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 رانيا ياسالم يجمهور در شاغل زنان تيوضع

 يعموم طيشرا

ت يجنس يمات برمبنايتنظ. مردانه است يران به طور سنتيدر ا که بازار کار

ن يبد. دود کرده استزنان را مح يکار يمقرر شده  بازار کار، شانس ها

م يرمستقيم و هم غيض مستقيک تبعي ،يسنت يفرهنگ يرفتار يق الگوهايطر

 ياشتغال زنان به طور نسب. زنان در بازار کار فراهم کرده است يرا برا

 يز، محدود ميشرفت ناچيبا امکان پ يشغل ياز فرصت ها يبرتعداد اندک

ا در بخش خدمات يولت بعنوان کارمندان د ياکثر زنان به طور رسم. شود

درآمد مردان % 01حدودا  يدرآمد زنان در بخش خصوص. کنند يکار م

موارد  يست، و د ربعضيهمه زنان و مشاغل ن ياما مسلما مطلق و برااست 

 . شتر باشد اما استثنا استيتواند ب يز درآمد زنان مين

است  کساني، يکسان در خدمات دولتيکار  يه برايکه دستمزد پا يبا وجود

کسان کمتر از همکاران يض، در کاريل تبعين بخش بدلياما بازهم زنان در ا

زنان دوبار بزرگتر از مردان  يبرا يکارينرخ ب. مرد خود درآمد دارند

ن ياعالم شده است، ا% 0041 يرسم يکاريکه نرخ متوسط ب يدر حال. است

د توجه يبا. است% 2241زنان جوان  يو برا% 3142زنان در کل  ينرخ برا

کار  يا در جستجويکار يژه زنان بيکاران و به ويب يکرد که به طور سنت

ست يون ها زن در ليليق مين طريکنند و بد ينم يخود را به ادارات کار معرف

ن مساله يد ايشا. که عمال بدنبال کار هستند يرند در حاليگ يکاران قرار نميب

 يل اجبار به رفتن سربازيز صدق کند اما بدليمردان ن يکمتر برا يتا حد

؛ يبانگ مرکز: منبع.) شود ياز مردان در سن کار فراهم م يستيمعموال ل

 (0231بهشت يارد

 0230م که در سال ينيب يم ميبه مساله کار زنان نگاه کن يخياگر از نظر تار

ن رقم دو يا. بود% 00ش از يران بيه، نرخ اشتغال زنان در ايبعنوان سال پا

 يزنان شاغل در بخش ها يتوده ا يل اخراج هايبه دل 0231م ايسال بعد از ق

نرخ اشتغال زنان در  يدولت يبراساس آمارها. سقوط کرد% 2مختلف، به 

در . ديرس% 01گر به يد يا بنا برقوليو % 0340باال رفت و به  0231سال 

 23ران از يت ايسال گذشته جمع 21 يعنين دو سال مورد نظر، يفاصله ا

ش از دوبرابر سال مبدا، اما اشتغال يب يعنيد يون نفر رسيليم 13ون به يليم

کاسته شده را با  يق که تنها درصد هاين طريبد. مواجه بود% 1زنان با رشد 

 .ن کرديگزيجا يت امروزيتوجه به جمع
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 يمختلف اقتصاد يبخش ها ياشتغال زنان برمبنا

فر از زنان بکار ن 242224111اکنون تعداد  يدولت يآمار يبراساس داده ها

. کنند يکار م يا خصوصي يمختلف عموم يآن ها در بخش ها. اشتغال دارند

از بخش  يط کار زنان به طور نسبيشرا يا دولتي يدر بخش عموم

ن بخش بازهم يسه با همکاران مردشان در ايبهتر است، اما در مقا يخصوص

رند يگ يار مض قرين بخش هم مورد تبعيآن ها در ا. ط کارشان بد استيشرا

 .شود يو با آن بدتر برخورد م

کنند که شامل کار در کارگاه  يکار م يديزنان شاغل در بخش تول% 3240

د يپوشاک، در تول يديتول يشاغل در کارگاه ها 01کوچک با کمتر از  يها

، و يد مواد غذائيو در مراکز تول يکيد لوازم الکترونيش، در توليلوازم آرا

با توجه به . بکار اشتغال دارند يکيو در کار تکن يتائروس يدر کارگاه ها

ن ير پوشش قانون کار قرار ندارند، دستمزد ايکوچک ز ين که کارگاه هايا

 ين مييتع يخصوص يآن ها توسط کارفرما يط کاريزنان کارگر و شرا

ک تا دو سوم  درآمد يکه خود  يرسم يحداقل دستمزدها ين حتيبنا برا. شود

آن ها از  يست و دستمزدهايآن ها صادق ن يجامعه است، برا ن فقريتع يبرا

با . است يت قانونيکارشان نامطمئن و بدون حما. ر استين تر و متغييآن پا

. شوند يهم م ين کارگران مجبور به خود استثماريا يرواج دستمزد قطعه ا

 يو زبان يو خشونت جسم يآن ها در کارگاه ها در خطر سوء استفاده جنس

خانواده دم  يا حفظ آبروي ياز ماليل نيکارفرما قرار دارند و اغلب بدل توسط

ان شده است که از طرف يبارها از طرف زنان کارگر ب. آورند يبرنم

با يتقر. د شده اندير آن اخراج تهديو در غ يکارفرما به داشتن رابطه جنس

 .دهند يل ميکوچک را زنان تشک يشاغالن کارگاه ها% 31

 يانجام م يتوسط زنان روستائ يروستائ يکار کارگاه ها% 33ش از يب

ن زنان نان آور خانواده هستند، اما ياز موارد ا ياريکه در بس يدر حال. رديگ

 ين کار زنان بعنوان کمک خرج به همسر و خانواده محسوب ميبا وجود ا

رد و به يکه براساس آن کارگر تحت پوشش قانون کار قرار گ يشود نه کار

 يا حتيرد و يو حقوق کار تعلق گ يماريو ب يبازنشستگ يه هامياو ب

 ين زنان مورد توجه قرار ميکه ا يتنها جائ. به خودش داده شود يدستمزد

ران است ياشتغال در ا يباال بردن آمارها يران برايرند در مرکز آمار ايگ

ون ها زن و يليم.  يليشود کار بدون مزد فام يز ذکر مياما در همان جا ن

ون کارگاه يليکوچک در دو م يو شهرها يبخشا کودک در مناطق روستائ

تعلق  ين کارگاه ها به جهاد سازندگياکثر ا. مشغول بکارند يدست يباف يقال

که زنان  ييدر روستاها. است يا بخشا متعلق به بخش خصوصيدارد و 
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اسم  به ثبت رسانده اند، مدارک نه به يباف کارگاه خود را بعنوان تعاونيقال

 . خود آن ها بلکه به اسم همسرانشان صادر شده است

نفر از  20111است که شامل % 2بنا برآمار  يکيمشارکت زنان در کار تکن

از  يديده سال گذشته، شکل جد يط. شود ين بخش ميون شاغل ايليک مي

ن يزنان در ا. معروف است يافته که همان کارخانگيپنهان رواج  يکارصنعت

 يو با دستمزد يررسميبه طور غ يمختلف اقتصاد يها کار توسط بخش

زمان کار مشخص . ستين يکه قانون يکار. شوند ياندک بکار گرفته م

چ حقوق يرد و هيگ يت قرار نميدر برابر خطرات کار مورد حما. ندارد

ار گسترده است و از صنعت ين بخش کار بسيا. شود يکار شاملش نم يقانون

ک تا يع الکترونياژ قطعات کوچک تا صنامونت يبرا يل سازياتومب

جات و يانواع حبوبات و سبز يپاک کردن و بسته بند يسوپرمارکت ها برا

و دوخت  ي، سنگ دوزينه کاريآ يبرا يکوچک لباس دوز يکارگاه ها

 .رهيکراوات و غ

آموزش، بهداشت، مغازه ها،  يعنيزنان شاغل در بخش خدمات % 01

در بخش آموزش . قات بکار اشتغال دارندير تحقو د ينظافت، انجام کار خانگ

% 30که قبال  يدهند در حال يل مين بخش را تشکيکارکنان ا% 03زنان 

ط مجبور به ين شرايل ايبدل. کنند يد کار ميط فشار شديآن ها در شرا. بود

 يدر مدرسه کارشان، نحوه . شوند يدوگانه م يو برخوردها يخودسانسور

مستقر در  ياسباتشان با هم توسط جاسوسان دولتپوششان، برخوردها و من

ل عدم توجه دولت به ساخت مدارس يبدل. شود يرنظر گرفته ميمدارس ز

 يرقابل استفاده شدن مدارس قبليت و کهنه و غيد با توجه به رشد جمعيجد

س يتدر يتوانند در آن بخوب ياد است که نميتعداد شاگردان در کالس چنان ز

ر بخش يوارد، سطح دستمزدها در بخش آموزش از سان ميگذشته از. کنند

ن سبب يبه هم. ک بام و دو هوا وجود داردين تر است و ييپا يدولت يها

بهتر  يک دستمزد عادالنه و زندگي يکارگران بخش آموزش همواره برا

ران است  و يا يفعال مبارزات ياز بخش ها يکين بخش يکنند و ا يمبارزه م

 .ا در زنداننديا از کار اخراج شده اند ين ها از آ يهم اکنون تعداد

مار به پرستار يسرانه ب. دهند يل مين بخش بهداشت را زنان تشکيشاغل% 31

ن يا. د کار چند پرستار را انجام دهديکه هرپرستار با يباالست به نحو يليخ

 03تا  03ک پرستار بود اکنون به يتخت به  3برابر با  23سرانه که در سال 

 يافته نشان ميق انجام يک تحقي(. ر کل خانه پرستاريدب) ده استيتخت رس

هزار  311از به استخدام يت، نين وضعيدر ا يجاد بهبود اندکيا يدهد که برا

مارستان يپرستار در ب 0114111اکنون تعداد . ن بخش استيد در ايشغل جد

. کنند يکار م ينفر در بخش خصوص 214111و  يدولت يک هاينيها و کل
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با کمبود پرسنل مواجه اند که ده ها  يدر حال يمارستان ها و مراکز بهداشتيب

 -کار هستند ين بخش بيده اير افراد آموزش ديار و سايهزار پرستار، به

وجود  يکارين بخش بيا يل کرده هاين تحصيد در بيگو يگرچه دولت م

ن، رايل با وجود سرکوب و خشونت و فشار حاکم در اين دليبه هم. ندارد

سال گذشته اعتصاب  01 يار رزمنده اند و در طيکارگران بخش بهداشت بس

 .ش برده اندياحقاق حقوق خود پ يرا برا يمهم يها

بزرگ و  يشهرها يزنان بعنوان فروشنده در فروشگاه ها و مغازه ها

، يريبا آغاز قدرت گ ياسالم يجالب است که جمهور. کنند يکوچک کار م

د که کار زنان در آشپزخانه، ترو ين دين زنان و با ان کرديبا هدف خانه نش

شود، زنان شاغل  يخشک کردن کودکان و خدمت به مردان خالصه م

کار و به حساب خود روانه آشپزخانه کرد، اما زنان خود را به يرا ب ياريبس

ل کردند و نه تنها در ادارت بلکه در يو به جامعه تحم ياسالم يجمهور

 ين بخش کار زنان در شهرهايارد شدند، اما در اهم و يسنت يبازارها

کنند اما در  ياغلب تمام وقت کار م. دارد يار ناگواريط بسيکوچک شرا

اغلب . ن بار کوچکتر از آن استيديا چنير  حداقل دستمزد يآمدشان ز

، يکاريمه بيبه آن ها ب. ن بخش قرارداد کار مکتوب ندارنديکارگران ا

قرار  يرد و در خطر سوء استفاده جنسيگ يلق نمتع يو بازنشستگ يبهداشت

 ياس از جمله در فروشگاه هاين زنان کارگر در قياز يبخش اندک. دارند

در  يت زنان کارگر فروشنده و منشيوضع. )دارند يت بهتريبزرگ وضع

 (يجاد تشکل کارگريکمک به ا يبرا ي، کمبته هماهنگارانيکام

زنان کارگر بصورت مستقل عمل  در بخش نظافت و کمک کار خانه معموال

 يابيمثال کار ياز آن ها توسط شرکت ها ير بخشيسال اخ 01ا در يکنند  يم

 يا حتياجاره انسان ها به مراکز کار  يکه در ازا يمعروف به آدم فروش

کنند،  ين کارگران را تصاحب ميز اياز دستمزد ناچ يافراد، بخش قابل توجه

ن کارگران موفق به عقد قرار ياز يش کوچکتنها بخ. شوند يبکار گمارده م

. دارند يو بازنشستگ يمه بهداشتيجه بيشوند و در نت يداد کار با کارفرما م

نه تنها در  يژه دختران جوان در خطر سوء استفاده جنسين بخش و بويزنان ا

 يدر محل کار در خانه ها ين خشونت جنسيشرکت مورد نظر بلکه هم چن

 . مردم قرار دارند

 يبنا برتجربه شخص. دهند يل ميقات را زنان تشکين بخش تحقيشاغل% 21

باال  يالت دانشگاهين بخش که به اصطالح افراد با تحصيخود من، در ا

رند و نسبت به يگ يض قرار ميمشغول بکارهستند باز هم زنان تحت تبع

 .کنند يافت ميدر يهمکاران مردشان دستمزد کمتر
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 گريو زنان د

ميليون زن خانه دار را اضافه کنيم که چندين کار را  01باال بايد به ليست 

باهم در خانه انجام مي دهند و جاي چند کارگر کار مي کنند؛ يعني کار 

پرداخت نشده خانگي، کار مراقبت و پرورش کودکان، و کار مراقبت از 

سالمندان و بيماران در خانواده و مهم تر کار بازتوليد نيروي انساني به نفع 

همه اين کارهائي را که زنان بدون مزد در خانواده انجام مي دهند . سرمايه

وظيفه جامعه است که مراکز نگهداري و .  جزو کارهاي اجتماعا الزم است

بيماران را مورد . مراقبت از سالمندان را بطور آبرومندانه برقرار کند

و مهد کودک ها،  با ايجاد کودکستان ها. مراقبت نيروهاي تعليم ديده قرار دهد

 . کودکان را زير پوشش بگيرد

کار کشاورزي را انجام مي % 31تا  31ميليون زن درمناطق روستائي بين  1

کارگران سکس را اغلب زناني تشکيل مي دهند که نان آور اصلي . دهند

خانواده اند يا زنان و دختراني هستند که به دليل فقر يا رفتار بد و تبعيض در 

خانه فرارکرده اند و به دليل نداشتن حمايت مالي دولتي مجبور به  خانواده، از

به گفته آقاي فريد مدير امور آسيب ديگان اجتماعي در . خود فروشي شده اند

کارگران جنسي را زنان متاهل تشکيل مي دهند % 31گزارش ايسنا؛ بيش از 

به  .که بخشا صرفا به خاطر مسائل اقتصادي به اين چرخه وارد مي شوند

گفته سعيد مدني تحليلگر مسائل اجتماعي در ايران در مصاحبه با روزنامه 

مارس  . سال کاهش يافته است 00شرق، سن کارگران جنسي به کمتر از 
3103  

 

 

متعلق به ائتالف زنان  3103مارس  2اين مقاله براي چاپ در روزنامه 

 . چاپ رسيدکه فشرده اي از آن به . هانوفر به زبان آلماني نوشته شد
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 زنان جنبش درون بحران اي" بحران" از رفت برون

برون رفت از  يما زنان برا يراه حل پنج ماده ا "با عنوان يمطلب

منتشر شد و  يفر از زنان فعال مدنت 34 يه با امضايروز دوشن !"بحران"

ران تعداد يزنان ا يهمکار يت شبکه سراسريتاکنون بنا بر اطالع سا

 . دينفر رس 323به  امضاها

را ممکن است يت امضا کنندگان ندارد زيبه کم ين جا کاريبحت من در ا

ن نظر موافق را يکمتر يتوده ا يجمع يشنهادات بنا برروانشناسين پيبهتر

 يمساله بر سر محتو.آن اذغان آورند يجلب کند و تنها بعدها توده ها به درست

زم ياز دوستان عز يارياگر بس يدهد حت يه را ارائه ميانياست که ب ينظر

ن دوستان است نه يز با ايسخن من ن يرو. ا امضا کرده باشنديه يآن را ته

 .شناسم يکه نم ييامضاها

خود ما هم با  يگر همان سکه است که زمانيد يرو ين برخورديدوستان چن

از آن  ييز جزيرفت و خود ن يکه برزنان م ياز ستم. ميکرد يم يآن باز

م مساله يزنان پبش آمد گفت يمساله پوشش اجبار يوقت. ميديپوش يم م چشميبود

م اما يد و روا بود با آن مبارزه نکرديست، و چنان که بايزحمتکش ن يتوده ها

. وه خود با آن در آفتادنديژه زنان و دختران جوان بشيزنان همان توده ها بو

تحت  يطبقه ا اج نه مفهوميداد و احت يفقر م يمان معنيزحمتکش بودن برا

 يگريز ديخود مالک چ يا فکري يديکار  يرويکه جز ن يطبقه ا. استثمار

ش يکه برا يمتيخود به هرق يگذران زندگ يست و مجبور است آن را براين

مان با زوربازو و چکش و سندان يهنوز کارگر برا. باشد بفروشد يمشتر

 يمعن يورژوازو خدمات را با واژه خرده ب يشد و کارگران فکر يم يتداع

در  ين سبب وقتيبه هم. نداشتند يگاه طبقاتيچ جايز هيکاران نيم و بيکرد يم

ش آمد که بخش عمده آن را زنان ياخراج کارمندان و معلمان پ 0233سال 

ن يا به قول مسئوليهزار معلم اخراج و  11ورش يک يدادند و در  يل ميتشک

م يديد يم يآن ها را کسانف ين تعريشدند در بهتر يپاک ساز ينظام آموزش

ر و يبگ. کردند يده و از منافع طبقه کارگر دفاع ميکه از طبقه خود بر

از ماها را روانه خارج از کشور  يعده ا 11ه دهه ياول يسال ها يببندها

ات، ينم نم باران واقع. ميدانست يدو آتشه م يست هايخود را کمون. کرد

ن يا يکسوياز. در آن پر بسوزاند يوسآن که ققن ين آتش را افسرد بيجا ايتدر

گر يد. ميال و دم و اشکم شدي يب يريم اما شيخاکستر سرد دوباره سر برآور
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به  يت طبقاتيم بدون هويزن بود. م و نه از طبقه کارگرينه از زحمتکشان بود

 . يمفهوم مارکس

اش دو دهه هم قد نداد و به روز  يرا که عمر مبارزات يم جنبشيکرد يسع

د يجد ينم و مبارزه طبقاتيآمال زنان جا بز يو زوال افتاد قبله  يگمره 

م که در آن دو طبقه زنان و مردان در مقابل هم قرار يش ببريرا پ يسيالتاس

است  يابد لذا ضروري يوقفه گسترش م ين شان بيب يدارند و شکاف طبقات

پدر  ين جا توجه تئوريدر ا. ه مردان با هم متحد شونديزنان عل يهمه 

د يستم توليت برتر مرد در سيو موقع يد طبقاتياز د يو مردساالر يساالر

در . ستيبرد ن ين ساختار ميد ايت و بازتوليستم ازتقويکه س يجامعه و نفع

د ين مبارزه هم بايبنا برا. زند يت ها را مهر ميت است که موقعين جا جنسيا

ساختار حاکم اش نه شکستن  يبگذرد و ساختار شکن يتيجنس ياز مجرا

ه هم و به يشترعلياستثمار ب يکه مردان و زنان را برا يه داريستم سرمايس

ست که طبقه يمهم هم ن. کشاند بلکه مبارزه با معلول است يرقابت باهم م

در آن مارگرت تاچر، ملکه . از اضداد باشد يزنان مجموعه ا ين کمانيرنگ

 ينمونه ها.... نتن و يلک يالري، انگال مرکل، هيده دستجرديزابت، وحيال

ک ي يموفق زنان در کنار زدن مردان باشند و آرزو شود که کاش هر کشور

از طبقه  يندگان بخشينما يالريکه انگال و ه ييانگال مرکل داشته باشد گو

! کنند يم يندگيه داران، که منافع زنان را نمايستند و نه منافع سرمايحاکم ن

چپ آلمان در  ينست هايم با نسل جوان فما يم که در همکاريد بگوياما با

نم بلکه يب ين که نميرا نه ا يش ضد طبقاتين گرايمختلف چن يپروژه ها

 هيانيم به بيبرگرد. کنم يبرعکس آن را مشاهده م

ف يآن تعر يدهند برا يم يه پنج ماده ايانيب يو موسو يدوستان اگر کروب

، فاطمه، يمحمد، عل) ج تنات پنيدارند و حتما خواهند گفت با تمسک به عنا

ن که يدر جواب به سئوال ا يموسو) ما مطالبات جنبش سبز( نيحسن و حس

اد آور اهل ين که سبز رنگ اسالم است و ياول ا: ديگو يچرا جنبش سبز، م

ز يعز ين وجودهايات اير موارد با عنايم و سايم کرده ايرا تنظ.....( ت و يب

اند نقش مخرب اصالح طلبان را که در تو يم ياما چه کس. ن خواهد شديتام

م و امروز خود يدينام يبرال ميه داران ليندگان سرمايام آن ها را نمايآستانه ق

راهه بردن آن ينامند در خاموش کردن آتش انقالب و به ب يم يمذهب يرا مل

 ينيکه خود را در پناه خم يهمه خطوط يد که سعيآ يادتان مي. فراموش کند

کال شدن آن بود و ياز راد يريان دادن به جنبش و جلوگيد پاقرار داده بودن

ت يم را دست نخورده تصاحب کنند و امنين سرکوب رژيخواستند ماش يم

جامعه را  يرگ اقتصاد يستيبا يدر وهله اول م. ندين نمايه را تضميسرما

م که چگونه گام اول را يديد. رنديگر را بگيمات ديتصرف کنند و سپس تصم
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ثبت  يالح کارگران نفت آغاز کردند و افتخار آن بنام نهضت آزادبا خلع س

د به يکش يز نفس ميام نيکه هنوز بعد از ق ير جنبشير مسييتغ يسپس برا. شد

را آنان به يورش بردند زيق وزارت کار يگر از طريد يکارگران بخش ها

 يپاسپس . حاکم وافق بودند يه داريه سرماين طبقه عليت مبارزه متحد اياهم

ده بود و يم به بن بست رسيگر رژيکه د يد درست در زمانياصالح طلبان جد

ت يان آمد که حمايبه حکومت ادامه دهد، بم يقبل يوه هايتوانست با ش ينم

م يها را داشت و توانست خطر بحران را موقتا از رژ يقبل يا علنيو  يضمن

 يزشيمهار خ يراب يآن ها را با ورود موسو يوين سناريدتريو جد. دور کند

خطر آن را احساس کرده بودند با هدف  يخود بو يکه آن ها با شامه قو

 يهمواره جناح ها. نبود يپس اتفاق تازه ا. صحنه آمد يستم بروينجات س

ک يستم با هم يحفط س يم برايک رژيمختلف حکومت حول اهداف استراتژ

ن اخنالف يتفاقا اک ها با اختالف داشتند و اياگر در تاکت ينظر بودند، حت

 ين روند بيا شما ازيآ. اور برون رفت موقت از بحران بوديک همواره يتاکت

م که يده اين چرخش ها ديار ازير بسيدر ده ساله اخ! مسلما نه. دياطالع بود

ها  يتيها و اکثر يتوده ا يعنيسم راست يرفرم يشود آن را به پا يگر نميد

رم حضور را کنار گذاشت و گام جا شيسم در جنبش چپ تدريرفرم. نوشت

تواند  يب راست برداشت و نشان داد که او هم ميرا در مقابل رق يبلند يها

 . گرفته شود يبباز

ه خود يانيبودن ب يماده ا 3 يبرا يفيد و چه تعريستاده ايدوستان شما در کجا ا

شما . ديده يمطالبات زنان را در کجا قرار م ير مطالبات و حتيد و سايدار

که  يموضع کسان يو کروب يموسو يماده ا 3 يه يانيد که در بيسينو يم

شما از  يچه انتظار يراست. شود يده نميهستند د يرات ساختارييخواهان تغ

 يراتييا همواره گفته اند که تنها خواهان تغينان به صد زبان گويد؟ اينان داشتيا

همان . هستند ياسالم يبازگشت به دهه اول حکومت در نظام جمهور يبرا

 يمان، دهه يسوراح شده رفقا يه جسدهايسال نو با هد يک هايتبر يدهه 

در زندان ها، دهه سرکوب همه  يدر جبهه ها و کشتار سراسر يونيکشتار مل

و  يدهه سرکوب و مهار جنبش کارگر. دهه فرار و مهاجرت. جانبه زنان

دهه . گريد يدوا يکارگران به جبهه ها و دهه هزاران درد ب ياعزام اجبار

 .هيگر سرمايد يک رويش ينما ي

 رفت در يمان و حضورمان همانگونه که انتظار ميخواسته ها "د يگوئ يم

 را دريهم نبود ز يگريانتظار د. ه ها مالحظه نشده استيانين بيک از ايچيه

 ن سو،يانتخابات به ا يان، از فردايه ها و اعالم مواضع آقايانيک از بيچيه

زنان  يشده بود، به خواسته ها يکه مساله جذب آرا منتف ياناز زم يعني

ان جز بهمراه آوردن همسران ين آقايا قبل ازانتخابات ايآ ."نشده است يتوجه
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نان برنامه يچ کدام از ايا هياز مطالبات زنان ارائه کرده بودند؟ آ يخود حرف

 يآقا يفکرا روشنيآ. ارائه دادند که در آن صحبت از مطالبات زنان نبود يا

 ير چادر حجاب اسالميخانمش در ز يو رنگ يترکمن يبا روسر يموسو

رفرم از همه نوع راست  يندگان روزنه يشد و قند در دل جو ينم ياش معن

د که يانتخابات توهم داشت ين بازيا واقعا شما هم بايآ. کرد يو چپش آب نم

بحران  د؟يم هستيت رژياالن درفکر حل و برون رفت از بحران مشروع

حل بحران از طرف . معترض يم است نه بحران توده هايم بحران رژيرژ

از چرخش  يرياز تداوم جنبش و جلوگ يريم با سرکوب توده ها، با جلوگيرژ

 .ر استي، امکان پذيه داريضد سرما يک راه حل انقالبيآن بسمت  يجيتدر

ه يانيب يموممواد ع يبند باضافه  3ک تکمله کوتاه و مختصر با ينه دوستان 

جامعه  يعموم يحت يگر خواسته هايد يليو چند بند تکم يموسو يماده ا 3

. کار قرار دارند يدر راه حل شما زنان کارگر در کجا. دهد يرا هم پاسخ نم

 يل ميکارکن را تشک 01با کمتر از  ي٪ کارگران کارگاه ها31همان ها که 

ش يب. هم خارج هستند ميرژ يدهند و از شمول همان قانون کار ضد کارگر

 يرويد نيبازتول يبرا يمزد خانگ يون زن خانه دار که کارگر بيمل 31از 

ن يکار هستند و هم چن يروياستثمار ن يه برايسرما ياز آتيجهت ن يانسان

که نه  يدر کجا قرار دارند؟ کارگران يليفام يکارگران بدون مزد کارگاه ها

که ساعات  ي، در حاليبازنشستگ شود و نه يشامل حالشان م يمه درمانيب

 يشتر است و زمان نميز بين يفت کار رسميکارشان در مجموع از دو ش

 يقال يها يحضورشان در تعاون يباف که حت يون زن قاليليک مي. شناسد

زنان معلم که . ابد، در کجا قرار دارندي يز با نام همسرانشان مجوز مين يباف

ا يد حداقل شاگردان دو معلم يست بال کمبود معلم و کالس دريک بدليهر

ن کار طاقت فرسا باضافه کاربدون مزد يبدهند و ا يشتر را خدمات آموزشيب

زنان  يکند در کجا قرار دارند؟ برا يش از موعد فرسوده شان ميپ يخانگ

آن  يمار برايمارستان، سرانه بيپرستار که با توجه به کمبود پرسنل و کمبود ب

ز يناچ يد؟ به دستمزدهايندار يشنهاديران مجاز است پماين برابر بيها چند

د که با يدان يد؟ حتما ميانداخته ا ير است نگاهيآن ها که در حد بخور نم

 يخروج از خط فقر، برا يهزار تومان برا 211انه يوجود صحبت از ماه

شنهاد شما يپ. ن کرده انديهزار تومان تع 310د حداقل دستمزد را يسال جد

کارگران باشد در کجا  يازهاين يکه پاسخگو يحداقل دستمزدن يتع يبرا

 .نوشته شده است

از کشت و داشت و برداشت  ي٪ کار کشاورز31ش از يکه ب ييزنان روستا

فعال شاغل بحساب  يرويبا آن هاست و اصوال ن ييروستا يع دستيو صنا

 يد؟ براستند در کجا قرار دارنيبرخوردار ن ينيچ مراقبت تاميند و از هيآ ينم
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 يب ييايماف يو دختران کارتن خواب که توسط باندها يابانيهزارها دختر خ

 يبرا يزيند چيروبرو يان، با استثمار جنسيحکومت ير پوشش نامرئيگمان ز

ا يندارند و  ير که پناهگاهيدهها هزار زن از کارافتاده و پ يد؟ برايگفتن ندار

کنند و هرلحظه  يم يمکن زندگط مين شرايبا بدتر يدر مراکز سالمندان دولت

ال يهست؟ هزاران زن که از استص ييه شما جايانيمرگ دارند، در ب يآرزو

 يزيپردازند چ يم يکودکان خود به تن فروش ينجات زندگ يو برا ياقتصاد

 ين فشارهايد تريون ها دختر دانش آموز که تحت شديليم يد؟ برايده ايشياند

ت يو محدود يل عدم امکانات ورزشيبدلک هستند و عالوه برآن يدئولوژيا

از عدم تحرک و  يناش يد جسميشد يها يماريدر مدارس به ب يليتحم يها

دچار شده اند چه  يافسردگ يمارين به بيد، و هم چنيت از نور خورشيمحروم

که مورد  ياسير سيل غيبه دال يزنان زندان يا برايد؟ آيارائه کرده ا يزيچ

ر همه يم قرار دارند و در تظاهرات اخيرژ ياسيو س يسوء استفاده جنس

 يرسانه ها از آن ها با استفاده از عنوان زنان بدنام نام بردند، چشم انداز

ده يرا ند يابانيون کودک کار و کودک خيليم ميک و نيد يتوان يد؟ ميدار

تظاهرات زنان در تهران  ياز آنان دختر هستند؟ عکس ها ياريد که بسيريبگ

با  ياز جنبش اجتماع يوند جنبش زنان بعنوان بخشيرت پرا که به ضرو

جنبش  يطه يت مطالبات زنان و قرارگرفتن درحيجهت تقو يجنبش کارگر

ن کاهش مطالبات يد ايکن يا فکر ميد يده ايده بودند را ديرس يه داريضد سرما

کاران يکار که همراه با بيل کرده بيصدها هزار زن تحص يزنان است؟ برا

گفتن  يبرا يزيدهند چ يل ميران را تشکيکاران اياز ارتش ب يمرد بخش

خود آن ها از عناصر  يم که به ادعاياز رژ يد؟ توهم شما به بخشينداشت

حاکم بودند  ياسالم يه دارينظام سرما يو اجتماع ياسيسازمانده نظم س

ن کار شما نطفه توهم يد اينداشته باش ياگر توهم يحت. م استيعظ يفاجعه ا

 .ته استرا بس

ن سئوال ها را تنها در رابطه با مسائل زنان مطرح کردم يدوستان من همه ا

ماده به آن  3شود با  يده است و نميچيد مسائل زنان چقدر گسترده و پينيکه بب

ل زنان يد مسايدوستان من هم معتقدم که با. ها پاسخ داد و پرونده اش را بست

ز يارزه کرد تا جامعه نيش ميظه برادر هرل يان کرد و حتيرا به هزار زبان ب

 يت جامعه را شامل مياز جمع يميشد، چرا که نينديبه آن آگاه شود و به آن ب

ه به لرزه در آمده يسرما ياسيکه نظم س يشود اما راه حل آن درست در زمان

ز يبه جان هم افتاده اند و توده ها ن يو حکومتگران به صورت کم سابقه ا

محض و سرکوب  يحقوق يسال ب يشده و در مقابل سز يرشان لبريکاسه ص

 3ست که با ين ين سادگين گونه و به ايان زده اند، ايدست به شورش و طغ

زنان با  يحقوق يه همه اشکال بيد مبارزه عليبا. ديايماده سروته اش هم ب
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ن يا. گر در جامعه در هم ادغام شوديد يها يحقوق يب يهمه  يمبارزه برا

ست و به يم نيدر رژ يکتاتوريک ديوه بورکراتياز ش ينها ناشها ت يحقوق يب

ا فالن ي يزدي، مصباح ي، رادان، مرتضويگر افراد؛ مجتبيا ديفرد رهبر 

ه است که به لباس يسرما يکتاتورين ديشود ا يج ختم نميفرمانده سپاه و بس

 يکتاتوريها از د يحقوق ين بيا يهمه . دهد ين و آن خود را نشان ميا

 يابزار ممکن بهره م يکه از همه  يا يکتاتوريد. ه در جامعه استيسرما

س خانه کارگر مازندران تا يرئ يم به صحبت هايانداز يم ينگاه. ديجو

ک چهارم يدستمزد کارگران تنها : "د يگو ياو م. موضوع روشن تر شود

درصد کارگران مشمول قرار  13ا ي. دهد يآنها را پوشش م يمخارج زندگ

ن وضع در همه يا". ندارند يت شغليو امن ين اجتماعيت هستند و تامداد موق

 يتوان گفت وقت يچه م. محض است يکتاتورين ديا. ران حاکم استيا يجا

ست و زن و دخترو ير نيبخور و نم يک زندگي يفت کار هم پاسخگويدو ش

 يم يمجبور به خود فروش يکمک به گذران زندگ يپسر خانواده برا يحت

بنام  يک رابطه اجتماعيف مساله زنان با مساله يد چقدر ظرينيب يم. شود

خورد که حاصل آن استثمار وحشتناک طبقه کارگر است  يوند ميه پيسرما

ر خط فقر ي٪ جامعه در ز21ز و شمول يناچ ين دستمزدهايکه خود را در ا

 يعنيک محور ين مطالبات را حول يد همه اين بايبنابرا. سازد يان مينما

در  يه داران گفت که حتيطبقه کارگر گرد آورد و به سرما يه ايات پامطالب

د شده توسط ما يد از آن ارزش تولين مطالبات بايط و هم اکنون همه اين شرايا

ازده دوازدهم يو  يپرداز يدوازدهم را بعنوان دستمزد بما م کيکه تو تنها 

که  يمطالبات. ودن شي، تاميکن يکار پرداخت نشده ما را بنفع خود مصادره م

توان آن ها  ياست و به اختصار م يضرور يسته انسانيشا يک زندگي يبرا

که آنان  ين حداقل دستمزد ماهانه کارگران براساس ثروتيتع: ن گونه آورديا

و اختصاص سهم ( «يد ناخالص داخليتول»)د کرده اند يجامعه تول يبرا

پرداخت . رفاه آنان و يسطح زندگ ين ثروت به ارتقاياز ا يشتريهرچه ب

 يکه کارگران برا يسال از محل ثروت 02ر يماهانه ثابت به تمام افراد ز

معادل  يو پرداخت دستمزد ين رفتن کارخانگياز ب. د کرده اندديجامعه تول

 يبرا يشغل يجاد فرصت هايا. دستمزد کارگران شاغل به زنان خانه دار

و  يدکودک، سالن غذاز خوررخوارگاه، مهيگان چون شيرا يزنان و امکانات

کار و سکونت تا  ير در محل هايخانه به صورت گسترده و فراگ يرختشو

در  يض جنسيرفع هرگونه تبع. فراهم شود يشدن کارخانگ ينه اجتماعيزم

ن مربوط به کار، ازدواج، انتخاب همسر، طالق، يموردزنان از جمله قوان

ن با مردان در تمام زنا ي، حضانت، ارث، شهادت، و برابريچند همسر

لغو هر نوع قرارداد استخدام موقت و پرداخت به . يفريو ک ين مدنيقوان
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از  يد و شرطيچ قيتمام افراد جامعه بدون ه يبرخوردار. موقع دستمزدها

ات و مطبوعات، ينشر يان، آزاديده و بيعق يل آزادياز قب ياسيس يها يآزاد

 يو تظاهرات و آزاد ييمايتجمع و تحصن و راه پ ياعتصاب، آزاد يآزاد

 يش جنسيچون پوشش، انتخاب همسر و عدم دخالت در نوع گرا يفرد يها

و  يه داريجاد هرگونه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايا يآزاد. افراد

مراقبت . همه يگان برايبهداشت و دارو و درمان را. طبقه کارگر يسراسر

ه مسکن يته. کودکان لغو کامل کار. گان از همه سالمندان و معلوالنيرا

. شهروندان يبرا يو وسائل خانگ يو ارتباط يمناسب با تمام امکانات رفاه

آموزش . کار يگان در محل هايرا ياب و ذهاب و غذايس اياستفاده از سرو

 ... گان در تمام سطوح و يو پرورش را

ه خود يانيب يدر انتخاب نام برا. ديگذاشت يشتر وقت ميب يدوستان کاش کم

حل بحران  يزنان برا يماده ا 3ه يانيد و آن را نه بيکرد يم يشتريب دقت

 ياز مطالبات زنان نام گذار يبخش يه ما زنان امضا کننده برايانيبلکه بنام ب

 . ديکرد يم

 3101ه يژانو 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زنان هيعل خشونت با مبارزه يجهان روز بهانه به

 !"زنان هيعل خشونت به نه "

Nein zur Gewalt gegen Frauen und Mädchen! 

