشهاي اول آن بيانيه .خوب است که بارها به آن بازگرديم و خودمان را بر
ديد گسترده و همچنين تيزبيني و احساس خشم آن متکي کنيم.
ستم بر زن به ويژه در جهان سوم شکلهاي به شدت خشني به خود ميگيرد
و افرادي مانند گولدبرگ و کريستوف و وودوون نيز قادرند آنها را ببينند
(بگذاريد فرض کنيم که صادقانه نسبت به اين شکلهاي ستم معترضاند).
به طور مثال« ،قتل ناموسي» .در قتل ناموسي ،اعضاي فاميل دختري که
خانوادهي پدرساالر را با ورود به سکس «غير مجاز» (حتا اگر تجاوز بوده باشد)
«لکهدار» کرده است دختر را به قتل ميرسانند .در کشورهايي که مذهب
اسالم حاکم است ،دختر را در سن معيني به ناگهان توسط حجاب يا نقاب
يا چادر يا با هر آنچه که بيان فرودستي زن است ،ميپوشانند .در کشورهايي
مانند هند سوزاندن همسران يا بيوهها را داريم .فروش ميليونها زن در بازار
سکس بينالمللي .خشونت عريان در چنگال شوهران (در چين قديم ميگفتند،
«زن گرفتن مثل خريدن االغ ميماند که ميتوانم او را شالق بزنم و سوارش
بشوم») .ساالنه ميليونها دختر در معرض ناقصسازيِ آلت تناسليشان قرار
ميگيرند که در آن کليتورس او را ميبرند تا از احساس لذت جنسي محروم
شود و يا براي حفاظت از بکارتش واژن دختران را تا زمان ازدواج ميدوزند.
تجاوز شوهر به زن يک امر پذيرفته است .کشتن دختران خردسال که به طور
مثال دوباره در چين ،پس از احياي سرمايهداري سربلند کرده است و از سقط
جنين صرفاً براي از بين بردن جنين مؤنث استفاده ميکنند چون مؤنث کمتر
از مذکر ارزش دارد.
همهي اين ستمگريها در کشورهاي جهان سوم متداول است اما در
امپرياليستي به اصطالح «مدرن» نیز ستم بر زنان و تحقير آنان
کشورهاي
ِ
کمتر نيست و ابعاد خشونت جنسي و ضرب و شتم بيرحمانهي زنان گسترده

است.
در سخنراني «انقالب» (انقالب :چرا ضروري است ،چرا ممکن است ،به چه
معنا است) قسمتی هست که ميگويد :به اين کودکان زيبا نگاه کنيد (مشخصاً
منظور کودکان گتوهاي آمريکا است) .سرنوشت آنان از هم اکنون مهر و موم
شده است .حتا قبل از اينکه به دنيا بيايند زندگي پر از ستم و تحقير برايشان
تهيه ديده شده است .شادي و نشاط آنان در همان اوان جواني تبديل به
دهشتهاي مکرر خواهد شد .اينها حقايق بسيار مهمي هستند و داشتن
حس تجربي نسبت به آن در ترکيب با درک تئوريک علمي از سرچشمهي اين
ستمها و امکان سرنگوني و محو آن براي ما بايسته است.
اما همچنين مهم است که روي اين سؤال تمرکز کنيم :در اين جهان ،مؤنث
به دنيا آمدن چه معنايي دارد؟ به اين دختربچههاي زيبا نگاه کنيد .عالوه بر
کليهي دهشتهايي که در باال اشاره کردم و کودکان سراسر جهان ،کودکان
زاغهها و حلبيآبادهاي جهان سوم از سر ميگذرانند ،صدها ميليون کودکي
که حتا قبل از به دنيا آمدن برايشان بزرگ شدن در ميانهي کوههاي آشغال و
مدفوع انسان رقم زده شده است ،عالوه بر همهي اينها و در رأس همهي اينها
ِ
دهشت چشم به جهان گشودن زير سلطهي مردان رقم زده
براي دختربچهها
شده است .و اين نه فقط در جهان سوم که در کشورهاي «مدرن» چون آمريکا
صادق است .به آمار نگاه کنيم :به ميليونها نفر تجاوز خواهد شد ،ميليونها
نفر ديگر به طور روزمره تحقير شده ،فريب خورده ،و اغلب بيرحمانه از سوي
نزديکترين عشاقشان مورد ضرب و شتم قرار خواهند گرفت؛ ميليونها زن
هنگامي که بخواهند از حق سقط جنين و آزادي توليد مثل استفاده کنند
سرزنش شده و آزار خواهند ديد؛ بسياري به تنفروشي و صنعت پورنوگرافي
رانده خواهند شد .و همهي زنان ديگري که گرفتار اين سرنوشت خاص نشوند
بلکه در اين «دنياي نو» که گفته ميشود هيچ مانعي در مقابل پيشرفت زنان
وجود ندارد به موفقيتي دست يابند از همه سو در محاصره خواهند بود ،از
سوي جامعه و فرهنگي که به ديدهي تحقير به زن مينگرد ،با هر حرکتي ،در

خيابان ،در مدرسه و محل کار ،در خانه و به هزاران شکل مورد توهين و آزار
قرار خواهند گرفت.
بياييد سؤال کنيم :در کشوري مانند اياالت متحده آمریکا ،چند سال طول
ميکشد که دختربچههاي شاد و آزاد از هفت دنيا در واکنش به احساس
بيارزش بودن و نااميدي و اغلب به دليل تجاوزي که به آنان شده است
خود را قطعه قطعه کنند؟ يا براي منطبق کردن خود با الگوهاي زيبايي زنانه
که تبليغ ميشود و ارزش انسانيشان به آن تقليل يافته است ،به خودشان
گرسنگي بدهند؟ چند سال طول ميکشد تا دختراني که کنجکاوي فکري و
جرقههاي عشق به شناختن جهان و دانستن را بروز ميدهند ،ياد بگيرند که
بايد «خود را احمق نشان بدهند» و پرچانگي را کنار بگذارند زيرا خيلي زود
زنان قوي ،دانا و باهوش
برايشان روشن ميشود که پسران و مردان از سوي ِ
«احساس خطر» ميکنند؟ يا دختراني که فعاالنه در لذت بازيهاي ورزشي
درگير بودهاند ،از آن دست ميکشند چون «زنانه» نيست .دختراني که فارغ از
اينکه در زندگيشان چه رخ داده است ،همواره در معرض توهين و هجمهي
پورنوگرافي و ديگر تحقيرهاي نرم و سخت ،از سوي آگهيهاي تبليغاتي نرم يا
تبليغات منحط و زشت خواهند بود .دختراني که ياد خواهند گرفت و مجبور
خواهند شد که به طرق گوناگون خود را با روابط ستمگرانهي حاکم در جامعه
به ويژه روابط ستمگرانهي ضدزن وفق دهند يا از سوي ديگر ،تشويق خواهند
شد و ياد خواهند گرفت که سرسخت و بدبين بار بيايند ،همه و هرکس از جمله
خودشان و بدنشان را به صورت کاال ببينند و در اين راه بيشتر و بيشتر خوار
و خفيف شوند؛ ياد خواهند گرفت که افقهايشان را پايين بکشند ،در مورد
شرکت کامل در هر عرصهي جامعه روياپردازي و آرزوپردازي نکنند و جرأت به
پا خاستن و قصد تغيير جامعه از جمله وضعيت زنان را کنار بگذارند؟ اين است
وضعيتي که در انتظار همهي دختربچهها در اينجا و سراسر جهان است – حتا
قبل از اين که به دنيا بيايد.
در تشريح جزييات اين وضعيت ميتوانيم ساعتها حرف بزنيم .هر روز بايد

ياد بگيرند ،هر روز بايد نگران باشند ،وقتي وارد جهان ميشوند مرتباً بايد گارد
خود را در مقابل حملهي فيزيکي و جنسي نگاه دارند ،تا کوچکترين جزييات
اينکه در خيابان چطور راه بروند ،يا وارد ساختماني بشوند ،آيا وارد آسانسور
بشوند يا نه را بايد محاسبه کنند– هر روز و در سراسر عمر خود بايد اين بار
خاطر را با خود بکشند .داشتن عملکرد جنسي و بدني نرمال و طبيعي ،وقتي
که سينه در ميآورند ،عادت ماهانه ميشوند ،تغييرات هورموني و فيزيکي را
از سر ميگذرانند – همهي اينها به هزاران روش به عنوان ابژهي لذت ديگران
يا به عنوان نجاستي که بايد از آن شرمگين باشند تصوير ميشود .اينها صرفاً
فرمانهاي انجيلي نيستند بلکه در جامعه قدرت و نفوذ دارند و اين نفوذ و
قدرت براي بيارزش و خوار کردن نيمهي تحت ستم بشريت مورد استفاده
قرار ميگيرد.
آنطور که بيانيهي حزبمان به درستي پافشاري ميکند ،در جهان امروز
و در جايي که بشريت قرار گرفته است ،همهي اينها را ميتوان و بايد از
چهرهي زمين روبيد .اين واقعيت که کليهي اينها توسط نظامهايي توليد و
تقويت ميشوند که منسوخ هستند و در رأس همهي آنها نظام سرمايهداري
امپرياليسم قرار دارد ،بيش از هر چيز انسان را خشمگين ميکند.

پستال به دار کشيده شدهها»
بازهم «کارت
ِ
کاري که با زنان ميکنند با هيچ گروه اجتماعي ديگر نميکنند .زنان به طور
سيستماتيک مورد تحقير و ناسزا قرار ميگيرند و اين امر بخش چشمگيري از
زندگي و فرهنگ مقبول «عامه» است .واقعاً تکاندهنده است .اين امر بيشتر
از هر جا در پورنوگرافي فشرده است که پيام و تصاوير به شدت تحقیرآمیز در
مورد زنان را وسيعاً پخش ميکند و اشاعه ميدهد (اينترنت وسيلهي نقليه و
نقطهي تمرکز مهمي براي اين کار است) و سلطهي جنسي ساديستي بر زنان
را به طور گسترده تبليغ ميکند( .کتاب پامال پاول به خوبي اين مساله را