     Say No to Violence against Women!    
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  Unite to End Violence against Women! 

ا، يپاتر يکن، سه خواهر به نام هاينيدوم يدر جمهور 0311نوامبر سال  33

مالقات همسرانشان روانه زندان بودند  يرابال که برايا ترزا مينروا و ماريم

ن سه يا. دنديلو به قتل رسيکتاتور رافائل تروخيد يمخف يروهاينتوسط 

 يکتاتوريه حکومت ديعل" ژوئن 00جنبش "خواهر همراه همسرانشان در 

ر و آزاد شده يآن ها بارها دستگ. کردند يم ياسيت سيدر کشورشان فعال

پروانه "ن سبب، سمبل مبارزه شده بودند و مردم آنان را به نام يبه هم. بودند

 In the Time of " رماني به نام ا آلوارزيخول. شناختند يم" ها

the Butterflies ( "در روزگار پروانه ها)  در باره زندگي آن ها

توسط فيوچر فيلم بصورت فيلم تلويزيوني در  3110نوشت و کتاب در سال 

ن و يالت يکايست آمرينيزنان فم ن کنگره ي، در اول0320در سال .آمد

 يکه برا ين سه خواهر و همه زنانياد ايا، به يکلمب يبوگوتاب در يکارائ

کنند  يبرخوردار از حقوق برابر مبارزه کردند و م يک نظم اجتماعيجاد يا

 ير آن شده اند و ميو غ يانواع خشونت اعم از جنس ين مبارزه قربانيو در ا

تخاب ان" ه زنانينه به خشونت عل" ين المللين روز به عنوان روز بيشوند، ا

ن عنوان ين روز را با ايز اي، سازمان ملل متحد ن0333سپس، در سال . شد

مختلف جهان برنامه ها و  يرفت و بعد از آن هرساله زنان کشورهايپذ

 يون هاينه حقوق زنان در اکسينه و در زمين زميمطالبات خود را در ا

گر يد يدر بعض. کنند ينارها و جلسات بحث و گفتگو اعالم ميو سم يابانيخ

ر و با انواع يدستگ  يگر با خشونت دولتيد ين رابطه زنانياز کشورها در هم

از حقوق  يگر حرفيشوند تا د يمواجه م يو اجتماع يدات حقوق فرديتحد

 يروهاين خشونت ها نياما هم. زنان و خشونت در جامعه مطرح نشود

 .آورد يدان مبارزه ميرا به م يشتريضدخشونت ب

ز در مورد يه زنان را با هر رفتار خشونت آمينت علسازمان ملل خشو"

ا يا درد و رنج شود، يو  يا رواني ي، جنسيب جسميت که سبب آسيجنس

ق ييمورد تض يو هم اجتماع ينه فرديق زن را چه در زميها و عال يآزاد

 ." کند يف ميقراد دهد، تعر

 خشونت در جامعه. وند استيخشونت با قدرت و سلطه در جامعه در پ

در جامعه است که در  يه داريامد تسلط مناسبات سرمايجه و پيموجود نت

دولت، همان گونه . دهد يسطوح مختلف و با اشکال متفاوت خود را نشان م

خشونت . است در خدمت طبقه حاکم يله ايان کرده است، وسيکه مارکس ب

کنترل  ريکند تا جامعه را ز يدا ميت پين در مجلس قانونيق قوانياز طر يدولت

به  رنده خشونت ين اساس، موسسات و ابزار به کار گيبرا. داشته باشد

 يا گروه هايه افراد و يعل ي، آشکار و مخفيررسميو غ يصورت رسم
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شود به زندان ها،  ين مورد ميدر ا. شوند يجاد ميا کل مردم ايو  يمردم

ن يبمانند دور يمراقبت مخف يو آشکار، دستگاه ها يمخف يتيامن يروهاين

ا کنترل ارتباط ي يمانند استراق سمع تلفن يکي، کنترل الکترونيمخف يها

ج و لباس يمانند بس يشبه نظام يره، انجمن ها و گروه هايو غ يکيالکترون

ا ين خشونت يضد ا يروهايخشونت معموال با خود ن. ها اشاره کرد يشخص

ظاهرات کند که خود را در اعتراضات و ت يجاد ميمقاومت را ا يروهاين

 ياز ابزارها يدر خشونت دولت. دهد يژه در جوانان نشان ميبه و ياسيس

ت يشود تا به خشونت مشروع ياستفاده م ره يو غ ي، مالي، مذهبيفرهنگ

ان فرهنگ و سنت و مذهب و يداده شود و مسببان خشونت به عنوان ناج

 يم يز معرفي، ضدقانون و فرهنگ ستيان خشونت به عنوان خاطيقربان

 .وندش

 يعيو سپس طب يروزانه و عاد يخشونت به امر يه داريدر مناسبات سرما

شود و در همه سطوح  يل ميتبد  سلطه در جامعه يبرا يو ضرور يو دائم

تقابل کننده با خشونت  يروهايد و درهر جا که نيگشا يراهش را م ياجتماع

. شود يد ميولد و بازتيندارند، تول يا سازمان مدافع قدرتمنديف هستند و يضع

گاه و يبه پا يق خشونت ساختارين طريبد. ن زمره قرار دارنديزنان در ا

شود اما متاسفانه در  يل ميگر خشونت تبديانواع د يريمرکز شکل گ

ه زنان، تنها به خشونت اعمال شده به زن يقات مربوط به خشونت عليتحق

 يبه عنوان ن رفتار رايشود و ا يتوجه م  خانواده يا اعضايتوسط همسر 

 .پردازند ينند و به آن نميب ياز مناسبات سلطه و قدرت در جامعه نم يبخش

شود  يبرطبقه کارگر اعمال م  خشونت است که يمثال، استثمار نوع يبرا

جاد شده توسط کارگر، توسط يا ين که ارزش اضافيآن عالوه برا يکه ط

 يرويرفتن نل يشود، شدت آن سبب تحل يه دار تصاحب ميسرما يعنير يغ

ن که توان يکارگر را از ا يشود و از نظر روح يز ميکارگر ن يجسمان

رد ين کار را بگيا يرا ندارد که جلو يا تشکليرا ندارد و  ين دزديمقابله با ا

 يشترين خشونت در مورد زنان کارگر شدت و حدت بيا. سازد يفرسوده م

 يبرا ييوان کاالبه عن يه داريرا زنان در ساختار سلطه سرمايدارد، ز

کار  يرويا نيسکس و  يا خود به عنوان کااليگر و يد يمصرف کاالها

ط کار، در برابر کار برابر يط محين جا، در شرايدر ا. شوند يده ميارزان د

از خشونت  يناش يعموم ين فرسودگيا. کنند يافت ميدر يدستمزد کمتر

 يد تر ميوش آن ها شدبر د يشان با گذاشتن بار کار خانگيه بازهم برايسرما

ض هم چه در سطح خانواده و چه در محل کار و در کل ين تبعيبنابرا. شود

از موارد و کشورها  ياريدر بس. ه زنان استيخشونت عل ياجتماع نوع

اما در . دهد يضات وجود ندارد اما در عمل خود را نشان مين تبعيقانونا ا
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هم دارد و معتبر  يجنبه قانونض يران تبعيل ايگر از کشورها از قبيد ياريبس

به طور مثال، همواره . شود يده ميهم تراش يه قانونيش توجياست و برا

 يخارج يکه با مرد يزن. شود يمال ميضات پاين تبعيحقوق زنان با ا

کودک خود  يکند برا ياگر در کشور خود زندگ يتواند حت يازدواج کند نم

و  يدارد و زن فقط زحمت بارداررا کودک به مرد تعلق يرد، زيشناسنامه بگ

سال و پسر را  1تواند دختر را تا  يرد مياگر طالق بگ. کشد يمراقبت را م

رد ياگر شوهرش بم. بر آن ها ندارد يتا دوسال نزد خود نگه دارد و بعد حق

توانند قانونا بچه را از مادر  يبچه ها به خانواده شوهر تعلق دارند و آن ها م

آزارد،  يشتر از شالق خوردن زن را ميضات صدها بار بين تبعيا. جدا کنند

. گذارد يچ کس آن را به حساب خشونت نميکند اما ه يم ير و متالشيتحق

 . ه زنان استيمحض عل ين خشونت قانونيا

همسردار  ياگر زن. ه زنان، سنگسار استيعل يگر خشونت قانونياز موارد د

انت يند که زن به او خت کيرا دوست بدارد و شوهرش شکا يگريمرد د

شود و  يهم صورت نگرفته باشد، زن سنگسار م ياگر واقعا عمل يکرده، حت

شود و حق زن  يمعترض نم يکس. تواند او را ببخشد يتنها مرد است که م

مرد مقبول است و اگر هم  يبرا ياما چند همسر. دانند يانتکار را مرگ ميخ

ن رابطه را يتواند ا يکند مرد مت يرابطه داشته باشد و همسرش شکا يبا زن

شود اگر زن هم  يد چه ميگو ينم يکس. مستحکم تر کند يبا ازدواج قانون

و اصوال  . که دوست ندارد جدا ومساله مختومه اعالم شود يبتواند از مرد

ابد و چرا خط قرمز برمجازات اعدام و ي يچرا همه دعواها با مرگ خاتمه م

 . شود يلغو نم يرانسانين مجازات غيخورد و ا يمرگ نم

دهد حق مرد برجسم  يکه اجازه عمل به مرد م يگر خشونت قانونيمورد د

حق مرد است که . شود ين مشخص ميزن است که به عنوان حق تمک

ل خود ينداشته باشد، م يبه رابطه جنس يلياگر زن تما يهروقت بخواهد حت

ن يحت تمکينص ن حق آن چنان مقدس است که زن اگر بايا. را ارضا کند

. ندازديرون بيت از خانه بينکرد مرد حق دارد او را کتک بزند و در نها

حت قرار يهمواره مورد نص  دهيب دين زنان کتک خورده و آسيازا ياريبس

او را به  يدر دادگاه قاض. شود يعصبان نکنند که مرد  يرند که کاريگ يم

اه به خانه بخت يچادر س د که زن بايگو يسنت به او م. کند يق مين تشويتمک

د يند بايگو يافراد خانواده م. شود يد از آن خارج ميرود و با کفن سف يم

و حس  يبا فشار و خشونت روان يخشونت جسم. خانواده را حفظ کند يآبرو

ز پنبه يآهن ن ين خشونتيبا چن. شود يل ميچ بودن تکميو ه يکس ير و بيتحق

 . خواهد شد



 

 19   مجموعه مقاالت

19 

دردفاع از   -همسر، پدرو برادر -حق مرد  يگر خشونت قانونيمورد د

حق کشتن  يعنيناموس و پاک کردن دامان شرافت خانواده از لکه ننگ 

شود و  يا بخشوده مين موارد، قاتل زن يدرا. ا خواهر استيهمسر، دختر و 

دفاع ازخود  يبرا ياما اگر زن. شود يمواجه م ار سبک يبس يا با مجازاتي

حق دفاع از زنان به  يعنين يا. قاتل اعدام خواهد شدرا بکشد به عنوان  يمرد

زنان . مردان خانواده سپرده شده است و زن خود حق دفاع از خود را ندارد

 . شوند يهرساله به علت دفاع از خود کشته م يشماريب

و  يقا فرديمحروم کردن فرد از حقوق دق يگر خشونت قانونيمورد د

رپا گذاشتن حق انتخاب پوشش ين خشونت زيمثال بارز ا. اوست يشخص

مه ي، زندان، جريرين با دستگيمع ياجبار به پوشش اسالم. زنان است يبرا

، با حمله يسرکوب جنب يروهايافته ني، شالق خوردن، حمالت سازمان يمال

مختلف گشت وکنترل کننده و ضابط زنانه و مردانه  يروهايو ن يد پاشيو اس

ن پوشش تن دهند و يد از ترس به ايا باي زنان. شود يل ميتکم يابانيخ يرسم

ن انتخاب و يا يهر دو سو. رون برونديا هر روز با ترس خشونت از خانه بي

   .ترس، خشونت به زنان است

 01کمتر از  يدارا يران حذف کارگاه هايدر ا يگر خشونت قانونيمورد د

ن يا ت کارگرانين که اکثريبا توجه به ا. کارگر از پوشش قانون کار است

افته و يسازمان  يورشين مصوبه يدهند، ا يل ميکارگاه ها را زنان تشک

و  ين قانون کل زندگيخشونت با ا. ژه زنان بوديه کارگران و به ويعل يقانون

او را هدف حمله  يش روانيو آسا يکارگر، سالمت جسم  زن يکار  ندهيآ

که  ياج به درآمديتل احياز او را به دل يو امکان سوء استفاده جنس  قرار داد

 .افت، افزوديشتر کاهش ين قانون هرچه بيبا ا

مانند  يدر جوامع. گر از خشونت برزنان، ترس از خشونت استيمورد د

 ين کودکيبه دختر از سن. آزارد يران ترس از خشونت روان زنان را ميا

از . ش متناقض استيکه برا يترس. کند يشود که با ترس زندگ يآموخته م

ل مهربان اند و دوستش دارند اما يند که پدر، برادر و مردان فاميب يم يطرف

 ين ترس حتيو ا. کنند يق ميگر ترس از مردان را به او تزرياز طرف د

. کند يجاد مين زن و مرد اشکال ايبا بيک رابطه متقابل زيجاد يبعدها در ا

 که جان و روان زن را خواهد يخطر ين ترس نه براين است که ايدرد ا

 . رديگ يانجام م يحفظ شرافت خانوادگ يآزرد بلکه برا

ه زنان، ختنه زنان است که به طور گسترده در يگر خشونت علياز موارد د

ز يران نيدر ا. شود يده ميد ييايآس يکشورها يو بعض ييقايآفر يکشورها

 يعنين يا. شود يده ميخوزستان، لرستان، کردستان و هرمزگان د يدر نواح

لذت ببرند بلکه فقط  يزنان تا زنان نتوانند از رابطه جنس يجنس يناقص ساز
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زانه، ين عمل زن ستيمتاسفانه در ا. مردان باشند ياز جنسين يابزار ارضا

 يم يرا باز ييل فرهنگ حاکم نقش عامل اجرايژه مادران به دليزنان و به و

 که در يون زن در جهان ختنه شده اند و با وجوديليم 001-031. کنند

ون يلين امر قانونا ممنوع شده است اما باز هم سه مين کشورها اياز ياريبس

 .دختر هر ساله در معرض خطر آن قرار دارند

ه زنان در همه کشورها و در همه اقشار طبقات يد متذکر شد که خشونت عليبا

افته توسط وزارت خانواده در يق انجام يک تحقيطبق . کاربرد دارد ياجتماع

 يسالگ 01ق از سن يهمه زنان مورد سئوال قرار گرفته در تحق ٪ 33آلمان 

ا در يدر محل کار، مدرسه  يک بار مورد مزاحمت و آزاد جنسيحد اقل 

 ييکايدرصد زنان آمر 23تا  03. قرار گرفته اند يل حرفه ايمحل تحص

ه يثان 02در هر . رنديگ يتوسط همسران خود قرار م يمورد خشونت جسم

٪ زنان 21در افغانستان . شوند يخشونت م يمله قربانحا يک زن و حتي

ک سنت يان خشونت هستند و سوء استفاده از زنان در آنجا به صورت يقربان

از آن  يواقع يران آمار رسميبا وجود گسترش خشونت در ا. درآمده است

خانواده دم  يو از ترس آبرو ياز زنان بنا به سنت جار ياريبس. وجود ندارد

و سرنوشت کودکان آن ها را مجبور به   ياقتصاد يپناه يا بيد و آورن يبرنم

شوند  يم يبرند و شاک يکه به قانون پناه م يشتر زنانياما ب. کند يتحمل م

شنهاد گذشت از طرف يو پ يدادرس يا زمان طوالنيو  يتوجه يل بيز به دلين

دهد  يآمار نشان م. شوند يد ميت نااميحاصل بودن شکا يس دادگاه و بيرئ

 .دهند يل ميرا زنان تشک يان خشونت خانگي٪ قربان 31که 

 3113نوامبر  30

 *رانيا در زنان يها سازمان و زنان جنبش خچهيتار

ران مورد توجه قرار يه در ايمساله حقوق زنان تنها از اواخر دوره قاجار

ت ين زمان موضوعيز ازيمربوط به زنان ن يجه سازمان هايگرفت در نت

 .پردازم يآن ها م يکه به طور مختصر به معرفافته است ي

ز خواسته ها يکردند و گاه ن يفعاالنه شرکت م ياجتماع يزنان در جنبش ها

در زمان به قدرت . ز درمد نظر داشتنديو مطالبات مربوط به زنان را ن

 يبا چشمداشت ها يحيمس يمذهب يون هايسين شاه قاجار ميدن ناصرالديرس

جاد مدارس اقدام کردند تا يآن ها به ا. وانه شدندران ريبه ا ياستعمار

س مدارس سوا از يو تاس يغ کنند اما مساله آموزش عمومينظراتشان را تبل

که در  يدا کرد بنحويگاه خود را پيآن ها در جامعه جا ياهداف استعمار

را صادر کرد اما  يس مدارس عموميحکومت دستور تاس 0213/ 0330سال
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خ فضل اله يش. با آموزش زنان مخالفت کردند ينيدن زمان مراجع يدر ا

ن شرع اعالم يزنان را مخالف قوان يک فتوا سواد آموزيبا صدور  ينور

 . کرد

به . فعال بودند يموجود اما زنان در مسائل اجتماع يبا وجود مخالفت ها

ران که يل کرده در اياز نادر زنان تحص يخانم استرآباد يب يطور مثال ب

زگان در خانه خود در تهران قبل يه دخترانه را بنام مدرسه دوشن مدرسياول

ون قرار يد روحانيس کرد که کارش مورد انتقاد شدياز انقالب مشروطه تاس

 يهجر 0202در سال  ياو در بروشور. گرفت و مجبور به بستن مدرسه شد

ن ياو در ا. دهد يفرهنک نظم مردساالرانه را مورد انتقاد قرار م يقمر

زنان،  ين نوع پوشش زنان توسط مردان، مساله کارخانگير از تعبروشو

 يران صحبت ميدر ا يه زنان و فقر توده ايت آموزش زنان، فشار عليممنوع

ران را يت ايمجلس نوشتند و در آن وضع يبرا ين سال زنان نامه ايدر ا. کند

 يماندگ برعقب يليران بعنوان دليط زنان در ايسه کرده و به شرايبا اروپا مقا

ه يز که زنان را علياز تبر ييک زن روستاينب پاشا يا زي. ران اشاره کردنديا

ه حکومت يسپس عل يه فساد ماليس و عليران و انگلين ايب يامضا قرار رژ

 .کرد يسازمانده

 رانيمهم و شناخته شده زنان در ا يسازمان ها

 :زنان يبيه غياتحاد

 يآن ها در نامه ا. کردند يت ميفعال يل قانون اساسير و تکمييتغ يآن ها برا

ندگان يبکند نما يتواند کار يکنند که اگر مجلس نم يشنهاد ميبه مجلس پ

سند ينو يآن ها م. ف را به عهده زنان بگذارندين وظاياستعفا کنند و انجام ا

ن مصوبه شما کجاست؟ عدالت شما يقوان. ب کنديد قانون تصويمجلس با

ک يران کدام يا قانون، در ايحاکم است  يدکامگا خويک کشور يکجاست؟ در 

 يح مين را تصحيد، ما قوانيوجود دارد؟ چهل روز مملکت را به ما واگذار کن

لوها را يدر س. ميبر ين ميو فشار را ازب يخودکامگ يسرچشمه ها. ميکن

ز را يآب مشروب تم. ميکن يس ميتاس يبانک مل. ميکن يمردم باز م يبرو

. ميکن يز ميابان ها و کوچه ها را تميهمه خ. ميکن يممردم فراهم  يبرا

م يده يم و سپس استعفا ميکن يم و شهردار انتخاب ميکن يس ميتاس يشهردار

 . ميکن يه کارها را به شما واکذار ميو بق

 يک شبکه زنان درست کرد و زنان را در شهرهايزنان  يبيه غياتحاد

ز توسط يکه تبر يزمان. دنمو يانجام اعتراضات سازمانده يمختلف برا

کمک  يمحاصره شد، زنان به اشکال مختلف به جبهه انقالب يدولت يروهاين

آن ها . آن ها با لباس مردانه در جنگ شرکت کردند و کشته شدند. کردند يم
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 ياز استقراض خارج يريو جلوگ يس بانک مليتاس ينت آالت خود را برايز

 . ه کردنديهد

زنان  يران سازمان هاين مجلس در ايتقرار دومبعد از اس 0311/ 0323سال

ماتوم دادند، يران التيس به ايه و انگليکه روس يزمان. افتنديدر تهران گسترش 

د يتوان يندگان گفتند که اگر شما نميزن مسلح به مجلس رفتند و به نما 211

د، مردم اقدامات الزم را انجام خواهند داد و روز يف خود را انجام دهيوظا

آن . بزرگ فرستادند يبه همه شهرها ياعتراض خود به صورت تلگراف بعد

ن کوشش ها ياما با وجود همه ا. م کردنديس را تحريو انگل يروس يها کاالها

 .نداشتند يزنان خود حق و حقوق

 :انجمن نسوان وطن

. ران بوديزنان در ا يگر از سازمان هايد يکيس شد يگم تاسيتوسط آغا ب

و  ياز استقراض خارج يريدفاع از استقالل کشور، جلوگن انجمن ياهداف ا

در  ينه حقوق زنان حرفيدر زم. بود يداخل يديتول يغ مصرف کاالهايتبل

 .ان نبوديم

ن يس شد، اوليدر تهران تاس 0311/ 0323زنان که در سال يانجمن آزاد

زنان را  يو اجتماع ياسيسازمان زنان است که به طور خاص حقوق س

عضو آن بود ( تاج السلطنه) ن شاهياز دختران ناصرالد يکي. کند يمطرح م

 . ست شدياليکه بعدها سوس

 :ات زنان اصفهانيه

 يتوسط خانم دولت آباد 0312/ 0321گر سازمان ها بود که در سالياز د

بنام زبان زنان داشتند که توانست سه سال  يآن ها روزنامه ا. س شديتاس

روزنامه آن . کردند يغ ميرا تبل يموکراسسم و دياليآن ها سوس. منتشر شود

 . س ممنوع االنتشار شديران و انگلين ايه موافقنامه بيغ عليها تبل

ژه يران بويا يرو يار مثبتير بسيتاث 0301/  0331هيانقالب اکتبر در روس

 يدر بندرانزل 0330/ 0211آن ها در سال. ران داشتيجنبش زنان در ا يرو

 . جشن گرفتندزن را  يمارس روز جهان 2

 :ک سعادت نسوانيپ

 ياجتماع يس شد و در رابطه با برابريدر رشت تاس 0330/ 0211در سال 

زنان  يبرا يسواد آموز يآن ها کالس ها. کرد يت ميزنان فعال ياسيو س

 .س کردنديرا تاس ييسواد؛ مدارس دخترانه و کتابخانه هايب

 :زنان يمجمع انقالب

س شد و در يراز تاسيساله در ش 02ختر ک ديتوسط  0331/ 0211در سال

. کرد يت ميه حجاب فعاليزنان و عل يبرا يحقوق يو برابر يرابطه با آزاد
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را بنام دختران  يت ممنوع شد اما آن ها مجله اين انجمن بعد از سه ماه فعاليا

 . شماره ارائه دادند 1تا 

س يران تاسيز در اين يگريد ين سازمان انجمن ها و سازمان هايعالوه برا

ت زنان موثر يانجام دادند و در ارتقا دانش و وضع ياديز يت هايشد که فعال

ت يکال در وضعيرات راديين کوشش ها منجر به تغيچ کدام ازيبودند اما ه

 . ران نشديزنان در ا يتوده ها يکل

  ياسالم يزنان در جمهور يت سازمان هايوضع

و  يبا هرگونه جنبش اجتماع خود را يس دشمنياز آغازتاس ياسالم يجمهور

تنها دو هفته بعد از کسب قدرت . ژه جنبش زنان نشان داديو بو ياسيس

 ين حمله خود را با اعالم حجاب اسالمياول ياسالم يم جمهوري، رژياسيس

ن دستور بپا خاستند و اعتراض يه ايزنان عل. ه زنان آغاز کرديعل ياجبار

 يد بود اما اکثر سازمان هايه حکومت جدين اعتراض عليکردند که اول

ن بود که مساله يل شان ايتحل. ت نکردندين حرکت زنان حماياز ا ياسيس

ست و زنان کارگر به هر حال با چادر در جامعه يپوشش مساله طبقه کارگر ن

 ياز پوشش برا ين امر فقط نوعيروشن شد که ا يبزود. کنند يرفت و آمد م

 ين حلقه اجتماعيف تريست که از ضعا يست بلکه آغاز فشار عموميزنان ن

 يم: کرد يت همزمان دو هدف را دنبال مين دستور حاکميبا ا. شروع شد

 يرا کار خانگيزنان به خانه و آشپزخانه بازگشت داده شوند ز يستيبا

بود و  يضرور يکار آت يرويد نيبازتول يپرداخت نشده آن ها برا

 ين بمعنيکرد و ا يمعاف من مورد يفش در ايران را از وظايا يبورژواز

گر يبود به د ين امر اخطاريدوم ا. آن ها بود يبرا ييون ها صرفه جويليب

 .ياجتماع يجنبش ها و گروه ها

ران يژه زنان در ايخواه و يافته برابريج جنبش سازمان ين زمان هيدر ا

و  ياسيت سيچ گونه فعاليست که زنان هين ين معنيوجود نداشت اما بد

 يبا مطالبات عموم ياسيس يک جنبش عمومين زمان يدرا. اشتندند ياجتماع

ر يغ يزيچ ياسين سيما بعنوان فعال يوجود داشت که برا يو اقتصاد ياسيس

ران جوان بود و صدها هزار فعال يد در ايرا جنبش چپ جدينبود، ز يعاد

سم، جنبش ياليدر رابطه با سوس يوسته بودند که اطالعات کميجوان به آن پ

 .آن ها داشتند يجهان ي، جنبش زنان و دستاوردهايرکارگ

در . داشت يک سنت طوالنيران يچنان که در باال ذکر شد جنبش زنان در ا

 يهمکار يمختلف يو انقالب ياجتماع ير زنان با جنبش هايسال اخ 031

زنان در انقالب . ژه خود را نداشتنديکردند اما صدا و مطالبات و

ار فعال يران بسيا ين حرکت مستقل بورژوازيلا اوي 0311/ 0323مشروطه

زنان منظور نشد و  يبرا يد حقيجد ين در قانون اساسيبودند اما با وجود ا
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گشتند،  يشان باز م يدوباره به خانه و آشپزخانه ها يستيبا يآن ها م

 يبازهم حت. کردند يت ميد و تربيدادند و بچه تول يرا انجام م يکارخانگ

 . ز نداشتندين نشا يبربچه ها يحق

مت نفت در زمان شاه، ضرورت انطباق هرچه يش قين افزايبعد از اول

از باال فراهم شد و مثل همه  يه داريد سرمايوه توليشترکشور با شيب

ع در مد يصنا يکار ارزان زنان برا يروياز به نين يه داريسرما يکشورها

 ير شاه حق رابا دستو 0200/0313ن سبب در سال يبه هم. نظر قرار گرفت

سال  01به  يسال شرع 3دختران از  يبه زنان داده شد و سن ازداج برا

د به اجرا در آمد يد خانواده و مساله کنترل مواليسپس قانون جد. افتيش يافزا

با ورود زنان به بازار کار و استقالل . ع هموار ساختيکه کار زنان در صنا

ر کرد و زنان خواستار حق ييغت يزنان تا حددود يت اجتماعيموقع ياقتصاد

شرفت شدند با يو پ ي، شغليبه امکانات اجتماع يابيشتر و دستيو حقوق ب

 .دادنند يل ميکار را تشک يرويدرصد ن 02تنها  0231ن در سال يوجود ا

از . رات به حالت قبل بودين تغياما خواهان برگشت همه ا ياسالم يجمهور

ک مادر يک همسر خوب و يک دختر خوب، يک زن خوب؛ يد آن ها يد

 يشان معنيا مرد برايزن مستقل از همسر . يگريز ديد باشد نه چيخوب با

زنان بود که با  ياز داشتند و آن حق رايان نين ميز را در ايک چياما . نداشت

جه به آن دستبرد نزدند يکرد در نت ياسيشد از زنان سوء استفاده س يآن م

سال  03به  02ن آوردن سن انتخاب از يياتش کردند و اصوال با پيبلکه تقو

نداشتند  ياسيس يدختران و پسران نوجوان را که آگاه يرا يون هايليم

سال کاهش دادند و ذهن  3دختران به  يسن ازدواج را برا. مصادره کردند

راهه يف در مدارس به بيشرمانه جشن تکل يش بيساله را با نما 3کودکان 

اعالم کردند و  يعت و ملغيد را مخالف شريوالسپس مساله کنترل م. کشاندند

ران دوبرابر يت ايک ربع قرن جمعيجاد کردند که در کمتر از يرا ا يطيشرا

ان خانواده و مادر يزنان حفظ ک يفه اصليکردند که وظ يغ ميآن ها تبل. شد

کارشان را از دست دادند و نرخ  يشمارين سبب زنان بيبه هم. بودن است

خارج  ين اقدام براياول. ٪ سقوط کرد2٪ مذکور در باال به 02اشتغال زنان از

انجام  ياسيس ياما به بهانه ها 0233/0321کردن زنان از بازار کار در سال 

هزار نفر از زنان مشاغل خود را از دست دادند که  21آن  يگرفت که ط

 نيدر ا. بودند ييها و زنان کارد قضا يو منش يشامل معلمان، کارمندان ادار

 يا حداقل به آن اعتراضيت متفق النظر بودند يحاکم يجناح ها يامر همه 

ران که اکنون يا ياسالم يس جمهورجمهورين رئيصدر اول يبن ينکردند حت

کرد که از  يصحبت م يدارد در آن زمان از اشعه ا يخواه يه آزاديداع

ن يبرابنا . زديانگ يرا بر م يل جنسيشود و در مردان م يزنان ساتع م يمو
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ر يا در غيد به خانه بازگردانده شوند يا بايک جامعه سالم ي يزنان برا

 .ن امر گرفته شوديا يملبس شوند تا جلو يد به لباس اسالمينصورت بايا

 ياسالم يزنان در جمهور يجنبش زنان و سازمان ها

ران به طور مرتب و دائم در يت اياز جمع يمين يعنيشود گفت که زنان  يم

تنها دو هفته بعد از استقرار . ژه قرار دارنديتحت فشار و يسالما يجمهور

را يقرار گرفتند ز ين اسالميه، زنان مورد حمله قوانيد سرمايت جديحاکم

با وجود . گر کارآ تر بوديد يه اکنون از حربه هاياسالم در خدمت به سرما

مبارزه  ن سرکوب هايا با ايمدافع حقوق زنان اما زنان قو يفقدان سازمان ها

محکوم شدند  يمال يمه هاير شدند، به جريآن ها شالق خوردند، دستگ. کردند

ه يآن ها مطالبات خود را در معرض عموم اعالم کردند و عل. م نشدندياما تسل

 يچ کس حقين جامعه هيمبارزه کردند گرچه در ا يها يض ها و نابرابريتبع

 .ل شده استيتبد يهمگان يبه مساله ا يض و نابرابريندارد و تبع

ه يض و به طور مثال عليو تبع يه نابرابريچ گاه مبارزه خود عليزنان ه

 يت ها و سدهايجاد محدوديه ايو عل يو پوشش اسالم يحجاب اجبار

افته يرسازمان ين کوشش ها اما عکس العمل غيا. را قطع نکردند ياجتماع

نان را در درون حرکت ز يزه سازماندهيافت و انگيجا تکامل يبود که تدر يا

جاد شده در يزنان ا ين سازمان هايه جهان نويدر نشر  .انديخود رو

 ين گونه معرفيرا ا يو اجتماع ياسيا سيو  يبا اهداف شغل ياسالم يجمهور

 :کند يم

 ه زنان حقوق دانيران ، اتحادياران ايپرستاران و به يسازمان مل"

 کرد يمنتشر م“ زن ييرها”به نام  يه اين انجمن نشريا.زن  ييانجمن رها 

 يه اياعالم يط 0231ل اسفندماه يت در اواين جمعيت زنان مبارز، ايجمع

“ زن مبارز”به نام  يه ايت نشرين جمعيا.. ت خود را اعالم کرديموجود

 . کرد يمنتشر م

 . ت کردياعالم موجود 31ه در سوم بهمن ين اتحاديا ،ه زنان مبارزياتحاد

ه يانيبا انتشار ب“ زنان ياتحاد مل”ات موسس يه 32ن يفرورد ،زنان ياتحاد مل

 . ت کردياعالم موجود يا

 يله يبه وس 0231ماه  يزنان، در اواسط د يداريت بيجاد جمعيته ايکم

 . ل شديخواه تشک ياز زنان آزاد يتعداد

ت خود را در يفعال 0232ن ماه يته حدود فروردين کميا ؛ته زنان مبارزيکم

 .کردراز آغازيش

 ."ل شديتشک 31بهشت ماه يارددر  زنان مبارز سقز يمعه جا

وابسته بزنان گرچه خود را مستقل اعالم کرده بودند  ين سازمان هاياکثر ا
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 ينه مطالعاتين زميدر ا. فعال بودند ياسيس ياما در واقع بخش زنان گروه ها

ن سازمان ها فعال ياز يکه در آن زمان در برخ يژه زنانيتوسط زنان به و

ن يعالوه برا. شود به آن ها رجوع کرد يوده اند انجام گرفته است که مب

ران تعلق داشتند دو سازمان يشتر به جنبش چپ آن زمان ايسازمان ها که ب

 :ل شده بود که عبارت بودند ازيزنان هم تشک يمذهب

 يه گذاريپا ين تشکل توسط اعظم طالقانيزنان؛ ا يانقالب اسالم يجامعه 

ت مادران يو جمع. شد يتا سالها منتشر م“ ام هاجريپ”ه آن يرشده بود و نش

 .س شديتاس 32ور يشهر 02مسلمان که در 

است ي، در زمان رينيران و مرگ خمين عراق و ايان جنگ بيبعد از پا

انجام  ييک سلسله رفرم هاي 97-1989/  0211-0212يرفسنجان يجمهور

. يکاريقر شتابنده و بو مرگ، ف ينبود جز خراب يزيجه جنگ چينت. گرفت

ق يحقا. ت کشور دوبرابر شده بوديون کشته در جنگ، جمعيليک ميباوجود 

. ح گردديتصح يستيبا يم غلط بود و مياست خانواده رژينشان داد که س

بودجه دولت  يستيبا يم يکته شده بانک جهانيد ياست اقتصاديس يبرمبنا

را  يبانک جهان ياتمام دستورات و راه حل ه يرفسنجان. شد يکوچک م

د و دولت اصالحات يبه قدرت رس يسپس خاتم. رفت و به عمل در آورديپذ

ت شد يتقو يرفته شده دوره رفسنجانيپذ ياستراتژ يدر زمان خاتم. ده شدينام

 . ز از طرف زنان به سطح جامعه کشانده شديط مساله زنان نين شرايو در ا

 يسم اسالمينيفم. ن دوره بوديم اياز سلسله مفاه يمفهوم يسم اسالمينيفم

او  يد جنسيزن دشمنانه حکومت و آپارتا يچهره  يستيبا يفه داشت و ميوظ

ق دهد تا زنان بتوانند ياسالم را با تمدن تطب. م سازديرا بزک کند و مال

ند يگو يآن ها نم. حاصل کنند يو اقتصاد يبه امکانات فرهنگ ياندک يابيدست

سال مبارزه طبقه کارگر، زنان و  31از  شيش حاصل بين اندک گشايکه ا

کنند  ينم يل طبقاتير تحليآن ها خود را درگ. است ياجتماع ير گروه هايسا

و فرهنگ مردساالرانه اش  يه دارينند که سرمايب يو آن را قبول ندارند و نم

نند نه يب يرا تنها در قامت مردان م يآن ها مردساالر. با زنان چه کرده است

 .کارکرد دارد يک رابطه اجتماعي که در يزيچ

 کنند؟ يم يندگيسم را نماينيران فميدر ا يچه زنان

خته از گروه يبهم آم يدارد و ملغمه ا يده ايچيران شکل پين مساله در ايا

ت تا زنان به اصطالح ياز زنان وابسته به حاکم. مختلف زنان است  يها

کرده اند  يوده و همکارار غار بيم يکه با رژ يزنان. يرمذهبيا غيسکوالر 

 يمناسب دارد و م يپاسخ ها يهمه مشکالت اجتماع يمعتقدند که اسالم برا

آن ها معتقدند . ن نوع استيک ازيز يتواند آن ها را حل کند و مساله زنان ن

رد اما رفرم آن ها محدود به يعت رفرم صورت گين شريد در قوانيکه با
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آن ها معتقدند که . ئوال نبردر سيعت را بزياست که اصول شر ينيقوان