بررسي ميکند)
اگر به خاطرتان باشد «سخنراني انقالب» را با اين جمله شروع کردم :فروش
پستال به دار کشيده شدهها! و مروري کردم بر تاريخ کريه به دار کشيدن
کارت
ِ
سياهان در خيابانهاي آمريکا و برگزاري مراسم جشن و سرور حول آن .اين
پستال به دار
کار تبديل به پديدهاي فرهنگي در آمريکا شد که فروش کارت
ِ
کشيده شدهها يکي از شاخصهاي آن بود .اين کارتپستالها اغلب تصوير
کش سفيدان است که دو ِر بدن تکهپاره و شکنجهشدهي
جمعيت خندان و هورا ِ
مرد سياهي جمع شدهاند .يکي از رفقا اخيرا ً نکتهاي گفت که خيلي عميق
است :تصاويري که امروزه پورنوگرافي پخش ميکند (تصاوير خوارکنندهاي
از زنان و جمعيتي که در اطراف اين زنان جمع شده و حال ميکنند) دست
پستال به دار کشيده شدهها» ندارند .هدف اين تصاوير توهين
کمي از «کارت
ِ
و تحقير همهي زنان است.
نکته در آنجا است که پورنوگرافي بخش پذيرفتهشدهاي از اينترنت و ديگر
واسطهاي فرهنگي مقبول عامه است و در واقع يک بيزنس بسيار سودآور است
که هرساله ميلياردها دالر از آن به دست ميآيد و بسياري از «ستون»هاي
اقتصاد سرمايهداري به شدت در آن درگير هستند .برنامههاي تلويزيوني و ديگر
شکلهاي «فرهنگ پاپ» وظيفهي «مقبول عامه کردن پورنوگرافي» را برعهده
دارند .آنها همواره از کلماتي مانند «مادر  »...و ديگر القاب خوارکنندهي زنان
استفاده ميکنند ،با مسخره و طعنه در مورد مختصات بدني زنان و ارزشگذاري
کااليي بر روي بخشهاي مختلف بدن آنان بحث ميکنند و فتوحات جنسي
مردان و سلطهي آنان بر زنان را تبريک و تهنيت ميگويند.
در چند دههي اخير نه تنها توليد و مصرف پورنوگرافي به لحاظ کمي
افراطي تحقير و خوار
افزايش فوقالعادهاي يافته بلکه با ارائهي شکلهاي
ِ
کردن زنان همراه بوده است .همانطور که پامال پال و برخي نويسندگان
ِ
1

1- Pamela Paul, Pornified, How Pornography is Damaging Our Lives, Our Relationships, and Our
Families, Holt Paperbacks, 2005

ديگر اين پديده را مورد بررسي قرار دادهاند ،اين امر بيترديد مرتبط است
با ورود شمار زيادي از زنان به عرصههاي «مردانه» و به چالش گرفته شدن
سلطهي کلي مردان .اما اين چالشگري در محدودههاي نظامي رخ ميدهد
که پدرساالري و سلطهي مرد ،محو و ريشهکن نشده است و در اين محدوده
نميتواند ريشهکن بشود زيرا اينها مؤلفههاي غيرقابل گذشت و حياتي براي
سرمايهداري هستند و در واقع ،مؤلفههاي حياتي براي کليهي نظامهاي مبتني
بر تقسيمات طبقاتي و استثمار و روابط اجتماعي ستمگرانه بودهاند .در چنين
شرايطي و با توجه به ايدئولوژي حاکم که منطبق است بر استمرار سلطهي
مردانه ،عليرغم چالشهاي واقعي عليه اين سلطه (و اتفاقاً به درجات زيادي،
در جواب به اين چالشگري) پورنوگرافي تبديل به وسيلهي انتقامگيري خشن
و شنيع سيستم از زنان و وسيلهاي براي عرض اندام و تحميل روابط و سنتي
شده است که زنان را به انقياد مردان درآورده و خادم فرودست آنان ميکند.
برگردان» بنيادگرايي
در انجام اين کار ،پورنوگرافي به معناي واقعي« ،عکس
ِ
ديني در جهان کنوني است – اعم از مسيحي و اسالمي و ديگر شکلهاي آن.
کردن زنان به موقعيت فرودستي
زن ستيزيِ شرارتبار و عزم راسخ در زنجير
ِ
و تحميل قهرآميز اين فرودستي ،وجه اشتراک اينها است.
پرسش «تولد يافتن
بنابراين ،جملهي «به اين کودکان زيبا نگاه کنيد» و
ِ
در اين جهان به چه معنا است؟» حاوي معناي عميقي براي تودههاي تحت
ستم و حاوي معناي مضاف براي نيمهي مؤنث بشر است .آن هم نه فقط
نيمهي مؤنث در ميان بخشهاي تحت ستم و استثمار هر جامعه بلکه در
ميان کليهي قشرهاي زنان .در اواخر دههي شصت زماني که جنبش زنان به
عنوان يک نيروي راديکال سربلند کرد و ستم بر زن را به عنوان يک مسالهي
اجتماعي حياتي طرح کرد برخي مرداني که خود را راديکال ميدانستند از
ِ
اين تکهپرانيهاي طعنهآميز ميکردند که« :آيا ژاکلين کندي هم تحت ستم
است؟» .اين طعنهها قرار بود جوابي باشند به اين واقعيت (واقعيت بسيار
زن همهي قشرها کمتر از مردان و به جهات گوناگون حتا
واقعي) که تودههاي ِ

کمتر از انسان به حساب ميآيند .بله ،زنان طبقهي حاکمه در استثمار تودههاي
مردم شرکت دارند اما اين امر ،واقعيت ديگري که جايگاه فرودست آنان در
طبقهي حاکمه است را نفي نميکند و مسلماً موجب از ميان رفتن شکلهاي
زنان همهي قشرها ،در سراسر جهان نميشود.
گوناگون و دهشتناک ستم بر ِ
اين بحث را ساعتها ميتوانيم ادامه دهيم و باز هم نتوانيم حق مطلب را در
جواب به پرسش فوق ادا کنيم و معناي واقعي ستم بر زن را به طور کامل بيان
کنيم.

علم دروغين و نظريه هاي ورشکسته اي که ستم را
توجيه پذير ميکنند
براي دست يافتن به درکي عميق تر کمي به عقب برگرديم .براي مثال،
تصويرسازي هايي را به ياد بياوريم که نهادهاي رسمي و بانفوذ جامعه از مردم
سياه به دست مي دادند؛ کاري که حتا در قرن بيستم رايج بود .يک مثال
وحشتناک دايره المعارف بريتانيکا است که يک نهاد بسيار معتبر است .در اين
دايره المعارف تا قرن بيستم« ،نگرو» اين گونه تعريف مي شد :موجودي بسيار
احساساتي ،به لحاظ فکري پست ،کودک سان و با اين وصف «مستعد حمالت
ناگهاني احساسي و شهواني .در اين حالت ،مي تواند به اعمال قساوت منانه ي
خارق العاده دست بزند»( .به نقل از دايره العمارف بريتانيکا ،سال  1911در
مقابل واژه ي «نگرو») .در واقع «نگرو» ها به عنوان شاخه اي پست از نوع انسان
قلمداد مي شدند.
بياييد اين را مقايسه کنيم با تصويرسازي «رسمي» از زنان در همان دوره ي
زماني .براي مثال به حرفه ي پزشکي نگاهي کنيم .نويسندگان کتابِ «به خاطر
خودش :دو قرن اندرزهاي متخصص به زنان» (باربارا ارنرايش Barbara Ehrenreich
و دردر اينگليش  )Deirdre Englishبرخي ديدگاه هاي رايج در حرفه ي پزشکي در
مورد زنان را دسته بندي و برخي نمونه هاي زننده ي آن را نيز بيان کرده اند .به

طور مثال ،در اين ديدگاه هاي رايج ،ميان زنان و «حمالت عصبي» رابطه برقرار
مي شد يا گفته مي شد که زنان نسبت به جهان بزرگ تر که تحت سلطه ي
مردان است داراي «جهلي کودکانه» هستند .رويکرد اين حرفه نسبت به عادت
ماهانه ،بارداري و حتا يائسگي اين بود که به اين تحوالت به عنوان بيماري و
يا نقصان مي نگريستند و حتا مي گفتند اگر زني بيش از اندازه مغزش را به
کار بياندازد تأثيرات منفي بر رحمش خواهد گذاشت! اين دو نويسنده ،با طنز
ِ
بزرگ قرن نوزدهم،
زهداني
نيش دا ِر مناسبي خاطرنشان ميکنند« ،مانيفست
ِ
به نام «سکس و آموزش ،يا يک شانس منصفانه براي دختران» نوشته ي دکتر
ادوارد اچ .کالرک با منطق ترديدناپذيري نتيجه گرفت که آموزش عالي موجب
پالسيده شدن رحم زنان مي شود( ».اهرنرايش و انگليش ،چاپ  2005ص
 )140خزعبالتي از اين دست در قرن نوزدهم توسط متخصصان علمي صاحب
اعتبار به نگارش در مي آمد.
اهرنرايش و انگليش توجه را به اين واقعيت جلب ميکنند که در قرن
نوزدهم يک گرايش بسيار بانفوذ در تاريخ طبيعي موجود بود که اعتقاد
داشت «نژادهاي کنوني نوع بشر بيانگر مراحل گوناگون فرگشت هستند» و
اين نظريه را به جنس هاي مختلف تعميم مي دادند( .ص  )128به طور مثال،
آن ها خاطرنشان ميکنند که کارل فوگت  Vogt Karlکه در نيمه ي دوم قرن
نوزدهم يکي از پروفسورهاي برجسته ي تاريخي طبيعي در اروپا بود مذک ِر نگرو
را اين گونه طبقه بندي مي کند« :در زمينه ي قواي ذهني ،نگروي بالغ مانند
کودک ،مؤنث و سالخورده ي سفيدپوست است ».و در ادامه مي گويند« :فکر
اينکه ،نظريه ي فوق نگروي مؤنث را چگونه طبقه بندي مي کند مو بر اندام
راست مي کند؛ مؤنث «سالخورده» هر دو نژاد که جاي خود دارد( ».ص )129
همان طور که اهرنرايش و انگليش از فوگت نقل ميکنند نه تنها جايگاه زنان
به موازات توسعه ي اجتماعي بهبود نمي يابد بلکه« ،با پيشرفت تمدن نابرابري
ميان دو جنس افزايش مي يابد( ».ص)130
رفتارها و باورهاي مشابه اين ها نه تنها در قرن نوزدهم سلطه داشتند بلکه

در قرن بيستم هم رايج بودند و در واقع هنوز در جامعه ي «مدرن» امپرياليستي
موجودند .اين نظرات گاهي توسط شخصيت هاي متنفذ و قدرتمند در کشوري
مانند آمريکا بيان مي شوند .به طور مثال چند دهه ي قبل اين جمالت از دهان
اي.او .ويلسون بيرون آمد:
«در جوامع گردآورنده  -شکارچي مردان شکار ميکردند و زنان در خانه
مي ماندند .اين تبعيض قوي در اغلب جوامع کشاورزي و صنعتي تداوم دارد
و همين کافي است که بگوييم اين مساله به نظر مي آيد داراي ريشه هاي
ژنتيکي باشد ... .حدس خود من آن است که تبعيض ژنتيکي آن قدر شدت
دارد که موجب يک تقسيم کار قابل توجه حتا در آزادترين و تساوي گراترين
جوامع آينده بشود ... .حتا با وجود آموزش مشابه و دسترسي برابر به کليه ي
حرفه ها ،مردان کماکان نقش برجسته تري را در زندگي سياسي ،اقتصاد و علم
بازي خواهند کرد( ».نقل شده در کتاب از گام هاي ابتدايي و جهش هاي آتي:
مقاله اي در باره ي ظهور نوع انسان ،منبع ستم بر زن و راه رهايي نوشته ي
آردي اسکاي بريک ،انتشارات بنر  )1984اي.او .ويلسون يکي از حاميان مشهور
بيولوژي اجتماعي است .همان طور که مي توان از حرف هاي ويلسون مشاهده
کرد ،داراي يک رويکرد بسيار غلط است که تالش مي کند به طور تک خطي
و مکانيکي ميان مختصات رفتاري انسان ها و روابط اجتماعي ميان آن ها با
عوامل و علل بيولوژيک رابطه برقرار کند و به شدت به نقش عوامل اجتماعي
در تکامل و تغيير در روابط انسان ها ،رفتار ،سنت ها و شيوه هاي تفکرشان کم
بها مي دهد .کتاب «گام هاي ابتدايي ،جهش هاي آتي» حاوي نقد و رديه ي
بسيار مهمي در باره ي نظرات و روش هاي ويلسون و ديگر بيولوژيست هاي
اجتماعي است.
اخيرا ً نيز نظرات مشابهي توسط الرنس سامرز ،بيان شده است .وي تأکيد
مي کند که زنان در رشته هايي چون رياضيات و علوم به طور طبيعي پست تر از
مردان هستند .او اين نظرات را زماني که رئيس دانشگاه هاروارد بود بيان کرد
و بايد بدانيم که وي در دولت اوباما صاحب مقام است.

ِ
سنت
در همين رابطه نيز ،نقشي که فرويد و نظريه هاي وي و به طور کلي
شناسي تحليلي بازي کرد و لطمه ي بزرگي به زنان و به طور عموم زده
روان
ِ
است را بايد شکافت و نقد جامعي به آن کرد .اهرنرايش و انگليش به اين نکته
نيز اشاره ميکنند .فمينيست هاي مختلف و برخي ديگر نقدهاي مهمي در اين
زمينه به دست داده اند .اما هنوز نياز به افشاي راديکال تر و جامع تر آن هست.
هنوز الزم است که اين نظريه نقد و رد شود به ويژه از طريق به کار بستن
علمي
ماترياليسم ديالکتيک  /ماترياليسم تاريخي که تجسم بينش و رويکرد
ِ
پيوسته و منظم است.
به خاطر مي آورم که در دهه ي  1960بسياري از ما ،هر يک به درجه اي
تحت تأثير نظريه هاي فرويد بوديم و نظريه پردازان راديکال به ويژه مردان اما
همچنين برخي زنان تالش هاي زيادي ميکردند که به هر ترتيب نظريه هاي
فرويد و مارکس را به هم متصل کرده و مخلوط کنند .در واقعيت ،اين تئوري ها
عميقاً در تضاد با يکديگر هستند و نفوذ فرويد نه تنها به طور کلي بر جامعه
تأثيري منفي داشته است بلکه بر جنبش راديکال آن زمان نيز تأثيرات منفي
گذاشت .نقد جامع تر نظريه هاي فرويد و نفوذ اين نظرات مي تواند نقش مهمي
کمونيستي حقيقتاً راديکال و علمي در رابطه با ستم بر
در تکامل بيشتر تئوري
ِ
زن و به طور کلي رهايي زنان داشته باشد.

آن زمان مي توانست خيلي بهتر باشد  ...و امروز هم خيلي
بهتر مي توان عمل کرد
بازگردم به نکته اي که پيش تر در مورد «اوراق سرخ» شماره ي  3طرح
کردم و گفتم که در آن زمان گرايش هاي اکونوميستي و گرايش هاي مرتبط با
آن در اتحاد انقالبي (آر.يو) و به طور کلي در «جنبش نوين کمونيستي» نفوذ
داشت و اين امر مانعي بود که بتوانيم به يک سنتز صحيح در رابطه با آنچه
زنان آن زمان طرح مي شد ،به ويژه از سوي بخش هاي راديکال
توسط جنبش ِ

سال پيش در
آن برسيم .در اينجا مي خواهم به نظري بپردازم که قريب به ِ 40
يکي از جلسات «جنبش انقالبي جوانان» طرح شد.
زماني بود که در اس.دي.اس ميان گرايش هاي مختلف انشعاب شده بود :از
يک طرف پديده ي « ِودِريها»  Weather peopleبودند که شناخته شده هستند،
جريان «حزب کار مترقي»  Progressive Labor Partyو خط به شدت اکونوميستي
آن بود («کمونيست» باشي و از اين اسم ها روي خودت بگذاري! از روي همين
اسم معلوم است که اين تشکیالت هيچ برنامه اي براي ايجاد يک جامعه ي
بنيادا ً متفاوت ندارد)؛ و يک گرايش ديگر بود که خود را با نام «جنبش
انقالبي جوانان» معرفي مي کرد .هنگام انشعاب در اس.دي.اس اين «جنبش
انقالبي جوانان» کنفرانسي داشت که برخي از ما هم به عنوان نمايندگان
«اتحاد انقالبي» (آر.يو) در آن شرکت کرديم .هنگام بحث در مورد مساله ي
سکسوآليته و به طور عام تر در مورد مساله ي زنان ،يک نفر سخنراني آتشيني
کرد و با تأکيد و هيجان بسيار گفت« :اگر مرد هستيد و واقعاً مي خواهيد
راديکال باشيد بايد بفهميد که زن بودن چه احساسي دارد ».اين جمله در
عين حال که اشاره به يک موضوع بسيار مهم داشت اما در چهارچوب دست
کشيدن از امکان ايجاد يک تغيير حقيقتاً راديکال در سطح جامعه و حتا جهان
بيان شد و در واقع بخشي از چنين گرايشي بود؛ بخشي از گرايش «سياست
هويتي» بود که در حال سربلند کردن بود؛ بخشي از افق هاي آب رفته بود و
اينکه هر «گروه هويتي» بايد بر وضعيت و خواست هاي ويژه ي خودش تمرکز
کند .اين سياستي بود که به طور عيني به معناي تقال در چارچوب وضع موجود
بود .اين سياست در واقع عقب نشيني اي بود از خطِ ساختن جنبشي براي
مبارزه با امپرياليسم ،براي سرنگون و ريشه کن کردن آن و ايجاد جهاني بنيادا ً
متفاوت .حتا آن زمان مي شد تشخيص داد که اين بخشي از عقب گرد در آن
سمت بود .و ما در رد راه «سياست هويتي» و رفرميسم و پافشاري بر ادامه ي
راه کمونيستي (هرچند که در آن زمان با مقدار زيادي از گرايش اکونوميستي
آلوده شده بود) محق بوديم .اما در همان حال و به ويژه اکنون که به عقب نگاه

مي کنيم مي بينيم که يک موضوع بسيار مهم هم داشت مطرح مي شد که به
راحتي کنار زده شد.
بورژوايي اين
تشخيص «سياست هويتي» ،جهت گيري رفرميستي و خرده
ِ
سخنان و انتقاد از آن بيش از اندازه راحت بود .اما خيلي بهتر بود که با آنچه
در آن سخنراني صحيح و مهم بود متحد مي شديم .خيلي بهتر بود اگر آن
عده از ما که جدي بوده و خود را کمونيست مي دانستيم در آن زمان آن نوع
رويکرد را اتخاذ مي کرديم و بر آن پايه تالش مي کرديم که از طريق به کار
بستن نقطه نظر کمونيسم علمي و نه نقطه نظري که به شدت به اکونوميسم
آلوده بود ،به سنتز بيشتر دست يابيم .و اکنون بيش از هميشه نياز هست – بله
پايه ي بيشتري نيز هست – که دقيقاً همين کار را بکنيم .اين چالش مقابل
روي ما مي باشد و وظيفه ي مهمي است که بايد به طور عاجل در دست بگيريم.
کمي به عقب برويم و با چشم اندازي گسترده به مساله نگاه کنيم .بدون
نفي خصلت مثبت و خدمات جنبش دهه ي  1960که جنبه ي عمده ي آن بود
مهم است اين مساله را به رسميت بشناسيم که در اين جنبش و حتا در ميان
پيشروترين نيروهاي آن ،ضعف هاي جدي در رابطه با مساله ي زنان موجود بود
که عنصر مهمي از اظهار «مردانگي» 1را نيز در خود داشت.
به کار بست اين مساله در رابطه با مردم سياه پيچيده است زيرا در تاريخ
اين کشور با مردان سياه طوري رفتار مي شد که گويي از انواع پست هستند
که کودکي و خطرناک بودن را هم زمان و يکجا دارند .اين يکي از عمده ترين
و تحقيرآميزترين شکل هاي ستم بر سياهان در تاريخ اين کشور بوده است.
آنان را وادار ميکردند که از سفيدان به ويژه مردان سفيد تبعيت کنند .به طور
مثال ،حتا جوانان بالغ نشده ي سفيد ،مردان سياه را «پسرک» صدا مي کردند.
با اين وصف ،اگر هدف آن است که ستم بر مردم سياه ،اعم از زن و مرد کام ً
ال
و قطعاً ريشه کن و کليه ي شکل هاي ستم محو شود ،آنگاه پاسخ نمي تواند اين
باشد که براي تثبيت «جايگاه محقانه ي» مرد سياه بکوشيم تا وي در سلطه
”1- Assertion of“ manhood

بر زنان به برابري با مردان سفيد دست يابد؛ پاسخ نمي تواند ا ِعمال روابط
سنتي ميان مرد و زن باشد زيرا اين روابط زنجيرهاي سنت را بر دست و پاي
زنان مي بندند و يک حلقه ي کليدي در نگاه داشتن کل بشريت در وضعيت
اسارت بار کنوني هستند.
در جهاني که با تمايزات استثمارگرانه و ستم گرانه رقم خورده است؛ در
ترين اين تمايزات ،انقياد و فرودستي
جهاني که يکي از عميق ترين و ستم گرانه ِ
ِ
مؤنث بشريت است ،تبارز «مردانگي» با هر قصد و نيتي که باشد به طور
نيم
ِ
عيني فقط يک معنا دارد و آن هم شرکت فعال در اين انقياد و فرودستي
است .در جهاني که تمايزات ستم گرانه و استثمارگرانه از جمله سلطه ي مرد بر
زن ،محو شده و پشت سر گذاشته شود ديگر مفهوم «مردانگي» هيچ معنايي
نخواهد داشت و مطمئناً معناي مثبتي نخواهد داشت.
به عبارت ديگر و براي اينکه خط تمايز روشني ترسيم کنيم بايد بگوييم که
اظهار «مردانگي» در نهايت و اساساً روشي و وسيله اي است براي سازش با نظام
موجود و تالش براي يافتن «جاي خود» در اين نظام که تجسم جنايت هاي
1
دهشتناک و مجري اين جنايت ها است .نگاهي به نقش بوکر تي .واشنگتن
در اين رابطه آموزنده است .در اواخر قرن نوزدهم پس از واژگون شدن
«ريکانستراکشن» 2و اوايل قرن بيستم واشنگتن اين افق را در ميان سياهان
تبليغ مي کرد که به جاي مبارزه عليه جداسازي 3و ستمي که بر آنان وارد
مي شود در همان چارچوب جداسازي و شرايط ستم ،براي «بهتر کردن خود»
معلم ،نويسنده و واعظ سياه که مشاور رئيسجمهور آمريکا بود.