د از قران يجد يرين تفسيد بنابرايآ ير مردانه قران ميزنان از تفس ينابرابر

 يه داريو سرما يآن ها همانطور که گفتم جامعه طبقات يبرا. است يضرور

ن ين ازدواج و قوانيخواهان رفرم در قوان يآن ها حت. کند ينم يباز ينقش

 .ستنديز نين نسبت به آن ها نيقوق والدمربوط به پرورش کودکان و ح

خود را در محدوده اصول حقوق بشر  ياسالم يست هاينياز فم يگريگروه د

االت متحده يران در اروپا و اين گروه در خارج از ايا. ر مساله کرده انديدرگ

آن . ار محبوب هستنديخارج از کشور بس يرانيا يست هاينيفم يکا، برايآمر

خارج کشور دعوت  يرانينارها و اجتماعات زنان ايدر سم يسخنران يها برا

 .شوند يم

 ييرفرم ها ياند رو يگروه زنان سکوالر که تمرکز آن ها چنانکه مدع

 يحقوق يض هايسازند و تبع يز را ملغيض آمين تبعياست تا قوان يساختار

 يعاجتما يده هاياز پد ياريآن ها معتقدند که بس. ان دهندينسبت به زنان را پا

 ي، فحشا و ازدواج هايابانيا خيخانمان  يو دختران ب يمانند دختران فرار

داست ساختار مورد ياما چنان که پ. ز استيض آمين تبعياز قوان يناش ياجبار

ن جا به يکه در ا يه داريسرما يعنيد حاکم يتول يوه ينظر آن ها نه ساختار ش

ته شود بلکه ساختار د شکسيضرورت اسالم در خدمتش قرار گرفته است، با

که در  ييرد گويد در آن ها رفرم صورت گياست که با ين اسالميتنها قوان

ده ها وجود ين پديگذرد ا ياز رفرم در آن ها م يشرفته که قرنيپ يکشورها

است رفرم  ير زمانيدانند که د يو اصوال نم. ندارد و کامال حل شده است

د تن کارگران از يآ يش ميپحرف رفرم  يمثبت ندارد و وقت ييمعنا يحت

ن راستا يدر هم. افتد يگرشان به رعشه ميد يترس از دست دادن دستاوردها

م که ينيب يز را ميض آمين تبعيلغو قوان يون امضا برايليک ميگروه زنان 

را از سراسر کشور  يژه زنان و دختران جوانيگرچه توانستند زنان به و

که  يان نشدند و بعد از سال ها، در حالند اما موفق به جذب توده زنيجذب نما

دهند هنوز به حد  يل ميران را زنان تشکيت ايون نفر از جمعيليم 23ش از يب

ن يندارند اما از ا يرا توده زنان گرچه زبانيده اند زينصاب امضاها نرس

 . کنند يزارند و به رفرم در آن فکر نميت بيحاکم

ه تفکر مردساالرانه يد مبارزه علز وجود داريسم چپ نينياز فم يگروه کوچگ

ست زنان چندان نمود يمارکس ين گروه و گروه هايکند اما ا يغ ميرا تبل

 .ندارند يخارج

جاد رفرم در يا يران، برايا جنبش زنان داخل ايزنان  ين گروه هايهمه ا

د ين کدامند و چگونه باين قوانين که ايکنند اما در ا يمبارزه م ين دولتيقوان

روند و آن چه  يآنان راه خود را م. ستنديابند باهم هم نظر و همراه نير ييتغ
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 يزيچ -شدند ياگر موفق به انجام رفرم. دهند يرا که درتوان دارند انجام م

م اما آن چه که واضح يبا آن سرجنگ ندار -تابد يستم آن را برنميکه اکنون س

 يم و نميکن يم يزندگ يدا طبقاتيشد يک جامعه ين است که ما در ياست ا

زن . ميان کنيندارد ب يت طبقاتيکه ماه يم خود را تنها به عنوان زن، زنيتوان

ت زنان تنها و يت و موقعيدر وضع ير واقعييتغ. مطلق، زن ناب وجود ندارد

زوله يک جنبش ايشود و  ير ميامکان پذ يکال ساختارير رادييتنها با تغ

 يحقوق زنان و برا يزه برامبار. ابديتواند به اهدافش دست  يزنان نم

ه يتواند بدون ارتباط با مبارزه طبقه کارگر حول مطالبات پا يزنان نم ييرها

ه يک کالم بدون مبارزه علين مطالبات و در يا يجيآن و تداوم و ارتقا تدر يا

 . جه برسديبه نت يه داريسرما

 3101مارس 

 

رات يير ترجمه تغنوشته شده و د يبه آلمان 3110مقاله مذبور در سال  -*

 .وارد شده است ياندک
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      !*عامه فرهنگ در زن

 يقابل  بررس ي، از ابعاد مختلفيک مساله اجتماعيمساله زن  به عنوان 

خواهد بود، چرا که ما با  ينيما زم يبررس ياما مسلم است که مبنا. است

.  يو آسمان، موهوم  يذهن يم و نه مساله ايسروکار دار ينيزم يمساله ا

 ي، که انسانيچرخد، اما نه انسان به طور کل يمساله حول محور انسان م

ست اش، در يجن ياش بر مبنا يکه زندگ يانسان. شيها يژگيبا همه و يواقع

 . خورد ي، رقم ميطوالن يخيتار يدرازا
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و به . ن بار فرهنگ و باورها را انتخاب کردميزن ا يمساله  يبررس يبرا

. رانيا يب المثل ها و فرهنگ عامه را،  و البته درجامعه طور اخص،  ضر

زن  و مساله ستم  ياجتماع يت اقتصاديکنم وضع يم ين رهگذر سعيدر ا

 .ن  جامعه دنبال کنميبر زن را د ر ا

ف جامع يرا ورق زدم،  تعار ياديز يف ضرب المثل، کتاب هايبه دنبال تعر

ن يافتم، عبارت اند ازايوجو  ن جستيآن چه که در ا ينبودند، اما خالصه 

که در  يتجارب مردم. هستند يبارز هر تمدن يامثال و حکم از نمونه ها: که

 يجيان تدريک جريکنند،  به مرور زمان و در  يم ين زندگيک سرزمي

ر يافراد تاث يدر آمده بر زندگ يرات و احکام کليناآگاه به صورت امثال و تعب

ل، معرف فرهنگ، تمدن و آداب و رسوم ن که  ضرب المثياايگذارد؛  يم

، يق در باره روش زندگياز حقا ينه ايباشد و گنج يک کشور مي

 . دهند يق مربوط به آن ها را نشان مين ها و حقايدستورالعمل ها و آئ

و چه بسا . ات آن ملت استينده افکار و روحينما يضرب المثل ها درهرملت

واوضاع  يزندگ يت فکر و چگونگک مثل،  بتوان به قدريشه يبا شناخت ر

 ياريا ضرب المثل ها به سبب دربرداشتن بسيبرد؛  يپ يو ذوق ملت ياجتماع

باشند، چرا  يق ميدر خور تعمق و تدق يو اجتماع يل گوناگون اخالقيازمسا

 ين دهگذر مشخص مياز يجوامع را تا حدود يها يکه  تحوالت و دگرگون

 .توان کرد

درآن ها  يقيست، اما در مجموع حقاين يد من کافيدف از ين تعاريک ازيچ يه

و   يو اوضاع اجتماع يانگر روش زندگيوجود دارد، معرف تمدن بودن، ب

ن يتع يز قابل استفاده بودن برايبودن، و ن ياجتماع يها يتحوالت و دگرگون

 .را درخود دارد يقيها، حقا ين تحوالت و دگرگونيا يچگونگ

ازفرهنگ غالب درآن جامعه است و  يمعه، بخشمسلما امثال و حکم درهرجا

  -... ن واخالق و عرف و يبه هم راه د -دهد يکه ارائه م يميبا توجه به مفاه

. رديگ يم يطبقه حاکم است،  جا يدئولوژيمسلط،  که ا يدئولوژيدر بطن ا

تحت سلطه، زبان به زبان و  ياگرچه بسط آن نه به اجبار،  که توسط توده ها

آن  يه يکه منشا و هدف اول يه نحويشود  يش برده ميمان به پزمان به ز

 .گردد يمشخص نم

،  يد ذهنين توليوا. انسان ها است يد ذهنيبه هر حال امثال و حکم،  تول

که اگر آن ها را دنبال  يآن ها دارد،  به نحو يت ماديم با فعاليمستق يرابطه ا

د يوه توليکه برخاسته از ش رسد يک جامعه ميدئولوژيستم ايم،  سرنخ به سيکن

 يده هايکه ا  -ده هاين اياما چرا ا. وند با آن استيحاکم و در خدمت  و در پ

ن طبقه يکه به ا يگر انسان هائيان ديا به بيتوسط توده ها   -طبقه حاکم است
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ن يمارکس در ا! گردند؟ يشوند و منتقل م يتعلق ندارند،  به کار گرفته م

 :ديگو يم يلمانآ يدئولوژيباره  در ا

د گرفته ياست که به عنوان عقا يمناسبات مسلط ماد يان آرمانيد حاکم بيعقا"

د و يجه عقايسازد، در نت يک طبقه را طبقه حاکم ميکه  يمناسبات. شوند يم

 ." آورد يآن ها به وجود م يالياست يالزم را هم برا يپندارها

د و يم، توليخود را هم تنظد زمان ي، عقايخين تاريک دوره معيطبقه حاکم در 

 يعني. شود يد حاکم آن دوره مين ها  عقايل هم اين دليبه هم. کند يع ميتوز

د يل توليار دارد،  وسايرا در جامعه در اخت يد ماديل توليکه وسا يطبقه ا

ق يق خود را به عنوان منافع وعاليمنافع وعال. کند يرا هم کنترل م يذهن

را  يد آن هائيق، عقاين طريو به ا. اندازد يا مآحاد جامعه ج  يمشترک همه 

که طبقه تحت سلطه با  يکند؛  به نحو يد اند،  تابع خود ميل توليکه فاقد وسا

 .رساند يم ياريد آن يشد و به بازتولياند يسرطبقه حاکم م

رد، يگ يدر درون خانواده انجام م ينيگز يد وجاين بازتولياز يبخش موثر

 ين کننده دوره هايکه رابطه و مناسبات آن تع  -تيمالکه يکه هسته اول يجائ

ک روند زن و فرزندان به ي يشود و ط ياز آن جا آغاز م  -مختلف است

پنهان، که  ياما بردگ. خيدرتار ين بردگياول: نديآ يمرد خانواده درم يبردگ

ستم يبه عنوان س يستم بردگيس يبه رغم الغا  -ل خصلت پنهان بودنشيبه دل

د تا به امروز کماکان ادامه ين باز توليو به خاطر نقش اش در ا -ديولغالب ت

 .دارد

خ يتار يدانند،  که توانسته ط يم ياجتماع ين نهادهايخانواده را ازمهم تر

ر کرده  اما پا برجا مانده يتغ. پابرجا مانده است يبشر يجامعه  يطوالن

تداومش، و در  حفظ آن و  يشود و برا ين نهاد، مقدس شمرده ميا. است

است يدئولوگ ها، سيکند، ا يستم حاکم ميکه به س يواقع  به خاطر خدمت

ون طبقه حاکم هر دوره درمناقب آن، لزوم  و يمداران، حقوق دانان و روحان

ند، يسرا يشاعران درباره اش  شعر م. پردازند ير افاضات ميتقش آن به تقر

 يش ميرپايد بهشت را به زيلکنند و ک يمادر نمونه و همسر نمونه انتخاب م

د دار بهشت است و خود  به بهشت موعود يد هم مادر فقط کليشا. ) گذارند

را  ينين بهشت زميهرچه هست، اما  مهم آن است که زن کار ا!( ندارد يراه

 .ش ببرديپ يشان به خوب يبرا

 يابد، بررسي يم  تيکه درآن موجود  يد دردرون جامعه ايمساله زن را با

د يوجود دارند،  پس با ي، طبقات مختلفيه داريو چون درجامعه سرما ميکن

را ما يز.  باشد يطبقات يک بررسيتواند  يما ما از مساله زن تنها م يبررس

ن باره به منشا يدرا يطبقات يک بررسي. ميکن يزن صحبت نم ياز وجود کل
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به . شود يستم برزن گذاشته م يکه بنا ييبه آن جا يعنيگردد،  يطبقات برم

 .ديم شنيخواه يمتفاوت يا زن همواره تحت ستم بوده است؟ پاسخ هايآ يراست

ند خدا آدم و يگو يم. شناسند يت  نمين مداران ستم بر زن را اصال به رسميد

خورد  يطان را نميب شياگر حوا فر. داد يازاتيک امتيد و به هريحوا را آفر

گرنه يد ديشا. ر بهشت بودندد هردو کماکان ديکش ينم يو آدم را به گمراه

که درآن چون و چرا  يداشت  و نه مائ ين صورت وجود ميبود به ا ينيزم

به  يد و خورد و وقتيچ يوه ايد، حوا از درخت دانش ميگو يم يگريد! ميکن

کرد و سپس آدم  يافت،  شروع به چون و چرا در کار خداونديدانش دست 

گر يو د. رديازدرخت دانش بهره گبود، اغوا نمود تا  يعيرا که موجود مط

ن ين دو ازبهشت رانده شدند و به زميجه اين دو دانا مشکل بود، در نتيمهارا

 يکي. دا نکننديچون و چرا پ يبرا يدند، تا درتالش معاش فرصتيد گرديتبع

 يلين دليد و سپس از دنده چپ او حوا را و هميد،  خدا آدم را آفريگو يهم م

 يبعض. سبب مواظبت و مراقبت او ازجانب آدم استبر ناقص بودن حوا و 

. دانند يم يدانائ يب آدم برايعمل حوا در فر يمان را  سزايگر درد زايد

ار به طبقات حاکم کمک ياو بس يگاه اجتماعياز مساله زن و جا ينيبرداشت د

کند؛  يستم بر زن نم  يل  مساله يح و تحليتوض يبه ما برا يکرد، اما کمک

را در  ينيو زم يک مساله واقعيم و يهست ينيم، زميآئ يزبهشت نمرا ما ايز

 :به قول حافظ . ميدار يدست بررس

 مقام را  يست زاهد عالين حال نيراز درون پرده  زرندان مست پرس     کا 

 يده ايگرمعتقد است که ستم برزن همواره وجود داشته است و پديد ينظرگاه

درست مانند  ينقش يو الگو. باشد يورمار ديبس يع از زمان هايثابت و شا

زن " عت يطب" مرد و " عت يطب" ق يو ستم برزنان از طر يتيرابطه جنس

ک جو يو وجود  يکيولوژيب ين امر را به تقاوت هايل ايدال. شود يمستدل م

رند،  که مردان در ستم برزنان مقصر يگ يجه ميو نت. دهند ياحاله م يروان

ن يرند و معتقدند، که ايپد ين استدالل را ميها ا ستينيازفم ياريبس. هستند

 .ده استيمردان برزنان و باالخره به سلطه مردان  انجام يرگيمساله به چ

نشان " و دولت يت خصوصيمنشا خانواده، مالک" انگلس در اثرمعروفش 

خوراک وجود  يطبقه شکار و جمع آور يدهد که ستم بر زن در دوره ب يم

گرفت  و  يازها صورت ميبرآوردن ن يد براي، تولن جوامعيدرا. نداشت

. د هم وجود نداشتيو ساده بود، اضافه تول يار ابتدائيد بسيچون ابزار تول

کردند و  يست مينفره ز 01تا  21 يله ايقب يزنان و مردان درانجمن ها

وجود  يت رسميچ گونه موقعين جوامع، هيدرا. استقالل کامل بودند يدارا

. و مستقل بود يل روزمره،  فرديها در رابطه با مسا يريم گيتصم. نداشت

که وجود  يم کاريو تنها تقس. شد يم ميله تقسيقب ين اعضايب يمواد غذائ
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زنان به کار جمع . بود يکيولوژيل بيبراساس مسا يعيم کارطبيداشت، تقس

 يم  -از شکار داشت  يشتريت بيکه در آن زمان اهم  -خوراک يآور

را  باال بودن مرگ و يد مثل آن ها هماهنگ بود؛ زيا نقش تولپرداختند، که ب

 يشد که زنان در تمام دوران بارو يت سبب ميله به جمعياز قبير ونيم

ن مساله يدر بغل داشته باشند، که ا يا بجه کوچکيا حامله باشند يخود  يعيطب

 يمردان به شکار م. کرد يخود شرکت زنان را در شکار با مشکل مواجه م

عدم تکامل و . تند و ابزار شکار و احشام شکار شده به آن ها تعلق داشترف

کردر وبه  يهم راه نم يت چندانين کار را با موفقيابزار شکار اما، ا يسادگ

م کار ين  تقسين رو، اياز ا. شد يمردان منجر نم يبرا يژه ايت ويموقع

 يبه طور جمع له تعلق داشتند ويکودکان  به قب. نداشت يزيض آميتبع يمبنا

شدند و چون مادران کودکان معلوم بودند، آن ها  يو مراقبت م ينگه دار

د ي، زنان به خاطر نقش مهم شان در توليبه طور کل. بردند ينسب از مادر م

 .خوراک بر مردان تفوق داشنتد يمثل و هم جمع آور

ه ک يکشاورز.  ش تر شديمرد ب يها يد، دارائيجا با تکامل ابزارتوليتدر

ل شد و جنگ ها سبب يتوسط زنان کشف شده بود،  به کار مردانه تبد

فروکش  يزتا حدودين يتيازجمعيجه، نيدرنت. دياسرا درکارگرد يريبکارگ

بوجود آمد و  يديجد ي،  مناسبات اجتماعييبا انبوه شدن ثروت و دارا. کرد

قبل   يموضع برترزن دردوره . برتراز زن قرار گرفت يمرد درموضع

که با   -ط به نفع مرد يرشرايکرد، اما برعکس تغ يجاد نميرا ا يله امسا

درجامعه  يدار يرات معنيتغ  -هم راه بود  ييت اوبرثروت و دارايمالک

 ياز پدرم گر نسب و توارثيکودکان د. منسوخ شد يحق مادر. جاد کرديا

" يعت جنسيطب" رات گشت و نه ييتغ يمبنا" تيمالک"ق، ين طريبد.  بردند

" انگلس در. خ گذشته تا به حال را رقم زده استيرات، کل تارين تغيا. مرد

 :ديگو ين باره ميدر ا" و دولت يت خصوصيمنشاء خانواده، مالک

با آن مرد . جنس مونث بود يجهان يخيشکست تار يبرافتادن حق مادر" 

 زن تنزل. ز بدست آورديار زن بود نيخانه را که تا کنون در اخت يفرمانروائ

 ."ديل گرديد مثل تبديافت، برده شد و به ابزارتوليمقام 

جه تک يدر نت. توارث از طرف پدر مستلزم معلوم بودن پدر کودک بود

د يهردوهمسربا يکه برا -  يزنان بوجود آمد، که با تک همسر يبرا يشوئ

 يخود برا يرا مرد عالوه برهمسراختصاصيمتفاوت بود؛ ز  -عمل کند 

. از زنان برده نداشت يدر استفاده جنس يتيرث بر، محدودد فرزندان ايتول

که  يزيچ. مرد بوجود آمد يبرا يزن و چند زن يبرا يق، تک شوئين طريبد

شه يکه ر ياجتماع يس شد،  مساله ايان و ازجمله اسالم تقديبعدها توسط اد

ن امر، اداره يبا ا.  ت شديتثب يداشت، به عنوان حق اله يت خصوصيدرمالک
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ک خدمت يخود را ازدست داد و به صورت  يخانه خصلت عموم امور

 يل شد، که نوعيتبد ين خدمت کار خانگيدرآمد و زن به اول يخصوص

اهم هنوز پا برجاست و يازنقاط دن ياريبود و تا کنون و دربس يخانگ يبردگ

ت ياز و حمايکار دارد، مورد ن يرويد نيکه  در بازتول يبه خاطر نقش مهم

ن يبا ا يز درهم آهنگين يو قانون ينيمراجع د.  باشد يم يه دارينظام سرما

نه، ين زمياطالعات مشروح درا يبرا. کنند يستم موجود عمل ميس

انگلس " و دولت يت خصوصيمنشاء خانواده، مالک" خوانندگان را به کتاب 

" ن قلم در يبه هم ين به نوشته ايش تردر باره کارکرد دياطالعات ب يوبرا

 ياسالم يزنان در جمهور"، تحت عنوان 2شماره " سمياليوسس يمايس

 . دهم يمراجعه م" رانيا

دراز، نهاد خانواده  يزمان. ميگرد يران برمين مقدمه کوتاه به ايبعد از ا

ران به شکل گسترده  پدرساالر وجود داشت،  که اساس آن براقتصاد يدرا

قرار  يقوم يبا مذهب و سنت ها  يحاکم، بود و در هماهنگ يکشاورز

. جنس مذکراستواربود يپدرتبار و  پدرمکان، که بربرتر يخانواده ا. داشت

در سلسله مراتب قدرت، پدردرراس خانواده  قرار داشت و کودکان نام از 

ا دختر ينداشت،  يو واقع يوجود خارج يبه تنهائ يزن گوئ. گرفتنند يپدرم

وجود زن  يتياهم يب. چيگرهي، و ديا مادرمرديو  يا همسرمرديبود  يمرد

، و يران، چه خانواده شهري،  درهمه اشکال خانواده در ايبه لحاظ اجتماع

فه زن بعد از خدمت به شوهر و يتنها وظ. ، مشهود بوديليا اي  يچه روستائ

، عهده يپنهان خانگ يگاريا بي يخصوص يهمان  خدمت کار يعنيکودکان، 

قابل ذکر است،  . ج خانه بودخانه و حساب دخل و خر ياقتصاد داخل يدار

ز توسط زنان انجام ين ياز کارکشاورز ين دوران ها بخش مهميکه در تمام ا

م يو گل يقال يخصوص ي،  و بعد کارگاه هايخانگ يدرکارگاه ها. گرفت يم

دام  يکارها. افتي يبا تمام کار توسط زنان و کودکان انجام ميز تقري، نيباف

ع يصنا. هم برعهده زنان بود يصوالت لبنه محيو ته يليوا يخانگ يدار

ن ها در ياما ا.  زکارزنان بوديره نيوغ ياهان داروئيگ ي، کار جمع آوريدست

 . سه مرد بوديشد و در زمره کمک به ک يوارد نم يمحاسبات اقتصاد

ج يرا يم که در ضرب المثل هايکن ينسبت به زن،  مشاهده م يدين ديبا چن

 يکه اگر زن يشود؛ به نحو يمواجه م يداقبالقبل از تولد با ب يزن حت

اورد، زشت و تنبل شود، مقبوس و ترش يس بيلک و پ يدردوران باردار

ند که حتما دختر يگو ي، کاهل و بدخو باشد، و احتماال فعال نباشد، ميرو

ش ترخود زنان مورد استفاده ين ضرب المثل را  بيمتاسفانه ا. ديخواهد زائ

 .دهند يقرار م
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ند که يگو يد، ميآ يا ميبه دن يکودک مونث ي، وقتيهائ يش داورين پيبا چن

کنند، که هر چه  يشنهاد ميو بعد هم  فورا پ. نبودش بهترازبودنش است

بزرگ  يفرستادن به خانه شوهر آماده کنند؛  چرا که ننگ يزودتراو را برا

ر را در واقع، داشتن دخت. بماند يپدر  يدر خانه  يست که دخترين نيتراز

 :دانند يا هم ميا، که حتا درآن دنين دنيدر ا يه سرشکستگينه تنها ما

 .ا به گوري يا به شويدختر نابوده به، چون ببود  -

 .کو ز مادر نزاد يخجسته زن -

 .چو باشد به جز خاکش افسر مباد  ن گفت دانا که دختر مباديچن -

ن ننگ يدشمنش مهتر بر                  به نزد پدر دختر ار چند دوست  -

 .اوست

ات و چه اندر يچه اندر ح                   ز دختر بد اختر شدم در جهان  -

 .ممات

 .که دفن البنات من المکرمات  ا بده مرگشان از کرميخدا  

ن هردو ناپاک يجهان پاک از                  زن و اژدها هر دو در خاک به  -

 .به

 .ستيد گريبه حالش ببا  ست يد به بيدختر که رس  -

"  ينياوسال که پسرساله ، تو دتر چ: " ديگو يم يلکيک ضرب المثل گي -

ن ضرب المثل، يدرا!". ؟يزائ يآن سال که سال پسراست، تو دخترم"  يعني

ا يبه دن. دهند يح ميرا با دختر دارشدن توض ياقتصاد ياريدرواقع  بدب

داده  يشود، مژدگان يگرفته م جشن. هم راه است يآوردن پسر اما،  با شاد

 .رود يشود و مرد سربلند به خانه م يم

 يبه هر حال، دختر: ن استيا آوردن فرزند دختر چنيبه دن يماجرا يادامه 

به عهده   يد او را برايشود زنده به گورش کرد، بلکه با ينم. ا آمديبه دن

 ياديد زيتاکت دختر يم و تربيدر مورد تعل. ت کردينده تربيف آيگرفتن وظا

و  ي، خانه داري، پارسائيل مربوط به مذهب، پاک دامنيمسا. شود يم

ز به زن خانه،  يمهم ن  يفه ين وظيو ا. د به دختر آموخته شوديبا يشوهردار

فه ين وظي، مهم تريکه بعد ازشوهردار يفه ايشود؛ وظ يمادرسپرده م يعني

فت و عصمت و ل مربوط به عي، مسايد  خانه داريمادر با. اوست  ي

. اموزديرا به دختر ب يباف يو قال ياطي، خي، بافندگيچون گلدوز يهنرهائ

خ هزاران يکه تار يم،  گوئيکن ينگاه م يل آموزشيست  مساين ليبه ا يوقت

ده يو همه آن پد. ميزن يو نقش زن را درآن ورق م ياجتماع يزندگ  يساله 

 ينکته . کمک کرده است م نقش فرودست زنيم، که به تحکينيب يرا م ييها

رد و به يگ ين نقش را خود زن به عهده ميد اين است، که بازتوليتاسف بار ا

ران، از لحظه تولد دختر، به يدرا يهنوز هرمادر. کند يمنتقل م ينسل بعد
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با کار  يکوشد او را از کودک يو م. شدياند يشوهر دادن او م  يچگونگ

با . م امورخانه آشنا کنديو تنط يدار خانه، پخت و پز، شستشو و نظافت، بچه

ن يشريشود و ب ين سبب، چون فرزندان درجه دو برخورد ميدختران، بد

 يف مستثنين وظايپسران اما از. کنند يفا مين برخورد مادران اينقش را درا

رون از خانه يمرد و کار ب يادآورنان آوريد نان، که آن هم يهستند و تنها خر

 :دين باره توجه کنيدرا ييبه ضرب المثل ها. شود يده ماست،  به آن ها  سپر

 .تمام شعور زن در خانه است، اگر از آن خارج شود فاقد ارزش است

 .خوبتر باشد ار که محجوب است  دختر خانه دار مطلوب است

 .رون شد از خانه در گور باديچو ب  گانگان چشم بد دور باديز ب

 . ن چو زنيتو در خانه بنشوگرنه   رد، بزنيچو زن راه بازار گ
 

توجه کند  يل خود به مرديد به مياين. آزاد را ندارد يزن حق عشق ورز

. شود يم ين صورت،  ناپاک و نافرمان و سبب ننگ خانواده تلقير ايدرغ

تحت عنوان  – يو قانون ين صورت پدر و برادر و همسر از حق شرعيدر ا

کشتن او، برخوردار  يعني ن لکه ننگ،يدر پاک کردن ا  -دفاع ازناموس

 . هستند

 يدگر مرد گو الف مرد                      د زنيگانه خنديب يچو در رو   -

 .نزن

 دختر پا شکسته است

 .زن شوخ آفت زمانه بود  زن مستور شمع خانه بود

 .زود دفعش بکن که رنج دل است  زن ناپارسا، شکنج دل است

 .د کفن بپوشانشرخ نپوش  کند بجوشانش  يزن چو خام

 يست دستورين دو نيوگرش ا                ستياصل در زن سداد و مستور

 .است

    .زن خوب فرمان بر و پارسا

   .ستيد زن کند همواره زيپاک با

است و  يفزون تر همان پارسائ             دسترس  يا يزنان را ز هر خوب

 . بس

 .و محبت مرد باشد شه عشقيوسته در اندين زن آن است که پيبهتر

 :ن اوصاف باز هم زن مورد عتاب استيبا وجود همه ا يول

 .ک بادين بد برزن نيکه نفر               قباديچو خوش گفت شاه جهان ک

را يگردد؛ ز يدختران منع م يک و خواندن و نوشتن هم  برايآموزش کالس

ط يشرا  يه گر حاضر به تحمل  اداميشود،  که دختران آگاه شده  د يسبب م

 .ن به نقش فرودست خود نباشند و به  چون و چرا بپردازنديموجود و تمک
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 .اموزيم يريزن را دب

 .آن به يدست خود را قلم کن  زن بد را قلم بدست مده 

 .ه نامهيتا خاتون شود س  ه جامه يزان که شوهر شود س

 بس بود گر کند به دانش زور  کاغذ او کفن، دواتش گور

 .کند ، چه داند کرد ينامه خوان  امه نامه تاند کردن ياو که ب

 .چه حاجت او يزن يتو قلم م  دور دار از قلم لجاجت او

ن گونه يبه ا يچ کاالئيد هيشود، اما در خر يبا زن مثل کاال برخورد م

را  يد صفاتيمورد قبول واقع شود با ين که دختريا يبرا. شود ينم ينيزبير

ن و يتابع ضوابط مع يسنت يبائين زيندام باشد و ابا و خوش ايز: دارا باشد

د، ي، صورت گرد و سفيبلند و مشک يسويل داشتن گيباشد، از قب يمعلوم

د يصاف و سف ياه، دهان کوچک و لبان گلگون، دندان هايچشمان درشت و س

عالوه ! اندازد يد اسب مياد معامله خريکه کل رابطه انسان را ب. . .  و 

 يور پارسائيده و محجوب باشد، به زيد پوشيت، زن  بان مشخصايبرهمه ا

 .آراسته باشد،  و از شوهرش اطاعت کند

 .نا بهيزن زشت رو ناب يشو

به هرحال زن . دختر چشم و ابروست يخانه آب و جاروست، صفا يصفا

 .ملک مرد استيز چون خانه جزو ماين

 .گنج باشد ، پرآکند، زن يکي  زن ياگر پارسا باشد و را

 .ن کمنديمشک يفروهشته تاپا  ژه که باشد به باال بلند يو به

   . يز باشد زنان را بهيبه سه چ

که جفتش بدو خانه آراسته                آن که با شرم و با خواسته است يکي

 .است

 .ش بوديز موين يدگيبه پوش  ش بوديگر که باال و رويسه د

 .ا پادشاهش ريکند مرد درو  زن خوب فرمان بر و پارسا 

 :د يده ايک بار شنين ضرب المثل را حداقل يحتما ا 

خرلنگ و زن زشت و                        ک بار يخداوندا سه درد آمد به 

 طلبکار

خودم دانم خر لنگ و                        خداوندا زن زشت را تو بردار 

 . طلبکار

 

. شود يزن توجه نم ياسته هاها، استعداد ها و خو يبه توانائ يچ مورديدر ه

 ينه اييگردد  و درواقع، آ  ياش تنها با وجود مرد محقق م يوجود حقوق

 يزيفرهنگ مردساالر، زن ست. مرد است يان ساختن خواسته هاينما يبرا
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 يو خواست خداوند يخلقت يزن را امر يرساند که نارسائ يرا به آن جا م

 :نديب يم

 

 .ش کام و زشت و نامنديرا خويزا  نش ناتمامند يزنان در آفر

 .وسته در خفتن و خوردن انديکه پ  د بلند يزنان را از آن نام نا

 .دهيهرگز ند يکس از چپ راست  ده يچپ شده آفر يزن از پهلو

م مرد است، هرچون که يهمان ن         زن ار چه دلبرست و با زر و دست 

 هست 

گردد،  يبا مقاومت زنان مواجه م يناتوان و وابسته به مرد دانستن زن،  وقت

 :ا به سخرهيشود و   يده گرفته ميا  ناديز ين

ست، چغندر تهمتن يکه گوشت ن يجائ    د مرديدان نديزن اشتلم کند، چو به م

  .است

ن فکر زدل کند، آن فکر ز يا         عشق يرود ، زن پ يعقل م يمرد از پ

 .سر 

 يبرا. م ينيب يعد و مقرراتش را ممذهب و قوا يپا ين موارد، جايدر همه ا

خود را  ين که زنان نتوانند در جامعه خود را مطرح کنند و استعداد هايا

 يرقابل اعتماد و ناتوان از رازداريب کار، دروغ گو، غينشان دهند، فر

 :شوند يقلمداد م

د جمله يکه زن رازت بگو               ش زن راز يپ يج نوعيمگو از ه

 .سرباز

 .و برزن يراز فاش کو يابيکه   ش با زن يسرار حال خومگو ا

 .ند به رازيبد که با زن نشينز  بدو گفت کز مردم سرفراز 

 .يش زنان راز هرگز مگويبه پ            يبرو يارين يکه خوار يچو خواه

 .ش زنان راز رايبه پ ينگوئ  گردن آز را   يوگر بشکن 

ن گفت زن محرم اسرار من طايطان گفت زن نصف لشگر من است، شيش

 .است

 .طانيس از شيمکر از زنان ، تلب

 .جادو زبان زن است

 .مکر زن را خر نکشد

 .ه مکر زن استيگر

 .ه دام زن استيگر

و شرارت در وجود زن سرشته شده است، همان  يدر فرهنگ مرد ساالر، بد

 :است يعيطب يزن امر ييوفا يگونه که ب

 .ندوفا دادند به سک ، بر زن نداد
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 .ک زن نابکاريصد دشمن خونخوار به از 

 .کند يشه کنند کار خود را ميزن بد را اگر در ش

 .ديابان، گل نرويکه در شوره ب                  د  يمبادا کس که از زن مهر جو

 .مودن فزون ترينگردد آن ز پ  بود مهر زنان هم چون دم خر 

 .طان ، لعنت به هردو تاشانيب و زن شيزن نج

ن فرهنگ و برداشت حاصل ازآن، زنان نه حق دخالت در يا يبر مبنا

زنان را . را يفين وظايرا دارند و نه توان انجام چن ياسيو س ياموراجتماع

را که يدور نگه داشت؛ ز يزنيد ازامور مربوط به اداره امورجامعه و رايبا

که در  ينمردا يحت. را ندارند ين اموريچن يقدرت تفکر و استدالل الزم برا

ن فرهنگ  ينند، در اينش ياداره امورخانه وکار با همسرخود به مشورت م

ل را در يمن خود بارها اصطالح زن ذل. رنديگ يح و استهزا قرار ميمورد تقب

 .ده اميز شنين ياسيمردان س يها يدر شوخ يحت

 زن را به اداره ملت چه کار؟

 .مردان است يمشورت با زنان موجب خراب

 .زنان موجب ندامت است اطاعت از

 .د و عاقل سگش رايستا ياحمق زنش را م

 .خردان است يدلباخته زنان شدن روش ب

 .زنيرا يزن ينيکه هرگز نب  ز فرمان زن يمکن ن يبه کار

 .کفن بهتر او را ز فرمان زن  کو بود مهتر انجمن  يکس

مبر به ننگ  ينام مرد                       ر يده و گ يچون به فرمان زن کن

 .ريبم

. دارد يخانواده هماهنگ يخيل خانواده و کارکرد آن کامال با مفهوم تاريتشک

گردد و درآن  يک معامله با آن رفتار مياست،  که چون  ياقتصاد يامر

ن ين جاست، که دراياما جالب ا. شود يان ا نگه داشته ميحساب سود و ز

 ياقتصاد يژگيو. شود يتوجه ممرد،  يعنيدار، يمعامله،  تنها به منافع خر

 يرد که قدرت اجتماعيصورت گ يد به نحوين نوع معامله درآن است که بايا

ن جا، ازدواج نه رابطه دو انسان يدرا يعني. مرد را باال ببرد يو اقتصاد

به  يره است وليل و غيتابع مصالح مرد، خانواده، ا يمستقل، بلکه مساله ا

 :شود  يد ميل خانواده تاکيهر حال به تشک

 .د پدرو مادر دار باشديعروس با

 .د خواستيزن از خاندان صالح با

 ! رود يرون نميله بياز طو يله و اسب عربيدختر خوب از قب

 .ناز عروس به جهاز است

 .ن همه ناز ندارديکه جهاز ندارد ا يعروس
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 ؟ يخواه ي، رونما هم م يآورد يه خوبيزيجه

 .ازيپ ياز، قرمه بين يب يعانماز، د يجهاز، روزه ب يعروس ب

هم  وجود  يمورد. ستيح نيدرفرهنگ مردساالر اما، زن همواره مورد تقب

ن و ين هنر زن و مهم تريد و آن بهتريآ يرون ميدارد که زن از آن سربلند ب

 !د مثليتول:  ديآ ياست که از عهده زن بر م يد تنها کاريشا

ران يند شينند و زاينش                            ک هنرين يزنان را بود بس هم

 .نر

 .ندهياست پا يمرد را دولت  نده يزکار و زايزن پره

چو گل لعلش به شکرخنده باز               د اگر زن سرفراز است يپسر زا

 .است

 .دنش زن سرفراز استيکه از زائ  بود تخم دو زرده  يپسر گوئ

 .از استيبدوران کار زن نذر و ن                ک پسر نه ماه و نه روزي يبرا

 .گز دراز است يصد و سيهزار و س  باشد زبانش  يپسر زا گر زن

د پسر چون سرو ناز يوگر زا          ر استيچو تاک ار زاد دختر سربز

 .است

 يشود و حت يارزش محسوب م ياست که دارا يمادر بودن زن تنها مورد

  .شود يداده مبه زن  يد بهشت با مادريوعده سرخرمن کل

 ين بافت فرهنگيران ايجه گرفته شود، که در اين نتيد اين بحث، البته نباياز ا

ن يت زنان به هميکماکان با قدرت به ساز و کار خود مشغول است و وضع

،  زنان مجبور يه داريز با انکشاف نظام سرمايران نيدر ا. گونه تداوم دارد

ران،  يت اياز جمع يمين. ده انديگرد  درخارج از خانه و خانواده يبه کار مزد

ط يشرا. دهند يل ميفعال،  را زنان تشکل يروياز ن يمين نسبت نيو به هم

د يتول  يوه يورود زنان به بازار کار بعد از دهه چهل،  و غالب شدن ش

ارزان،   يرويکار به ن ياز بازارهاين. ا گشتيران،  مهيدر ا يه داريسرما

البته قبل از آن هم زنان در . رون آورديخانه ب يواريزنان را از چهار د

م کار ياز خدمات که در تقس ي، و بعضي، پرستاريچون معلم يمشاغل

ل شده است،  يکار زنانه تبد  يطه يبه ح يه داريموجود در جوامع سرما

استقالل  يايبه مزا يق تا حدودين طريمشغول به کار شده بودند و ازا

ط ورود زنان به يشرا. برده بودند يز پيآن ن ياعاجتم يآمدها يو پ ياقتصاد

ر شدن يمت نفت و سرازيبا باال رفتن ق - 31ژه در دهه يبازار کار،  به و

که  يل شد؛ به نحويتسه  -يصنعت يها يه گذاريدرسرما ينفت يدالرها

ک ين سال، يدرا. ديدرصد رس2/00زان اشتغال زنان به ي، م 0233درسال 

ها در مورد زنان،  يشداوريپ. اززنان شاغل بودندهزار نفر311ون و يليم

ل و توان يزنان به طور گسترده تما. باخت يج رنگ مين دوره به تدريدرا
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ن سرنوشت خود و يبهتر و دخالت درتع يت اجتماعيکسب موقع يخود را برا

. افتندياز زنان به دانشگاه ها راه  يف گسترده ايط. دادند يجامعه نشان م

هم گام با ورود . جامعه نبود يها مختص طبقات باال و داراگر دانشگاه يد

رات يز بنا به ضرورت متحمل تغيکار،  شکل خانواده ن يزنان به بازارها

پدرساالر، که قبال به لرزه درآمده   يان خانواده گسترده يبن. گشت يشتريب

ران شد و خانواده کوجک مرکب از زن و شوهر و فرزندان يا ويبود، تقرب

 .به رشد و نمو کرد شروع

 ين، کمکيو د. افتيرييتغ يت زنان تا حدودي،  وضع0231بعد از انقالب  

خانه  يواريشد، تا زنان به آشپزخانه ها و چهارد يسع .ن راه بوديدرا

به  0213شمارزنان شاغل رو به کاهش رفت و در سال . برگردانده شوند

ن فاصله، يکه درا يحالد؛ آن هم دريدرصد، رس 3/2به  يعنيهزار نفر،  313

خ يحرکت تار يشد جلو ياما نم. کار افزوده شده بود يبه تعداد زنان متقاض

زنان به . ار کهنه تر از آن  سد کرديا حتا بسي يقرون وسطائ يده هايرا با ا

 ين عقب گرد اجتماعيخود از جامعه و باا يکيزياشکال مختلف با حذف ف

متحمل  يگريمانند هرجنگ د ن جنگيدند و درايمبارزه کردند، جنگ

خود  يت وجود اجتماعيش رفتند و واقعياما به پ. شدند يومال يخسارات جان

هرچند که هم . ل نمودنديمحو آن ها بود، تحم  يشه يکه در اند يستميرا به س

ش يانسان درپ  يسته يشا يک زندگياز ي، تا برخوداريچنان راه دراز

 . دارند

خارج  يبا رشد خود، زنان را به کارمزد يداره يش ترهم گفتم، که سرمايپ

زنان  يت اجتماعين امر،  ضمن آن که به بهبود موقعيا. دياز خانه کش

ا يکار درکارخانه :  چند گانه را بردوش آن ها گذاشت يد، اما باريانجام

. و مراقبت از کودکان يبا کارمردان؛  کارخانگ يمساو يکارگاه در ساعات

ا ي ين اقتصاديتام  يقه يزن، وظ يف خانوادگيوظادر  يريبدون تغ يعني

ن فشار چند گانه، يا. خانواده هم به او واگذار شد ين اقتصاديشرکت در تام

به خانه  يزن خسته ازکارمزد. کند يروشن است که زنان را مستاصل م

. کند يفت دوم کارش را شروع مي،  شيج  استراحتيگردد،  و بدون ه يبرم

به درس و مشق و . ديفردا را هم طبخ نما يآماده کند و غذا روز را يد غذايبا

روقت شب يد. خانه را مرتب کند. د بروديبه خر. ف کودکان خود برسديتکال

ک خواب کوتاه يبعد از . خانواده را آماده سازد يفردا  يل صبحانه يد وسايبا

خواب  ا و خانواده  را ازيصبحانه را مه. زد يد ازخواب  بر خيچند ساعته با

. محل کار خود  روانه شود و  يفرو دهد و به سو يبسرعت لقمه ا. دار کنديب

زن ندارد،  يبرا يجز رنج و خستگ يکه حاصل يي ين زندگيچن. .  
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و " خانواده مقدس"در مورد  يده سرائيپس قص. هم نخواهد داشت ياستحکام

 . ستيش نيب ياوه ايحفظ آن 

ن مصرف ياول.  هم فراهم شد،  بازار مصرف يع مصرفيبا رشد صنا

ل کارخارج يرا به دلين زنان شاغل بودند؛ زي، هميع مصرفين صنايکنندگان ا

از  ياريامروزبس. انجام امورخانه نداشتند يبرا يگر وقت کافيازخانه، د

ه يدادنند، سرما يانجام م يما به عنوان کارخانگ يکه مادربزرگ ها ييکارها

، خشک بار، کشک آماده، تخم مرغ، يترشمربا، . ار گرفته است يدر اخت

شود از بازار  يهمه را م. . .  ، نان و نخ و پارچه و يرو مواد لبنير و پنيش

. ن شست، و رفو را به رفوگران سپرديلباس را و ظرف را با ماش. ديخر

رداد و يرا تغب يزندگ يميش و رشد خود، شکل قديداي، با پيه داريسرما يآر

را از خانه به کارخانه منتقل  يدات اقتصاديتول. خ کرداصال منسو يدرجاهائ

اما . ل کرديمصرف کننده تبد  يد کننده را به خانواده يتول  يخانواده . نمود

ن بافت يچون ا.  ن همه، هنوز بافت خانواده سابق محفوظ مانده استيبا ا

 نيو زن درا. از آن قراردارديکارمورد ن يرويد نيه و بازتوليدرخدمت سرما

 يگان انجام  ميرا به طوررا يرد و خدماتيگ يرا به عهده م يفيبافت آن وظا

ش رفت يد درمتن پيخانواده با. د توسط جامعه انجام شونديدهد که درواقع  با

د يزنان، با يخانگ يها و بردگ يبه نابرابر.  ابديرييارتغي، بسيبشر يجامعه 

ل شود،  که در يمستقل وآزاد تبدد به اتحاد دو فرد يخانواده با. خاتمه داده شود

که زن و مرد، هردو، ازروابط  يکنند؛ خانواده ا يم يبرابر زندگ يرابطه ا

ه دار و يگر در آن مرد سرمايکه د يخانواده ا. ت دارند؛ يآن احساس رضا

شکل  يطبعا در جامعه ا ين خانواده ايچن. مالک و زن کارگر و خدمه نباشد

زنان  يژه برايرا به و يل که امروزه  زندگيازمسا ياريرد، که  بسيگ يم

به عهده    -و آموزش کودکان يت نگه داريمثال مسئول يبرا -کند يمشکل م

 .جامعه قرارداشته باشد

ه ين نظام سرماين اکنون و دردل هميد ازهميبا يطين شرايدن به چنيرس يبرا

ژه يه ول توچين  مسايد به ايژه بايران به ويدرا. موجود آغاز کرد يدار

 : داشت

 يسالمت زنان؛ حق مرخص ياز مادران؛  منع کار مضربرا يت قانونيحما

رخوارگاه ها در محل کار و يجاد ه شيمان،  قبل و بعد از آن، با حقوق؛ ايزا

مه ي، که شامل بيمه همگانير مادردرمحل کار؛  بيکودک با ش  يه يحق تغذ

زنان حامله  يبرا يمراقبتو  يباشد؛ خدمات پزشک يز ميزنان و مادران ن  ي

از به کمک دارد؛  آموزش مراقبت يکه ن يمدت يبه زائو برا يو کمک مجان

ر ياز به شيکه ن يکودک، هنگام يبرا ير مجانين شيح از کودک؛ تاميصح

 ير نداشته باشد؛ مشاوره مجانيش يليکه  مادر به دل يا هنگاميباشد و  يکمک
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 ياز حاملگ يريل جلوگيوسا يزنان حامله و مادران؛ پخش مجان يبرا

ژه يبه و يو جلسات محل يون سراسريزيق تلويالزم از طر يوآموزش ها

که مورد  يزنان يزنان برا يل خانه هايزنان و مردان جوان؛  تشک يبرا

ن يازا يت قانونيرند وحمايگ يضرب و جرح توسط شوهران شان قرارم

کودک  يخانه ها جاد و گسترش مهد کودک ها، کودکستان ها ويزنان؛ ا

ا به يکنند و  يکه کار م يمادران يارارزان برايا بسيگان يه رايبا تغذ يمجان

ن آموزش  و ين امکانات استفاده کنند؛ تاميل ا ند کودکان شان ازيل مايهر دل

 يبرا يمجان  يه يو پوشاک و حمل و نقل و تغذ يل آموزشيکتاب و وسا

ن ها افزود و آن ها را جزو يد به اشو يگر که ميموارد د ياريکودکان؛ و بس

 .کارگران در جامعه قرارداد يمطالبات و ملزومات مبارزه جار
 

--------------------------------------- 

 نگاه ي، جلسه پالتاک3110زن ، مارس  يمارس روز جهان 2به مناسبت  *

 :فهرست منابع

 ؛ 23وريهرش. ريرکبيانتشارات ام. اکبر يدهخدا، عل. امثال و حکم

. يرقلي، امينيام. ير امثال و اصطالحات زبان فارسيا تفسيفرهنگ عوام 

 ؛يعلم يمطبوعات

 ؛0210جاپ سوم، شوال المکرم . ، محمديحبله رود. ليجامع التمث

 ؛0201. يفروغ يکتاب فروش. وسفيپور،  يديجمش. يفرهنگ امثال فارس

قات يطالعا و تحقانتشارات موسسه م. ، محموديرائيکت. از خشت تا خشت

 ؛ 0202. ياجتماع

 چاپ دوم؛. مي، حکياله. ملل راجع به زن يو ضرب المثل ها يزن و آزاد

 ؛ 0202جلد اول، مرداد . اخگر، احمد. امثال منطوم

چاپ وزارت . 31و  03شماره . رانيزن در فرهنگ ا.  يفرهنگ و زندگ

 فرهنگ و هنر؛

 ن قهرمان؛يترجمه ژوب. کارل مارکس. يآلمان يدئولوژيا

ترجمه نبرد . ش انگلسيفردر. و دولت يت خصوصيمنشا خانواده، مالک -01

 کارگر؛
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      زنان و مارس 8

ورگ به يوين يکه زنان کارگر نساج(  0312مارس  2) يصد سال از زمان

 يکار، متوقف کردن کار کودکان و برا يدستمزد، ساعات طوالن يخاطر کم

ن يبهتر با شعار نان و رز که در آن نان سمبل تام يزندگط کار و يداشتن شرا

. گذرد يباتر بود، دست به اعتصاب زدند، ميز يو رز سمبل زندگ ياقتصاد

ر کارگران يسا ياز همبستگ يريجلوگ يکه کارفرما برا ياعتصاب

در  يکارگر زن اعتصاب 033کارخانه را قفل کرد و  يون، درهايبااعتصاب

. چند جان سالم به در بردند يد شد جان باختند و تنها تنجايکه ا يا يآتش سوز

اگوست  31خ يست در تارياليزنان سوس ين المللين کنفرانس بيسپس در دوم

کشور شرکت کرده  01زن از  011در کپنهاک دانمارک که در آن  0301

زن انتخاب " يروز جهان"مارس به عنوان  2ن يشنهاد کالرا زتکيبودند، به پ

حقوق خود  يند و برايايابان بيمارس هر سال زنان به خ 2شد در شد و قرار 

ک روز سال بلکه بعد از يست که تنها ين مفهوم نين به اياما ا. مبارزه کنند

. را اعالم دارند ينده و سال آتيآ ين روز برنامه خود برايکسال مبارزه در اي

 يو محورها وند تنگاتنگ بوديدر پ يستيالين مبارزه ابتدا با جنبش سوسيا

و  -2در بازار کار   يبرابر -3کار برابر  يمزد برابر برا -0: مبارزه 

شبرد مبارزه يزمان و پ يکه بعدها در ط. ض بوديه تبعيت مبارزه عليتقو

، يت قانونيبرابر، حما يشغل يفرصت ها يگر چون مبارزه برايموارد د

موارد ذکر شده تم د توجه داشت که همه يبا. به آن اضافه شد ين اجتماعيتام

برون رفتن از آن و  ياست، نه برا يه داريستم سرمايمبارزه زنان در س يها

 ياشکال استثمار وستم طبقات يکه اصوال با همه  يگريد يايدن يآماده ساز

 . گانه باشديد رها و بيبا

نه اعالم يباز هم آن سه زم ينسب يت هايصد سال گذشته است اما ضمن موفق

در برابر  يهنوز زنان در سراسر جهان به طور نسب. است شده، فتح نشده

چ يکماکان در ه. دارند يافت مي٪ مزد مردان را در31تا  31ن يکار برابر ب

ت يجنس يوجود ندارد بلکه بازار کار برمبنا يا در بازار کار برابريدن يکجا



 

 مجموعه مقاالت   44

نه  م شده اند گرچهيکه کارها به زنانه و مردانه تقس يم شده است به نحويتقس

که سطح دستمزدها در  ياقتصاد ياز بخش ها يبعض. به صورت صددرصد

، نظافت، و ي، معلمي، پرستاريو دفتر يادار ين است مثل کارهاييآن ها پا

ت خود به يافته است، در اکثريت يدر کل آن چه که به بخش خدمات معروف

ار يدر اخت يتيريز درجات باال و مدين بخش نيالبته در ا. افته استيزنان تعلق 

ن يکار در ا. کنند يکار م ينييو پا يانيم يمردان است و زنان در بخش ها

مشاغل نام  يرين است و آن چه که انعطاف پذييثبات و دستمزد پا يبخش ب

ت يکه کار اکثر يش و عمل گذاشته شده است به نحويگرفته در آن به آزما

 يمه وقت، بخش کارين يبه کارها يو همسر يفه مادريزنان را به بهانه وظ

ک بخش از کار به اصطالح زنانه کماکان با ياما . ل کرده انديتبد يو گاه کار

ا مردانه ير کردن يانعطاف پذ يبرا يليار زنان است و تمايقدرت در اخت

 يمزد خانگ يکار ب. است يمزد خانگ يکردن آن وجود ندارد و آن کار ب

ن کار شامل رفت و يا. شود يتر مدارد و دائما فراخ  يزنان ابعاد گسترده ا

ت ياز کودکان، ترب يد، نظافت، شستشو، نگهداريه غذا، خريروب خانه، ته

به امور درس و مشق کودک، ارتباط با مدرسه و در مجموع  يدگيآن ها، رس

ه و دولت يبردوش سرما يا ين که بار ماليبدون ا يکار آت يرويد نيبازتول

مار خانواده و ير و بياز افراد پ يرگذاشته شود، نگهدا يه داريسرما

مثل بافتن  يکار در صنعت خانگ ياريبس ياز آن ها، در موارد يمارداريت

و  ي، قالب دوزي، گلدوزيچون سوزن دوز يع دستيم و صنايو جاج يقال

ها،  ينيريو ش يچون انواع مربا و ترش ييه مواد غذايبافتن لباس و پارچه، ته

 يدر وقت و ييهمسر به خاطر صرفه جو ينگبا يانجام کارها يدر موارد

ن يکنند و ب يخانواده کار م يبرا يون ها زن در کشاورزيليم. گريو موارد د

 . دين که کار به حساب آيدهند بدون ا يدرصد کار را انجام م 31تا  31

م که به لطف مناسبات يشو يم متوجه ميکن يست بلند باال نگاه مين ليبه ا يوقت

دهند و هر کدام به  ينه دار کار چند موسسه را باهم انجام محاکم، زنان خا

رخوارگاه ها، مهد کودک يفه شيبه طور مثال وظ. کنند يچند نفر کار م يجا

 يسالمندان و کار پرستاران را انجام م يها، کودکستان ها، مراکز نگهدار

ره به ن هموايافت کرده باشند و با وجود ايدستمزد در يالين که ريدهند بدون ا

در  يعنوان سربار هم از طرف همسر و خانواده و هم در محاسبات اقتصاد

ل يتبد يکاريش نرخ بيافزا يبرا ين امرخود به عامليا. شوند ينظر گرفته م

توانستند در  يکار زن و مرد ميون ها کارگر بيلير آن ميرا در غيشود ز يم

 .دا کننديپ ين محدوده ها کاريا

ز يشتر نيا بيساعت  2ن زنانه شده، يف روتين وظايز اون ها زن گذشته ايليم

کنند و در آن  ير کار ميرون از خانه به عنوان کارگر مزد و حقوق بگيدر ب
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از  يشوند و ستم ناش يک ميز شريه به کارگران نيسرما يجا در ستم عموم

ه يکار عل يکنند و در مبارزات عموم يکار را تحمل م يروياستثمار ن

ت يت بود که زنان شخصين موقعيشوند، اما تنها در ا يمه وارد يسرما

دا کردند و با حرکت و مبارزه از موضع يپ يو استقالل اقتصاد يحقوق

ز دست به يخود ن يبهتر با ستم خانگ يط کار و زندگيشرا يمبارزه برا

کودک، و  يرا چون حق داشتن مراکز نگهدار يبان شدند و حق و حقوقيگر

ن از سر کار، يف مدرسه تا قبل از برگشتن والديه تکالب يدگيو رس ينگهدار

ف ياز وظا ياريو بس. ل کردنديه تحميسالمندان، به سرما يو مراکز نگهدار

 يع مصرفين امر با رشد صنايز از دوش خود برداشتند و ايگر را نيد

، و استفاده يبرق ي، جارويين لباس و ظرف شويسرشد مثل استفاده از ماشيم

ز شده بسته يتم يي، مواد غذايچون مربا، ترش يصنعت ييغذااز محصوالت 

افته و به صورت يز راه يزنان خانه دار ن يره که بخشا به زندگيو غ يبند

 يون ها زن برايليد مين هنوز بايبا وجود ا. در آمده است يعاد يابزار

و مناسبات ذکر شده . کنند يلومتر ها راه طيو شستشو ک يدنيآوردن آب آشام

ترک برداشته است اما کماکان  يباال گرچه کم رنگ ترشده و در موارددر 

 .تازد يم

 يران برايست ايزنان عضو حزب کمون. صد سال از مبارزه گذشته است

اما در . جشن گرفتند يزن را در انزل يروز جهان 0330ن بار در سال ياول

ن جنبش يم که اينيب يم ميکن يران نگاه ميبه جنبش زنان در ا يمجموع وقت

ت و يبدون جنس يد جنبشيد ينم يعنيد يد يهمان گونه که جامعه زنان را م

جامعه را  ياسيو س يل اقتصاديزنان مسا. بود يمحو شده در جنبش اجتماع

شان  يخودشان برا يعنيحقوق مطلق زنان  يدادند اما ب يمورد توجه قرار م

را  يده اين پديم چنيکن ز نگاهيزنان ن يبه جنبش جهان يالبته وقت. وديمساله ن

سم يه فئوداليعل يه بورژوازيدر مبارزات اول ياريم جنان که زنان بسينيب يم

ده زنان را ي، طبقه تازه به قدرت رسيروزيفعاالنه شرکت کردند اما بعد از پ

کار ارزان  يرويدوباره به خانه برگرداند چون هنوز به آن ها به عنوان ن

 .از نداشتين

 :ران از آغازيزنان در ا يمطالبات تشکل ها يم به محتوايانداز يم ينگاه
از زنان در  يت فعال بود و شبکه ايزنان در انقالب مشروط يبيغ يه ياتحاد

آن . داد يرا سامان م ياريل داده بود و تظاهرات بسيمختلف تشک يشهرها

 يبه مجلس م يدر نامه ا. کردند يت ميفعال يجاد قانون اساسيا يها برا

پرسند  يم. رانيا. ا قانونيا استبداد حاکم است يک کشور يد که در سنينو

جاد يا يآن ها از زنان خواستند که برا. شما و قانون شما کو ييدستگاه قضا
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ه کنند و ينت آالت خود را هديز ياز استقراض خارج يريو جلوگ يبانگ مل

 . تسياز حق و حقوق زنان ن ين موارد حرفياما در تمام ا. ن کردنديچن

د يزنان خر 0311ران در سال يس به ايماتوم روس و انگليا بعد از التي

 .م کردنديرا تحر يسيو انگل يروس يکاالها

ز در رابطه با حفظ استقالل کشور و يزنان متشکل در انجمن مخدرات وطن ن

 يا شرکت فعال توده ي. کردند يت ميفعال ياز استقراض خارج يريجلوگ

 ين جا صحبتيتا ا ياست ول يگرينباکو باز نمونه دم تيان تحريزنان در جر

زنان است که به حقوق  ياما در انجمن آزاد. ستيان نياز حقوق زنان در م

شود و به زن به  يز معطوف ميت زنان به خود نيشود و فعال يزنان توجه م

ت ين جا فعاليتا ا.شود يسته ميحق و حقوق است نگر يکه دارا يعنوان انسان

و بعد از غالب  01در دهه . ان دارديجر يه داريشاسرمايپ يامزنان در نظ

 يشاه سبب م يکتاتوريران مساله مبارزه با ديه در ايد سرمايوه توليشدن ش

از جمله  يحقوق اجتماع يو مبارزه برا يه داريشود که مبارزه ضد سرما

ن دوره يگرچه در ا. رد ومسکوت گذاشته شوديه قرار گيزنان در سا يبرا

سم و رفع ستم از ياليعمال در مبارزه شرکت کردند اما سوس ياريبس زنان

 . بود يکتاتورينده موکول شده بود و امر عاجل مبارزه با ديزنان به آ

که  يه داريشاه، سرما يه داريم سرمايرژ يام بهمن و سرنگونيبعد از ق

ران پوشش يکرد، در ا يعمل م يت خصوصياحترام به مالک يبرمبنا

ن مالک يرا که خدا بزرگتريافت شد زيه تبرک يدا کرد، سرمايز پين ياسالم

و . ده شديز کشيت برانسان نين مالکيو ا. شد ياله  يت امريجهان بود و مالک

مرد مالک زن است و . ديآ يان ميت برزنان به ميمالک ين جا بود که پايا

خداوند  يعنينده مالک بزرگ ينما ياسالم يجمهور! ت محترم استيمالک

زنان  يکند، پس سرپرست يت را محفوط دارد و پاسداريد حق مالکياست و با

ابت از جامعه مردساالر را ياو به ن ين حدود و صغور زندگيناقص عقل و تع

 . رديگ يبه عهده م

ام جدا نشده فرمان حجاب يحضور فعال خود در ق يزنان هنوز از شاد

کند اما مطالبات  يکتاتور سقوط ميد. شود يزنان صادر م يبرا ياسالم

گر، خشن تر، يد يوه ايه به شيسرما يکتاتوريماند و د يناگفته م ياجتماع

 .  ابدي يز تر ادامه ميان تر و زن ستيعر

 يکنند و به آشپزخانه م يحذف م يسطوح اجتماع يابتدا زنان را از بعض

 نيرا سامان دهند و به عنوان مادر که مهم تر يمزد خانگ يفرستند تا کار ب

 يو مبارزه زنان برا. ه را گرم نگهدارنديرد، اجاق سرمايگ يا نام ميشغل دن

فرستند و در را  يزن را از دروازه به درون خانه م. شود يبقا آغاز م

مساله زنان به عنوان مساله . پرد يرون ميبندند او از پنجره ب يش ميبرو
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 ي، جدا سازيتيد جنسيآپارتا. شود يجامعه مطرح م يخود زنان و برا يبرا

مارستان ها، يدر همه اجتماع در مدرسه، دانشگاه، ادارات، ب يجنس يها

 .ديآ يرا در پارک ها به اجرا در ميو اخ يل حمل و نقل عموميوسا

در جامعه حکومت و . شود يم يابد و قانوني يت ميخشونت برزنان رسم

نان به و سنگسار ز يپوشش اجبار يزنان، فتوا يکار سازيدولت آن را با ب

ک طرفه، ازدواج ين خانواده، طالق يو در خانواده با قوان. رديگ يعهده م

ن حق به مرد يل و کار زن ايمجدد، حق ارث، اجازه سفر و تحص يها

شود  يد ميز بود تشدين يم قبليحق دفاع از ناموس که در رژ. شود يواگذار م

مردان و . نديب يه زن ميخود را اجرا کننده حدود عل يکه هرمرد يبه نحو

شک خود  يا حتيزنان و دختران خود را به جرم عشق  ياريپدران بس

نوجوان توسط  ين نمونه آن سنگسار دخترکيکنند که تازه تر يمجازات م

 . پدراو و دوستانش در بلوچستان است

 کنند؟ يمطلق چه کردند و م يحقوق ين همه فشار و بيزنان در مقابل ا
. ر پا گذاشتنديقانون را ز. ستادنديم ايمقابل رژران در يشک توده زنان ا يب

بدون  ين مبارزه اياما ا. شدند يزندان. مه پرداخت کردنديجر. شالق خوردند

 يد دهه ين دوره بعد از سرکوب شدياصوال در ا. برنامه و بدون تشکل بود

ا اعدام يکردند  يم ياسيآنان که مبارزه س. وجود نداشت يتوان تشکل 11

ختند و آنان که ماندند دچار يا به خارج از کشور گرير زندان بودند ا ديشدند، 

 . از فشارها بودند يناش ياس و افسردگي

. ٪ سقوط کرد2کار به  يرويدرصد ن 00ن دوره از يحضور زنان در ا

در اثر جنگ هشت ساله  ياجتماع ير جنبش هايز چون ساين يجنبش کارگر

ده يکه قادر به راست کردن پشت خمده بود يب ديمذکور چنان آس يو فشارها

ت، حرکت را يه با استفاده از موقعين دوره بود که سرمايخود نبود و در هم

رون يب. زنان کارگر آغاز کرد يعني ين حلقه در جنبش کارگريف ترياز ضع

ر پوشش ينفر کارکن از ز 01نفر کارکن و سپس  3ر يز يبردن کارگاه ها

و  يش کارگريورش دوم به جني، يالماس يجمهور يقانون کار ضد کارگر

کوچک  ين کارگاه هايت کارگران ايرا که اکثريبه خصوص به زنان بود ز

وجود داشت و نه تشکل مربوط  ينه تشکل کارگر. دادند يل ميرا زنان تشک

ز ين يادياعتراضات ز. اما کارگران با سکوت به آن تن در ندادند. زنان

است  يکه سراسر يبا مساله ا يرک تشکل سراسيصورت گرفت اما بدون 

. ن عمل کرديشد بهتر از يک بخش ندارد نميا يک مکان کار يبه  يو ربط

رد  يشمار و جورواجوريب يشود که کارگران کارگاه ها يب ميتصو يقانون

ن يست در افتادن با ايک کارگاه نيک کارفرما در يعامل آن . رديگ يدر بر م
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ک تشکل يکا که کار يه و سنديک اتحاديه ها کار ن يقانون ين و با بيقوان

 . است يسراسر

. افتيز ابتدا دامن زنان را گرفت اما به سرعت گسترش يقانون موقت کار ن

 .شترياستثمار ب يشناسد مگر برا يت نميسيه جنيسرما

ر از شرکت فعال زنان کارکر بخش بهداشت و آموزش در مبارزات يمن غ

 يحت. ده امير بخش ها نشنيکارگر در سا از زنان ي، اطالعات چندانيکارگر

ل در يران بدست آورم که به دلينه از درون اين زميدر ا يکردم اطالعات يسع

ا مبارزات زنان کارگر مکتوب ي. ر نشديدسترس نبودن اطالعات امکان پذ

ند، به يب يکه زنان را درجه دوم م ياسالم يا عرف جمهوري. شود ينم

ت کرده است و به مبارزات زنان يز سراين يرگرو کا ين جنبش اجتماعيفعال

جا بعد از شکسته يگر زنان تدرياقشار د. شود يکارگر توجه الزم مبذول نم

م که يزنان وابسته به رژ. شدن جو ارعاب، دوباره  شروع به کار کردند

خود را  ياز آنان حت يت زنان بخشينداشتد بعد از آغاز فعال يتيمحدود

بروز شدن  يعنيزم در اسالم يدند و خواهان پروتستانينام يست اسالمينيفم

ز يگر نيد يبخش. اصالح طلبان تعلق داشتند ياسالم شدند و عمدتا به جبهه 

در . ز فعال شدنديخوانند ن يم يست بدون پسوند اسالمينيکه خود را فم

هستند و در حوزه  ين اسالميدر قوان يز خواهان اصالحاتينان نيمجموع ا

 يمبارزات يسنت ها يگردند و برا يم ياسالم يبدنبال لوترها !!هيعلم يها

صنعت  يعنيزنانه که مورد حسادت و تاخت و تاز مردان قرار گرفته  يبايز

 يون حاجت دهيشهربانو و فونکس يب يب يو انداختن سفره  يپختن آش نذر

 نه ها را بهين زميت خود در ايسند و موفقينو يآن ها مقاله م يو نقش اجتماع

با کار آن ها ندارم  يمن در مجموع مخالفت!! کنند يمنسوب م" مکرزنانه"

 يا قشري يدهند و منافع طبقات يتوانند انجام م يرا که م يرا آن ها کاريز

مطالبات  يجاست از آن ها انتظار داشت که به جا يبرند و ب يش ميخود را پ

ن با يبا وجود ارا قرار دهند اما  يه داريضد سرما يخود، مطالبات طبقات

ل کرده زنان هستند در حد خودشان از آنان ين که قشر تحصيتوجه به ا

 .رود ين ميشتراز ايب يانتظار

است سرعت  يکه مدت يمبارزات اجتماع يزنان کارگر در کجا ياما براست

خود چه  يه به اس و اساس زندگيدر مقابل هجوم سرما. گرفته قرار دارند

ن مبارزات کارگران زن و يب يونديچه پ. دارند ش رويکرده اند و چه در پ

است وجود دارد؟  يزجاريران نيکار در ا يم جنسين که تقسيمرد با توجه به ا

ه ين ضد سرمايژه فعاليبه و ين جنبش کارگرياز طرف فعال يچه کوشش

 يژه زنان کارگر به مبارزات طبقاتيوند مبارزات زنان و به ويپ يبرا يدار

 يوند زنان با جنبش طبقاتين جا همان نقطه پيافته است؟ ايانجام   ياجتماع
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ارتقا  يابد و از مبارزه در خود به مبارزه طبقاتيتواند گسترش  ياست که م

ان يمطالبات خود حام يتوانند برا ين صورت بدون شک زنان ميابد در اي

رفع  يزن را با مبارزه برا يحقوق يرفع ب يدا کنند و مبارزه براين پيراست

ن يوند دهند که چنيعموم کارگران و آحاد زحمتکش جامعه پ يحقوق يب

 يه داريبا افق ضد سرما يک مبارزه مداوم و قوير يتنها از مس يمبارزه ا

از مرگ به تب تن در  ييرها يه گاه براير آن سرمايراست در غيامکان پذ

 پرتوان است يکه مبارزه طبقات يطيرا در شرا ييها ينيدهد و عقب نش يم

دوباره و توازن قوا به نفع خود آن چه  يابيدهد اما به محض قدرت  يانجام م

 8002مارس   .رديگ يت داده بود با قدرت پس ميرا که به اجبار رضا
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 فحشا باره در

 ير برايم خود به غيتسل. ش فحشا و کارکردش نگاه کرديدايپ يد به چگونگيبا

گرفت اما  يعشق انجام م يبود و در معبد خدا يعمل مذهبک يپول در آغاز 

قت يدر حق. گرفت يبود و پول حاصله به معبد تعلق م يهدفش درآمد اقتصاد

همه زنان  يوار اول برا يم قربانين تسليا. ن فاحشگان زن بودندين ها اوليا

ن ه زنايابت بقيشان زن به نيبود اما بعد ها فقط توسط راهبه ها و کش ياجبار

 .گرفت يانجام م

 يژه در دوره جنگ هايسرعت گرفت به و  يه داريفحشا در دوره سرما

ن مخارج خود و خانواده از يتام يسرپرست برا يزنان ب.  02اروپا در قرن 

گر که يد يحذب مانوفاکتورها شدند و بخش يبخش. روستاها به شهر ها آمدند 

هم  يآن بخش. آوردند يرو به فحشا ين مناطق کارگريدا نکردند در ايپ يکار

به  يبودن درآمد خانواده به طور جنب يل ناکافيدا کرده بودند به دليپ يکه کار

 يبرا.  پرداختند که زنان همسردار را هم در برداشت يهم م يخودفروش

از کتاب  يترجمه بخش 03و  00نه به نگاه شماره ين زميشتر در ايمطالعه ب

ک مساله يفحشا به عنوان . ديمراجعه کنسم اثر آگوست ببل ياليزن و سوس

ن يکنند اما ا يآن را محکوم م ياريبس. همواره مطرح است ياجتماع

زنان . ندارند  يکار يشود و به مردان متقاض يت فقط شامل زنان ميمحکوم

 .شوند ينقاط اعدام م يشوند، در بعض ير ميشوند، تکف يفاحشه طرد م

 ياريبس. ا مردان قبول ندارم يزنان  يک شغل برايمن فحشا را به عنوان 

بهتر از  يب کار و زندگيهستند که آن ها را با فر ين زنان بردگان جنسياز

ر يکشانند و با زنج يا مير نقاط دنيکا و سايا به اروپا و امرينقاط دن ياقص

کنند و پول حاصل از فروش  ير مين گين آن ها را زميسنگ يمال يقراردادها

ن يرود و خود ا يب برده داران سکس ميآن ها هم به جاز جسم  يلذت جوئ

ن زنان ياز يکيرا که با  يمصاحبه ا. کنند يزنان با حداقل پول گذران م

 31ورو درآمد دارد که فقط ي 011گفت روزانه  يانجام گرفته بود خواندم م

ل فشار و ضرب و يهستند که به دل يا زنان و دختراني.  رسد يورو به او مي

ن را يرند ايگ يت قرار نميشوند و چون مورد حما يم يخانواده فرارشتم در 

 .ران استينند نمونه آن زنان خود فروش در ايب يتنها راه ادامه بقا م

همواره وجود  يه داريط وجود دارد که با سرماين شرايا ياما معتقدم تا وقت

شان  يط رهائيرند تا شرايت قرار گين زنان مورد حمايد ايخواهد داشت با

 ير مساله حل نميبا بد و خوب کردن و طرد و تکف. ن وضع فراهم شودياز

زنان خود فروش  يشه در درون جامعه دارد و مساله فرديشود چون ر

ده گرفته يکه ند يزيچ. م يد از زنا هم صحبت کنيهمزمان با فحشا با. ستين
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 يبورژوائده هم در جامعه ين پديا. شود يرد م يلير سبيز يشود و به قول يم

است  ير در آمده که حاصل ازدواج مصلحتيک نهاد اجتناب ناپذيبه صورت 

 . ج استيار رايجامعه بس يژه در طبقات بااليه ويو 

 چرا رژيم ها از خانواده حمايت مي کنند؟

پدر به . کند  يد ميچون جامعه قدرت گرا خود را با خانواده قدرت گرا بازتول

. خواهد حاکم باشد يکند و م ياده اعمال قدرت منده دولت در خانويعنوان نما

. ش ندارديهم برا ياست که مخارج ين ابزار قدرت دولتيپس خانواده مهم تر

خواهد فرزندان همان گونه نسبت به او اطاعت کنند و انفعال نشان  يپدر م

خانواده دولت  يپس در لوا. دهد  يدهند که او در برابر قدرت دولت نشان م

ن سبب يد حفظ شود به هميان خانواده بايک. رديگ يت قرار ممورد محافظ

د يس مادران و گذاشتن کليتقد. شود يفه زن مين وظيمهم تر يفه مادريوظ

 يد فقط به عنوان موجودين است که زن بايشان در خدمت ا يرپايبهشت ز

ک يد يزن با.  يک موجود جنسيکند در نظر گرفته شود نه  يکه زاد و ولد م

د يمرد را برآورد و بچه بزا ياز جنسيبماند که فقط ن يناآگاه باق يسعنصر جن

ژه در نقش ين از زنان به ويهم چن. دين رابطه به ختنه زنان توجه کنيدر هم. 