1- Booker T.Washington
2- Reconstruction

دوران پس از پايان جنگ داخلي و الغاي بردهداري در آمريکا است که قرار بود به ازاي سالها کار بردگي به هر
برده يک االغ و  40هکتار زمين داده شود تا بردههاي سابق تبديل به زارعان آزاد شوند .اما اين برنامه در سال
 1865ملغا شد و به جاي آن بردههاي سابق تبديل به رعيتهاي سهم بر در پالنتاژهاي اربابان سابق خود شدند.
ناگفته نماند که بعد از الغاي اين برنامه حق شهروندي و حق رأي به سياهان داده شد.

3- Segregation
پس از الغاي بردهداري در آمريکا تا اواسط دههي  1960سياهان آمريکا ،در محلههاي جدا زندگي ميکردند و به
مدارس جداگانه ميرفتند .يکي از مبارزات مهم حقوق مدني سياهان در دههي  1960عليه اين جداسازي بود.

قدرتمندان
تالش کنند .بدين ترتيب واشنگتن ،با حمايت مراکز قدرت ،به ويژه
ِ
طلبي سفيد و جداسازي را تبليغ مي کردند
جنوب آمريکا که آشکارا عظمت
ِ
تبديل به يک شخصيت برجسته شد .اخيرا ً کتابي به نام «تولد دوباره ي يک
ملت ،شکل گيري آمريکاي مدرن  »1877-1920به قلم جکسون ليرز منتشر
شده است .در اين کتاب نکات روشنگرانه اي هست .عنوان اين کتاب به گونه اي
طنزآميز و نقادانه فيلم «تولد يک ملت» را به خاطر مي آورد – فيلم به شدت
نژادپرستانه اي که در اوايل قرن بيستم ساخته شد و بسيار بانفوذ بود 1.يکي از
نکاتي که ليرز در اين کتاب باز مي کند اين است که در تاريخ اياالت متحده ي
آمريکا« ،مردانگي» و «فضايل مردانه» همواره با نظامي گري در خدمت
امپراتوري آمريکا پيوند نزديک داشته است و در رأس همه ،تئودور روزولت
مظهر آن بود .تمرکز ليرز روي دوره اي است که سرمايه داري امپرياليستي به
ظهور رسيده است .يعني اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم اما به وضوح و
به درستي پديده هاي امروز ،يعني يک قرن پس از آن را در نظر دارد و به کرات
تشابهات شان را نشان مي دهد .در همين راستا ،ليرز نقش بروکر تي .واشنگتن
را که براي سياهان ،خادم مسلکي در خدمت نظم ستمگرانه ي حاکم را موعظه
مي کرد بحث مي کند و در مقابل واشنگتن ،شخصيت آيدا ولز 2را که فردي
بسيار رزمنده و شورشگر بود و جسورانه عليه جداسازي و لينچ ايستاد و مبارزه
عليه آن را سازمان دهي کرد قرار مي دهد:
3
«هنگامي که مقاومت در مقابل نظا ِم جيم کراوو به طرز فزاينده اي بي ثمر
به نظر آمد ،نقطه نظرات صريحاً سازشکارانه ي بروکر تي .واشنگتن باثمرتر از
مقاومت خشمگينانه ي آيدا ولز به نظر آمد .واشنگتن مظه ِر پيوند مردانگي و
بخشي سياه شد( ».ص  ،131ليرز)
تعالي
ِ
1- Jackson Lears ,Rebirth of a Nation—The Making of Modern America, 1877-1920( HarperCollins,
)2009

نظام جداسازي نژادي در آمريکا

2- Ida Wells
3- Jim Crow

البته به نظر مي آيد که جکسون ليرز بيش از اندازه تسليم اين نقطه نظر
مي شود که گويا مقاومت ولز گونه بي ثمر بود اما در مشاهدات وي هنگامي که
شخصيت واشنگتن و آيدا ولز را مقايسه مي کند روشنگري مهمي وجود دارد
به ويژه جايي که ميان «مردانگي» و «تعالي» از يکسو و هم ساز شدن با نظام
ستم گرانه از سوي ديگر اتصال برقرار مي کند.
ناگفته پيدا است که مبارزات دهه ي  1960به ويژه مبارزه ي سياهان،
خصلت و تأثيراتِ مثبتي داشت که بنيادا ً متفاوت از آن چيزي بود که توسط
«سازگاري» (يا «عمو تام-ايسم) واشنگتن نمايندگي مي شد .مبارزه ي سياهان
در دهه ي  1960اعتراضی صریح و چالش گري قدرتمند بود .با اين وجود ،ميان
ابراز وجو ِد «مردانه» و تمايل به قبول و حتا «سوار شدن بر» برخي از روابط
ستم گرانه که شريان حياتي اين سيستم است پیوندی هست و این پیوند بسيار
واقعي است .در «بيانيه :براي رهايي زنان و رهايي بشريت» نقل قولي از من
آورده شده است که در اين جا تکرار مي کنم:
در ميان خو ِد ستمديدگان ،مساله ي زن به طرق گوناگون و به ويژه براي
مردان ،يک سنگ محک مهم است و نشان مي دهد که آيا به دنبال الغاي
کامل روابط مالکيت موجود و ايدئولوژي منطبق بر آن که زنان را برده مي کند
هستيد يا می خواهید آن را حفظ کنید(و شايد می خواهید «يک ذره» از آن
را حفظ کنید) .اين مساله يک خط تمايز است ميان اينکه «جايي» در سيستم
موجود مي خواهيد يا اينکه مي خواهيد «بيرون» آن قرار بگيريد :خط تمايز ی
است ميان اينکه مي خواهيد کل ستم و استثمار و تقسيم جامعه به طبقات را
از بين ببريد يا دنبال آن هستيد که خودتان بخشي از آن بشويد».
همان طور که «بيانيه»ي فوق تصريح مي کند و در ويژه نامه ي نشريه ي
«انقالب» به نام «ستم بر مردم سياه ،جنايت هاي اين سيستم و انقالبي که
ضروري است» نيز بيان شده است ،کودکان سياه و عموماً مردم نياز به «رل
مدل هاي مردانه» ندارند بلکه نياز به رل مدل هاي انقالبي زن و مرد دارند.
آنان بايد به مردان و زناني نگاه کنند که احترام متقابل و برابري را متجلي

مي کنند و اين رفتاري است که بازتاب جهان نويني است که برايش مي جنگند:
نوين رهاشده اي که در آن دختران بدون آن که ترسي از تجاوز ،تحقير
جهان ِ
يا خشونت داشته باشند قوي بار مي آيند ،جهاني که در آن هيچ کودکي
«نامشروع» نيست و مردان نيز مانند ديگران ارزش خود را در خدمت به بهبود
شرايط کل بشريت از طريق دگرگوني انقالبي جامعه پيدا مي کنند و نه از
طريق سواري گرفتن (حتا يک ذره) از روابط و ايدئولوژي اين جهان دهشتناک.
بازهم نگاهي به گذشته ،به کليت جنبش دهه ي  1960بکنيم .البته بدون
افتادن به غايت گرايي 1و دترمينيسم به اين شکل که بگوييم ،دست يافتن به
عوامل پايه ايِ يک سنتز صحيح در رابطه با رهايي زنان ،در کامل ترين ابعادش
و رابطه ي مهم ميان آن با رهايي کل بشر در آن زمان غيرممکن مي بود (البته
با توجه به ضعف کلي جنبش کمونيستي در آن زمان دست يابي به چنين
سنتزي مشکل بود) يا اينکه بگوييم« ،همه چيز خوب بود» ،آنچه رخ داده
است به وضعيت امروز منجر شده است که توليد چنين سنتزي را ممکن کرده
است و فقط امروز مي توانستيم به آن دست يابيم .اگر در آن زمان رويکرد
صحيح تري اتخاذ مي شد بسيار بهتر بود اما واقعيت آن است که چنين سنتزي
هم اکنون بسيار ضروري است و براي دست يافتن به آن اساس و پايه اي هست.
بنابراين براي اينکه واقعاً پيشاهنگ آينده باشيم بايد از طريق کار و مبارزه ي
متمرکز جهش و گسست الزمه را در اين زمينه بکنيم و به سنتزي در تئوري
و خط دست يابيم  --به مثابه ي شالوده اي بسيار محکم تر براي پيش برد
مبارزه حول اين عرصه ي اساسي از روابط اجتماعي بشر ،و به مثابه ي يکي از
تعيين کننده ترين عوامل راهگشايي براي مرحله ي نويني از انقالب کمونيستي
در جهان در شرايطي که کمونيسم بر سر دو راهي است.

به چالش گرفتن نقش جنسيتي و سکسوآليته ي سنتي
1- Teleology

يکي از مهم ترين مقوله هايي که در خيزش دهه ي  1960ظهور کرد و تا
اوايل دهه ي  1970ادامه يافت ،به چالش گرفتن نقش هاي جنسيتي سنتي به
طرق گوناگون و به ويژه از سوي جريان هاي راديکال تر در جنبش زنان بود .در
ِ
کمونيست در حال ظهور ،از جمله «اتحاد انقالبي» (آر.يو)
آن زمان ،نيروهاي
اکونوميستي زياد ،به اين مساله بي اعتنايي کردند
به دليل داشتن گرايش هاي
ِ
و آن را دنبال نکردند .هرچند چيزهايي از اين جنبش آموختيم و برخي جوانب
آن را اتخاذ کرديم اما آن طور که بايد آن را به عنوان يک موضوع مرکزي
و همه جانبه در دست نگرفتيم( .اين نقصان با گرايش هاي تاريخاً حاکم در
کمونيستي بين المللي مرتبط بود که در باقيمانده ي اين سخنراني به
جنبش
ِ
ِ
آن خواهم پرداخت).
در آن زمان ،همراه با چالش دادن به نقش جنسيتي سنتي مسايل زيادي
در مورد سکسوآليته و رهايي جنسي توسط جنبش زنان مطرح مي شد؛ شاهد
تجربه کردنهای زیاد بودیم .همان طور که در «بيانيه»ي حزب مان گفته ايم،
برخي از آن ها به بن بست و برخي ديگر به نتايج بد رسيدند .معذالک ،مسايل
بسيار مهمي در اين عرصه نيز طرح شد و برای پاسخگویی به آنها تالش
شد . .کل مساله ي آزادي سکسوآليته ي زنان و به چالش گرفتن اين ديد
که سکسوآليته ي زن براي ارضاي سکسوآليته ي مرد است ،بُعد مهمي از
مسايلي بود که طرح مي شد .اما اين مسايل تاريخاً هيچ جايي در ديدگاه ها و
گرايش هاي جنبش کمونيستي بين المللي نداشت – خيلي ماليم بگويم ،اين ها
مسايلي بودند که با بسياري از سنت هاي حاکم در جنبش کمونيستي بيگانه
بودند و در آن زمان «اتحاد انقالبي» هم به مقدار قابل توجهي تحت تأثير آن
سنت ها بود.
همراه با اين و در داخل اين چارچوب کلي که کليه ي ديدگاه ها و قراردادها
و اخالقيات مربوط به سکسوآليته کنار زده شده و به چالش گرفته مي شدند،
موضوع هم جنس گرايي نيز تبديل به يک موضوع اجتماعي مهم و تمرکز مبارزه