ن رابطه به يکنند در هم ياستفاده م يگرائ يمل ياهداف ارتجاع يبرا يمادر

گام جنگ ها ژه به هنيبه و ين مادريهن و سرزميمام م يکارکرد واژه ها

 .ديتوجه کن

  رابطه مرد ساالري با سرمايه داري و برعکس

 يه دارير جامعه سرمايز ناپذيده گريزنان پد  ياستثمار و ستم دوگانه جنس

ه زنان يض عليه را وادار به اعمال تبعيست که سرمايت نياما نفس جنس. است

کند  يد ميکه تول يزان اضافه ارزشيد و ميکند، بلکه مکان فرد در تول يم

به  يه به خاطر نفس مردساالريسرما. شود يم يگريبرد يکيباعث تقدم 

د سود يو تول يدهد بلکه پروسه ارزش افزائ يل نشان نميآن تما يحفظ و بقا

آدم ها . کند يدا مينفع خود را پ يمرد ساالر يه است که در بقايسرما يبرا

د يکه در تول ير نقشه به اعتبايا مرد بودن در تمدن سرمايمستقل از زن 

کنند مورد  يفا ميه ايسرما ياسيو س يدياضافه ارزش و استقرار نظم تول

 يشتريتواند کمک ب يت مين رابطه اگر جنسيدر ا. رنديگ يتوجه قرار م

 يرد که ميگ يه مورد استفاده قرار ميارائه دهد با رغبت از طرف سرما

 .رديگ
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 سقط جنين

ره  يمذهب، عرف و سنن و غ يعني ه و اعوان و انصارشيد سرماياز د

ده است و در يو پسند يد مثل باشد اخالقياگر در خدمت تول يالت جنسيتما

 .است ير اخالقير آن غيغ

الزم  يو ضمانت ها يت اجتماعيچ گونه حماياگر قرار باشد زنان بدون ه

اگر مجاز نباشند خود تعداد کودکان . د کننديپرورش کودک، بچه تول يبرا

فه را با رغبت و بدون چون چرا ين وظين کنند، اگر قرار است ايتعخود را 

د دختر يد زن تا نزايگو ين ضرب المثل که ميشود مفهوم ا يقبول کنند م

 يگر با مادريد يعنيد مادر است يچون بزا( است يدختر کس يعني) است 

 .ت ندارديک انسان موجوديابد در هر دو صورت خود به عنوان ي يت ميهو

 ينهائ يحفظ خانواده بزرگ و قبول آن سبب نابود يعنين يقبول سقط جنعدم 

ن سبب يشود  به هم يخانواده بزرگ قدرت گرا و ضربه به قدرت دولت م

 .کنند يت اله با آن مخالفت ميم که از بوش تا پاپ و آينيب يم

ت از کودکان يانت نفس و نه حمايآنان مساله نه ص يد گفت برخالف ادعايبا

سقط  يبرا. رند يم يم يون ها انسان از فقر و گرسنگيليرا ساالنه مياست ز

اندازند  اما هم زمان  يزن را به زندان م. کنند  ين، دکتر را محاکمه ميجن

محاصره  يسال ها يکه ط يهزار کودک عراق 311 يم که براينيب يم

 .دکن يتره هم خرد نم ير و دارو و غذا مردند کسيل کمبود شيبه دل ياقتصاد

 گوناگوني تفکر مربوط به زنان 

گران را با يو د يدهند البته به عنوان انقالب يار قرار ميها خود را مع يبعض

برال، ي، ليگران انقالبين اساس ديبرا. دهند يقرار م يخود مورد داور

 .شوند يره ميضدانقالب، بورژوا و غ

در . غلط استشند ينديکسان بيت ين که همه جمعيمن معتقدم انتظار داشتن ا

ک يمختلف وجود دارد و هر  يش هايگرا يل طبقاتيت زنان هم به داليجمع

ا يزنند  يکنند، چانه م يآن مبارزه م يمطالبات خاص خود را دارند و برا

 .کنند يسازش م

ل ين آشفته بازار که گاه مسايگاه خود را در ا يم جاين است که ما بتوانيمهم ا

شود مشخص  يکم رنگ م يفاصله طبقات يشود و خط ها يم يبا هم قاط

نم که يغ کند اما مخالف اينظرش تبل يه نظرم هر کس حق دارد براي. م يکن

بزنند و به خواهند به عنوان يستياليرا رنگ سوس يمثال تفکرات بورژوائ

 .ج استيار رايسم قالب کنند که متاسفانه بسياليسوس
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 زنان مساله

 مقدمه

ن دهه است که بطور مرتب ياست که اگر چه چند يامساله زنان مساله 

از گروه ها قرار  ياريبس يبرا يشود و د رمرکز مسائل اجتماع يمطرح م

گمان ياما ب. نامکرر است يشنو يگرفته است بقول شاعر از هر زبان که م

 يل شود و مادران آن را قصه شب هايخواهد آمد که به افسانه تبد يروز

را  ين مساله چه مراحليفراموش نشود که جامعه ما در اکودکان خود کنند تا 

 . کرده است يط

اما قبل . کارگر مدرن هستند يل دهنده طبقه ياز اجزا تشک يکيامروزه زنان 

به  يبپردازم، نظر يه داريزنان در جوامع سرما يت فعلين که به وضعياز ا

هم هنوز زنان  شوند که باز يباعث م يم چه عواملينيم تا ببيانداز يگذشته م

ض قرار دارند و يشرفته تحت ستم و تبعيپ يه داريدر جوامع سرما يحت

 ينظرگاه ها. دا کننديکسان با مردان پيط ينتوانسته اند در واقع امر شرا

ده ين امر پديک نظر معتقد است اي. در مورد ستم برزنان وجود دارد يمتفاوت

، ستم بر زنان يتيجنس يدور است و نقش ها يع از زمان هايثابت و شا يا

ن امر را يل ايدال. کنند يزن مدلل م" عتيطب"مرد و " عتيطب"ق يرا از طر

مردان به . دانند يم يخاص روان يا استعدادهايو  يکيولوژيب يتقاوت ها

 يحالت تهاجم يهورمون تستوسترون دارا يل دارا بودن مقدار بااليدل

برزنان و تهاجم  يبا غلبه جنسخود را در زادن  ياستعداد يهستند، مردان ب

 .کنند يم يه مردان تالفيعل

، با مفعول بودن زن از نظر يکيولوژين مقوله بيگر آن را در هميد يعده ا

ع و سلطه يد زنان مطيکنند که سبب گرد يه ميو فاعل بودن مرد توج يجنس

از  ياريبس. کنند يه شکار را مطرح ميو نظر يقدرت بدن يبرخ. ر شونديپذ

 يسلطه  يل اصليعت مردان دليه تهاجم موافق اند که طبيست ها با نظرينيفم

و " استعداد مرد"لر معتقد است که يسوزان براون م. آن ها ست ياجتماع

 يرگيج به سمت چي، وارد آورن زور بر زنان است که بتدر"ل مرديتما"

اما . مردان حرکت کرد يمردان بر زنان و باالخره به سمت سلطه 
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انسان بخش . شه وجود نداشتين باورند که ستم برزنان هميها برا ستيمارکس

سته که در آن ها ستم يز يخود را در جوامع ياجتماع ياز زندگ يبزرگ

 .وجود نداشته است يکيستماتيس

و دولت، نشان  يت خصوصيش انگلس در اثرش منشا خانواده ، مالکيدريفر

دا شد و جامعه را با خود به يپخ يداد که ستم بر زنان ابتدا در زمان شروع تار

دتر يمطالعات جد. ش بوديسال پ 01111اول بار حدود . م کرديطبقات تقس

طبقه  يد کرد که ستم برزنان در دوره بيين مورد تاينظر انگلس را در ا

ت زنان را از ابتدا يانگلس وضع. خوراک وجود نداشت يشکار و جمع آور

دهد تا نشان دهد که چرا و  يم مورد بحث قرار يه داريسرما يتا دوره 

 يو. دا کردندينازل تر پ يتيزنان موقع يچگونه در سلسله مراتب اجتماع

 يکه م يجه ايشکافد و نت ين آن ها را مياشکال مختلف خانواده و روابط ب

ک بر زنان وارد شده يستماتي، که به طور سين است که ستم اجتماعيرد ايگ

 .ددار يشه در وجود جامعه طبقاتير

 وضعيت زنان در کمون اوليه

از  ياز زنان با گروه يگروه. داشت يه ازدواج شکل گروهيدر کمون اول

 يو اجتماع ين دوره به نام حقوق فرديدر ا يزيچ. کردند يم يمردان زندگ

اما به هر حال چون مادر هر طفل معلوم بود، کودکان نسب از . وجود نداشت

زن بر مرد  يست با برتريز يط ماديل شراين دليبه هم. بردند يمادر م

زنان به . از نبودين مردان و زنان منشا اختالف و امتيم کار بيتقس. همراه بود

ابزار کار ساده و عقب . پرداختند يآذوقه و مردان به شکار م يجمع آور

در . کرد يجاد نميمردان ا يبرا يژه ايت ويجه موقعيمانده بود و در نت

مهم تر از  يزنان نقش يدر موارد  .برقرار بودحقوق  يتساو يقت نوعيحق

شد، به زن  يل وقوم ميت اياد جمعيکه عامل ازد ينقش مادر. مردان داشتند

، زن راه يل ضرورت زندگيبعدها به دل. داد يم يت قابل احتراميموقع

پخت و  يبه عنوان نگهبان آتش، استفاده از آن برا. اد گرفتيرا  يکشاورز

مبدل  يبه پخته خوار يه انسان از خام خواريستم تغديآن سپز را آموخت و با 

. دن و بافتن را تجربه کرديسير. حفاظت بچه اش خانه ساخت يبرا. ديگرد

اهان را کشف کرد و بعد ها در يگ ين پزشکان، خواص داروئيبعنوان اول

ده ين به عنوان ساحر به آتش کشين دانش بدستور ديل هميبه دل يقرون وسط

 .شد

ه يها و دانش، زن در کمون اول يات و اختراعات و نوآورين کشفيل ايبه دل

از جامعه به ين يعيزنان به طور طب. کرد ياز مرد جلوتر حرکت م يحت

از  ياريان زن در بسيش خدايداين امر به پيآوردند و ا يد را بر ميتول يروين

و  يدگنيل زايد هم به دلين و خورشين باور زميا يبرمبنا. دياقوام انجام
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د در ين، نقش زن در توليبنابرا. شوند يبخش بودن، زن محسوب م يزندگ

اما برعکس در اقوام . ش فراهم کرديرا برا يتين موقعين اقوام کشاورز چنيب

 يبه مادر شدن وجه منف يو چابک ياز به قدرت بدني، نين و شکارچيچادر نش

ماندن در مجبور به  يا بچه داري يزن در اثر حاملگ يرايداد ز يم

از  يشد، گرچه کار نگهدار يو عدم شرکت در شکار م( محل اسکان)خانه

داد اما چون دام متعلق به مرد  ير کارها را انجام مير و سايدن شيدام، دوش

جا زن يجه تدريدر نت. ديگرد يمحسوب م يبود کار زن فرع يشکارچ يعني

ل مرد محسوب جا جزو دام و از اموايکم ارزش شد و تدر ياز نظر اقتصاد

 يو مذهب يت را ما امروزه هم در نزد افراد سنتين موقعير ايتاث -ديگرد

ن اقوام يا -نامند يا خانه ميم که همسر خود را منزل ينيب يجامعه خودمان م

دن يدزد. ج شديرا يآوردند و بردگ يگر رويبه جنگ و حمله و غارت اقوام د

ران ياز اقوام ا يدر بعض -ديج گرديزنان را يل و ازدواج اجباريزنان قبا

و  -د عروس را بدزدد و با خود ببرديمرد با يهنوز هم به هنگام جشن عروس

ش يداياو بنا نهاده شد که همزمان بود با پ يحقوق يو ب ير دستياسارت زن، ز

است که  ين موجود انسانيزن اول: ديگو ياگوست ببل م. يت خصوصيمالک

 . ، برده شده بوديداردش برده يدايش از پيبرده شد، زن پ

دوره  يباالئ يو حت يانيو م ينيزن در تمام مرحله توحش و مرحله پائ

ک صنعت يرا گرداندن امور خانه يت مستقل است؛ زيموقع يت دارايبربر

ه غذا توسط مردان يشد همان طور که ته يو اجتماعا الزم محسوب م يعيطب

از  يوانات منبع عمده ايدن حکر يبا اهل. له شکار کار اجتماعا الزم بوديبوس

 يوانات شکار شده بودند، به مرد تعلق مين حيثروت فراهم شد و چون ا

اد يازد. شد يره تعلق داشت اما بعد خصوصيدر ابتدا گله ها به ت. گرفتند

 . در خانواده به مرد داد يت برتريجا موقعيثروت تدر

آن  يامدهايو پ يعم کار اجتمايح تقسيدر توض يآلمان يدئولوژيمارکس در ا

م جامعه به يکار در خانه و تقس يعيم طبيکار برتقس يم اجتماعيتقس: ديگو يم

 يع نابرابر کميمنفرد مخالف با هم استوار است؛ که متضمن توز يخانواده ها

ن يهسته ا. ت استيا مالکي يجه دارائيکار و محصوالت آن و در نت يفيو ک

و ( پنهان يبردگ)رزند برده  شوهر اندامر در خانواده وجود دارد که زن و ف

 .ت استين شکل مالکين اوليا

اد ثروت مرد، توازث از جانب مادر يبا ازد: ديگو يانگلس در منشا خانواده م

ن يا. ن گونه هم شديو ا. شد تا فرزندان از پدر ارث ببرند يد منسوخ ميبا

ار مرد و حق تب. ده استيت به خود ديبود که بشر ين انقالبين کننده ترييتع

 -يشکست جهان يبرافتادن حق مادر. توارث از جانب پدر با آن برقرار شد

چون . خانه را هم به دست آورد يمرد فرمانروائ. جنس مونث بود يخيتار
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به  يارث بردن، پدر کودک معلوم باشد خانواده گروه يست برايبا يم

افت، برده يزن تنزل مقام . ديل گردياز طرف زن تبد يخانواده تک همسر

 . د مثل شديشد، بنده شهوت و ابزار صرف تول

 ينبود، بلکه امر يفرد يچ گاه ثمره عشق جنسيکتا همسر هين خانواده يا

بر  يت خصوصيغلبه مالک يعني يط اقتصاديبود و براساس شرا يمصلحت

ک جنس توسط جنس ياد يهدف ازداج انق. ه به وجود آمدياول يت اشتراکيمالک

که تا آن  يزين دو جنس است؛ چيامر به مثابه اعالم تضاد ب نيا. گر استيد

 (انگلس، منشا خانواده.)زمان سابقه نداشته است

ن زن و مرد به يم کار بين تقسياول: سندينو يم 0201مارکس و انگلس در 

خ هم مقارن با تکامل يدر تار ين تناقض طبقاتياول. د مثل بوديخاطر تول

مقارن است با  يستم طبقات يعنياست،  يهمسر کتاين زن و مرد در يتناقض ب

ت يمالک يريستم جنس مذکر بر جنس مونث که خود مقارن با شکل گ

 ين زن و مرد به هنگام ازدواج هم امريب يحقوق يتساو. است يخصوص

ط يراث شراين در مقابل قانون، ميطرف يرا نابرابرياست؛ ز يصور

که  ياز وقت يعني. است زنان يگذشته و معلول سرکوب اقتصاد ياجتماع

د يخارج شد و از تول يخانوار کمون ياداره امور خانه از خصلت عموم

که امروز در خانواده مرد بورژوا و زن  يد، به نحويهم خارج گرد ياجتماع

 .ا استيپرولتار

 موقعيت زنان در دوران هاي برده داري و فئوداليسم

گان سپرده شد و کار زنان هم به برد ي، کار کشاورزيش برده داريدايبا پ 

 يکارها يحت. ، دوخت و بافت شدي، آشپزيمحدود به امور خانه، بچه دار

ار خانواده بود که بعد از يشد و در اخت يکه کار زنانه محسوب م يا ياقتصاد

و  يقال يزنان، بافندگ يهزاران سال هنوز هم ادامه دارد مانند کار کشاورز

 يعني)مزد پرورش کودکان  يو کار ب زن يخانگ يم ، بردگيم و جاجيگل

، در خدمت يدست يره و کارهايو غ ي، دوخت لباس و بافتن(ندهيکار آ يروين

شود  يکنار کذاشته م يديب زن از کار تولين ترتيبه ا. اقتصاد خانواده است

 .شود يده گرفته مياو ند يديو کار تول

ا يود که بر کار رعاحاکم ب يعيسم، اقتصاد طبيا فئودالي يدر دوره قرون وسط

ن ين دوره زميا يدو طبقه اصل. ج بوديمبادله و تجارت هم را. استوار بود

ن دوران بسته شد و در آخر يدر ا ينطفه بورژواز. داران و دهقانان بودند

سم هم زن کار يو تفوق فئودال يالبته در قرون وسط. دين دوره به رشد رسيا

ن ين دوره قوانيفئودال ها در ا يد دخالت گر بود وليکرد و در تول يم

 ينداشتند، ول يات حق و حقوقيکردند و اصوال رعا ياده ميخود را پ يشخص

مرد احساس حقارت و . ت بوديدر درون خانواده باز مرد ارباب و زن رع
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( همسر)ژه بر زنياش را با خشونت در خانواده، بو ياجتماع يدرهم شکستگ

ز متفاوت بود ين دوره نينان در ات اقشار مختلف زيوضع. داد ين ميتسک

ندار، يزنان طبقه زم. داشت يد بستگيبه هر حال به نقش آن ها در تول يول

اما در فاصله . ر دست مردان خود بودندين و اربابان هم زياشراف و مالک

د در اقتصاد قلعه را داشتند، از يت توليکه مسئول0011تا  211 يسال ها

و  يشه وريدات و پيتول يا رشد مبادله تجاراحترام برخوردار بودند اما ب

د يان رسيز به پاين زنان ني، دوران اقتصاد قلعه و احترام ايش کار مزديافزا

زنان بورژوا در جنگ ها شرکت کردند و . افتادند يانگل يو آن ها به زندگ

اروپا،  يان جنگ هايه فعال بودند اما با پايريبودند، در مراکز خ ياسيفعال س

اطاعت،  ين دوران دختران برايدر ا. را دوباره به خانه برگرداندندآن ها 

ن دوره يدر اوج ا. شدند يت ميترب يو شوهر دار يو بچه دار يبچه زائ

اد گرفتند و در يزنان مذکوراز آموزش بهره مند شدند و خواندن و نوشتن 

 .  ت پرداختنديبه فعال ينه هنريزم

شه ور يخانه پ. بود ياطق روستائت زنان در شهرها متفاوت از منيوضع

از کارها  يبرخ. کردند يکارگاهش هم بود و در آن زن و دخترانش کار م

س در قرن يانگل ي، آبجوسازيو بافندگ يسندگيدر انحصار زنان بود مثل ر

به هر  يول. يع دستيو کال صنا ي، جوراب بافي، لباس شوئيشگري، آرا00

او طرف  يعنيشد،  يخانه تمام م مرد يعنيحال حاصل کار به اسم همسر 

 يگرفت، کاال يل ميه را تحويبست، مواد اول يقرارداد م. معامله تجار بود

کرد و با آن به نام خود  يافت ميپول را در. داد يل ميساخته شده را تحو

و  يروستائ يکه امروزه هم در خانواده ها يزيداد؛ چ يخرج خانواده را م

 .ج استيران رايباف ا يقال

 ين دار و بورژوازياشراف زم يسم که مقارن جنگ هاياواخر دوران فئودال

آن ها را  يخال يشدند و جا ينوخاسته بود، مردان دائما به جنگ فرستاده م

ط زنان را به بازار يو شرا ياز اقتصاديق نين طريبه ا. کردند يزنان پر م

در . ر خانه بودندگر آن ها تنها نان آويرا ديت کرد زيرون از خانه هدايکار ب

زن اصال مطرح نشد، چون که  يسم مساله رهائيو فئودال يدو دوره برده دار

رون از خانه يد بيدر تول يرون بود و نقشيب يد اجتماعيزن از عرصه تول

 .نداشت و کامال به مرد وابسته بود

 يه داريت زنان در دوران سرمايموقع

ش يداياز خانه و پس از پخارج  يد اجتماعيپس از مشارکت زنان در تول 

مولده و ضرورت استفاده از کار زنان به  يروهايو رشد ن يه داريسرما

. در آمد ياجتماع ي، مساله زن به صورت مساله ايديتول يروهايعنوان ن
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که در اروپا رخ داد و برداشت آن ها  ييحال به طور خالصه به جنبش ها

 :ميده يمورد توجه قرار م نسبت به مساله زن و نحوه برخوردشان را به آن

س يست ها در انگليدر جهان، توسط چارت ين حرکت متشکل کارگرياول

، مبرم يک منشور شش ماده ايبا انتشار  0221ن جنبش در سال يا. انجام شد

ن ين آن را نخستيلن. س را مطرح کرديطبقه کارگر انگل ياسين مطالبات سيتر

 ياسيس يد که مبنايا ناميپرولتار ينهضت انقالب يع توده ايجنبش واقعا وس

. ج بودنديساعت را 03ساعت کار روزانه در مقابل  01آن ها خواهان . داشت

 يست، حتياز حقوق زنان ن يمنشور کارگران حرف ين شش ماده ياما در ا

ه قانون کار در يدر الحاق. خواهند يمردان م يرا هم در آن فقط برا يحق را

ساعت محدود شد و کار  03سال سن به  02ز ش ايکار زنان ب 0200ژوئن  1

ع پنبه يکارگران صنا% 20،3، 0210در سال . ديشان ممنوع گرد يشب برا

تمام کارگران % 03،2کارگران پشم تاب برادفورد و % 21بلک لورن، 

ها که در آن ها درجه خشک  يعمده کارگران رخت شوئ. استوک زن بودند

ل کار يبود، دختران جوان بودند که بدل تيدرجه فارنها 011تا  31ن يکن ها ب

سم و يت، رومانيسل، برونش  يها يمارين آن ها بين بخار و دم بيدر ا

ن يس در ايدر صنعت بزرگ ذعال سنگ و فلزات انگل. ج بوديرا يستريه

ک يدادند که با دستمزد متوسط  يل ميکارگران را تشک% 02،3سال ها زنان 

کسان با آن ها دو يکار  ين مردشان براکردند اما همکارا ينک کار ميشل

 . گرفتند ينک و هشت پنس ميشل

 فرانسه 8181انقالب 

 ين تسلط حزب خود قول رفرم هايتضم يبرال مجلس برايل يبورژواز

آن ها بعدا مجبور شدند خلق را به . داد يش ميها يهمانيرا در م يانتخابات

کال و يراد يه هايجا به نفع اليتدر ين قشر بورژوازيا! بطلبند ياري

در  يرانده شدند، ول يبه کنار يو خرده بورژا يخواه بورژواز يجمهور

ن طرف يبه ا 0221قرار داشتند که از  يه ها، کارگران انقالبين اليپشت سر ا

با باال گرفتن . خواهان، مستقل شده بودند يش از پندار بورژواها و جمهوريب

. را شروع کردند يابانين جنگ خون، کارگرايسين حکومت و اپوزياختالف ب

برقرار شد که کارگران آن  يرفرم، جمهور يپ سقوط کرد و به جايفل يلوئ

 يبرا يعموم ين انقالب خواهان حق رايا. دندينام ياجتماع يرا جمهور

در . بود!" ي، برادري، برابريفرانسه، آزاد يجمهور"مردان شد و شعارش 

که آن ها  يامد در حاليان نيآن ها به ماز زنان و حقوق  ين انقالب هم حرفيا

 .هم در آن نفش فعال داشتند
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 آلمان 8181انقالب 

، يشه، حق اجتماعياند يبرال، آزاديل ين انقالب هم در برنامه بورژوازيدر ا

مطرح بود اما اصال به مساله .. مردان و  يو برابر برا يعموم يحق را

کارگران آلمان توسط  يمه عموياتحاد 0213در سال . نشد يزنان توجه ا

ن مجمع يدر ششم يعنيآن  0211تنها در قطعنامه سال . بوجود آمد يالسال

 يکيع مدرن ياشتغال زنان در صنا" آمده است که  0ه در بند ياتحاد يعموم

ن کار نه تنها يات عصر معاصر است، چرا که اين تعدياز ننگ آور تر

دهد و با  يآن را تنزل م دهد، بلکه يکارگران را ارتقا نم يط ماديشرا

ط نکبت يت طبقه کارگر را به چنان شرايب خانواده مخصوصا وضعيتخر

شان از آن ها  يده آل هايا ياين بقايآخر يدهد که در آن حت يسوق م يبار

است  يتالش هائ يل ما در نفين دلين مساله مهم تريا. باز ستانده خواهد شد

ن يها برا يالسال. ان داردين جردن به بازار کار زنايوسعت بخش يکه برا

کار  يبرا يکار در کارخانه ها، حق الزحمه ا يباور بودند که به زنان به جا

 يکه برا يه زنانيکردند که برعل يه ميداده شود و به مردان توص يخانگ

 يند تا فرصت کار برايکنند، اعتصاب نما يادامه کارکردن خود مقاومت م

شان زن جزو طبقه کارگر  يم براينيب يمچنان که . ادتر شوديمردان ز

 .شد و کال کار زنان را در محدوده زنانه و در خانه قبول داشتند يمحسوب نم

کرد و  ياز حقوق زنان دفاع م 0202ترز که در انقالب يس پيخانم لوئ

انجمن " 0213داد، در سال  يها را مورد انتقاد قرار م يمواضع السال

مساله زنان . اد نهاديزنان بن يمدن يواست برابررا با خ" زنان آلمان يعموم

در . مطرح شد" انجمن کارگران آلمان"ن کنفرانس ين بار در سومياول يبرا

از فرانکفورت،  يع دستيک کارگاه صنايس مولر صاحب ين کنفراس موريا

د سود افزون تر از کار يکار و با هدف تول يروياز منظر استثمار موثرتر ن

ن يبرابر ب ي، بحث تکامل عناصر فکريبورژوائ يتيازنان با رو يمزد

با زنان کارگر  يمردان کارگر را به همکار يو. ديش کشيمردان و زنان را پ

ل يمسا ياستقالل و آگاه کردن شان از تمام يسوق دادن آن ها به سو يبرا

دعوت  يت مناسبات کارمزديمربوط به منافع کارگران در چارچوب حاکم

 ين حدود قانوني، عدم تعيانتخاب شغل، رفع موانع قانون کرد، حق زنان در

زنان، کمک  يبرا ين امکانات آموزشيزنان، تام يرمجاز برايمجاز و غ

 ياريبر اصول خود  يمبتن يجاد سازمان هايا يمردان کارگر به زنان برا

سه بند از قطعنامه مولر را انجمن . شنهادات او بوديمشابه مردان، از جمله پ

با زنان کارگر  يکرد اما کماکان مردان کارگر برخورد درستب يتصو

را انجام يزنانه بمانند، ز يل بودند که آن ها در محدوده کارهاينداشتند و ما

ن امر يمسلما مشوق مولر در ا. دنديد يز مير آميخود تحق ين کارها را برايا
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بت به اش نس ينيزبينسبت به زنان کارگر نبود، بلکه منافع و ت يرخواهيخ

ن امر به نفع يبه هر حال ا ين سمت سوق داد وليمساله او را به ا يامدهايپ

 يه تا جائيد سرمايگو ياست که مارکس م ين همان جائيا –. زنان کارگر بود

 . -دهد يمولده م يروهاين شود امکان رشد به نيکه منافعش تام

 يديکاردرصد زنان کارگر روزکار و  0210تا  0203  يدر فاصله سال ها

ان يبه ب" زميو کمون يت خصوصيمالک" مارکس در مقاله . افتيش يافزا

ن يبا وجود ا. ل مربوط به زن و مرد پرداخته استينظرات خود در مورد مسا

مطرح  يآحاد انسان يو برابر يهم که مساله آزاد يدر عصر روشنگر يحت

-0123)جان الک. ن آحاد نبود و مساله زن مطرح نبوديشد، زن جزو ا

ن يسم در ايبراليو ل يمهم بورژواز ين هايسياز تئور يکيبه عنوان ( 0110

ن يندارد، از ا ين که عقل شان رشد کافيل ايزمان، زنان و و کودکان را به دل

که آن ها به خانواده تعلق دارند و مرد  يگذارد، در ضمن يره کنار ميدا

که به زنان به عنوان کند  يفقط مطرح م يو. نده خانواده در جامعه استينما

از . د تا اندازه الزم آموزش داده شودين آموزگاران کودکان شان باياول

کرد و به  يکندرسه از حقوق برابر زنان با مردان دفاع م 02ون قرن يانقالب

 يو. کرد يون که فقط به مساله مردان توجه داشتند، انتقاد ميانقالب يه هايانيب

ت، يجنس: نوشت" زنان ين حقوق مدنياره تضمدر ب" با عنوان  يدر مقاله ا

 ياسيس يد موجب شوند که زنان از زندگينبا... و  يعادت ماهانه، حاملگ

. مردان و زنان بود يکسان براي يوه يخواهان آموزش به ش يو. حذف شوند

فراتر از  يزيد کندرسه چيان زن و مرد از ديم يداست که مفهوم برابريپ

توانست باشد اما با  ينم يمزد ينظام بردگ مقدور در چارچوب يبرابر

 .ن قابل توجه استيوجود ا

 انقالب فرانسه

مردان در آن شرکت داشتند،  يکه زنان همپا يدر انقالب فرانسه، با وجود

به آن ها  يزنان و گسترش آزاد ياسيت سيمجلس و دولت انقالب با فعال

زنان، با  ياسيت سيفعالمعتقد بودند که ... ر، مارات و يروبسپ. مخالف بودند

تضاد دارد و مخالف  يو مادر يهمسر يعنيآن ها  يف سنتيانجام وظا

زنان که با انقالب فرانسه کسب شد لغو حق  يشرفت برايتنها پ. عت استيطب

که تا آن زمان  يعنيارث فرزند ارشد و پسر وارث به نفع همه بچه ها بود، 

و دختران حق ارث بردن توانست وارث باشد  يتنها پسر و پسر اول م

 . نداشتند
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  انقالب صنعتي

کشف قوه بخار و اختراع . س بوديدر انگل يقرن انقالب صنعت 03قرن 

. ديبر بعد طبقه کارگر افزوده گرد. د را کامال دگرگون کرديوه تولين، شيماش

از به ين. د انبوه را فراهم آورديک، امکان توليع بزرگ و رشد تکنيصنا

شتناک توده ها، زنان را هم بصورت انبوه به بازار کار کارگر و فقر وح

چ حق و يبودند و اصوال ه يت اجتماعين موقعين ترييزنان در پا. کشاند

که  يشدند، آن هم مردان يملک خانه مرد محسوب ميجزو ما. نداشتند يحقوق

و  يبه هر حال با انقالب صنعت. نداشتند يخودشان هم حق و حقوق قابل دفاع

ن، يافت؛ گرچه سخت تريدست  ي، زن به استقالل اقتصاديارخانه اد کيتول

. شد ين کارها به آن ها سپرده مين و کم مزدترين، خطرناک تريف تريکث

و  يت زندگيوضع يارزش اضاف يه در فصل هايمارکس در کتاب سرما

خانه ها و خشک  يکار در رختشو: کشد ير مين زنان را به تصويا يکار

ت کرم يت، کار در مراکز تربيدرجه فارنها 011تا  31کن ها با حرارت 

خطرناک  يها يماريب يکه در هر دو جا درصد باال يشم کشيشم و ابريابر

وجود  يستريو ه يسم، اختالالت روانيت، روماتيسل، برونش يعنيآن زمان 

 .دارد

کم رنگ  يو روابط استاد شاگرد يشه وريستم پيش مانوفاکتور که سيدايبا پ

ر ماهر زنان هم وارد يغ يروينداشت، ن يهارت در کار چندان لزومشد و م

شد آن ها را  يار ارزان بود و بهتر ميل که بسين دليد؛ تنها به ايصنعت گرد

را تا بحال تجربه استقالل يط سخت کشاند، زيبه اطاعت و تن دادن به شرا

تقل ر اطاعت از همسر به اطاعت از کارفرما منيما از زينداشتند و مستق

 يل در آغاز مردان کارگر در برابر زنان کارگر موضع مين دليبه هم. شدند

چنان  يدانستند؛ حت يدستمزد ها م يگرفتند و آن ها را مسبب کاهش عموم

در اواخر . شدند يکه آمد با اعتصاب کردن خواهان اخراج زنان از کار م

د ينان کارگر بادند که مردان و زيجه رسين نتيبه ا يطبقات يتشکل ها 03قرن 

 يل دستمزد مساوين دليمبارزه کنند، به هم يه داريبه طور مشترک با سرما

مه دوم يدر ن. ل شدياز خواسته ها تشکل ها تبد يکيزنان به  يبا مردان برا

که در  يکار زنان رشد کرد و درصد زنان کارگر باال رفت، به نحو 03قرن 

 يدو جنگ جهان. جود داشتون زن کارگر ويليم 3،3در آلمان  0311سال 

 يرا مردها به جبهه ها فرستاده ميع کرد زيع را تسرياشتغال زنان در صنا

خود  يها يل جامعه، زنان که به توانائيان جنگ با وجود تمايبعد از پا. شدند

اروپا در  يداخل يت زنان بعد از جنگ هايآگاه شده بودند،  برخالف وضع

ق زن از ين طريبه ا. نشدند يانگ، حاضر به برگشت به کار خ02قرن 

د، بلکه فقط همراه با مردان ينرس يرون آمد اما به رهائيخانه ب يواريچارد
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را هم به  يده شد و همزمان استثمار نوع دوميکش يکارگر به کار مزدور

تا در يکه نها يامر. متقبل شد يخانگ يگاريا بي يمزد خانگ يعنوان کارگر ب

گردد و  يه محقق ميسرما يو اجتماع يديچارچوب ملزومات نظم تول

آن را  ياش، چگونگ يازها وشرط و شروط ارزش افزائيه نيه بر پايسرما

به قول مارکس و انگلس امروز در خانواده مرد بورژوا است . کند يم ميتنظ

 .ايو زن پرولتار

  آغاز مبارزات زنان

 يها برا ت آنيدهد که تا مدت ها زنان و وضع ين مسائل نشان ميمجموعه ا

مسلما  ينبوده است، ول ي، اصال مساله قابل بحثياجتماع يجامعه و جنبش ها

ت خود درجامعه را يو بدون مقاومت، از دست دادن موقع يزنان به راحت

ت يجاد مالکيبعد از ا ين دوران طوالنيرفته اند و مسلما در تمام طول اينپذ

احقاق  يکرده و برا ، زنان به انحاء مختلف مخالفت خود را ابرازيخصوص

 . ثبت نشده باشد ياگر در جائ يحقوق خود مبارزه کرده اند، حت

، ياقتصاد-يو اجتماع يکسب حقوق انسان ياز آغاز حرکت آگاهانه زنان برا

را ضمن بحث  يمختلف پا گرفت که پاره ا يدر کشورها يمتعدد يجنبش ها

کا يزنان در آمرجنبش . ميدر باره انقالبات اروپا مورد توجه قرار داد

ن يان اوليستيفلورا تر. پا گرفت 0202در سال  يعنيهمزمان با انقالبات اروپا 

کارگران زن و مرد را الزم دانست و  ين الملليک اجالس بيبود که  يکس

درک  ينوشت و در آن خواست که برا يکارگر يه هايبه نام اتحاد يکتاب

، يوحدت انسان يموجود برا حقوق زن و مرد و به عنوان تنها ابزار يبرابر

در سال . به زنان داده شود يکيو تکن ي، اخالقيفکر يد اطالعات فوريبا

اه پوستان از جنوب يانتقال س يکا، زنان برايآمر يدر زمان جنگ داخل 0211

اه پوست و يه زنان سيجاد کردند و اتحاديرا ا"  ينيرزميراه آهن ز" به شمال 

زنان به طور  0210در . ان نهادنديا بنر يکسب حق را يد پوست برايسف

س شرکت يکمون پار يعنيجهان  ين حکومت کارگرياول يگسترده در برپائ

کا با يمبارزات زنان کارگر دوزنده  در آمر 0301مارس  2در . کردند

شنهاد يبه پ 0300د که در سال ين گرديمواجه شد و منجر به ا يسيسرکوب پل

زن  يمارس بعنوان روز جهان 2، يستيکمونن الملل دوم ين به بيکالرا زتک

بورگ به يو ياعتصاب زنان کارگر کارخانه نساج 0301در . شناخته شود

هم . شناخته شد يه تزاريدر روس يعنوان پبش درآمد اعتصابات کارگر

کا ياروپا و آمر 0312سال  ين است حضور فعال زنان در جنبش اجتماعيچن

سم در جنبش شرکت ينيشخص و به نام فمم ين بار آن ها با خواسته هايکه ا

به . را در رابطه با زنان درهم شکستند ياجتماع ياز تابوها ياريکردند و بس

در  يض و نابرابريل آمدند اما بازهم موفق نشدند به تبعينا ييدست آورد ها
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امکان  يه داريستم سرماين کار با حفظ سيز ايان دهند و اصوال نيجامعه پا

 . ر نبوديپذ

و سپس مبارزات  0231ام بهمن يران هم حضور گسترده زنان در قيادر 

تا خواسته  ين حقوق بورژوائيتر يابتدائ يبرا ياسالم يرشان با جمهوريگيپ

مبارزه با  يبرا يميل عظيدهد که در زنان پتانس ي، نشان مياسيس يباال يها

با  چرا که. ها ست وجود دارد ين نابسامانيکه عامل همه ا يه داريسرما

ن يکه در ا يوجود گذشت حدود دو قرن از طرح مساله و با همه مبارزات

که داشته، هنوز  يارزشمند يافته است و با وجود دست آوردهايرابطه انجام 

الت در سطح يزنان در جهان هنوز از نظر سطح سواد و تحص. ستين يکاف

ر يفق مردم% 11سوادان جهان و يب% 13. از مردان قرار دارند ين ترييپا

 . دهند يل ميجهان را زنان تشک

 يت هايدر موقع. نسبت به مردان برخوردارند يکم تر يشغل ياز فرصت ها

گرچه در  يو درآمد يشغل ينابرابر. نازل تر از مردان قرار دارند يشغل

که  يافته است اما کماکان هنوز برقرار است، به نحويل ياز نقاط تعد يبعض

کال در سطح . است% 30به مردان در جهان  ن متوسط درآمد زنانيانگيم

و  يت شغلياست که در آن ها امن ييزنان در بخش ها يجهان تمرکز شغل

زان اشتغال به کار زنان در بخش خدمات يم يحت. ع وجود ندارديامکان ترف

که سطح  يدر جامعه دارد، در جائ يمبارزه طبقات يبه گستردگ يهم بستگ

ه يسرما يبرا يدر خود اجبار ين، بورژوازراينازل است مثل ا يمبارزات

ن طبقه يند و مخارج آن را بيب يا گسترش آن در خود نمين بخش يدر ا يگذار

 ياز آن را بر دوش زنان خانه دار م يکند و بار بخش يکارگر سرشکن م

از کودکان اعم از  ينه امکانات نگهداريدر زم يه گذاريمثل عدم سرما. نهد

 يش دبستانيکودک، امکانات کامل پ يان ها، خانه هامهد کودک ها، کودکست

 .رهيو غ

 :نتيجه گيري

ق يد گفت که اهداف زنان تنها از طريبا توجه به همه موارد مطرح شده، با

سر خواهد بود؛ چرا که در يم يستم اجتماعيس يکال و دگرگونيرات رادييتغ

 يزين چيسال مبارزه زنان، هم 311، حاصل يه داريستم سرمايدرون س

ت يش مالکيدايهمان طور که ستم بر زنان با پ. ميش رو دارياست که پ

جاد کرد، تنها با انتقال يآن را ا يعامل اقتصاد يعنيآغاز گشت  يخصوص

شود و کار  ي، لغو آن ممکن ميت اجتماعيبه مالک يد فرديت ابزار توليمالک

دن به يا رساما ت. شود ياست لغو م يه داريد سرمايوه توليکه اساس ش يمزد

د هم اکنون و يم، اما بايش رو داشته باشيدر پ يد راه درازير شايين تغيا

 يش با بقايکه آن هم بقا ي، با فرهنگ مرد ساالريه داريهمزمان با سرما
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. هماهنگ و همه جانبه يمبارزه ا. وند خورده است مبارزه کرديه پيسرما

کنار گذاشت که راه  يگريدز با يا در ستيو  يگريد ديد به اميک را نبايچ يه

 3110.                                                        برد يراهه ميبه ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ستيفقر و جن

-ياز فقر صحبت م يوقت يبه طور سنت. از فقر وجود دارد يف متفاوتيتعار

ن يا تامر يل زندگيد وسايکه با يايا کمبود ماليا کمبود پول يشود به فقدان 

مورد  يزندگ يد شانس هايگر فقر را از ديد يفياما تعر .شوديکند توجه م
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 يبه کاالها يابيدست يکه انسان برا ييه شانس هايکل يعني. دهديتوجه قرار م

شود ين از دونوع فقر صحبت ميبنا برا. در جامعه دارد يرماديو غ يماد

 ياساس يازهايرآورد نن تر از حد بييپا يداشتن درآمد يعني يفقر درآمد

ن يآن جامعه تع يزندگ يانسان که در جوامع مختلف براساس استانداردها

ن نوع يمعموال در ا. تواند فقر نوع دوم را هم شامل گردديشود و ميم

تر را که کم يکنند و کسانيسنجش در آمد متوسط خالص جامعه را محاسبه م

دوم فقر از نظر . خوانندير ميفقدرآمد متوسط جامعه را داشته باشند % 31از 

مثال شانس در بازار کار، گذران اوقات  يزندگ يبه شانس ها يابيدست

 . است يو مناسبات اجتماع يت بهداشت و سالمتيفراقت، مسکن خوب، وضع

کنند و معموال يم يه جامعه زندگياست که در حاش يفقر مفرط شامل کسان

خانمان و يشود مثل افراد بيم يها چشم پوشاز آن يدر محاسبات آمار

کند با يم ياز فقر وجود دارد که جامعه سع يگرينوع د .يابانيکودکان خ

. نگه دارد يآن سرپوش بگذارد و وجود فقر را مخف يرو ياجتماع يهاکمک

ده يفقر پوش. کننديم يها زندگن کمکياست که با ا ين فقر شامل تمام کسانيا

شود که گرچه درآمدشان از متوسط مورد يمل مرا شا ياست که افراد يفقر

 يهاخواهند از کمکينم ي، اجتماعيل فرهنگيتر است اما به دالبحث کم

صورت خود را  يليبا س يرانياستفاده کنند و بنا به ضرب المثل ا ياجتماع

د حق هر انسان يمناسب با يک زندگين يکه تام يدر حال. دارنديسرخ نگه م

 .ن آن باشديتامو جامعه موظف به 

متفاوت سنجش فقر وجود دارد اما اکثرا فقر را با درآمد  يهاوهين شيهم چن

ت فقر يف وضعيتعر يبرا يدرآمد نشانه خوب. دهنديمورد سنجش قرار م

-ير ميرا امکان پذ يدرآمد ين کشورها و گروه هايسه بين نشانه مقايا. است

ا درآمد سرانه ين است که آيله امسا. مانديبه جا م يسازد اما باز هم مشکالت

متفاوت زنان و  يابيتواند دست يا ميشود آيم يريکه براساس خانواده اندازه گ

ن يا درآمد کسب شده در خانواده بيمردان را از آن در خانواده نشان دهد؟ آ

ع يتوز ين سنجش چگونگيشود؟ ايع ميک خانواده عادالنه توزي يه اعضايکل

افراد خانوار به منابع را در رفع  يابيدست يو چگونگ درآمد را در خانواده

نامتفارن وجود دارد و  ييند که در خانواده فضايب ينم. کنديازها روشن نمين

 يگردد که حت يز نمود دارد و سبب ميدر خانواده ن يتر اجتماعيستم اتوريس

، يفرهنگ يهانقش. ع شوديک خانواده توزيدر  ينامساو يوه ايز به شيفقر ن

ع منابع در درون يشود که توز يسلسله مراتب قدرت در خانواده سبب م

ن زن و مرد در خانواده زنان را به يب يعدم تساو. ز عادالنه نباشديخانواده ن

 . کنديرتر مير، فقيک خانواده فقيژه بازهم در يو
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د يد و بازتولين جوامع فقر دائما توليدر ا. دارد يشه در جامعه طبقاتيفقر ر

در جوامع . ن برديتوان آن را به طور مطلق از بيشود و هرگز نميم

ر يم کرد اما مثل آتش زيتوان آن را پوشاند و مال يشرفته ميثروتمند و پ

 ياساس يدر فقر نقش يطبقات يوابستگ. رون خواهد زديخاکستر باالخره ب

اساس رد اما بريگيا هردو جنس را ميبان زنان، مردان يفقر گر. کنديم يباز

ت به طور متفاوت تجربه يجنس ي، مناسبات نقشيت، سنت خانوادگيسن، قوم

 يطيدر شرا يو فرهنگ ي، اجتماعيکيولوژيب يهازنان از نظر نقش. شوديم

تر و زن باز بزرگ يراتشان فقر موجود را برايکنند که با تاثيم يزندگ

 .ن استن مقاله معطوف به مساله زنايتوجه من در ا. کننديدتر ميشد

. درهم گره خورده اند يجدا ناشدن يبه طور يتيجنس يفقر و وابستگ

زن را  يدر خانواده امکان ترق يو مناسبات قدرت ياجتماع يهاتيمحدود

ل يجهان را زنان تشک يفقرا% 11. دينمايد ميکند و فقر او را تشديمحدود م

، زنان جامعه، زنان مسن ينييزنان اقشار پا يخطر فقر برا. دهنديم

ر اقشار و يزنان طبقه کارگر از زنان سا يژه برايسرپرست خانوار و به و

ا فقر زنان باالتر از مردان يدن يدر همه کشورها. تر استشيطبقات جامعه ب

مثال در کشور . تر دارندا کميبه منابع را ندارند  يابيزنان امکان دست. است

در  يشداورين پيآغاز کار ا يراه در رابطه با گرفتن اعتبار از بانک بيجرين

دهند در  يکنند و آن را پس نميمورد زنان وجود دارد که زنان با پول بد تا م

ا در ي. ن کار توسط مردان انجام شوديد ايشود و بايجه به زنان وام داده نمينت

 يک قاليباف وجود دارد که تنها  يخانوار قال 12قم " قباد بزن"  يروستا

را ندارند و  يمحل يت در تعاونين زنان حق عضوياما ا باف آن مرد است

جنوب  يايآس يا در کشورهاي. بافان هستند يقال يمردان شان عضو تعاون

-يگر ميد يا کشورهايبه شهرها  يکلفت يدختران کم سن را برا يشرق

ران دختران کوچک را در اثر فقر خانواده به مردان يدر بلوچستان ا. فرستند

 .کننديواگذار م يبده يا در ازاي فروشندير ميپ

را با کمک سنت و فرهنگ به  يت، که کارخانگيجنس يم کار برمبنايتقس

رابطه . دهديش ميفه زن نمايکند و آن را به عنوان وظيزنان واگذار م

م کار زن ين تقسيا. مزد و فقر زنانه وجود دارد يب ين کارخانگيب يتنگاتنگ

م يتصم يهاو سهم داشتن در پروسه يابع اجتماعبه مواد و من يابيرا در دست

 يهانه تنها ارزش يزنان به طور نسب. کنديمحدود م ياجتماع ياسيس يريگ

شان به کاالها و  يابيار دارند بلکه امکان دستيرا در اخت يترکم يماد

شود در يم يو فرهنگ ي، آموزش رسميق روابط اجتماعيکه از طر يخدمات

 يحت. دهديش ميزنان افزا يتر است و خطر فقر را برامار گرفت هم کياخت

ن يدهند آن را تنها منبع تاميجا در سنجش فقر که دّرآمد را مالک قرار منيا
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 يد اجتماعيو بازتول يکه کارخانگ يآورند در حالياز خانواده به حساب مين

زن و کار پرداخت نشده . رنديگيخانواده در زمان مورد نظر را در نظر نم

" که من در مقاله  يبراساس محاسبه ا -ديآ يبه حساب نم يکار خانگ يبرا

ارائه دادم در سال  2سم شماره ياليسوس يمايس" ياسالم يزنان در جمهور

د ياز کودکان و خدمت به بازتول يران بابت نگهداريزنان خانه داردرا 0213

دهند که با  يهزار ساعت کار بدون مزد انجام م 010320کار ماهانه  يروين

 يارد تومان برايليم 111 يين سبب صرفه جوييار پايک مزد بسياحتساب 

 يکار. کند يجاد نميا يچ امکانيکننده اش ه يکه برا يکار -شونديه ميسرما

که جامعه به  يکار. ندارد ياستراحت و مرخص. ندارد ياست که بازنشستگ

. شوديسته مين نگرفه زيبه عنوان وظ يعيار طبياندازد و بسيدوش زن م

به  يسم کار اجتماعيرد که از نظرتقيگيرا در بر م يکه مجموعه ا يکار

د در يو پرورش کودکان که با يکار نگهدار. شوديواگذار م يمتفاوت ينهادها

ها ها، کودکستانها، مهد کودکرخوارگاهيمراکز مربوط به کودکان مثل ش

. فه جامعه استيقت وظيل که در حقيمراقبت از افراد سالمند فام. رديانجام گ

د، يمثل خر يکارخانگ. راتيه لباس و تعميخدمات مثل آماده کردن غذا، ته

مثل  يرونيب ياز کارها ي، انجام بخشيپخت و پز، شستشو، نظافت، اتوکش

محاسبه شود  ين ها در درآمد مليا ياگر ارزش پول.ره يپرداخت قسط ها و غ

را شامل خواهد  يترشيع درآمد فقر افراد بآن گاه با احتساب متوسط مجمو

ن اگر مجموع وقت صرف شده يهم چن. شد و ابعاد آن بزرگتر خواهد شد

ن زن و مرد را در خانواده و جامعه يب ين موارد محاسبه شود نابرابريا يبرا

 يت بدتريسه با مردان در رابطه با فقر وضعيزنان در مقا. دهدينشان م

 . دارند

اما درآمدشان به طور . شتر شاغل هستنديسال قبل ب 21سبت به زنان امروز ن

مردان  ياستفاده از زمان برا. درصد درآمد مردان است 31تا  31ن يمتوسط ب

ن زنان به طور يکه سرپرست خانوارند و هم چن يزنان. و زنان متفاوت است

ر دارند تا خود را از نظ يتروقت کم يبه خاطر کار پرداخت نشده خانگ يکل

د کنند، يکار خود را بازتول يرويمورد مراقبت قرار دهند، ن يو معنو يماد

را مورد استفاده قرار دهند؛ استراحت کنند و از وقت آزاد  يامکانات شغل

دارند که  يباالتر يو روح يها فشار جسمن خاطر آنيبد. خود بهره مند شوند

 ياجتماع يهايريم گيشرکت در تصم يها براشود که آنين ميمنجر به ا

 0321س در سال يدر انگ يک بررسي: چند مثال. تر دارندوقت کم ياسيس

واحد پول ) پوند 03333ک زن ساالنه ينشان داد که کار پرداخت نشده 

 .ا مرد آن را انجام دهدير زن يک کارگرمزدبگيدارد اگر يخرج برم( سيانگ
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دار به طور ان خانهنشان داد که زن 0311ن در سال يپيليدر ف يگريد يبررس

مقدار متوسط . دهند يهفته در خانه انجام م يساعت کار در ط 11متوسط 

دو کارگر  يسه با کار هفتگيساعت بود که قابل مقا 21برابر با  21دهه  يبرا

 0331ده شده در سال يون زن خانه دار ناميليم 02کار پرداخت نشده . است

ش از يب يدر کنار کار خانگ. تومان بودارد يليم 111ران ماهانه بالغ بر يدر ا

 يقال. مشغول به کارند يدر بافت قال ير رسميون زن به طور غيليک مي

تا  11قا يا و افريدر آس. ران بعد از نفت استيا يصادرات ين قلم مهم کااليدوم

 يرسم ياما در آمارها. شوديتوسط زنان انجام م يدرصد کار کشاورز 31

-يشود و کمک به همسر به حساب آورده م يب نمبه عنوان کار زن محسو

که  يکار فعال بخش کشاورز يروين زنان نه به عنوان نيجه ايدر نت. شود

مه ينه مزد و نه ب: رديگيبه آن ها تعلق نم يند و حقيآيخانه دار به حساب م

اگر کار پرداخت نشده زن به پول مورد  .رهيو غ يماريو ب يبازنشستگ

ادغام شود، نشان  يد ناخالص داخليو و در ارزش تول رديمحاسبه قرار گ

ن کار پرداخت يچقدر است و اگر ا يواقع يد ناخالص داخليخواهد داد که تول

شود که يخته شود مشخص ميهم ر يرو ينشده با کار پرداخت نشده صنعت

 يماياز س هاهمه مثال). برنديه داران از آن سود ميچگونه و چقدر سرما

، " رانيا ياسالم يزنان در جمهور" ،3111ه ي، ژوئ 2شماره  سم،ياليسوس

 .(يده ثابتيفر

در بازار کار  يدر کره جنوب. کنديزن را محدود م يامکان ترق ينابرابر

. زنان وجود دارد ياز ارتقا برا يريدر جلوگ يتيو قابل رو يررسميموانع غ

به ( ان شاغلهمه زن% 03،3 يبرا) يز و مشکالت شغلين گذشته مزد ناچياز

د کار خود يزنان با. وجود دارد يو بخش کار يرمنظم، گاه کاريخاطر کار غ

قطع کنند، به  يف خانگيرا هم به خاطر وظا يو دخالت در امور اجتماع

منبع ). يف خانوادگير وظايطور مثال به خاطر ازدواج، بچه دارشدن و سا

 (3113ال واچ ، آلمان، گزارش سال يسوس

زنان خود  يشرفت کاريمردان حق دارند نه فقط پ ياسالم يدر همه کشورها

ن يجه اينت. کنند يريز جلوگيها نتوانند از کارکردن آنيکه مرا متوقف کنند بل

با در يتقر . است يه راندن زنان در اجتماعيبه حاش يض و مناسبات قدرتيتبع

. کننديجاد ميا ياضاف يت هايزنان محدود يهمه کشورها سنن و فرهنگ برا

در مورد . برندين ارث نميبا مرگ همسر از زم ياسالم يزنان در کشورها

ران اگر زن بچه داشته يدارند مثال در ا يز سهم کوچکيگر نيد يثروت ها

که  يدر صورت. برديک چهارم ارث ميک هشتم و اگر نداشته باشد يباشد 

-يم ميتقس هان آن يک چهادم بيک هشتم و ين يمرد چند زن داشته باشد هم

 ياريورود به بس ييرا توانايشوند زيه رانده ميزنان در جامعه به حاش. شود
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ه بودن از دخالت در يرا ندارند سپس در اثر درحاش ياقتصاد يهاتياز فعال

ن يعالوه بر ا. شونديز محروم مين ياسيو س ياجتماع يهايريم گيتصم

رد يگيم يعيو حالت طبل شده يتبد يزن که به نورم اجتماع يسنت يهانقش

افتد مثل انجام خدمات، مراقبت از کودکان و افراد يفه زن جا ميبه عنوان وظ

 .سالمند خانواده

ها مزد کم تعلق که به آن ييکارها. شونديدرجه دو گمارده م يزنان به کارها

، يگرشي، آراياز مشاغل اصوال زنانه شده اند مثل فروشندگ يبخش. رديگيم

ن زنانه يل هميکه به دل ي، نظافت و امور اداري، بهداشتيوزشآم يکارها

ر تعداد زنان شاغل يساله اخ 01که در  يبا وجود. دارند ينييپا يشدن مزدها

 مهينامطمئن، ن ين اشتغال در کارهاين ايشتريافته است اما بيش يار افزايبس

افت يدر يجه به خاطر آن بازنشستگيوقت، گاه کار و بخش کار است در نت

تنها خاص  ين نابرابريا .هستند يکاريهمواره در ترس ب. نخواهند کرد

. ان دارديشرفته هم جريپ يست بلکه در کشورهايدرحال رشد ن يکشورها

الن مدارس يدرصد فارغ التحص 31ه اروپا ياتحاد يامروزه مثال در کشورها

شتر يانس بش ين به معنيدهند اما ايل ميان را دختران تشکياز دانشجو يميو ن

دا يپ يچ شغليکه ه يدر آلمان دو سوم جوانان. ستيها در بازار کار نآن يبرا

 يکار يآموزش به رشته ها يمعموال دختران برا. نکرده اند دختران اند

گرفته  يعيت شکل طبيجنس يم کار برمبنايتقس يعنيشوند يزنانه فرستاده م

. دهنديح ميها را ترجآنکه دختران خود  يشده به نحو ياست و نرم اجتماع

رشته  311رشته از  01در آلمان در  يآموزش يتراکم دختران در دوره ها

ده اما هم زمان مجموع يرس 32،3اشتغال زنان در آلمان به . موجود است

و  يا گاه کاريجاب  ينيها اغلب به مافته چون آنيساعات کار زنان کاهش 

ا در بخش خدمات يوند و شيفرستاده م يوروئيک يو کار  يبخش کار

کنند در يکه به طور تمام وقت کار م يزنان يحت. شونديمشغول به کار م

 يعنين يا. کننديافت ميتر مزد درکم% 31با همکاران مرد خود  يکار مساو

جه زنانه کردن يت و زنانه کردن بازار کار و در نتيجنس يم کار برمبنايتقس

 . ه اروپاين در اتحاديفقر هم چن

شود که يم ييرتر شدن خانواده هايض زنان در بازار کار منجر به فقيتبع

مرد نان  يا به طور عمليبا در تمام دنيهنوز تقر. سرپرست زن هستند يدارا

شود و درآمد زن به عنوان درآمد يآور و سرپرست خانوار محسوب م

 يتسن يهاها ، نقشتيل محدوديبه دل. ديآيو کمک خرج به حساب م ياضاف

در اجتماع و خانواده  يو سلسله مراتب قدرت ياجتماع يهاو نرم يتيجنس

 .دهنديها مين نابرابريع شده و تن به ايزنان مط

 آ
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 :يريچه گينت
ن يبد. تنگاتنگ وابسته است ياست و با جامعه طبقات يده اجتماعيک پديفقر 

ان و ن که زنيبا وجود ا. بارز در فقر دارد ينقش يطبقات يسبب وابستگ

، يساختار يشوند اما زنان به خاطر احاله نقش هايمردان دچار فقر م

 يم کار برمبنايتقس. در فقر دارند يسک باالترير يو خانوادگ ي، سنتيفرهنگ

 يو اجتماع يآنان به منابع ماد يزنان دسترس يمزد خانگيت و کار بيجنس

 .دينمايد ميکند و فقر آنان را تشديرا محدود م

 3111مارس 

 

 

 

 

 

 

 

 تيقوم و نژاد ت،يجنس طبقه،

 -ياسيس انيزندان با رابطه در يجهان فوروم يالملل نيب ناريسم

 دانمارک

 !رفقا و دوستان عزيز به ورک شاپ خوش آمديد

با درود به همه آن ها که براي يک دنياي بهتر، براي عدالت و براي 

 !سوسياليسم مبارزه مي کنند

تا زماني که . ت، نژاد و قوميت به هم وابسته اندچهار دسته بندي طبقه، جنسي

ما در يک جامعه طبقاتي زندگي مي کنيم، همواره با اين مقاهيم مواجه 

) طبقه در اين ميان نقشي مرکزي را بازي مي کند؛ زيرا انسان. خواهيم بود

 .بي طبقه اي  وجود ندارد( زن، سياهپوست، کرد و غيره

بنابراين زندان ها . ضعيف ها حکومت کندطبقه حاکم مي خواهد همواره بر

ابزار جنگ طبقاتي هستند و به عنوان اسلحه طبقاتي براي کنترل و فشار 

 .برآن هايي که عليه سيستم مي جنگند به کار گرفته مي شود

بيکاري، بي آيندگي، بي افقي و فقر انسان ها را به سمت دستگيري و زندان 

ز حمايت اين مردم دريغ مي کند و از از يک طرف جامعه ا. رهنمود مي کند
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اين کار براي حفاظت . طرف ديگر پول زيادي را براي تنبيه آنان مي پردازد

 .از دستگاه عظيم قضايي و سيستم سرکوبش انجام مي يابد

آن ها بيش و بيشتر زندان بنا مي کنند به جاي اين که اين پول را صرف 

برطبق گزارش پيو . کنند ساختن خانه، آموزش و سيستم بهداشت عمومي

 3111پنجاه ايالت آمريکا در سال  3112فوريه  32سنتر در نيويورک در 

ميليارد دالر صرف زندان هاي خود کردند که يک ميليارد بيشتر  03بيش از 

نرخ افزايش هزينه زندان شش برابر مقداري بود که آن . سال قبل بود 31از 

 .ها صرف آموزش کردند

همه کشورها، سيستم جاري قضايي برمبناي عاليق  روشن است که در

آن ها اين تصور را ايجاد و تکامل . اقتصادي طبقه حاکم شکل گرفته است

اين تصور در خدمت منافع . مي دهند که جنايت، کار مردم فقير است

اين سيستم از توجه کردن . قدرتمندان قرار دارد و روي فقرا متمرکز مي شود

آن ها بيعدالتي جامعه . ايي و اجتماعي روي مي گرداندبه بيعدالتي هاي قض

 .طبقاتي را مي پوشانند

امروزه در اياالت متحده آمريکا زندان به بنيان توسعه اقتصادي تبديل شده 

شرکت هاي خصوصي در ساختن زندان ها سرمايه گذاري مي کنند . است

رد استفاده قرار براي اين که زندانيان را به عنوان منبع نيروي کار ارزان مو

 .اين ها زندانيان را به نحوي وحشيانه مورد استثمار قرار مي دهند. دهند

جنسيت به عنوان يک عنصر وابسته، با طبقه، نژاد و تمايالت جنسي در هم 

با اين که زنان تقريبا نصف طبقه کارگر را تشکيل مي دهند . بافته شده است

ا عمال در جامعه به عنوان انسان آن ه. اما از تبعيضي نهادي رنج مي برند

به آن ها در برابر مردان مزد کمتري پرداخت مي . درجه دو ديده مي شوند

هم چنين آن ها مجبور به انجام کار بدون مزد خانگي و کار بازتوليد . شود

آن ها در جامعه، در محل هاي کار و يا حتي در . نيروي کار انساني هستند

همزمان به آن . اسي با برخوردي نابرابر مواجه اندزندان به عنوان زنداني سي

در بعضي کشورها مثل ايران آن ها . ها به عنوان شي جنسي نگاه مي شود

آن ها به سنگسار . داراي همان حقوقي که مردان دارا هستند نمي باشند

آن ها به . هستند -حجاب -محکوم مي شوند و مجبور به پوشش اسالمي

ه مي شوند و همزمان به عنوان زن تحقير مي عنوان فعال سياسي شکنج

 .چنين برخوردهايي با زنان نوعي نژاد پرستي است. شوند

اين . نژاد پرستي به عنوان باور يا سياست کاتگوري ديگر اين بحث است

نژاد پرستي همه اشکال تبعيض . مساله بسيار پراهميت و بسيار گسترده است

من . وميت و جنسيت را در بر داردمبتني بر نژاد، رنگ، نسب، مليت يا ق

 .فکر مي کنم که بايد فقر را به اين چهار دسته بندي اضافه کنيم
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 :حال نگاهي به آمارها مي اندازيم

ميليون نفر در جهان در زندان بسر مي برند، اما نيم اين تعداد تنها  3بيش از 

 14211ا ميليون، روسيه ب 342اياالت متحده با ) در شش کشور زنداني هستند

 ...(.ميليون و  043ميليون، چين با 

افزايش يافته % 11جمعيت در زندان بيش از  0331در ايلي نويز از سال " 

به طور ويژه اين افزايش در رابطه با زندانيان سياه پوست رخ داده . است

افراد زنداني در اياالت متحده صاحب % 21طبق گفته لوون استاين . است

تحقيقات تخمين مي زنند که کودکان داراي والدين (. ن اندوالدي)فرزند هستند

برابر بيش از کساني که هيچ گاه رنج زندان بودن يکي از والدين را  3زنداني 

 . پاول استريت، مجله زد." نداشته اند، امکان تجربه کردن حبس را دارند

 نفر است، 011در حالي که متوسط کلي بزرگساالن در زندان يک نفر به هر 

براي سن .  وقتي پاي جنسيت و طبقه به ميان مي آيد مقادير متفاوت مي شوند

نفر است؛ اين امر براي مردان سياه  21به  0سال نسبت زندانيان  20تا  31

، براي زنان 23و  23براي زنان در سنين بين . مي باشد 3پوست يک به 

داني يک است اما براي زنان سياه پوست نسبت زن 233سفيد پوست يک به 

 3112فوريه  33مايکل البوزيره ، . نفر مي رسد 011به 

کل جمعيت ايران % 2،1هزار نفر است که  310تعداد زندانيان در ايران 

. افزايش يافته است% 23 -0222-شمار زندانيان نسبت به سال گذشته. است

هزار نفر است در حالي که  011در هر  310نرخ جمعيت در زندان برابر با 

آمار زندانيان توسط . هزار نفر مي باشد 011براي هر  031سط جهاني متو

در سي سال گذشته ده ها . معاون سازمان زندان هاي کشور اعالم شده است

اين تعداد شامل کارگران، . هزار زنداني سياسي در ايران وجود داشت

الين معلمان، دانش آموزان و دانشجويان، کارمندان، بيکاران، فعالين زنان، فع

کارگري، روزنامه نگاران، قوميت ها و به طور ساده ناراضيان و مخالفان 

 .بود

 

به عنوان زنداني سياسي سابق آرزوي روزي را دارم که در آن هيچ زنداني 

 !سياسي در جهان وجود نداشته باشد

 !اعدام ها در ايران و جهان متوقف

 !همه زندانيان سياسي آزاد

 !نه به مجازات مرگ

 !اد همبستگيزنده ب

 !زنده باد آزادي

 ! زنده باد سوسياليسم
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 .از توچه شما بسيار متشکرم

 ، کپنهاک، دانمارک3101اکتبر  32

 ورک شاپ به انگليسي برگزار شد
 

 

 

 

 

   طبقه و زن

Stephanie Luce and Mark Brenne                      

 :مقدمه

سوا . ر جلب کنميبه مطالب زلم توجه خوانندگان را يقبل از خواندن مقاله ما

االت متحده يزنان طبقه کارگر در ا يکه مقاله در باره  ياز اطالعات جالب

 يتواند برا يم يگذارد که گدشته از اطالع رسان يار ما ميکا در اختيآمر

ز در آن وجود دارد ين يبکار رود اما تناقضات آشکار يسه ايق مقايکار تحق

زنان از آن  يبحث جنبش فراطبقات. دهد يشان ممقاله خود را ن يکه از ابتدا

گاه . دينما يد ميتاک يگر به راه حل طبقاتيکه در مقاطع د يجمله است در حال

 يا زنان طبقه کارگر، طبقه يشود که گو ين برداشت ميز از مطلب چنين

برخالف  -زيطبقه کارگر ن يعنيدر برابر مردان طبقه کارگر هستند  يمستقل

ا که واقعا هم يم کار و مزايبودن تقس يستيگان مقاله  به جنسندياعتراض نو

زنان  يک استثمار مضاعف را برايطبقه کارگر  يگذشته از استثمار کل

طبقه کارگر زنان : بدو طبقه يتيجنس يوه يخود به ش  -آورد يکارگر فراهم م

ک يکارگر  يطبقه  يجنبش زنان برا. شود يم ميو طبقه کارگر مردان تقس

خود و  ييطبقه کارگر که رها يفه يست بلکه بنا به وظين يفراطبقاتجنبش 
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ش ياست پرداختن به مساله زنان برا ياز ستم طبقات يجامعه به طور کل

 يرد و کل طبقه کارگر همراه با مبارزه برايگ يل باال در اولوبت قرار ميبدال

به از خود  يبخش بزرگ يرا برا يد رفع ستم جنستي، بايرفع ستم طبقات

    .ش ببرديت به پيفور

        سال گذشته چه رخ داده است؟ 01در : زنان و طبقه

زنان را  ياز زنان و مردان باهم سازمان مل يسال قبل گروه 01در تابستان 

 ين سازمان عبارت بود از مبارزه برايت ايمامور*. (NOW)س کردنديتاس

ن يکه ا يحالدر . ييق آموزش و اقدامات قضاياز طر يتيجنس يبرابر

کرد، به سرعت به  يحقوق زنان مبارزه م ينبود که برا يسازمان تنها گروه

م يش از نيامروزه ب NOW.  ل شدين ها تبدين و بزرگترياز معروف تر يکي

که  يزمان. االت متحده دارديشعبه در سراسر ا 311ش از يون عضو و بيليم

باال  NOW ياعضا کردند شمار يزنان به طور گسترده شروع به کار مزد

گفتند که آنها از نژاد و  يم ياريبس. شد يهم از آن ها م يياما انتقاد ها. رفت

 ياستراتژ يش از حد رويگران گفتند آنها بيکرده اند؛ د يطبقه چشم پوش

حقوق  يتساو يبرا ياصالح يشنهادهايل پياز قب يستينيبرال فميل يقانون

کننده زنان طبقه  يندگيگر نمايد يتمرکز کرده بودند؛ همزمان سازمان ها

ه زنان کارگر، ين پوست ؛ و عالوه بر آنها ائتالف اتحاديکارگر و زنان رنگ

ن يا. ور رشد کردندير يو کومباهيزنان کارگر و کولکت ي، سازمان مل3به  3

جاد ين سازمان در ايگر به ايد يشمار گروه هايگروه ها باهم و همراه با ب

 .کمک کردند 0311و  0311جنبش زنان دهه 

 

 يجه سازماندهين جنبش نتيا يت هاين که چه مقدار از موفقيق به اياشاره دق

ن ياما آن چه که روشن است ا. بود دشوار است يقانون يا کوشش هايم يمستق

ت زنان کارگر يدر موقع يميرات عظييتغ 0321تا  0311است که در دهه 

اشتغال  يبرا يقانون يقرن، سدهاان ين بار و درست در پاياول يبرا. د آمديپد

شروع به  يبه طور اساس 0311از  يتيض جنسيت و تبعيجنس يبرمبنا

ک شد، در سال ين زنان و مردان باريب يشکاف دستمزد ( 0.زش کردير

ک ساعت کار به مردان پرداخت ي يکه  برا يزنان در برابر هردالر 0310

 11ن مقدار به يا 3110 کردند اما در سال يافت ميسنت در 33شد تنها  يم

مدرک  يدرصد زنان دارا (  3.ز حذف شديض آميد و پرداخت تبعيسنت رس

مردان  يد اما اساسا برايرس 3110در  1،23به  0311در سال  3،00کالج از 

چ وجه يبه ه ينيمع يزهايو هنوز هم تا کنون چ  ( 2.ن نرخ دو برابر بوديا

، مراقبت کودک و يت کارخانگيلزنان کماکان بار مسئو: ر نکرده اندييتغ
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محتمال  يکشند، زنان هنوز در فقر يرا بردوش م يگر کار مراقبتيانواع د

 .کنند يم يشتر از مردان زندگيب

ن مردان و زنان که يب يتطابق شغل يل درجه ياز قب يگريد يضمنا ترندها

. ا رشد معکوس کردنديشروع به رکود  0331در حال رشد بوده اند در دهه 

افت و يش ياه پوست افزايد پوست و سين زنان سفيب يض شغلين دهه تبعيا در

ا کمتر و زنان با يرستان و يان دبيزنان با مدرک پا يدستمزد يعدم تساو

ن زنان يب ين بار شکاف شغلياول يبرا. ش کرديالت باال شروع به افزايتحص

 .اه پوست خود را نشان داديد پوست و سيجوان سف

 کنند؟ يان ميرا ب يزيچ ن  ترندها چهيا

ش در بخش يل افزاياز قب يرات اقتصاديين است که آنها با تغياستدالل ما ا 

 ياريبس. ح داده شونديتوانند توض يم يخدمات و بخش مشاغل کارخانه ا

ح داده يتوانند توض يآن دوره م ياجتماع ين ترند ها با توسل به جنبش هاياز

 يهمراه با جنبش حقوق شهروند 0311و  0311جنبش زنان دهه . شوند

 يچند بخش از طبقه  يبرا يقيو حق يکسب درآمد کاف يرا برا ياساس يکار

عمل  يته يک فضاين جنبش ها در يگر ايان ديبه ب: ت کرديکارگر هدا

 ين که چگونه خواسته هايخود را در مورد ا يآن ها مخالفان داخل. نکردند

ن يمخالف ينها مجبور بودند به حمله هان آيهم چن. خود را شکل بدهند، داشتند

 .واکنش نشان دهند ياحتمال ياسيس يو عکس العمل ها

 ياز زنان درآمد قابل توجه يجاد کرد که بعضيرا ا يتينها وضعيمجموعه ا

ن زنان يکه ب يبا وجود. نطور نبوديگران ايد يکه برا يکسب کردند در حال

ن آن در يب ياما شباهت هاوجود داشت  ييتفاوت ها 0311و  0331در دهه 

که از  يسال 01بعد از . شتر بوديسه با آن چه که امروز وجود دارد بيمقا

ن يرا ب يشتريب يطبقات يياز بخش ها جدا يگذرد درآمد بعض يجنبش زنان م

ا يم  که آينيخواند بب ين امر ما را فرا ميا. جاد کرده استيزنان کارگر ا

 .زنان وجود دارد يطبقاتک جنبش فرا يجاد يامروز امکان ا

ر کرده ييزنان کارگر تغ يبرا يزيسال گذشته چه چ 01 يدر ط

 است؟

ک جنبش يجاد يا يزنان کارگر و توان برا يت امروزيدرک وضع يبرا

سال  01 يط يم که به طور واقعين مساله دارياز به درک ايد زنان، نيجد

 .ت چه بوده استرايين تغيا يامدهاير کرده است و پييتغ يزيگذشته چه چ

ش قابل يرات افزايين تغياز بزرگتر يکيهمان طور که اکنون روشن است 

توجه مشارکت زنان بوده است، بخصوص مورد زنان ازدواج کرده  و زنان 
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که تنها  يآمار کار، در حال يبنا براطالعات اداره . کوچک يبچه ها يدارا

رکت داشتند در مشا يکار مزد يرويدر ن 0331زنان در  يک سوم همه ي

ن يزنان ازدواج کرده در هم. دي٪ رس11ن مشارکت به حدود يا 3110سال 

، 0313در سال  (  0.٪ رساندند10٪ به 30زان مشارکت خود را از يدوره م

٪ 13به  3110کردند که در سال  يکوچک کار م يبچه ها ي٪ زنان دارا23

رخ داد و  0331و  0331 ير در فاصله سال هايين تغيبزرگ تر  ( 3.ديرس

را در  يزيکاهش ناچ. افتيکار زنان کاهش  يرويبعد از آن سطح مشارکت ن

 1ر يکودک ز يد پوست دارايسف ين زنان ازدواج کرده يزان مشارکت بيم

م که بنطر يده ايد 3111 يل سال هايو اوا 0331  يسال در اواخر سال ها

دا کردن کار يپو مشکل  ياقتصاد ياول به خاطر کساد يرسد در وهله  يم

 (  1.باشد

 يبر مبنا ين امر تفاوت مهميکنند  که در ا يعا خاطرنشان ميمورخان سر

د ياه پوست نسبت به  زنان سفينژاد وجود ندارد، چنان که همواره زنان س

 يکار داشته اند و در طول زندگ يرويدر ن يزان مشارکت باالتريپوست، م

 يد پوست کار کرده اند در حاليفرا نسبت به زنان س يشتريب يخود سال ها

. پرورش کودک اختصاص داده اند يبرا يشتريد پوست وقت بيکه زنان سف

ا و يزان مشارکت زنان در آسيم يدر باره  يکاف يخيتار يبدبختانه ما داده ها

 .مين در دست نداريالت يکايآمر

ب يدر ترک يميرات عظييکار، تغ يرويزان مشارکت نيش ميعالوه بر افزا

مشاغل  ياز همه  يمين 3110از سال . وجود داشته است ينيشاغل معم

ن يار گرفته اند و ايوابسته را زنان در اخت يو رشته ها ي، تخصصيتيريمد

زنان هم به طور مطلق و هم به طور  ين رشد را براي،  باالتريشغل يرسته 

 ( 1.ديد ينسب

  رات سود برده اند؟يين تغياز يچه زنان

 يداده شد که زنان دارا ياديتوجه ز يو عموم ياست علميس يدر محدوده ها

کار منافع  يروين بخش از نيدرست است که ا. مدرک کالج از آن سود ببرند

ن زنان که در سال يا يکسب کرده است؛ چنانکه متوسط دستمزد ساعت ياديز

ده است که يدالر رس 03،31به  3112دالر بود در سال  03،03مبلغ  0312

 يسه در همان دوره  برايدر مقا  ( 2.دهد ي٪ را نشان م20بر با برا يرشد

زنان با مدارک . ٪ بوده است01ن رشد برابر با يمدرک کالج ا يمردان دارا

ن دوره  يدر ا ي٪ در متوسط دستمزد ساعت30برابر با  يرشد يعال يليتحص

استقالل  نيا. افته انديدست  ين زنان به استقالل اقتصادياز ياريبس. داشته اند

هم رفته  ورود به يا اجتناب از آن ، و روير در ازدواج يتاخ يبه آنها اجازه 
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 يشغل يشان بسته بود، و کسب اعتبار و ارتقا يکه سابقا درش برو يمشاغل