شد .همان طور که مي دانيم ،تاريخاً هم جنس گرايي موضوعي کام ً
ال خارج از
رادار جنبش کمونیستی بین المللی بود و اين جنبش حاضر نبود با آن درگير
شود و به سادگي آن را رد مي کرد« .اتحاد انقالبي» و پس از آن آر.سي.پي به
مدتي بيش از اندازه طوالني همين خط را داشت.
همان طور که «بيانيه» ي حزب مان خاطرنشان مي کند ،اين تجربه کردن هاي
جنسي و به چالش گرفتن سنت در زمينه ي سکسوآليته ،به ويژه سکسوآليته ي
زنان که در خيزش آن دوران به ظهور رسيد ،جوانب مثبت بسيار داشت .اما از
سوي ديگر (همان طور که «بيانيه» تأکيد مي کند) نقش هاي سنتي و سلطه ي
سنتي مردان بر زنان به طرق گوناگون خود را باز تثبيت کردند و تالش هايي
که براي آزادي سکسوآليته ي زنان آغاز شده بود به طرق گوناگون مورد سو ِء
استفاده قرار گرفت و به ضد خود تبديل شد .علي رغم اين جوانب منفي،
مسايلي طرح شد و جواب هايي داده شد که فوق العاده مهم بودند .اين را امروز
به وضوح تشخيص مي دهيم ،به ويژه آن که به مسايل از دريچه ي يک درک
اکونوميستي و جسميت بخشيدن به خصلت انقالب پرولتري نمي نگريم بلکه
انقالب پرولتري را در کامل ترين و جامع االطراف ترين بيانش ،به قول مانيفست
کمونيست ،به معناي گسست راديکال از کليه ي افکار سنتي و گسست راديکال
از کليه ي روابط مالکيت سنتي درک مي کنيم .اگر ،در برهه ي زماني خيزش
دهه ي  1960و  ،70چنين درکي داشتيم و چنين درکي نقطه ي عزيمت مان
بود ،حتما آنچه که در زمينه ي سکسوآليته پيش آورده شد ،کنار زده شد و
مورد جدال قرار گرفت را خوش آمد مي گفتيم و در آغوش مي گرفتيم و به طور
علمي سنتز مي کرديم.

جنبش کمونيستي ،جامعه سوسياليستي و رهايي زنان
يک بازبيني نقادانه

–

در اين جا مي رسم به برخي از نکات مهم در باب تاريخ و نفوذ تاريخي

جنبش کمونيستي در مورد اين مساله – نه فقط در مورد مساله ي سکسوآليته
بلکه مساله ي روابط جنسيتي و مساله ي زنان به طور کلي .در اينجا بار ديگر
مي خواهم تأکيد کنم که مسلماً ما نياز داريم که بيشتر در مورد اين مساله
بياموزيم .اما در زير برخي مشاهدات را مي آورم که به نوبه ي خود مي توانند
به مثابه ي بخشي از چهارچوبه اي براي پژوهش ها ،تحليل و سنتز بيشتر خدمت
کنند.
برخي تحليل هاي بسيار اساسي توسط جنبش کمونيستي در مورد ستم بر زن
و مبارزه براي رهايي زنان انجام شد .اين را بايد گفت و به رسميت شناخت.
نه فقط براي آنکه به يک معناي مجرد «منصف» باشيم بلکه براي اينکه عيني
و علمي باشيم و بدانيم که در واقع جنبهي عمده چه بوده است .اثر انگلس
به نام منشاء خانواده ،مالکيت خصوصي و دولت يک اثر تعيين کننده در اين
زمينه است و تاريخاً يک راهگشايي نوين بود .اما در همان حال و در اختالط
با اين امر ،در جنبش کمونيستي از همان ابتداي امر جريان هاي اکونوميستي،
ناسيوناليستي و ديدگاه ها و ارزش هاي پدرساالرانه و سنتي در رابطه با زنان
موجود بود .اين امر در اتحاد شوروي و در دوره اي که يک کشور سوسياليستي
بود تبارزي حاد داشت.
مختصرا ً روي برخي از جوانب اين مساله نگاهي خواهم کرد اما باز تأکيد
مي کنم که به پژوهش ،تحليل و سنتزي بيشتر نياز است :در اتحاد شوروي در
دوران سوسياليسم (از انقالب اکتبر  1917تا اواسط دههي  1950زماني که
سرمايه داري احياء شد) تحوالت حقيقتاً بزرگي که به جهاتي داراي ماهيتي
عميق بودند به وقوع پيوستند که موقعيت زنان را کيفيتاً در جهت مثبت تغيير
دادند و بر نابرابري هاي ريشهدار ميان زن و مرد ضربات مهمي زدند .بر اين
مساله و ارزش آن را نبايد ناديده بگیریم.
سنتي زنان ،در فرهنگ تودهاي و
جنسيتي
به چالش گرفتن نقشهاي
ِ
ِ
همچنين در سياست هاي رسمي بخشی از این روند بود .به ويژه در دهه ي
 .1920اما در اين زمينه ها محدوديت ها و کمبودهاي مهمي نيز موجود بود .به

جنسيتي سنتي به طور
ويژه پس از دهه ي  1920نه تنها روابط و نقش هاي
ِ
ادامه دار به چالش گرفته نشدند بلکه در برخي جهات در اين زمينه عقب نشيني
نيز صورت گرفت .اين روند عقب نشینی بخشي از مقوله ي بزرگ تري است که
در ابعاد مختلف نمایان شد و موضوعی است که مورد توجه و تحلیل ما بوده
است .براي مثال ،به ويژه در سال هاي اول جمهوري شوراها ،در عرصه ي هنر و
فرهنگ تجربه کردن هاي زياد ،به چالش کشيدن بسياري چيزها وجود داشت.
ولي بعداً ،پس از اينکه رهبري استالين مستحکم شد ،اوضاع تغيير کرد .اما الزم
است که از لنز گسترده تري به مساله نگاه کنيم و اين امر را صرفاً به يک فرد
تقليل ندهيم .در دهه ي  1930و به خصوص در طول آن دهه ،چهارچوبه ي
بزرگ تر توسط اين واقعيت شکل گرفت که خطر حمله ي امپرياليستي به اتحاد
شوروي روز افزون بود و اين که در هر حالت الزم بود که این کشور روند صنعتي
شدن را با سرعت پيش ببرد و اقتصاد را از جمله در روستا متحول کند .در غير
اين صورت طبق گفته ي استالين «ما نابود خواهيم شد» .اين نگرش ،پايه در
گرايش تقلیل
واقعيت داشت .وقتي شروع به پياده کردن اين رويکرد کردند،
ِ
دادن همه چیز به حرکت براي توسعه ي سريع اقتصادی سربلند کرد و همه
چيز در اين مجرا روان شد و به درجات زيادي ،اين گرايش به وجود آمد که
شکل هاي مختلف تجربه کردن ها در عرصه هاي متفاوت (چه در عرصه ي هنر
يا فرهنگ يا عرصه ي سکسوآليته و روابط جنسيتي) را در اين چارچوب جاي
بدهند و «متراکم» کنند ،زيرا اعتقاد بر اين بود که تحول اقتصادي که اساساً
به شکل پيشرفت و تحول فني و فن آورانه (تکنولوژيک) ديده مي شد موجب
يا زمينه ساز محو روابط اجتماعي برجای مانده از جامعه ي کهنه خواهد شد.
سپس ،به خصوص در دوره اي که مستقيماً به جنگ جهاني دوم منتهي
شد و در دوره ي جنگ و پس از آن چند بيانيه ي رسمي در اتحاد جماهير
شوروي منتشر شد .اين بيانيه ها نه تنها تأکيد ميکردند که «حس مادري»
و بچه دار شدن و بچه داري براي زنان يک امر «طبيعي» است بلکه وظيفه ي
ميهني آنان است که اين کار را بکنند .به اين ترتيب ،وظيفه ي آنان نسبت به

ميهن فرموله شد.
البته در اين چارچوب نبايد عوامل عيني را فراموش کنيم .يعني ،حمالت
بزرگ قريب الوقوع عليه اتحاد شوروي که صورت واقعيت نيز به خود گرفت و
در نتيجه ي درگيري اتحاد شوروي در جنگ جهاني دوم منجر به تلفات انساني
عظيم شد .در مطالعات گوناگون ديده ام که تخمين  20ميليون کشته در
شوروي در جريان جنگ جهاني دوم به چالش گرفته شده است 20 .ميليون نفر
تخميني است که همه ي ما به عنوان تخمين استاندارد تلفات انساني شوروي
در جنگ جهاني دوم به آن خو گرفته ايم .اما گفته مي شود که احتماالً شمار
از اين هم باالتر بوده است .برخي ها مي گويند  30 ،25و حتي  40ميليون نفر
و کساني که اين تخمين ها را مي دهند آدم هاي بيگانه با واقعيت نيستند .براي
ديدن عمق فاجعه کافي است توجه کنيم که تخمين حداقل  20ميليون نفري
ِ
زمان اتحاد شوروي در حالي که  40ميليون نفر
جمعيت آن
برابر است با 10%
ِ
مي شود برابر با  20%از جمعيت آن زمان اتحاد شوروي .يعني يک نفر از هر
 5نفر! بنابراين در يک سطح مي توان فهميد که چرا پس از آن جنگ بر روي
افزايش جمعيت تأکيد مي گذاشتند و همراه با اين تأکيد گرايشي به وجود آمد
که افزايش جمعيت را نقش و خدمت اساسي زنان می دید .اين گرايش قابل
فهم است اما به عنوان جواب کمونيست ها به اين تضاد بسيار واقعي و حاد
(يعني ،نابودي عظيم جمعيت در نتيجه ي جنگ) موجه و توجيه پذير يا قابل
1
پذيرش نيست.
 -1در اينجا بايد تأکيد کنم که اين نقطه نظر که «خدمت زنان به کشور از طريق توليد مثل است» منحصر به
استالين و رهبري شوروي در زمان استالين نبود .براي مثال به حرف آگوست ببل ،سوسياليست آلماني که در
اوايل قرن بيستم گفته است نگاه کنيد« :زني که بچه به دنيا ميآورد ،حداقل به همان اندازه به ثروت مشترک
خدمت ميکند که مردي که از صميم قلب و با جانبازي در مقابل دشمني که به دنبال فتح است از کشورش
دفاع ميکند( ».زن تحت سوسياليسم) .بايد تأکيد کنم که اين جمله ببل در چارچوب تأکيد بر خطراتي که
هنگام زايمان زنان را تهديد ميکند گفته شده است و اين پلميکي است در دفاع از برابري زنان و در مخالفت با
تالشهايي که براي محدود کردن نقش زنان در حيات و خدمت عمومي به جامعه ميشد .البته اين جمله ببل را
نميتوان در ردهي جملهاي گذاشت که در همان دوره توسط نمايندهي گستاخ امپرياليسم آمريکا يعني تئودور
آل دروغين و احمقانه از وظيفهي
روزولت بيان شد« :اما  ...زني که به خاطر ترس يا خودپرستي يا به خاطر يک ايده ِ
مادري و همسري فرار ميکند به حق بايد همانقدر مورد تحقير قرار بگيرد که مردي که به هر دليلي ،وقتي که
کشور نياز دارد از جنگ رفتن ميترسد For Her Own Good( ».ص  )209با اين وصف ،ببل نيز مانند استالين و