ن يبه ا ير بدرستيت و راشل دوين رايک اوليکار مشترک ار. را داده است

مقدار درآمد  فرد در  يح دهنده ين فاکتور توضيت، مهم تريد که جنسيرس

  ( 3.بود 0331جاد شده در دهه يمشاغل تازه ا

رات قابل يياز تغ يکيه يد پوست با تحصالت عاليحضور رو به رشد زنان سف

. افته استين گروه از زنان کاهش نيسال گذشته است و در آمد ا 01ذکر 

ز ا يکرد، بخش مهم يم ميآن ها را ترس  يت هايکه موفق يوه ايمعذالک ش

از زنان  ياريبس يکه هنوز برا ياول موانع مهم. دهد يداستان را از دست م

 يبمعن ياز نظر اقتصاد)وجود دارد glass ceiling""بخاطر  

رشد  يجلو يل سلسله مراتب موجود سازمانياست که بدل يطيوجود شرا

 يت کارشان پرداخت ميفينسبت به ک يشود و حقوق کمتر يزنان گرفته م

و . ض که هنوز در بازار کار موجود استياز تبع يگريشکال دا اي، (شود

کنند؛ از  يتوازن شغل و خانواده با هم، مبارزه م يکه برا يزنان متخصص

افته است، ير ييارکم تغيکار بس يايقت، در دنين حقيکه در رابطه با ا يتاوان

 از طبقه و نژاد وجود دارند که با يقاطع يدوم، فاکتورها. برند يرنج م

. زنان، به حال خود رها شده اند يت حرفه ايمطرح کردن داستان موفق

ن، در مشاغل نا مطمئن ييبا حقوق پا يت زنان کارگر هنوز در رده هاياکثر

 .مشغول بکارند يمه ايچ گونه بيو با منزلت و ثبات کم و بدون ه

 افته است؟ير نييتغ يزيچه چ

کارگر بخش رسانه ها زنان  يهمه  يدستمزد ساعت 3113از آغاز سال 

 يک مادر تنها با دو فرزند که به طور تمام وقت کارمي يبرا. دالر بود 3،03

ک خانواده سه نفره نشان ي ي٪ خط فقر فدرال را برا011ن دستمزد يکند، ا

 يني٪ همه زنان الت11اه پوست، يزنان س ي٪ همه 11ک به ينزد. دهد يم

ت يگرچه امروز زنان اکثر .ن مقدار دارنديکمتر از يا يدستمزد ساعت

از  يتين زنان اقلين، ايدهند اما با وجود ا يل ميان کالج ها را تشکيدانشجو

ساله مدرک کالج  10تا  33ن ي٪ زنان ب32، 3110در سال . کل زنان هستند

 ي٪ و برا00فقط  ين گروه سنياه پوست ايزنان س ين درصد برايا. داشتند

 .٪ بود3زبان فقط  ييايزنان اسپان

ح داد که چرا يتوان توض يم، ميکه در رابطه با نژاد به داده ها نگاه کن يزمان

، 3110که در سال  يدر حال. مينيب يم يشغل يرا در داده ها ين تفاوتيما چن

تبار در مشاغل  ييايزنان آس ي٪ همه 00د پوست و يزنان سف ي٪ همه 23

اه يسهم زنان س کردند، يو مشاغل مربوط به آنها کار م ي، تخصصيتيريمد

 يزنان در رسته ها. درصد بود 33و  20زبان فقط  ييايپوست و اسپان
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ن هنوز هم تفاوت يرود اما با وجود ا يسهم شان باال م يو تخصص يتيريمد

 . در آن در رابطه با نژاد وجود دارد يمهم

ست که ين نيکه اتفاق افتاده به خاطر ا يتيجنس يکوچک شدن شکاف دستمزد

ر در آمد ياخ يقت در سال هايدر حق. ستمزد زنان باال رفته استن ديانگيم

زنان با مردان مداوما در  يشکاف دستمزد. زنان با تورم همگام شده است

. ابدي يع تر از زنان کاهش ميمردان سر يرا دستمزدهايحال کاهش است ز

باالتر از  يزنان قادر شده اند دستمزد ياز گروه ها ين که بعضيبا وجود ا

و مراقبت از کودک  يقدار متوسط کسب کنند اما هنوز به خاطر نگهدارم

تو يافته توسط انستيک مطالعه انجام ي. دهند يخود را از دست م يدرآمد عال

تا  33ن يدهد که زنان ب ي، نشان م0333است زنان در سال يس يق برايتحق

 يحالکنند در  يدالر درآمد کسب م 3124333سال کار فقط  03 يساله ط 33

 1334132ن مقدار برابر با ين دوره  اين سن و هميمردان در هم يکه برا

 يزان پرداخت ساعتيکه م ينيدر ح ين که حتين اشاره دارد به ايا. دالر است

در کل  ياساس يتي٪ باشد، شکاف جنس11ک زمان تا يتواند در  يم يتيجنس

 يستمزد ساعتدهد که شکاف د يارقام تازه نشان م. ٪ است22ن مورد يدر ا

سنت در  20به  يتيزان پرداخت جنسيش معدل ميکارگران جوان با افزا يبرا

 ير نسلييک تغيانگر ين بيا ايست که آيحال کوچک شدن است، ، روشن ن

 .کسب درآمد است يچرخه  يبرا ييا به طور ساده الگوياست 

زان مراقبت کردن از يمرد سرپرست و م يهرچند که شمار خانواده ها

افته است، بازهم زنان چون يش يافزا يکان توسط پدران به طور کلکود

اما شکاف . گذشته هنوز مسئول پرورش کودک و انجام امور خانه هستند

که مادران و پدران وقف پرورش و بزرگ کردن  ين متوسط زمانيبزرگ ب

از پدران جوان،  ياريج که بسيد رايبرخالف د. کنند تداوم دارد يکودکان م

زان مشارکت يکنند، م يشان ترک م يمراقبت از بچه ها يکار را برا يروين

و  ير سه سال، باالتر از هر گروهيکودکان ز يپدران دارا يکار برا يروين

 ين خارج از خانه کار ميوالد  يکه هردو يزمان يحت: ٪ است33برابر با  

است کند، بازهم محتمل تر  يکنند و پدر در کار مراقبت از کودکان شرکت م

را انتخاب کنند که به آنها اجازه  يت انعطاف ساعتيکه مادران مشاغل با قابل

 يکل روز را زمان يا مرخصيبرداشتن بچه ها از مدرسه  يقطع کار را برا

 يبا استناد به آمار اداره کار، زنان کارگر دارا. مار هستند، بدهديکه بچه ها ب

ش از دوبرابر را صرف يب يسه با همسر خود ساعاتيکوچک در مقا يبچه ها

شوهران امروزه . ندينما يمربوط به مراقبت از کودکان م يت هايانجام فعال

ن آن فقط يانگيرا بعهده گرفته اند اما هنوز م يدر کار خانگ يشتريف بيوظا

  ( 01. شود ياست که توسط همسران شان در خانه انجام م يحدود نصف کار



 

 79   مجموعه مقاالت

79 

شوند، مردان سهم  يوارد م يکار مزد در يشتريمضافا همانطور که زنان ب

ن زن و مرد يش داده اند، اما شکاف بيافزا يقدر يخود را در کارخانگ

ن کوچک شده است که ورود زنان به بازار کار کل ساعات يمقدمتا به خاطر ا

، يشتريب يکه امروزه شرکت ها ينيدر ح. کار مردان را کاهش داده است

دهندد اما  داده ها نشان  يم يائل خانوادگمس ياجازه ترک کار موقت را برا

ن اجازه از يژه زنان متخصص به خاطر استفاده ازيدهند که زنان و بو يم

 يباشد که چرا زوج ها يليتواند دل ين ميا. ننديب يصدمه م ينظر اقتصاد

که عمدتا توسط  يخانگ يخود را به استفاده از خدمات کمک يمتخصص اتکا

 .ش داده انديشود، افزا يمر يگر انجام پذيزنان د

ترند سوم  يت بزرگتر مراقبت از کودک بازگوين تر و مسئولييدستمزد پا

شود زنان در  ياست که محتمال سبب م يزيمانده است، چ ياست که ثابت باق

ن باورند که ين مساله مهم است که اکثر محققان برايذکر ا. کنند يفقر زندگ

. کند يقا خط فقررا منعکس نمياست و دق نييپا يلين شده فدرال خيخط فقر تع

در . کنند يم يدرصد خط فقر فدرال زندگ 311ر يا زيک سوم همه زنان در ي

دهه  يزن سرپرست در ط يزان فقر در خانواده هايهم رفته ميکه رو يحال

زن  يخانواده ها ينژاد يزان فقر در دسته هايافته ، ميگذشته کاهش  يها

زن  يدرصد خانوادها 3110بعالوه  از سال  . ه استيپرست دوبرابر بق

 31ش از يامروزه ب. افته استيش يکنند افزا يم يکه در فقر زندگ يسرپرست

ک سوم خانواده يبا يد پوست و تقريزن سرپرست سف  يدرصد خانواده ها

درصد  01حدود . کنند يم ينژادها در فقر زندگ يزن سرپرست همه  يها

که  يزبان در آمد يياياه پوست و اسپانيت سزن سرپرس يخانواده ها يهمه 

 .کنند يه آن ها را برآورد، کسب نمياول يازهاين

 دارد؟ يزنان را در فقر نگه م يزيچه چ

ن يانگيم. ن زنان در بازار کار استييپا يل مهم آن،  دستمزدهايک دلي

همانگونه . ن استييپا يليت دارند خيکه زنان در آن اکثر يدستمزد در مشاغل

 يمد ميکل ودايبه آن چه که  ن يليکند که خ يش اشاره ميباربارا اهرنرا که

 يکه م ياما زنان. ديآ ين محاسبات درست در نميک است، ايند نزديگو

چ يکه ه ييژه آن هايباالتر بروند و به و يکوشند به مشاغل با دستمزدها

رغم  يمثال عل يبرا. شوند يمواجه م يمدرک کالج ندارند با موانع واقع

بکشاند، هنوز  ير سنتيدارد زنان را به مشاغل غ يکه سع يچند يبرنامه ها

 يا مشاغل کارخانه ايبا دستمزد باالتر و  يتعداد زنان در مشاغل ساختمان

ابند اغلب در کار خود ي يراه م ين مشاغليکه به چن يزنان. زاستيار ناچيبس

ن يم به ترک ايتصمکنند و در اکثر موارد  يزوله بودن مياحساس عجز و ا

 . رنديگ يمشاغل م
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و  يکارخانه ا يشغل يت در شاخه هايک واقعيتنها  يشغل يياما جدا

در  يهارتمن حت يدياشتفان روز و ها يمطابق نوشته ها. ستين يساختمان

کردن زنانه و مردانه وجود دارد و  يهنوز رده بند يشغل يدرون گروه ها

که امروزه  يمشاغل. شوند يتمرکز من مييبا دستمزد پا يزنان در رده ها

به آن چه که در  يکارگران زن معمول است به طور قابل توجه ا ياغلب برا

و  يسين نوي، ماشي، کمک پرستاريپرستار: وجود داشت 0301 يدهه 

 ين ذکر ميس  باربارا رسکيرنه پاداوين ايهم چن  ( 00.ه استيشب يگريمنش

در  0321و  0311 يدر دهه ها يندبل يکه زنان گام ها يکنند که درحال

ن کار رکود يدر ا 0331 يبرداشته اند، اما در دهه  يض شغلير دادن تبعييتغ

نسبت به انطباق  0331و  0321درفاصله دهه  يلين تمايهم چن. )وجود داشت

 .(معکوس شد 0331 يبا نژاد وجود داشت، اما در دهه  يشغل

ت ادامه يد نسبت به جنسيض شديماندن تبع ياز مشاغل به باق ينه فقط بعض

را با مشاغل  يين مشاغل هنوز اختالف بااليدهند، بلکه دستمزدها در ا يم

که قبال همه شان  يکسان يعنيداران يمثال سرا يبرا. دهند يمشابه نشان م

دالر داشتند، در  01 يبا متوسط ساعت يدستمزد 3110مرد بودند در سال 

که به همان اندازه مهارت الزم  يدر مشاغل که دختران و زنان خانه دار يحال

ن و کمک يرکار ماشيکارگران تعم. کنند يافت ميدالر در 11،2 يدارد ساعت

دالر و  10،01 يساعت يدارند اول يکه زمان آموزش مشابه يپرستار يها

 (  03.کنند يدالر کسب م 32،01 يها ساعت يدوم

 ح ترند هايتوض

ر کردند ييزها چنان اسفناک تغياز چ يوجود دارد که چرا بعض يحيچه توض

ق تر به يعم يماندند؟  نگاه يزها همانطور که بودند باقيگر چيکه د يدر حال

تواند به  يکه سود نبرده اند م يرات سود برده اند و کسانيين تغيکه از يکسان

که  ياز زنان ياريمثال بس يبرا. ما در درک مساله و پاسخ به آن کمک کند

رمکان داده اند، سود ييتغ يو تخصص يتيريت مدير به موقعيخا يدر سال ها

 ياريکند بس يوهانا برنر خاطر نشان مياما همان طور که . برده اند يميعظ

 يژه مبارزه برايو به و يفرد ياز راه حل ها ين زنان ناشيا يت هاياز موفق

  ( 02.کار بوده است يبرابر به بازارها يدسترس

 يفشار آوردند، و از استزاتژ يج ها و مدارس حرفه اورود به کال يزنان برا

بهتر به  يمبارزه  به خاطر دسترس يبرا يحقوق يو مجال ها يقانون يها

ن يت ها در کوچک کردن شکاف بين موفقيا. کار استفاده کرده اند يبازارها

 يهمراه ياساس يشغل يض هايتبع يژه در محدوده هايمردان و زنان به و
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نامتجانس  يسود برده اند به طور يفرد ين راه حل هايازکه  يزنان. کرد

 .داشته اند يد پوست بوده اند و اساسا از قبل به منابع دسترسيسف

ن نقطه يا. دهند که مساله، مساله نژاد و طبقه است ين ارقام نشان ميهم چن

ن که ينظر به ا. ن آن هاستياز قاطع تر يکيست اما هنوز هم ين يدينظر جد

ش يان زنان است، با افزايم يک شکاف گسترده نژاديانگر يد بيجدشات يگرا

زان يو م 0331اه پوست در دهه يد پوست و سين زنان سفيب يض شغليتبع

 ياه پوست در سال هايد پوست و سين زنان جوان سفيمتفاوت اشتغال ب يها

 يت طبقاتيوضع يکار مزد يرويا ورود به نب  ( 00.ن مساله ثابت شدير اياخ

االت متحده يدر ا ير نکرده است چنان که تحرک طبقاتييت زنان تغيراکث

 ييايدهد که پو ير نشان ميقات اخيدر واقع تحق. مانده است ين باقيينسبتا پا

 .افته استير کاهش ياخ يدر سال ها يطبقات

ستند ير نيزنان بچه دار در بازار کار فق يهمه . بچه دار بودن هم مهم است

و بچه دار   ( 03نگونه انديسال ا 2ر يز يبچه ها يدارا يها ٪ خانواده 13اما 

زنان در  يمذاکره  ييتوانا يشگوها براين پياز بهتر يکيبودن به عنوان 

ا مادربزرگ ها و يبا حضور شوهر  ين وابستگيا. ماند يم يبازار کار باق

ت سابق پرورش يابد، اما زنان بازهم به مسئولي يف ميپدربزرگ ها تخف

 .دهند يادامه مکودک 

ن يفقط ا. ستندين يبحث شده در باال کاف يح ترند هايتوض يق براين حقاياما ا

ن پوست به طور متوسط از زنان يست که زنان طبقه کارگر و زنان رنگين

ن يو فقط ا. دارند يزتريد پوست قدرت کمتر و منابع ناچيا زنان سفينخبه 

کار با دستمزد خوب را مشکل ک يافتن يست که بچه داشتن گران است و و ين

زنان بعالوه زنان طبقه . هم مهم است ين سازمان دهيکند بلکه هم چن يم

و هم  يخود را هم به صورت انفراد يندگيده اند نماين دوره کوشيکارگر در ا

ع  يتوز  يوه يش ي، سازمان دهيريهرچند شکل گ. اعمال کنند يبه طور جمع

 يندگين نماياعمال ا ي، به  چگونگيجتماعد ايقدرت و منابع ، و هم بازتول

 . ارتباط دارد

 يسازند، م يشان را م يکه در آن مردم خواسته ها ين طور چهارچوبيهم

ن استدالل يختن اشتاينلسون ل. ر بگذارديشان تاث يج کوشش هايتواند بر نتا

به   يابيدوم در دست يکا بعد از جنگ جهانيآمر يکند که جنبش کارگر يم

 (  01 .طبقه کارگر شکست خورد  يدر سازمانده ير جمعيفراگتوسعه  

ستم ي، آن ها سيهمگان يستم بهداشتيک سي يدن برايجنگ يبطور مثال بجا

بهبود  يدن برايجنگ يبجا. ش برده انديبر افراد شاغل را پ يمبتن يمه يب

 يکارگران، آن ها اساسا برا يهمه  يبرا يشغل يت کار و فرصت هايوضع

 يبزرگ يجه، نه فقط گروه هايبه عنوان نت. دشان مبارزه کردندخو ياعضا
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ل يه ها در توجه به مسايبودند،  اتحاد يه اياز کارگران خارج از جنبش اتحاد

. شکست خوردند يمه بازنشستگيو ب يمه بهداشتيل بيآن ها از قب يمرکز

االت متحده، زنان و مردم يا يژه با توسعه بعد از جنگ جنبش کارگريبو

گر يد يراه حل ها يه رانده شدند و مجبور به جستجوين پوست به حاشينگر

 0311 يدهه  يسال ها يجنبش حقوق شهروند. مسائل محل کار شدند يبرا

 يتيبه سمت قانون يافتن معبري يوها، برايآلترنات يبود در جستجو يحيتوض

د و از را منع کن( ها ير دسته بنديا ساي) تيا جنسينژاد  يض برمبنايکه تبع

کسان يکسان، دستمزد يکار  يان بخواهد که به زنان و مردان برايکارفرما

بودند، و قبال  يقانون يروزين حقوق محصول پيکه ا يبا وجود. پرداخت کند

 يشدند، به نطفه بستن سازمان ها يش برده ميبه پ يفرد يق دعاوياز طر

 . کمک کرد يزنان امروز

 يافتند، سازماندهيت دست يردها به موفقن راهبياز يارين که بسينظر به ا

مقابله با  يبرا. افتيادامه  يفرد يها يد بر استراتژيزنان طبقه کارگر با تاک

که زنان را قادر به  ورود به مشاغل  ي، آن ها از آموزش شغليض شغليتبع

ن زنان و يکاهش شکاف دستمزد ب يبرا. کردند يکرد طرفدار يبا مهارت م

که منجر به ورود زنان به  يشتريب يبرنامه ها يا برامردان کارگر آن ه

 .قانون که دستمزد برابر را تعهد کند، فشار آوردند يشد و برا يکالج م

است که  يتين واقعيمهم است، ا يفرد يبه راه حل ها يابيکه دست ينيدر ح

 يب قانونيتعق يبرا ين پوست احتمال کمتريزنان طبقه کارگر و زنان رنگ

دوکس در رابطه با وال مارت،  يچون مورد بت يالبته  موارد. آن دارند

اما به راه حل . شگام زنان طبقه کارگر وجود داردير ابتکارات پيهمچون  سا

کشد و اکثر زنان طبقه کارگر نه  ين سال طول ميچند ين موارديدن  چنيرس

ا ب. ار دارنديکار در اخت يب قانونيتعق يوقتش را و نه منابع الزم را برا

خارج از دسترس و با  يفرد يها يگر استراتژيو د يقانون يها ياستراتژ

ن يکارگر بدون ا ي، زنان طبقه (ه هايمثل اتحاد) يله انتقال به عمل جمعيوس

 . کنار گذاشته شدند يعيخود داشته باشند به طور وس يبرا يکه سازمان

 يردف يراه حل ها يها رو يست که همه سازمان دهين طور نيالبته ا

که   يا يجمع ياز زنان طبقه کارگر از راه ها يبعض. متمرکز شده باشد

مثال از طرق  يبرا –داده، سود برده اند  يرا ترق يت شغليفيدستمزد ها و ک

 يبودند که زنان را در مدت زمان ييه هاياالت متحده اتحاديدر ا. يه اياتحاد

گذشته به  يدهه  ن کوشش ها در چندياما ا. کردند ي، سازمان دهيطوالن

و  يبعنوان مثال، زنان شاغل در معلم. افته استيکاهش  يطور اسفناک

. بدست آورده اند يمه بهتريشدن دستمزد و ب يه ايق اتحادياز طر يپرستار

س شد يتاس 0312که در سال  3به  3ل يزنان طبقه کارگر از قب يسازمان ها
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ب قانون حقوق يوالت عضو دارد، کمک به تصيا 31 يو اکنون در همه 

 ين بهداشتيو قوان يپزشک ي،  قانون خانواده  و مرخص0330سال  يشهروند

را سازمان داده  يمنطقه ا ينه زندگين کمک هزيو هم چن يو سالمت کشور

 .است

سازمان  يبرا يوجود داشته باشد به مبارزه دوم يکه عمل جمع يياما جا

نس يو جنکياست. انجامد يت مبه استقرار منابع قدر يعني: شود يمنجر م يابي

از يکارگران امت يجنبش کارگر مرکز، برا ييايکند که  پو يل ميتحل

ختن ياز هم گس ييکند، اول توانا يجاد مين دو منبع قدرت ايرا ب يسودمند

که به حقوق  يقدرت. که قدرت دوم قدرت دفاع است يا تجارت در حاليد يتول

 يدهد که برنده دعاو يم ييگران توانايدا يدهندگان و  يها و را يدانان و الب

 .شوند

 دارند؟ يزنان کارگر چه نوع قدرت

گذشته موفق شده اند که مشاغل نسبتا  يکه در چند دهه  ياز زنان يبخش

اب يکم يهستند که به مهارت ها يرا در بازار کار کسب کنند، زنان يخوب

ا باالتر شدند و يو  که موفق به اخذ مدرک کالج يژه زنانيبه و: افته انديدست 

ن زنان قادر يا. وارد شدند يو تخصص يتيريمد يژه يمشاغل و يطه يبه ح

ق يمواقع از طر يا در بعضيه کنند و يتک يشده اند به خود به طور فرد

 .ابنديبهتر دست  يبه مشاغل و دستمزد ها يقدرت معامله جمع

 يه ايق اتحاديطر وصل شده اند، سابقا از يکه به اعمال جمع يدسته دوم زنان

ت کار خود را يخود و آموزش، دستمزد و وضع يفرد يشدن، با مهارت ها

از   يستيدهد، جدول ل ين نقطه نظر را نشان ميا** کيجدول . دادند يترق

است  3113ن جدول مربوط به سال يا -دهد يست شغل بزرگ زنان ارائه ميب

 يعنينفر  13.113شاغل را شامل است که  0004121ست مورد نظر يو ل

االت ي٪ کل زنان کارگر ا02در مجموع  -دهند يل مي٪ را زنان تشک01،0

دهد که دو شغل  يجدول نشان م. ع شده انديشغل توز 31ن يمتحده در ا

 ير مشاغل درآمد هفتگيه ساينسبت  ييابتدا يمدرسه  يو معلم يپرستار

دالر  323ر که ن همه زنان کارگيانگيرا نسبت به م يبطور قابل توجه باالتر

ه ها يدستمزد کارگران مرتبط با اتحاد يزان هاياز م ياست، دارند که حت

به آموزش و  يابيگرچه دست(. دالر 202و  321ب يبه ترت) شتر استيب

ت در بازار کار را يه ها، موفقيت در اتحاديعضو يا حتينادر  يمهارت ها

و  يدبستان شيمثال معاونان معلم، معلمان پ يبرا. کند ين نميتضم

ن دستمزد يانگيدارند اما م يه ايت اتحاديدر عضو ييتراکم باال يکودکستان

 يبخاطر عنصر مراقبت -است يهفتگ ين دستمزدهايانگين تر از مييآنان پا

 .ن مشاغليا
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ن يکند؛ ا ياستدالل م يفولبر در کتابش  قلب نامرئ يهمان گونه که نانس

 ياست که همه  يير در جاکا يتيم جنسيتقس يک محصول فرعيمساله 

هرچند .خود در بازار هستند يکم تر از ارزش واقع يمراقبت ياشکال کارها

که زنان  يشده است به طور يخصوص ينده ايبه نحو فزا يکه کارمراقبت

 ينه ين امر با کمک هزيشده اند، هنوز هم ا يکار مزد يرويوارد ن ياديز

دهند، ممکن  يرا ادامه م که زنان انجامش يکه توسط کار آزاد ينيسنگ

کاالها و  ي٪ همه 11تا  21ن ين کار بيزند که ا ين ميفولبر تخم)است

ن استدالل يفولبر هم چن(. االت متحده استيخدمات ساخته و انجام شده در ا

رو  يه ايبه کار اتحاد يکه زنان در مشاغل مراقبت يزمان يکند که حت يم

که در خارج  يسه ايقابل مقا يز کارهاکم تر ا يت مزديآوردند باز هم در نها

ن امر از يا. کنند يافت ميتوانستند داشته باشند، در ياز بخش بهداشت م

به خاطر  يه اين کارگران سازمان داده شده اتحاديشود که ا يم يناش يقتيحق

 يله ين  وسيش گذاشتن ايبه به آزما يل چندانيشغل خود تما يعنصر مراقبت

 .ندارند -يگر شغليد يون هايا اکسيت خواه اعتصابا -نافذ 

 يکارگران: از کارگران زن وجود دارند يژه مهم، گروه سوميبه طور و

الت کم تر و يهستند با تحص ينان زنانيا. هيو بدون اتحاد يبدون قدرت فرد

 يمشاغل. زنانه يمشاغل سنت يماورا يبه مشاغل يابيدست ياندک برا ييتوانا

که با قدرت  يشخدمتيو پ ي، فروشندگيه فروش، خرديل صندوق دارياز قب

 ينيض و جانشيقابل تعو يشاغالن آن براحت. همراه هستند يزيناچ ياجتماع

ن يبنابرا. دارند ينييار پايبس يه ايزان تراکم اتحادياند که م يهستد، مشاغل

 يبرند و نه از کوشش ها يسود م يفرد ياکثر زنان کارگر نه از راه حل ها

 . شدن يه ايل اتحاديقباز  يا يجمع

را به يستند، زين گروه از زنان موثر نيا يفرد مبنا برا ياحتماال راه حل ها

 " مشاغل خوب" به فقدان  يعنيقلب مساله 

در وال مارت  يممکن است که که امروزه شغل صندوق دار.  برند يراه نم 

ورد در ن فياس با شغل مونتاژ ماشيقابل ق يبتواند دستمزد و حق بازنشستگ

 يبه سازمان ده" مشاغل خوب " ل آن ها به يتبد يباشد اما برا 0331دهه 

" مشاغل بد" د که چگونه يد ديبعالوه با. ياز دارد نه به آموزش شغلين يجمع

ل يخوب تبد يبا دستمزد و بازنشستگ يبه مشاغل يل سازيدر صنعت اتومب

 .شدند

شتراز يمحتمال ب يبند ن سه دستهيم که زنان درايده اين عقيچون ما برا

، مهم است يفرد يها يسود خواهند برد تا استزاتژ يها جمع ياستراتژ

ن که يت هستند؛ اول ايمحدود يدار يجمع يم که هنوز راه کارهايتوجه نمائ

 يه ايت اتحاديعضو يتراکم باال يبا دارا بودن درجه  يدر کوتاه مدت حت
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ت کار يفيانگر کيتوانند ب يقط مکه زنان در آن ها غالب هستند، ف يدر مشاغل

 يم يزندگ يطبقات يک جامعه ياگر هنوز ما در . يت طبقاتيباشند نه وضع

شوند و با  يان خود استثمار ميم، زنان کارگر همچنان توسط کارفرمايکن

 .گانه هستنديکارشان ب

کمک به رشد دستمزدها و باال بردن  يکه فقط  برا يجمع يدوم، راه کارها

ست در يکار ن يد اجتماعيهستند، چون خطاب آن ها به بازتول ت کاريفيک

ن يبنا برا. ت انديمحدود يکارگران دارا يزندگ ير موثر بر رويتاث  ينه يزم

ر يت غيفعال يجمع ي،  به راه حل هايت بازاريزنان به همان نسبت فعال

 يتر مت بهيفيبه بازار و به مشاغل با ک يابيبهبود دست. ازدارنديز نين يبازار

کار  ين امر اغلب و بسادگيمنفرد منفعت داشته باشد اما ا يزنان يتواند برا

وهانا برنر و يهمان گونه که . کند يع مجدد مين زنان توزيرا  ب يمراقبت

ستند که بر فرصت ين تنها قدرت و منابع نيکنند ا يباربارا السلت استدالل م

است  يد اجتماعيمان بازتولگذارند، بلکه کل ساز ير ميتاث يسازمان ده يها

سم يبخصوص تق – يد اجتماعيکه در آن بازتول يراه  ( 02. کند يکه اثر م

 يخودسازمان ده يتواند فضا را برا يافته است، ميساختار  –کار  يتيجنس

 ين معنيبد يشده مراقبت يستم خصوصيمثال س يبرا. ا ببندديزنان باز کند 

راقبت از کودکان به دوش افراد و و م يکار خانگ يت هاياست که مسئول

ن يت منجر به افتادن اکثر ايجنس يم شده بر مبنايکار تقس. افتد يخانواده ها م

ژه در رابطه با طبقه و نژاد و يکارها بدوش زنان شده است، هرچند که بو

در . در آن وجود دارد ييتفاوت ها ياجتماع يت جنبش هايبسته به وضع

دهه  يمربوط به کار و دستمزد و سال ها يدادهاچون بهبود قرار ييزمان ها

م کار يوجود داشت که با تقس يستينيفم يک جنبش قوي 0311و  0311

متوسط و  ياکثر زنان طبقه  يکرد، فضا برا يت مبارزه ميجنس يبرمبنا

جاد يشان ا يخواسته ها يج برايو بس يخود سازمان ده يد پوست برايسف

شده است؛  يخصوص يد اجتماعيبازتولبخش اعظم  يفعل يدر دوره . شد

( يمراقبت يگر کارهايو د) حل مساله مراقبت از کودکان خود  ين برايوالد

دهد و از فضا  يزنان را تداوم م يت دادن زندگين امر فرديا. مسئول شده اند

 يريهمه کودکان جلوگ يبرا يجمع يو راه حل ها يخود سازمان ده يبرا

 . کند يم

ات زنان در يکه در شکل دادن تجرب يا يط مادير شرايز ساد ايالبته ما نبا

ست که مهم ين يد اجتماعيتنها ساختار بازتول. ميبازار کار مهم اند، غفلت کن

رات يين تغياز اسفناک تر يبرخ. ز مهم استيد نين خود تولياست بلکه هم چن

ا ي/ رخ داد که کارفرما و يکار زنان در بازار زمان يرويدر مشارکت ن

خارج از خانه  يولت فعاالنه زنان تازه وارد بازار کار شده  را به کار مزدد
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دختران  0321که در دهه  ينساج يت کرد؛ بطور مثال کارخانه هايهدا

دوم زنان  يع دفاع که در طول جنگ جهانيا صنايرا بکار گرفتند  ييروستا

ق خود يطرات بازار کار خود را از يتوانند تجرب يزنان م. را بکار گرفتند

که  يطيشرا" ر دهند اما البته آن ها چنان تحت ييشان تغ يسازمان ده

 . کنند يعمل نم" کنند يخودشان انتخاب م

زنان انجام  يخود سازمان ده يبرا يزها چه کارين چيا يهمه 

 دهند؟ يم

زنان طبقه کارگر   يض در محل کار، مبارزه را برايتبع يتداوم تمرکز رو

 يد بازار ها ميگو يرا که م يه اين که نظريا ين به جاکند، چو يمحدود م

ن کند و به يرا تام يکه زندگ يهمه با حقوق يجاد اشتغال برايتوانند بسمت ا

خواسته  يش از همه روير کنند، رد کند، بيتر س يد انسانيد و بازتوليک تولي

از  يکه تعداد يدر حال. پردازد يهمسان به بازار کار م يابيدست يها

کنند و  يزمان ها وجود دارند که در رابطه با مسائل مربوط به زنان کار مسا

: ر باشديگذارند که در چارچوب ز يم يياست هايس يت فشار را رويدر نها

با  يکه آن ها بتوانند مشاغل يزنان به نحو يشتر برايب يآموزش شغل

 ين به نحومراقبت از کودکا يد برايباالتر را کسب کنند؛ سوبس يدستمزدها

قابل  يقادر به ورود به بازار کار شوند؛ مقررات ارزش يشتريکه زنان ب

ت شناختن وپاداش منصفانه دادن به يان را به برسميکه کارفرما يسه ايمقا

توانند  ين راه حل ها تنها ميباالخره، ا ( 03.زنان وادار سازد يه انسانيسرما

ن يا در بهتريبهبود بخشند و  يبه  مشاغل کارگر يابيشانس زنان را در دست

از شمول در طبقه کارگر خارج  يحالت سبب شوند که آن ها به طور کل

ن است که طبقه در مرکز يق  ايشود، تصد يآن چه که فراموش م. شوند

ق يعال يدارا يان به طور ذاتياست که در آن کارگران و کارفرما يستميس

کارگران در  يط بهتر برايراش يد هم برايم و بايتوان يما م. متضاد هستند

تواند مشاغل  ينم يه داريتا سرمايم، اما نهايبجنگ يه داريسرما يطه يح

مشاغل  يکه برا ين معنيبد.همه فراهم سازد يرا برا ين کننده  زندگيتام

وه يهم رقابت وجود دارد، وش يه داريموجود در سرما ين کننده زندگيتام

ر يتاث يستم پدرساالرانه و ستم نژاديز سع شده اند اين مشاغل توزيکه ا ييها

نخواهند بود  يبه بازار کار، کاف يابيدست يبرا يفرد يراه حل ها. گرفته اند

 يقت راه حل هايدر حق. از دارنديبر طبقه ن يمبتن يو زنان به راه حل ها

 .د کرده اندياز زنان تشد ياريبس يمشکل را برا يفرد

 يابيدست: مينيزنان منفرد را بب يت هايقم موفيخواه يست ها ما مينيچون فم

ک کار يافتن يو  يالت باالتر، داشتن فرصت استقالل اقتصاديبه تحص
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از  ياديتعداد ز يا حتياز زنان ،  ين که تعداد کميالبته ا. يدرست و حساب

ت آن ها يموفق يه داريسرما يرا تحت لوايز. ستين يزنان موفق شوند، کاف

ه يسرما يتحت لوا. گران استيت سر گذاشتن دپش يدر ترک طبقه به معن

توان برنده بدون  يت شونده داشت، و نميرير بدون مديتوان مد ينم يدار

 ين پوستانينخست  زنان و رنگ يست؟ در درجه يو بازنده ک. بازنده داشت

ن يشتريدهند،  ب ياز دست م يه داريسرما يزشان را تحت لوايکه همه چ

که بنا به  ياز زنان ياريبعالوه بس. گر و فقرا دارندان طبقه کاريه را  ميسهم

. ستديقت برنده نيهستند، در حق" برنده" د خود  يخصلت مدارک و مشاغل جد

 يه داريداشته باشند اما هنوز هم سرما يشتريممکن است پول و قدرت ب

. کند يکمک کردن و کمک شدن محدود  م يآن ها را برا  يار و آزادياخت

از يبازند ن يکه م ييهم مثل آن ها" برند يم" که  يد زنانيتول يوه ين شيدر ا

د يد و بازتولياز تول يمدل متفاوت يزنان دارند تا برا يک جنبش فرا طبقاتيبه 

 يازهايمان را در رابطه با ن يمبارزه کنند که بما اجازه دهد زندگ ياجتماع

 .ميبنا کن يانسان

  3113سپتامبر  31، يده ثابتيفر        

 :سيرنويز 
1)  Irene Padavic, "Patterns of Labor Force 

participation and Sex  Segregation" 

2) This is for full-time workers. Stephan 

J. Rose & Heidi I. Hartmann, Still a Man's 

Labor Market: the Long-  Term Earnings Gap 

3) Data in this article comes from the 

Bureau of Labor Statistics, Current 

population Survey, Women in the Labor Force 

Databook 2005, unless otherwise specified. 

See http://www.bls.gov/cps/wlf-table9-

2005.pdf 

4)  http://www.bls.gov/cps/wlf-table4-

2005.pdf 



 

 مجموعه مقاالت   88

5)  http://www.bls.gov/cps/wlf-table5-

2005.pdf 

6) Healther Boushey, "Are Mothers Really 

Leaving the Workplace?" (issue brief, 

Council on Contemporary     Families and 

the Center for Economic and Policy 

Reaserch, March 28, 2006). 

7)  http://www.bls.gov/cps/wlf-intro-

2005.pdf 

8)  Economic Policy Institute 

  

http://www.epinet.org/content.cfm/datazone_

dznational. 