واضح است که در تاريخ جنبش هاي سوسياليستي و کمونيستي از ابتدا تا
تجربه ي اتحاد شوروي در دوران رهبري استالين ،در حالي که تغييرات عميق
و دستاوردهاي عظيمي در رابطه با جايگاه زنان و عرصه هاي ديگر به وجود
آمد ،اما نياز به گسست راديکال بيشتر در رابطه با درک نقش زن در جامعه
و دگرگون کردن آن به طور برجسته نمايان بوده است ،از جمله نياز به يک
گسست همه جانبه با «کيش مادري» و با نقش هاي جنسيتي سنتي.
برخي ناظران تجربه ي شوروي  -و نه فقط کساني که به شکل عيان ضد
کمونيست هستند  -بخشا به درستي خاطرنشان کرده اند که در اتحاد شوروي
در عين حال که از برابري زنان حمايت مي شد (و اهميت دارد تأکيد کنيم در
اتحاد شوروي زماني که سوسياليستي بود گام هاي مهمي در اين جهت برداشته
شد) اما هيچ تالش اساسي يا دائمي ،در هيچ شکل کامل براي آموزش و بسيج
توده ها در به چالش کشيدن نقش هاي جنسيتي سنتي به عنوان بخشي از
ريشه کن کردن کامل زنجيرهاي سنت موجود نبود .يکي از تبارزات اين امر
که پس از سال هاي اوليه ي جمهوري شوراها افزايش يافت ،اين بود که فکر
الغاي خانواده به عقب رانده شد و کم کم کام ً
ال ناپديد شد و جاي آن را تا حد
زيادي تجليل از خانواده به شکلي که در اتحاد شوروي موجود بود گرفت و
اعالم شد که خانواده در شوروی نوع متفاوتي از خانواده است و در اينجا نقش
مادري زنان معناي ديگري يافته است .اين امر به ويژه همراه بود با ستايش
فزاينده ي مادريت .اما به موازات اين روند ،روندی دیگری نیز در جریان بود.
یعنی ،برداشتن گام هاي مهم در جهت برابري زنان ،کنار زدن محدوديت هایی
که در مقابل نقش آفريني زنان به خصوص در زمینه ی کار و اقتصاد وجود
داشت و برداشتن موانع مقابل شرکت زنان در مشاغلي که سنتاً مردانه بودند.
به عبارت ديگر همان طور که برخي آن را فرموله کرده اند ،درک برابري طلبانه
و همچنين سياست هايي موجود بود که در جهت برابري براي زنان حرکت
ديگر رهبران برجستهي سوسياليست و کمونيست که مدافع برابري زنان بودند و مبارزه براي آن را رهبري کرده
بودند خودشان تحت تأثير افکار پدرساالرانه در مورد زنان بودند.

ميکرد اما هيچ گونه چالش گري اساسي و دائمي يا تالش براي دگرگون کردن
نقش هاي جنسيتي سنتي زنان وجود نداشت .حداقل بعد از تجربه کردن هاي
1
اوليه در دهه ي  1920چنين امري موجود نبود.
تمام اين ها نشان دهنده ي نکته ي پايه اي است که تأکيد کرده ام :در اتحاد
شوروي در دوراني که سوسياليستي بود ،هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ
عملي در زمينه ي غلبه کردن بر نابرابري زنان در عرصه هاي مختلف و برخي
چالش گري ها عليه نقش هاي جنسيتي سنتي ،پيشرفتهاي مهمي صورت
گرفت .به ويژه در سال هاي نخستين .اما در اتحاد شوروي و به طور کلي در
جنبش کمونيستي بين المللي که تحت تأثير و نفوذ زياد اتحاد شوروي بود ،امر
مبارزه براي برابري زنان و چالش گري عليه نقش هاي جنسيتي سنتي زنان به
طور روز افزون در تضاد قرار گرفت با رشد نگرش ها و قراردادهاي پدرساالرانه
سنتي و گرايش هاي اکونوميستي و ناسيوناليستي و توسط اين گرايش ها کنار
زده شد.
در چين ،بي ترديد پيشرفت هاي برجسته اي شد که به وراي تجربه ي
شوروي رفت .از جمله در رابطه با نقش زنان در بسياري از عرصه هاي جامعه.
اين امر در عرصه ي فرهنگ به طرز قدرتمندي تبارز پيدا کرد .به خصوص در
دوران انقالب فرهنگي و از طريق آن .به طور مثال در آثار نمونه ي اپرايي و باله
و غيره .به چالش کشيدن نقش هاي جنسيتي سنتي در عرصه هاي گوناگون
 -1زيرنويس نويسنده :در اين رابطه ،به مثابهي بخشي از تحقيق در بارهي اين موضوع من به کتابي برخوردم
که هنوز نخواندهام و در نتيجه نميتوانم از آن ارزيابي بدهم اما نقل قولي که به آن اشاره کردم نکتهي مهمي را
ميگويد .عنوان اين کتاب آفريدن رز آچار به دست :طبقه ،جنسيت و تبليغ در دورهي جنگ جهاني دوم نوشتهي
مورين هاني (نشر دانشگاه ماساچوست )1984 ،ميباشد .به نظر ميآيد که کتاب در چارچوب جنگ جهاني دوم
تجربهي آمريکا (ر ِز آچار به دست) و اتحاد شوروي را مقايسه ميکند و برخي شباهتهاي مهم ميان آنها را نشان
ميدهد :وضعيتي که شمار زيادي از مردان در ارتش بودند (البته بر خالف اياالت متحدهي آمريکا ،در شوروي در
جريان جنگ ،نزديک به يک ميليون زن در جنگ چريکي و ديگر شکلهاي فعاليت نظامي عليه نازيها شرکت
داشتند) و زنان در شوروي (و در اياالت متحده هم به شکلها و راههاي جديد) در اقتصاد جاي مردان را در
مشاغلي که سنتاً مردانه بود و زنان به طور عموم از آن منع بودند گرفتند .اما نه فقط در آمريکا بلکه حتي در
اتحاد شوروي ،اين نقش زنان در توليد همراه با نقش آنان به عنوان مادر نه فقط به عنوان حق زنان و برابري
آنان بلکه همچنين به عنوان وظيفه و به طور مشخصتر به عنوان وظيفهي ميهني نسبت به کشور تعريف ميشد
(البته در آمريکا خيلي روي حق و برابري تأکيد نميشد) .اين موضوعي است که شايستهي کنکاش بيشتر است.

يکي از عناصر مسلم اين تالش ها بود.
با اين وصف نفوذ اکونوميسم ،ناسيوناليسم ،پدرساالري و ديدگاه ها
و ارزش هاي سنتي در رابطه با نقش جنسيتي و به خصوص در رابطه با
سکسوآليته زياد بود .بگذاريد اين طور بگويم :تمام چيزهايي که در ابتداي اين
سخنان گفتم يعني آن مسايلي که جنبش رهايي زنان و به خصوص بخش هاي
راديکال تر آن جنبش در دهه ي  1960و  1970در مورد سکسوآليته به خصوص
سکسوآليته ي زنان طرح کردند و جواب هايي که دادند ،از سوي رهبري حزب
کمونيست چين با خوشامدگويي بزرگي مواجه نمي شد و نشد .اين موضوعي
است که بايد با صراحت تشخيص بدهيم .و نيروهاي جنبش نوين کمونيستي
که در آن زمان به چين نگاه ميکردند ،از جمله و مشخصاً اتحاديه ي انقالبي
( )RUو سپس آر.سي.پي اغلب اوقات به اين سؤال ها و جواب ها با روي خوش
ننگريستند و آن ها را در بر نگرفتند .در اوايل دهه ي  1970هنگامي که از
چين ديدن کردم ،همراه با بسياري دستاوردهاي مثبت که توجه من را جلب
کرد و به من الهام بخشيد ،اين احساس هم به آدم دست مي داد که در رابطه
با سکسوآليته فضاي سنگين و نوعي سرکوب موجود است .و زماني که در يک
چشم انداز بزرگ تر به آن نگاه مي کنم به نظر مي آيد که بخشي از يک گرايش
تاريخي در جنبش کمونيستي بوده است و حزب کمونيست چين و انقالب
چين هم به طور واقعي از آن گسست نکرد .اين چيزي نبود که در مقايسه با
ِ
ضعف خاص آن باشد.
کل جنبش کمونيستي ،منحصر به انقالب چين يا نقطه
ترديدي نيست که در اين مورد بايد بيشتر آموخت اما مي توان گفت که
براي کل جنبش کمونيستي و مشخصاً براي حزب ما و پيش از آن اتحاديه ي
انقالبي در رابطه با عرصه ي سکسوآليته ،مساله ي هم جنس گرايي تاريخاً
نشانه ي ضعف جنبش کمونيستي و دولت هاي سوسياليستي بوده است (از
زمان انگلس که با آن حرف بدش هم جنس گرايي را تحقير کرد تا انقالب
چين) .اين مساله تا حد قابل توجه و به طور عام ضعف جنبش کمونيستي را
در مورد مساله ي سکسوآليته در خود فشرده مي کند و اينکه چگونه به طور

مشخص اين مساله مرتبط است با جايگاه زنان و مبارزه براي رهايي کامل زنان.

ضرورت و پايه ي جهشي بيشتر و گسست راديکال
بنابراين ،در عين حال که بي ترديد الزم است از طريق پژوهش ،بررسي،
تحليل و سنتز کردن ،دانش بيشتري در اين زمينه کسب کنيم اما به نظر من
همه ي اين مسايل نشان مي دهد که نياز به گسست راديکال بيشتر هست.
براي اينکه واقعاً و کام ً
ال به «چهار گسست» دست پيدا کنيم نياز به ريختن
شالوده هاي محکم تر هست .در تاريخ جنبش کمونيستي از جمله در تاريخ
حزب ما تا همين اواخر که به طور جدي شروع کرديم از يک موضع متفاوت و
بسيار راديکال تر به اين مساله بپردازيم ،اين مساله بيان کامل نيافته يا کام ً
ال
تشخيص داده نشده است.
تغيير موضع حزب ما در مورد هم جنس گرايي 1تا حد زيادي نتيجه ي تکامل
سنتز نوين ،مشخصاً تکامل روش و رويکردي است که در سنتز نوين مجسم
است .اين موضع نمايانگر گسست از گرايش هاي درون جنبش کمونيستي است
که براي آن نوع تئوري راديکال و جنبش راديکال که کمونيسم به واقع بايد
بیان آن باشد ،بسيار خفقان آور بوده اند .اما در واقع ،اين گسست صرفاً يک آغاز
است که بايد بر پايه ي آن بسيار جلوتر برويم .بر پايه ي يک رويکرد علمي و
علمي آنچه قب ً
ال به عنوان تئوريک و تجربي به آن اشاره کردم.
سنتز
ِ
در همان حال ،مبارزه عليه ستم بر زن ،مبارزه کردن براي محو نهايي
و کامل اين ستم در هر شکلي در وحله ي اول يک بخش حياتي از انقالب
کردن است و بدون آن هيچ انقالبي و مسلماً انقالب کمونيستي بدون آن
 -1براي بحث راجع به موضع آر.سي.پي در بارهي همجنسگرايي و تکامل اين موضع که يک تغيير مهم و کيفي
در نقطه نظرات آر سي پي در اين باره بود به «موضع در بارهي همجنسگرايي» در طرح برنامه جديد آر سي
پي منتشر شده به سال  2001رجوع کنيد .همچنين رجوع کنيد به «مارکسيسم و نداي آينده :صحبتهايي
در مورد اخالق ،تاريخ و سياست» (باب آواکيان و بيل مارتين) ،به ويژه فصل  21تحت عنوان «سکسوآليته و
همجنسگرايي».

ممکن نيست .نقطه ي عزيمت ما بايد اين باشد و آن را در دست بگيريم:
ساختن جنبشي بسيار قدرتمند براي انقالب به سوي کسب قدرت که اولين
جهش عظيم است ،زماني که در نتيجه ي رشد تضادهاي خود سيستم و کار
وسيع کمونيست
مصمم نيروهاي
تشکيالتي آگاهانه و
ايدئولوژيک ،سياسي و
ِ
ِ
ِ
انقالبي ،شرايط را براي انقالب به وجود آورده باشد و ايجاد يک دولت انقالبي
طراز نوين ،توانمند کردن مردم براي اينکه به واقع يک جامعه ي نوين آزاد از
استثمار و ستم را خلق کنند .در پرتو اين هدف و برنامه ،نياز فوري و عاجل
هست که در عرصه ي تئوري ،سنتز و تحليل ،کار بيشتري انجام دهيم و درک
خود را در زمينه ي ستم بر زن و رهايي زنان عميق تر کنيم .با اتکا به کاري
که انجام شده است حرکت و پيشروي کنيم تا در مورد منشا ِء ستم بر زن اما
همچنين در مورد شکل هاي مشخصي که اين ستم امروزه به خود مي گيرد و
همچنين شالوده هاي مادي و ديناميک هاي زيربنايي آن ،دانش بيشتري کسب
کنيم .تمرکز همه ي اين ها بايد بر روي درک شرايط ضروري براي رهايي
کامل زنان و نقش مبارزه حول اين تضاد به مثابه ي يک جبهه ي محوري و
تعيين کننده در کل مبارزه براي جهان کمونيستي و رهايي نوع بشر به طور
کلي از کليه ي شکاف هاي ستم گرانه باشد.
در اين چارچوب مي خواهم به طور مختصر در مورد نقش مهم رفقايمان
در حزب کمونيست ايران (مارکسيست -لنينيست -مائوئيست) حول مساله ي
زنان بگويم .اين رفقا خدمت بسيار مهمي کرده اند .آن ها پافشاري کرده اند که
جنبش کمونيستي به طور کلي بايد توجه بيشتري به اين مساله بکند و اين که
اين مساله براي تغيير راديکال جامعه و جهان داراي اهميت تعيين کننده
است .آن ها نقش بسيار مهم تري که مبارزه عليه ستم بر زن مي تواند و بايد
در مرحله ي نوين و بعدي انقالب کمونيستي بازي کند را تشخيص داده اند و
فراخوان داده اند بر خالف تحليل هاي جامعه شناسانه يا فرهنگي بايد رويکردي
ماترياليستي علمي به اين مساله داشته باشيم و در عين حال تأکيد دارند
که الزم است از کار ديگران ،به خصوص پژوهشگران فمينيست بياموزيم و با

نقطه نظر کمونيستي و علمي آن ها را سنتز کنيم .همه ي اين ها خدمات مهم
رفقاي ايراني ما است.
در پيش برد کار روي اين مساله ي حياتي بسيار مهم خواهد بود که اين
کار را پيگيرانه مبتني کنيم بر بينش علمي و روش ماترياليسم ديالکتيکي و
تاريخي .الزم است عليه گرايش هاي ماترياليسم مکانيکي گارد بگيريم .گرايش
به اينکه پايه ي اساسي ستم بر زن را روي اين واقعيت بنا کنيم که در طول
تاريخ انسان زنان زاينده ي کودکان بوده اند و در سال هاي اوليه مسئوليت
ِ
عمده ي تغذيه ي کودکان را داشته اند و يا موضوع را به اين مساله تقليل دهيم.
همراه با اين الزم است عليه گرايش هاي غير تاريخي که به شکل هاي خاصي
که ستم بر زن در چارچوب شيوه هاي توليدي و روابط مالکيت مختلف به خود
مي گيرد ،و به افکار و سنت هايي که منطبق بر يک شيوه ي توليدي خاص
هستند ،توجه نمي کنند ،گارد بگيريم.
براي اينکه کامل تر راه رهايي زنان را به مثابه ي يک بخش محوري از رهايي
نوع بشر ترسيم کنيم بايد در عين حال که بيولوژي زن را در نظر مي گيريم
(به طور مشخص متولد کردن بچه و نگه داري از کودکان به ويژه در شرايطي
که شير دادن به بچه براي دوره اي طوالني ضروري است) مهم است اين را نيز
تشخيص دهيم که خود بيولوژي منبع اساسي ستم بر زن نيست .بلکه روابط
توليدي معيني (و روابط اجتماعي منطبق بر آن) اين بيولوژي را در بر گرفته
و تابع خود کرده است .اين روابط توليدي در طول تاريخ شکل گرفته اند و از
زمان ظهور جامعه ي طبقاتي ،در جوامع و اعصار مختلف ،شکل هاي گوناگون به
خود گرفته اند و تمايزات طبقاتي ،استثمار و ستم را در اشکال گوناگون تجسم
بخشيده اند .هرچند که همه ي آن ها در اين واقعيت شريک اند که در هر شکلي
تجسم و سرچشمه ي روابط ستم و استثمارند.
براي اينکه بتوانيم به طور کامل نظريه ،جهت گيريِ استراتژيک و سياست ها
و پراتيک هاي سرچشمه گرفته از آن ها را که به واقع به رهايي اساسي و کامل
زنان و به طور کلي نوع بشر خواهد انجاميد تکامل دهيم ،اين درک و رويکرد

بسيار حياتي است.
در اين رابطه همچنين مهم است که به بيانيهي حزب مان کم بها ندهيم:
براي رهايي زنان و رهايي همه ي نوع بشر .اين بيانيه با افشاگري داغ در
مورد اشکال گوناگون ستم بر زن در اقصي نقاط جهان از جمله در کشورهاي
سرمايه داري به اصطالح «پيشرفته» آغاز مي کند .اين بيانيه شامل تحليل
مهمي است از اينکه چگونه و چرا سيستم سرمايه داري-امپرياليستي ستم
بر زن را از جمله آن گونه که در نقش هاي جنسيتي سنتي تجسم مي يابد از
بين نمي برد و نمي تواند از بين ببرد .برعکس ،اين سيستم روابط ستم گرانه را
هم در شکل هاي «مدرن» و هم اشکال «قرون وسطايي» ،هم در کشورهاي
سرمايه داري-امپرياليستي (مسلماً در خود آمريکا نيز) و هم در کشورهاي
جهان سوم که تحت سلطه و استثمار امپرياليسم هستند ،رشد و گسترش
مي دهد .و اين امر ثابت مي کند که فقط از طريق انقالب و پيشروي به سوي
کمونيسم در سراسر جهان و نقش تعيين کننده ي مبارزه براي رهايي زنان در
آن انقالب ،مي توان ستم بر زن را همراه با کليه ي شکل هاي استثمار و روابط
ستم گرانه ي اجتماعي براي هميشه از بين برد.
با اين وجود اين بيانيه دقيقاً يک بيانيه است .يعني بيانيه اي است که در
چارچوب شرايط کنوني جهان و چارچوب استراتژيک انقالب کمونيستي ،اصول
و جهت گيري اساسي را اعالم کرده است .اين بيانيه قصد ندارد دست به
تحليل و سنتز عميق تر از اين مساله بزند بلکه صرفاً مي خواهد به آن الهام
ببخشد .تحليل و سنتز عميق تر براي ايجاد يک شالوده ي قدرتمندتر جهت
پيشبرد مبارزه براي رهايي زنان از کليه ي زنجيرهاي سنت ،از کليه شکل هاي
دهشتناک ستم بر زن ،نه تنها در سراسر تاريخ بلکه در جهان کنوني به مثابه ي
بخشي حياتي از دست يابي به رهايي بشريت ضروري است.
1
در اينجا مي خواهم برگردم به کتاب از گام هاي ابتدايي تا جهش هاي آتي
1- Ardea Skybreak, Of Primeval Steps & Future Leaps: An Essay on the Emergence of Human

Beings, the Source of Women›s Oppression, and the Road to Emancipation, Banner Press, 1984

(نوشته ي آردي اسکاي بريک) .اين اثر بسيار مهم به شدت مورد غفلت قرار
تاريخي
گرفته است .جمله ي موجزي در اين کتاب هست که چشم انداز
ِ
تکان دهنده اي را در رابطه با تکامل يک درک علمي از سرچشمه هاي ستم
بر زن فراهم مي کند« :حيرت انگيز است که بدانيم در سراسر تاريخ مدون تا
اجتماعي فرودست نيمي از
چيستي پايه هاي مادي جايگاه
اواسط قرن نوزدهم
ِ
ِ
نوع انسان حتي به عنوان يک سؤال طرح نشد و تا آن زمان هيچ کس به آن به
عنوان موضوعي که ارزش يک پژوهش جدي را دارد ننگريست ».اسکاي بريک
در ادامه خاطرنشان مي کند که مارکس و انگلس:
اجتماعي زمان خود را برهم زدند و پافشاري کردند که جايگاه
تعصبات
ِ
ِ
فرودست زن نه ربطي به نقصان هاي ذاتي طبيعت جنس مؤنث دارد و نه به
احکام الهي (يا «خصايل طبيعي») که چنين وضعي را ديکته کرده است .آنان
اجتماعي نوع بشر است
تأکيد کردند که ستم بر زن محصول و پيامد سازمان
ِ
که خصلت آن در هر جامعه ي مفروض توسط سطح خاص رشد نيروهاي مولده
و روابط توليديِ منطبق بر آن تعيين مي شود( .ص )107
راهگشايي اوليه ي مارکسيسم بسيار عميق بوده و داراي اهميت
اين
ِ
فوق العاده اي است که هرگز نبايد آن را دست کم گرفت .با اين وصف ،از نقطه
نظر تاريخي ،يک راهگشايي اوليه و شالوده اي است که بايد بنايي بر روي
آن ساخت و آن را به لحاظ کيفي ارتقاء داد .البته اين امر در مورد کليه ي
راهگشايي هاي علمي صادق است ،به ويژه هنگامي که پاي مساله اي بسيار
حياتي و به شدت مناقشه انگيز چون روابط ميان انسان ها ،خصلت و چشم انداز
جامعه ي بشري و مبارزه براي آن در ميان است.
از گام هاي ابتدايي تا جهش هاي آتي به تضاد بسيار مهمي اشاره مي کند
و خدمات گران بهايي در زمينه ي تحليل از اين تضاد و تحوالت مهمي که
حول آن شکل گرفت ،مي کند .آردي اسکاي بريک مي گويد :در مراحل
ِ
بيولوژيک مربوط به زايمان و
ابتدايي جامعه ي انساني ،به دليل تفاوت هاي
نگه داري از کودک در سال هاي اوليه ي عمر کودک ،تقسيم کار اوليه و اساساً

اجتناب ناپذيري ميان زن و مرد صورت گرفت .وي تأکيد مي کند که اين
تقسيم کار نمي توانست خصلت يک رابطه ي ستم گرانه (حداقل به شکل يک
رابطه ي ستم گرانه ي کامل و نهادينه شده) را داشته باشد اما از سوي ديگر،
بذرهاي روابط ستم گرانه ،به ويژه ميان زن و مرد را داشت که بعدها با تغييراتي
که در فعاليت توليدي جوامع انساني مختلف صورت گرفت ،وزني که برخي
فعاليت هاي توليديِ پايه اي نسبت به برخي فعاليت هاي توليدي ديگر کسب
تفاضلي اضافه محصول و تغييراتي که متعاقب
کردند و همراه با ظهور انباشت
ِ
آن و در انطباق با اين تحوالت در روابط مالکيت و ديگر روابط اجتماعي رخ
داد ،اين بذر ،شکفت و تبديل به روابط ستم گرانه شد.
از گام هاي ابتدايي تا جهش هاي آتي به اين نتيجه گيري جهاني تاريخي اشاره
مي کند« :ضرورت هاي بيولوژيک که مرتبط با توليد مثل هستند ،غيرقابل
تغيير نمي باشند و عواملي ابدي نيستند و در نهايت ،با پيچيده تر شدن سازمان
اجتماعي انسان ،عوامل بيولوژيک موجب محدود شدن فعاليت هاي نيمي از
نوع بشر يا جهت دادن به فعالیت های آن نخواهند شد( ».ص )137
موضوع دیگری که در اين کتاب به طرز قدرتمندي جلوه گر مي شود ،بررسي
تحليل هاي متفاوت (از بيولوژي اجتماعي تا تئوري هاي عام در باره ي طبيعت
انسان و غيره) است .این تحلیل های مختلف سعي مي کنند در مقابل درک
علمي از واقعيتي که بسيار بارز است ،آلترناتيو ديگری بگذارند يا از درک علمي
اين مساله پرهيز کنند .واقعيت اين است :ستم بر زن و کليه ي روابط ستم گرانه
و استثمارگرانه ريشه در شرايط مادي واقعي دارند .اين شرايط مادي محصول
تکامل تاريخي جامعه انساني است .در انتهاي کتاب ،اسکاي بريک به تناقض
مهمي اشاره مي کند :درست در زماني که نياز و امکان محو کليه ي اين روابط
ستم و استثمار موجود است و ضرورت گذر به وراي اين وضعيت به طور عيني و
قدرتمندتر از هميشه خود را طرح مي کند ،به همان اندازه نيز به طور روزافزون
مواجه هستيم با تالش هايي که مي خواهند از اين نياز و امکان روي بگردانند
و توضيحات ديگري براي وضعيت روابط اجتماعي ميان انسان ها که سرمنشأ

دهشت هاي واقعي است بيابند .توضيحاتي که با هر قصد و نيتي داده شوند،
صرفاً به تقويت کليت وضع موجود خدمت مي کنند.
براي اينکه بر اساس اين پايه ي عيني عمل کنيم ،در زمينه ي درک آگاهانه
و کسب توانايي ابتکار عمل آگاهانه کار زيادي در پيش داريم اما در جلو رفتن
و فتح قله هاي جديد با چالش هاي زيادي مواجهيم .الزم است که بر پايه ي
استفادهي پيوسته از يک بينش و روش علمي ،به طور مشخص با به کار بستن
بينش و روش ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخي بدان گونه که تا
امروز تکامل يافته است ،دست به مطالعه و جدال بيشتري در اين زمينه بزنيم
و اين کار را به گونه اي انجام دهيم که به تکامل بيشتر و حتي کيفي آن
خدمت کند.
تکامل در راستای یک خط مستقيم نخواهد بود .مهم است که
در اين جا نيز
ِ
اين مساله را درک کنيم و از تجربه ي تاريخي که در اين جا مرور کردم ياد
ِ
فرصت از کف رفته ي
بگيريم و بر سنتز بيشتر تأکيد بگذاريم .از جمله بر
چند دهه ي گذشته .اين مساله را در خاطره اي که از جلسه ي جنبش انقالبي
جوانان تعريف کردم و جمله ي صميمانه اي که در آنجا گفته شد «اگر مرد
هستيد و واقعاً مي خواهيد راديکال باشيد بايد ياد بگيريد حس کنيد که زن
بودن يعني چه» اشاره کردم .همين طور در نکته ي کلي در مورد اينکه آنچه
زنان دهه ي شصت و هفتاد ،به ويژه جريان هاي راديکال تر آن
توسط جنبش ِ
جنبش به چالش گرفته مي شد و مورد جدل قرار مي گرفت ،حاوي مسائل
حياتي بود که بايد کام ً
ال از آن ها استقبال مي کرديم ،به آن ها مي پرداختيم
و از طريق به کار بست پيوسته ي بينش و روش کمونيستي ،آن ها را به طور
صحيح جذب و سنتز مي کرديم .اما اين کار نشد و اکنون بايد انجام بدهيم و
در انجام اين کار بايد از اشتباهاتمان بياموزيم .ما نمي توانيم به عقب برگرديم
و آن اشتباه  40سال پيش را تصحيح کنيم اما مي توانيم و بايد از آن بياموزيم.
در سال  1970سوزان برانميلر ( )Susan Brownmillerنوشت« :ما نه مي خواهيم
ستمگر باشيم و نه ستمديده .انقالب زنان ،آخرين انقالب در ميان انقالب ها

است 1».اکنون که کتاب ديگر سوزان برانميلر تحت عنوان در زمانه ي ما:

خاطرات يک انقالب 2را مي خوانيم ،واضح است که وي به لحاظ سياسي در
جهت رفرم حرکت کرده است و نه انقالب .حتا در دوره اي که بخشي از خيزش
راديکال تر بود و از آن گونه حرف ها که نقل کردم مي زد ،درک سوزان برانميلر
در مورد «انقالب» بسيار محدود بود .وي تحت تأثير روندهاي متناقض بود.
هم تحت تأثير روندهاي انقالبي بود و هم رويزيونيست .اين تصوير کامل است.
اما تصوير کامل هر چه باشد اهميت خدمات او و امثال او را نفي نمي کند ،به
ويژه در اواخر دهه ي شصت و اوايل دهه ي هفتاد و همچنين مسئوليت ما را
در زمينه ي درک صحيح و سنتز موضوع بسيار مهمي که او با جمله «انقالب
زنان ،آخرين انقالب در ميان انقالب ها است» مورد خطاب قرار مي دهد ،کم
نمي کند.
در اين رابطه الزم است يک بار ديگر بر روي دو موضوع تأکيد بگذاريم.
اول ،رهايي زنان را فقط به عنوان بخشي از يک انقالب واقعي و عميق مي توان
کسب کرد – به عنوان بخشي از انقالب کمونيستي که راديکال ترين انقالب در
تاريخ بشر است ،هدفش رهايي کل بشريت است ،جهش تاريخي است به وراي
کليه ي اشکال ستم و استثمار از طريق دگرگون کردن و تغيير کليه ي شرايط
مادي و ايدئولوژيکي که ستم و استثمار را توليد کرده و تقويت مي کنند .دوم،
يک مؤلفه ي اساسي و تعيين کننده از آن انقالب ،مبارزه براي رهايي کامل زنان
است .بدون اين مؤلفه ،آن انقالب هرگز به اهدافش نمي رسد.
از اين جا مي رسيم به نکته ي بسيار مهمي که در مقاله ي پايان يک مرحله،
آغاز يک مرحله ي نوين در مورد تضادهاي حل نشده در سوسياليسم گفته شده
1- Susan Brownmiller« ,Sisterhood Is Powerful: A Member of the Women›s Liberation Movement
Explains What It›s All About »,New York Times Magazine ,March 15, 1970. Cited in Ariel Levy,
)Female Chauvinist Pigs, Women and the Rise of Raunch Culture( Free Press, 2005

ِ
مؤنث سلطهطلب ،زنان و عروج فرهنگ هرزگي»:
پيوند خواهري قدرتمند است ... .نقل شده در کتاب «خوکهاي
در نقد زناني که تحقير زنان را از طريق پورنوگرافي و ديگر جوانب «فرهنگ هرزگي» گسترش ميدهند.

)2- Brownmiller ,In Our Time: Memoir of a Revolution( Dell Publishing, 1999

است .آنچه در آنجا گفته شده است بيان اين درک است که مبارزه براي رهايي
کامل زنان بخشي سرنوشت ساز از «آخرين انقالب» خواهد بود .به عبارت ديگر،
مبارزه براي رهايي کامل زنان نه تنها در به پيش راندن و به جلو پرتاب کردن
مبارزه ي انقالبي براي سرنگوني حاکميت سرمايه داري-امپرياليستي ،مؤلفه اي
حياتي خواهد بود بلکه در ادامهي انقالب در خود جامعه ي نوين سوسياليستي
و به پيش راندن اين جامعه بر جاده اي که به هدف غايي کمونيسم مي رسد
نيز مؤلفه اي حياتي است .نکته در آن است که در ميان تضادهاي حل نشده اي
که در جامعه ي سوسياليستي باقي هستند و مي توانند نيروي محرکه ي به
جلو پرتاب کردن انقالب باشند ،ادامه ي مبارزه براي رهايي کامل زنان يکي از
تعيين کننده ترين جوانب و تبارزات آن خواهد بود.
بايد بدانيم که کل اين فرآيند در خط مستقيم تکامل نخواهد يافت و تداوم
مستقيم تئوري جنبش کمونيستي و تجربه ي جامعه ي سوسياليستي
ساده و
ِ
نخواهد بود .بلکه الزاماً فرآيندي پيچيده تر و بسيار غني تر خواهد بود و نيازمن ِد
آموختن از تجارب ،تحليل و نظريه پردازي هاي بسيار بزرگ تر خواهد بود.
تجارب و تحليلهايي که در هر يک از چشم اندازهاي مختلف انجام شده و در
نهايت نقطه نظرات طبقات متفاوت را نمايندگي مي کنند .همه ي اين ها را بايد
پوشش داد و در برگرفت و در همان حال از طريق به کاربست بينش و روش
کمونيستي سنتز کرد.

به عنوان جمع بندي :کليه ي مطالبي که گفته شد
تأکيدي است بر ضرورت گسست ها و جهش هاي بيشتر
ِ
پراتيک هدايت شده
در حيطه ي تئوري و در حيطه ي
توسط آن تئوري .در زمينه ي رهايي زنان به مثابه ي
بخش تعيين کننده از انقالب کمونيستي و دست يافتن
به «چهار کليت» در کامل ترين شکل آن؛ تأکيد است بر
لزوم به کاربست کامل تر و منظم تر روش و رويکرد سنتز
نوين در رابطه با اين مساله و بر اين پايه دست زدن به
پيشرفت هايي که به طور عاجل طلب ميشوند.

انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست .لنینیست .مائوئیست)