 

9)  Erik Olin Wright & Rachel Dwyer, "The 

American Jobs Machine: Is the New Economy 

Creating Good Jobs?" Boston Review 25 ( 

December/January 2000-01) 21-26 

10)  Bureau of Labor Statistics, Time Use 

Survey. 

11) Irene Padavic & Barbara Reskin, Women 

and Men at Work, 2nd ed 

(Thoudand Oaks, CA: pine Forge Press. 

2002). 

12) National Occupational Employment and 

Wage Estimates. 

13) Johanna Brenner, Women and the Politics 

of Class (New York: Monthlz Review Press, 

2000). 

14) Lori L.Reid & Irene Padavic. 

“Employmemt Exits and the Race Gap in Young 

Women’s Employment,”Social Science 

Quarterly 86(Dezember 2005):1242-60 

15)http://WWW.census.gov/hhes/WWW/poverty/h

istpov/hstpov4.html. 

16) Nelson Lichtenstein, State of the 

Union:A Century of American 



 

 89   مجموعه مقاالت

89 

Labor(Princeton,NJ:Princeton University 

Press, 2003). 

17) Steve Jenkons, “Organizing, Advocacy 

and Member Power:A Critical 

Reflection,”Working USA(Fall 2002):56-73 

18)  Johanna Brenner & Barbara 

Laslett,”Gnder, Social Reproduction, and 

Women’s Self-Organization Considering the 

U.S. Welfare State, Gender and Society 5, 

no.3(1991):311-33. 

19)  For a useful debate between differen 

theoretical/political positions about the 

merits and weaknesses of comparable worth 

policies see Paula England, Comparable 

Worth: Theories and Evidence(New 

York:Aldine De Gruyter, 1992). 

  

 

* -  National Organization for Women (NOW) 

 

** -   

 

:منبع  

www.zmag.org 

 3113نوامبر        

 

 

 

 

 



 

 مجموعه مقاالت   90

 

 

 آلود راز را ها مقوله نيا نيبي واقع ارتباطات چپ وي دار هيسرما چگونه

 .اند ساخته

 طبقه و نژاد جنس،

 8791 -*سلما جيمز

 :همقدم

آمريکائي نوشته  سوسياليست توسط سلما جيمز فمينيست 0311مقاله در سال 

و بيانگر يک شيوه برخورد به سئوال جايگاه زن در جامعه سرمايه داري  شد

ي آنان اوج فعاليت زنان و دخالتگر 0311و دهه  0311اواخر دهه . است

 .براي بازتعريف جايگاه زن در جامعه و نقش او بود

اروپا  0202آغاز شد و با انقالبات  02موج اول جنبش زنان از اواخر قرن 

زنان در اين دوره بطور فعال در جنبش هاي عمومي اجتماعي . شدت گرفت

بدليل حضور مردان در جبهه هاي جنگ زنان . و انقالبات شرکت کردند

بکار خارج از خانه بپردازند و به دنياي کار که در انحصار مجبور شدند 

مردان بود وارد شوند اما همه اين فعاليت ها نه شرکت در انقالب و نه ورود 

به دنياي کار به آن منجر نشد که زنان حق و حقوقي کسب کنند و موقعيت 

. دکماکان زنان به شوهرانش وابسته شمرده مي شدن. اجتماعي شان بهبود يابد

بعد از . و آن چه که در قوانين انقالبي گنجانده شده بود همه براي مردان بود

انقالب زنان طبقه بورژوا که بسيار فعال شده بودند دوباره به خانه برگردانده 

شدند اما زناني که وارد دنياي کار شدند وضعيت شان حتي بدتر شد زيرا 

از افراد مسن خانواده عالوه برکار خانگي و پرورش کودکان و نگهداري 

کار بيرون هم به آن اضافه شد که دستمزدش بسيار پايين تر از دستمزد 

در تقابل با اين شرايط بخشي از . مردان و شرايط کارش بسيار ناگوار تر بود

زنان که به اقشار باال و مياني بورژوازي تعلق داشتند و توانسته بودند از 

اولين کنفرانس زنان در لنسا فالز گرد هم  نظر آموزشي خود را باال بکشند در

آمدند و براي اولين بار سازماني را براي مبارزه در جهت برابري حقوقي و 

سياسي زنان در زمينه حق راي، حق مالکيت، ارث، دستيابي به تحصيالت 

طبيعي بود که مسائل زنان . بهتر و باالتر و حمايت قانون اززنان ايجاد کردند
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اشد زيرا بين اين دوگروه از زنان رابطه اي وجود نداشت و کارگر مطرح نب

اصوال زنان کارگر و زنان کارگران در اين جنبش بدليل طبقاتي حضور 

تمرکز زنان روي حقوق شهروندي براي زنان؛ حق  03در قرن . نداشتد

با پيشنهاد کالرا زتکين در  0301در . راي، حق کار و حق آموزش بود

مارس بخاطر مبارزات زنان  2سوسياليست در کپنهاک  کنگره دوم بين المل

کارگر شيکاگو روز زن ناميده شد و سال بعد در آلمان، اطريش، دانمارک و 

سوئيس زنان به خيابان آمدند و خواهان حق انتخاب، مشارکت در قدرت 

سياسي، دستمزد مساوي براي کار يکسان، اجازه ورود به دانشگاه ها براي 

در همين . دستيابي به همه مشاغل و کار در ادارات شدندتحصيل و امکان 

سال زنان در گيالن نيز روز زن را جشن گرفتند و خواسته هاي خود را 

حضور فعال زنان کارگر در انقالب اکتبر تاثير فراواني در . مطرح کردند

موج اول جنبش زنان در . بحرکت در آوردن زنان اروپا و آمريکا بجا گذاشت

زنان توانستند به بعضي از مطالبات خود . رن بيست بپايان رسيددهه دوم ق

دست يابند اما بعضي ديگر مثل مزد مساوي براي کار يکسان هنوز هم انجام 

نيافته است و به نظر من با مبارزات تنها ي زنان و بدون پيوند آن با 

 مبارزات کارگري و بدون تبديل اين مطالبات به مطالبه فوري طبقه کارگرو

مبارزه جمعي براي آن ها دستيابي به آن بازهم با مشکل مواجه خواهد بود 

زيرا بورژوازي براحتي اين منبع راحت و بدون درد سر را رها نخواهد 

 .ساخت و بدون اعمال فشار شديد و جمعي از آن دست نخواهد کشيد

قبل ازين . رخ داد 0311و  0311موج دوم جنبش زنان در فاصله سال هاي   

زنان در تعداد زياد بطور رسمي بکار بيرون از خانه  0301اريخ در دهه ت

زنان در مبارزه براي يک سيستم خوب رفاهي  0331در دهه . روي آوردند

در اين دوره زنان از ساير جنبش هاي انقالبي و تجربيات آن .  شرکت کردند

اهان، در اياالت متحده جنبش حقوق شهروندي سي. ها تاثير بسياري گرفتند

جنبش معروف شده به رهايي بخش . زنان سفيد پوست را هم به خيابانها کشاند

در کشورهاي زير سلطه استعمار به ويژه مبارزات مردم الجزاير عليه قدرت 

استعماري فرانسه و حضور فعال زنان در آن، پيروزي در کوبا و جنگ 

مان و رهبري آن ويتنام و به دنبال آن ها جنبش دانشجوئي که مرکز آن در آل

با دانشجويان سوسياليست بود و اروپا و آمريکا را به چالش طلبيده بود و در 

. مجموع کل جهان را درگير کرده بود، تاثير بسيار زيادي روي زنان گذاشت

در غياب جنبش انقالبي طبقه کارگر به دليل بيش از يک قرن سياست 

ن به سرکردگي اتحاديه ها رفرميستي اتحاديه ها و احزاب چپ سنتي، کارگرا

جنبش زنان تحت تاثير . ابتدا مبهوت و سپس دنباله رو جنبش دانشجوئي شدند

اين جنبش ها براي رهايي از ستمي که بر آن ها مي رفت، بپا خاستند و با 
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تاثير گيري ازين شرايط خود ابتکار عمل را بدست گرفتند تا براي حقوق 

ز جنبش زنان بود که شاخه هاي متفاوت و اين نوع جديدي ا. خود مبارزه کنند

مطالبات متفاوت داشت و نشان مي دهد که زناني بيشماري با خاستگاه هاي 

خواست هاي جنبش . طبقاتي متفاوت و مطالبات متفاوت در آن شرکت کردند

حق در باره نگهداري از )زنان در مجموع عبارت بود از حقوق بازتوليدي

، مساله خشونت (ر باره تعداد کودکان، بهداشتکودکان و خود تصميم گيري د

عليه زنان در خانواده توسط همسر يا شريک زندگي، خشونت جنسي و آزاد 

و اذيت توسط همسر، مخالفت با ختنه زنان، پرداخت حق فرزند به مادران 

دستمزد مساوي و برابر زنان و مردان کارگر، . براي مراقبت از کودکان

ي اجتماعي سياسي براي زنان، حق راي و حذف فرصت هاي برابر اقتصاد

 .همه سدهاي مانع شونده از پيشرفت زنان

با سياهان بخاطر : زنان در اين دوره  با سه گروه در ارتباط قرار گرفتند

مشابهت در فقر اقتصادي و اجتماعي و بي حقوقي هاي مدني و تبعيض و 

نان بخاطر ستم ستم، بادانشجويان بخاطر مسائل ايدئولوژيکي و با جوا

همان طور که آمد جنبش کارگري که مدتها . جنسيتي، بي افقي و نبود آزادي

بود با سياست هاي رهبران اتحاديه ديگر فعال نبود و کل مبارزاتش به 

افزايش ساالنه چندرقاز به دستمزدها خالصه شده بود نتوانست در اين دوره 

ف انتظاري از او نمي رفت مهر طبقه کارگر را برجنبش بزند و با اين اوصا

 .و به همين سبب اين رابطه صورت نگرفت

 :در جنبش زنان اين دوره سه گرايش خود را ويژه کرده بود 

زنان بورژوا در يک شاخه ازين خيزش از راه هاي قانوني خواهان برابري 

اين گرايش حاصل تفکر سوسيال دموکراسي و . کامل زنان با مردان بودند

 . ليبراليسم بود

زناني که از جنبش چپ دانشجوئي بيرون آمدند و براي جامعه اي بدون طبقه 

و بدون جنسيت مبارزه مي کردند که مي بايستي از سرمايه داري بسمت 

در مسير اين حرکت با تغيير . تفکر و شيوه توليد سوسياليستي حرکت کند

 .آگاهي  از سلطه اقتدار رها شود

هدف اين گروه رهائي رواني زن در . بخشجنبش راديکال فمينيستي رهائي 

بنايراين خواهان جايگزيني فرهنگ زنانه با .مقابل فرهنگ مردانه حاکم بود

مبارزه عليه ستم جنسيتي و مناسبات پدرساالرانه حاکم . فرهنگ مردانه بودند

دنبال مي شد و براي پيشبرد آن ايجاد يک خود آگاهي جديد زنانه و گسترش 

ه براي دستيابي به آن کار در گروه هاي کوچک زنانه را آن مد نظر بود ک

از نظر فرهنگي . پيش مي بردند و با همجنس گرايان نيز همکاري مي کردند

مساله . خواهان تغيير ارزش ها بودند و برگسترش آموزش زنان تاکيد داشتند
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عدالت جنسيتي، انتقاد از تبعيض و به ويژه تبعيض توسط مادران نسبت به 

ن و تبعيض قانوني در رابطه با زنان، حق تعين سرنوشت و حق بربدن دخترا

خود و خود تصميم گيري، مبارزه با تصوير رايج زن در جامعه و انتظاري 

که با توجه به آن از زنان مي رفت، و نقش مادري مورد انتظار جامعه از 

نگي زنان و وظايف خانگي زنان با کار در آشپزخانه و کال کار بدون مزد خا

و نقش بازتوليدي زن و نگاه به زن بعنوان شي جنسي براي مردان همه و 

از چهره هاي بارز فمينسم راديکال نيويورک . همه را مورد چالش قرار دادند

وي تئوري مارکسيستي را بخاطر فيکس کردن . شوالميتث فايرستون است

کرد  وي سعي. روي ساختار اقتصادي براي تحليل مورد انتقاد قرار داد

سنتزي از نظرات فرويد، رايش، مارکس، انگلس و سيمون دوبوار را ارائه 

به چاپ رسيد او استدالل  0311در کتاب ديالکتيک سکس که در سال . دهد

مي کند که نابرابري جنسي ريشه اش در ساختار اجتماعي  پدرساالري 

و  تحميل شده برزنان بخاطر بيولوژي آن ها و آسيب هاي جسمي، اجتماعي

رواني تحميل شده بدليل بارداري، زايمان، پرورش کودک و بازتوليد انساني 

قرار دارد و خواهان لغو خانواده هسته اي و زندگي در واحدهاي اجتماعي 

خواهان شورش طبقه فرودست يعني . در جامعه اي سوسياليستي مي شود

ب و مي گويد هدف انقال. زنان و کنترل بازتوليد توسط آن ها مي شود

سوسياليستي نه فقط حذف امتياز مردان که هدف موج اول فمينيسم بود بلکه 

حذف تفاوت جنسي مي باشد، نه فقط حذف امتيازات اقتصادي طبقاتي بلکه 

او توامان به تئوري مارکسيستي و ليبرال . حذف خود تفاوت طبقاتي است

 . انتقاد مي نمايد

ينيست مي گويد پدرساالري و هايدي هارتمن يکي ديگر از ايدئولوگ هاي فم

همين طور ستم برزنان توسط مردان خود يک سيستم ويژه است که از ستم 

طبقاتي مستقل مي باشد و حل اين مساله اين گونه ميسر مي شود که همه زنان 

 .باهم عليه مردان باشند

فمينيسم سوسياليستي از جنبش مارکسيستي دانشجوئي نشات گرفت، از آن  

فمينيسم سوسياليستي مي خواهد . موج دوم جنبش زنان تعلق دارد جدا شد و به

فمينيسم . تلفيقي از مارکسيسم و فمينسم راديکال را باهم داشته باشد

سوسياليستي مي گويد که تحت ستم بودن زنان در سرمايه داري با تاريخ 

سرمايه داري همبسته است بنابراين براي ايجاد تغييرات، ارتباط ساختاري 

پدرساالري و سرمايه داري را مورد هدف قرار مي دهد و معتقد است  بين

درک از طبيعت مردانه با ديد ديالکتيک مارکسيستي را بايد در مناسبات بين 

تاکيدشان روي سن، جنس، تعلق طبقاتي و مليت، آن . بيولوژي و جامعه يافت

نه را رد مي آن ها ديد ذهني از طبيعت مردا. ها را از ليبرال ها جدا مي کند
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کنند و خواهان برابري کامل اقتصادي، سياسي زنان، حق انتخاب، حق کار و 

آن ها هم چنين توجه خود را به مساله کار . بهبود شرايط کار زنان هستند

خانگي و کار بازتوليدي پرداخت نشده زنان معطوف کرده اند و تم مرکزي 

ي به همديگر است و به بحث آن ها ارتباط دادن مساله زنان و جنبش کارگر

احزاب کمونيست يا احزاب چپ و در مواردي به جناح چپ سوسيال 

 .دموکرات ها نزديکند

دستاوردهاي فمينيستي موج دوم به ويژه در آلمان بعنوان بزرگترين مرکز 

 : عمل آن بشرح زير است

 نفر 011تشکيل اولين کنفرانس سراسري زنان با شرکت  0313

 روه زنان لزب بعنوان بخشي از جنبش زنان،ايجاد اولين گ 0313

 تشکيل مراکز زنان،  0312

سازمان دهي اعتصاب زنان کارمند عليه تبعيض دستمزده که اوج آن در دهه 

 بود، 0331

ايجاد رسانه هاي زنان، چاپخانه زنان، تقويم زنان و نشريات  0311ميانه دهه 

 0320تا  0311از سال کوراژ . زنانه که مهمترين آن ها کوراژ و اما بود

 تا امروز منتشر مي شود، 0311منتشر مي شد و اما از 

تشکيل تريبونال بين المللي عليه جنايت نسبت به زنان در بروکسل که  0311

 کشور شرکت کردند، 22نفر از  0311در آن 

 تشکيل اولين دانشگاه تابستانه براي زنان که هنوز هم تشکيل مي شود 0311

ه بعد جنبش به شاخه هاي مختلف لزب، مادران، وکالي زن، ب 0321از دهه 

تبديل شد و امکان کار جمعي مثل سابق برايشان ... مهاجرين، فعاالن صلح و 

 .مشکل گرديد

به ويژه در اياالت متحده و کشورهاي  0331موج سوم فمينيسم از دهه 

م درحال رشد ظهور کرد و معتقد است اکثر خواسته هاي موج دوم فمينيس

برآورده شده است بنابراين آن ها نظرات جديدي مطرح مي کنند که بيشتر 

خصلت جهاني دارد تا قومي و تاکيد مي کنند که مردانگي هم برحسب زمان 

و مکان به اشکال متفاوت وجود دارد و جاري است که بايد بطور انتقادي 

روي  امروزه فعاليت عملي و نظري فمينيست ها .مورد سئوال قرار گيرند

غلبه بر پدر  -3مبارزه عليه سکسيسم يا ستم جنسي   -0مسائلي چون 

رد کامل تقسيم وظايف  -2ساالري، بيعدالتي و ستم و فمينه کردن جامعه 

برمبناي جنسيت که در اين رابطه گفته مي شود که کودک، مرد يا زن بدنيا 

معروف در  نمي آيد بلکه جامعه با رفتارش او را مرد يا زن مي کند و شعار

 -0. است" ما دختر بدنيا نمي آئيم بلکه دختر مي شويم" اين رابطه 
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رسيدن به هستي زنانه  -3سکسواليته آزاد، و مساله مربوط به زنان لزب 

 .مردانه در آينده که همه خوبي هاي دوجنس در آن باشد

ديگر گرايش هاي فمينيسم عبارتند از فمينيسم فرهنگي، پست فمينيسم، 

م آنارشيستي، فمينيسم انفرادي، فمينيسم دولتي و آن چه که در فمينيس

با وجود انتقاد . کشورهاي مسلمان از آن با عنوان فمينيسم اسالمي نام مي برند

فمينيست ها از مارکسيسم و اين باور آن ها که مارکسيسم نسبت به جنسيت 

ساالري، ستم نابينا است نمي توانند تاثيرمارکسيسم را به ويژه در مساله مرد

برزنان، تحليل خانواده بورژوائي و شرايط کار زنان و تاثير انقالب اکتبر را 

 . عده اي نيز از پايان فمينيسم صحبت مي کنند. برجنبش زنان نديده بگيرند

او  .سلما جيمز چنانکه در آغاز آمد به گرايش فمينيسم سوسياليستي تعلق دارد

ز کرد بعد از ازدواج و بچه دار شدن کارش را با کارگري در کارخانه آغا

سالگي در يک مجله هفتگي که  33در . بکار خانگي تمام وقت مشغول شد

صدائي براي زنان، جوانان و سياهاي شده بود، سلسله مطالبي تحت عنوان 

سپس به . در طبقه کارگر را به رشته تحرير در مي آورد" جايگاه زن"

شرکت کرد " عليه تبعيض نژادي" ن در کمپي 0313در سال . انگلستان رفت

کاربدون مزد " او پرداختن به مساله . و با جنبش سياهان همکاري داشت

زنان را در راس فعاليت هاي خود قرار داد تا نشان دهد که چگونه " خانگي

کار خانگي و کار بازتوليد زنان، خارج از بازار کار، کل طبقه را توليد مي 

رکس و فمنيسم را منتشر کرد و در سلسله کتاب ما 0322در سال . کند

سخنراني هايي به بازخواني و توضيح کاپيتال مارکس از ديگاه زنانه و با 

با تشکل هاي مستقل زنان از  0313در . توجه به کار بدون مزد زنان کرد

و زنان تن فروش " مزد براي کارخانگي" جمله با زنان سياهپوست 

ترناتيو اقتصادي براي خود فروشي  براي يافتن يک آل"  ECP"انگليس

در ايجاد شبکه بين المللي زنان در کمپين  0323در . همکاري نزديک داشت

"Global Women’s Strike " براي قبوالندن کارخانگي بعنوان

يک فعاليت اقتصادي و تعلق بيمه و تامين اجتماعي براي زنان خانه دار از 

نقش مهمي  22راساس ماده طريق فشار بر سازمان ملل و اعضاي آن ب

با نوشتن نامه اي که لينک آن ضميمه است اعالم کرد  3112در سال . داشت

که بعنوان يک يهودي نمي خواهد شصتمين سال تولد اسرائيل را تبريک 

 Letter of British Jews on 60th.  بگويد

anniversary of Israel   

اين مختصري بود در معرفي نويسنده اما ترجمه مقاله اي  که در زير مي آيد 

به بهانه روز جهاني زن وبراي آشنائي بيشتر با مبارزات زنان در يک قرن 

مسلما در رابطه با مقاله  چيزهايي براي نقد هم . گذشته صورت گرفته است

http://www.guardian.co.uk/world/2008/apr/30/israelandthepalestinians
http://www.guardian.co.uk/world/2008/apr/30/israelandthepalestinians
http://www.guardian.co.uk/world/2008/apr/30/israelandthepalestinians
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رابطه جنس، نژاد و طبقه همان گونه . بت و هم منفي وجود دارداز جنبه مث

که او مي گويد با هم تنيده شده اند و در نظام سرمايه داري به وضوح قابل 

مسلم است که تعريف سنتي چپ از طبقه بايد به چالش کشيده . رويت است

هم هنوز بسياري طبقه کارگر و مبارزاتش  30حتي اکنون و در قرن . شود

تنها در محدوده کارخانه با تعريف کار در کارخانه بعنوان کار مولد مي را 

تعريف طبقه بشکلي که همه بخش ها را در خود جا دهد، توان و قدرت . بينند

طبقه کارگر را در مقابل طبقه سرمايه دار که هم گام با چپ سنتي و با کمک 

و طبقه کارگر را اتحاديه هاي کارگري، دائما به اين تقسيم سنتي کار رجوع 

پرداخت به مساله کارخانگي زنان بعنوان کار . شقه شقه مي کنند، باال مي برد

يکي ديگر از مسائل است که چند پهلو است و حسن  ،بدون مزد براي سرمايه

و عيب را باهم دارد و برقراري آن به تنهائي نمي تواند به فرودستي زنان در 

-ر جنسي و مناسبات استثماري و مردجامعه و تبعيض عليه او و تقسيم کا

براي کارخانگي زن حد و مرزي وجود . پدرساالرانه سرمايه داري پايان دهد

کار قبل از بيدار شدن اعضا خانواده آغاز و بعد از به بستر رفتن هم و . ندارد

تحقيقات . آماده کردن وسايل ادامه وظيفه در سحرگاه فردا پايان مي گيرد

نشان مي دهد که در مقايسه با ساير کارها کارخانگي گاه تا انجام يافته چندي 

 01که برابر مي شود با کار دو کارگر به اضافه . ساعت در هفته است 31

کارخانگي . ساعت باشد 01اگر کار هفتگي  ؛ساعت اضافه کاري در هفته

شامل کارهاي الزم براي تجديد نيروي مرد کارگر براي ادامه کار، براي 

نيروي کار آتي يعني توليد و تربيت و پرورش کودک بعنوان کارگر بازتوليد 

بعدي به اضافه رسيدگي به درس و مشق کودکان و ارتباط با مدرسه و ترتيب 

رسيدگي به کارهاي بيرون از خانه مرد که در ساعات . ايام فراغت کودکان

 اداري توسط خود مرد قابل انجام نيست، مثل کارهاي بانکي، تصفيه حساب

فراهم کردن و ترتيب دادن کارهاي ايام .... هاي مالي با بقال و عطار و 

.  فراغت همسر چون پيشبرد مهماني ها و ديدارهاي فاميلي و دوستانه  و غيره

با عطف توجه به همه اين وظايف مسلم است که کار خانگي کاري توليدي 

کاري . نبينيم است، حتي اگر اثري از مبادله کاالئي را بشيوه معمول در آن

است که ارزش اضافي ايجاد مي کند و بهمين سبب براي سرمايه داري مهم 

پول  -کاال-است حتي اگر اين کار را مستقيم و عيني نتوان با فرمول پول

براي اثبات ايجاد ارزش اضافه توضيح داد و به ناباوران نشان داد که زنان 

. سرمايه قرار مي گيرند با کار خانگي مثل هرکارگر ديگري مورد استثمار

پرداخت دستمزد به کارخانگي توسط دولت که توسط کمپين زنان و سلما 

جيمز بعنوان اين که دولت سرمايه داري که به نيابت طبقه سرمايه دار 

حکومت مي کند و اهداف آن ها را پيش مي برد و پيش از ديگران نفع مي 
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ي زنان استقالل مادي ايجاد برد، بي ترديد و در وهله اول براي اين که برا

مي کند اما اين که آيا درآن صورت بزنان براي اين کار دستمزد مناسب 

پرداخت خواهد شد مورد ترديد است اما اگر دولت در صورت قبول کردن، 

بار آن را با افزايش ماليات از درآمد که معموال در وهله اول گريبان 

معروف با يکدست پيش مي کشد کارگران را مي گيرد بگذارد مي شود مثال 

زيرا سرمايه داران به شيوه هاي مختلف از رشوه يا . و با دست ديگر عقب

بقول خودشان هديه به وزرا و وکال و دست اندرکاران تا وام هاي کم بهره و 

پول خريد ماشين و دفتر و وسايل نو و غيره از معافيت هاي مالياتي 

ود حاصل کارپرداخت نشده کارگران برخوردار مي شوند و از درآمدي که خ

زن و مرد در بازار است براي اين منظور سهمي نخواهند داد يا بمقداري 

يا اگر دولت در آزاي آن، امکانات اجتماعي را . ناچيز خواهند پرداخت 

کاهش دهد در حقيقت اين پرداخت نقش مثبتي در زندگي بازي نخواهد کرد؛ 

ا چند يورو مثال به پول کودک براي مادر نمونه اش در آلمان با بوق و کرن

اضافه مي کنند در عوض با ايجاد اضافه پرداخت براي دارو و درمان بيش 

يا درپارلمان ايران مساله به گونه اي . از آن از کاسه خانوار بيرون مي کشند

ريشخند آميز مورد تاييد قرار مي گيرد که زنان مي توانند از همسران خود 

ي و شير دادن بچه و نگهداري از آن ها تقاضاي دستمزد کنند براي کار خانگ

در حالي که مي دانند زنان گاه مجبور مي شوند براي کمک به درآمد خانوار 

بنابراين در .  و تنها براي سير کردن شکم بچه ها به خودفروشي اقدام کنند

ردوش ضمني که بايد براي اين حق جنگيد اما بايد بشيوه اي جنگيد که بارش ب

 . سرمايه داران که نفع بران اصلي اين کار هستند گذاشته شود

آيا اين حق . حاال فرض را براين قرار مي دهيم که اين حق برقرار شد

آيا کارخانگي را بعنوان وظيفه . فرودستي زنان را در جامعه حل مي کند

اي زنانه رسميت نمي دهد و زنان بيشتري را خانه نشين نمي کند؟ آيا شانس ه

مساوي براي رشد و ارتقا اجتماعي را براي زنان که برايش بسيار مبارزه 

آيا تقسيم . شده است و هنوز هم کامال تحقق نيافته است مسکوت نمي گذارد

کار جنسي تقويت نمي شود و تفکر مردساالرانه که سرمايه داري به مدد 

فع خود بکارگيري آن از ترندهاي قبلي براي فرودستي زنان در جهت منا

مورد استفاده و اشاعه قرار مي دهد و روابط اجتماعي مردساالرانه به جاي 

تنها در صورتي اين امر بنفع زنان . ريشه کن شدن، تقويت و تثبيت نمي شود

مي تواند تمام شود که همراه با مبارزه براي برقراري دستمزد کارخانگي و 

رکار ديگري با آن رفتار قبول آن بعنوان بخشي از کار مولد اجتماعي مثل ه

کاري خصلت زنانه ازآن گرفته شود و کارواجب اجتماعي گردد و . شود

امکانات رايگان اجتماعي چون مهد کودک ها، . جنس براي هردوگردد 
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کودکستان ها، مراکز مراقبت از سالمندان، آشپزخانه هاي عمومي، 

و بزرگساالن، رختشويخانه هاي عمومي، مراکز تفريحات سالم براي کودکان 

قلمروهاي مردانه و زنانه . مراکز دسترسي به اطالعات و غيره گسترش يابد

محو شود و   -مثل اختصاص بخش خدمات بزنان و صنعت به مردان -کار

همه امکانات و امتيازها از دستمزد تا ارتقاي شغلي تا پول بازنشستگي تا 

دان و زنان تعلق مقرري بعد مرگ يکي از دوطرف و غيره به تساوي به مر

برقراري تنهاي مزد براي کارخانگي تبعيض زنان نسبت به مردان را . گيرد

اين تبعيض بخشي از فرهنگ غالب در جامعه است که به . از بين نمي برد

ويژه در بسياري از جوامع از جمله ايران هنوز در خانواده و توسط مادران 

ان را براي تقسيم جنسي کار و هم پدران از تولد کودک آغاز مي شود و کودک

بااين شيوه برخورد دختران براي مادرشدن و کارخانگي . پرورش مي دهد

حتي اگر به تحصيالت باال هم نايل شوند و پسران براي نان آور شدن و کار 

براي پسران داشتن دوست دخترهاي متعدد . بيرون پرورش داده مي شوند

منتظر دق الباب و آمدن بتوالي حسن و زرنگي است و دختران بايد 

خواستگار بمانند و گرنه ضد فرهنگ و ضد عرف و عادات و آبروي 

مبارزه براي حقوق زنان از جمله دريافت دستمزد . خانواده عمل کرده اند

براي کار مبارزه اي طبقاتي است اما اگر با مبارزه با موجوديت سرمايه 

و استثمار طبقاتي همراه داري همراه نشود، اگربا مبارزه براي محو طبقات 

نشود، اگر با مبارزه با تفکر ومناسبات  مردساالرانه در کل جامعه و رهائي 

زنان از وابستگي به کنج آشپزخانه همراه نشود تنها اندکي ارتقاي مادي در 

 .وضعيت اين زنان خواهد بود نه رهائي واقعي اما بايد برايش مبارزه شود

ان براي اديت متن ترجمه زارعيبا تشکر از اميد                    3102مارس 

 .شده

 

 جنس، نژاد و طبقه

 به اندازه کافي اغتشاش فکري در حول و حوش جنس، نژاد، و طبقه ايجاد شد

که اين مقوالت را روي در روي يکديگر به عنوان مقوالت جداگانه  زماني 

اين که اين . يمقرار دادبررسي مورد و يا حتي مقوالتي با ماهيت ناسازگار، 

که اين درک . امري بديهي است -هستند اي مقوالت موجوديت هاي جداگانه

و غيرقابل جدا شدن که موضوعاتي جدا نشدني  کرده اند خود راثابت  آن ها

اگر جنس و نژاد از طبقه بيرون کشانده شوند، عمال آن . استند مشکل هست

وته فکرانه و سکتاريستي چه که باقي مي ماند سياست هاي سرو دم بريده، ک

اميدوارم بطور خالصه نشان بدهم . مردان چپ سفيد پوست کالن شهرهاست

اوال، که جنبش طبقه کارگر چيز ديگري از آن چه است که چپ همواره 



 

 99   مجموعه مقاالت

99 

دوما در آن تضاد بين وجود مجزاي جنس يا نژاد . تصور کرده است که باشد

زنده براي قدرت طبقه است که بزرگترين بازدا شدهو کليت طبقه محبوس 

 .کارگر و هم زمان انرژي خالق براي دستيابي به آن قدرت است

 (  0 به آن رجوع داده است، Avis Brown در جزوه ما که آويس براون

مي )رابطه زنان و سرمايه و نوع مبارزه اي که "  ... ما اشاره کرده ايم

را ، ( 3.ص." )مکنيميمبادرت  اش به آن براي نابوديبطور موثر ( توانيم

.  يممي توانيم از طريق تجربه توده هاي رنگين پوست عليه سرمايه بدست آور

زنان شروع کنيم، ما طبقه را بگونه اي باز ( کاست)اجازه دهيد از تجربه 

برمبناي کار بي مزد زنان  يتعريف. تعريف مي کنيم که زنان را هم شامل شود

ده است شاز زمان مارکس، روشن : ديمرک بيانرا اين طورما آن  .خانه دار

توسعه مي يابد، يعني که پايه و حکومت مي کند و از طريق مزد  که سرمايه 

کارگر مزدي و استثمار مستقيم کارگر زن يا  ،اساس جامعه سرمايه داري

 .استمرد 

بوده است، اين نچيزي که براي سازمان هاي طبقه کارگر روشن و مفروض  

مزد، استثمار کارگران بدون مزدسازمان دهي شده که دقيقا از طريق بود 

پنهان مي داشت،  {استثمار}اين استثمار حتي بخاطر فقدان مزد که آن را. بود

، بنظر مي اندوابسته به کارشان  که زنانهم جائي  در. ... بوده است شديد تر

 (32. ص.) يک خدمت شخصي خارج از سرمايه باشدکارشان رسد که 

خود را در  مي شود با طبقه در جائي که به زنان مربوط  اما ارتباط کاست

دهد، اين رمز و راز نسبت به زنان مييک شکل پنهان رازآلودي نشان 

قبل از اين که با مساله نژاد مواجه شويم بيائيد از تجربه . منحصر بفرد نيست

کم قدرت ترين ها در جامعه کودکان ما هستند، و هم  .خود زنان شروع کنيم

زماني . آن هايي که در يک جامعه کارمزدي، مزدي دريافت نمي کنند چنين

بعنوان يک بخش کامل از کار مولد اجتماع پذيرفته شده  {دوگروه باال}آن ها

کاري که آن ها انجام مي دادند بخشي از کل کار اجتماعي بود و با . بودند

بيله اي هنوز براي مثال در جامعه ق)بود قرار گرفته تائيدمورد چنين عنواني 

نقش آن توسعه يافت ، کودکان از ديگران و که سرمايه  آن جاها(. هم هستند

در اجتماع جدا گرديده و مجبور شدند به مدرسه بروند، که اين خود باعث 

آيا بي قدرتي آن ها يک مساله .  شورش هاي پيوسته روزانه آنان هست

طبقاتي است؟ ما عقيده طبقاتي است؟ آيا مبارزه آن عليه مدرسه يک مبارزه 

مدارس نهادهايي رسمي هستند که توسط سرمايه براي . داريم که هست

. دستيابي به منظورشان از طريق کودک و برعليه او سازمان داده شدند

کودکان  را به مدرسه فرستاد نه بخاطر اين که آن ها جلوي دست ... سرمايه 

" مولد"کودکان به کارگران  بلکه براي تبديل اين بودند،و پاي والدين خود 
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جباريت سرمايه از طريق مزد .  پذير مي شودکه از طريق تعليم امکان  ،تر

ملزم بکار مي کند و بشيوه اي بکار مي  ي را که رمقي داشته باشدهرانسان

گيرد که اگر نه فورا، که بعدا در نهايت براي توسعه و گسترش فرمانروائي 

تا . اساسا معناي مدرسه چيزي جز اين نيست در نتيجه. سرمايه سود آور شود

جائي که به کودکان مربوط مي شود، کارشان اين گونه به نظر مي رسد که 

در نتيجه در اين جا  دو  (32.ص.)آمورش شان براي منفعت خودشان است 

بخش از طبقه کارگر را داريم که فعاليت هاي شان، يکي در محيط خانه و 

اين علت که اين کارگران مزدي دريافت نمي  ديگري در مدرسه است و به

کنند، چنين بنظر مي آيد که خارج از رابطه و دايره کارمزدي سرمايه داري 

در واقع، فعاليت هاي آنان جنبه هايي از توليد سرمايه داي و تقيسم . باشند

 . کارآن است

رکس اول زنان خانه دار، که درگير توليد و بازتوليد کارگرانند، چيزي که ما

به کساني خدمت مي کنند که روزانه  {زنان}آن ها. آن را نيروي کار مي نامد

توسط کارکردن بخاطر مزد درهم کوبيده مي شوند و نياز دارند که روزانه 

از کودکان مراقبت مي کنند و به آن ها  {زنان}تجديد قوا کنند؛ و آن ها

وم کودکان يعني د. ه کارشونددگ شدند آمازرآموزش مي دهند تا وقتي که ب

کساني اند  ،کساني که از زمان تولد موضوع اين مراقبت ها و تربيت هستند

اما اين . که در خانه ها و مدارس تربيت مي شوند که کارگران آينده بشوند

در مکان اول براي بازتوليد نيروي کار در شکل کودکان، . کار دو جنبه دارد

را  ين و به ويژه ديسيپلين کارکردنديسيپل کهاين کودکان بايد ناگزير شوند 

براي خوردن  باشند، غذائي ، که استثمار شوند بخاطر اين که قادر بپذيرند

بعالوه  آنها بايد براي انجام دادن نوع معيني از کار ديسيپلين . باشندداشته 

کاري که سرمايه مي خواهد انجام يابد، تقسيم شده است . يابند و تربيت شوند

بطور بين المللي بعنوان کار زندگي، سرنوشت وهويت دسته  و هر دسته آن

اصطالحي که معموال براي  ؛هاي ويژه کارگران طبقه بندي شده است

در اين  ،توصيف اين مساله بکار برده مي شود تقسيم کار بين المللي است

باره بعدا بيشتر بحث خواهيم کرد اما اکنون اجازه مي خواهم که مادر پسري 

از هند غربي تحصيالت پسرش را برايمان با دقت و بطور هفت ساله 

". آن ها اکنون براي رفتگري خيابان انتخاب شده اند: " خالصه بيان کند

باالخره نقاب را از اين تقسيم کار بين که کساني از ما در جنبش فمينيستي، 

يعني المللي سرمايه داري براي افشاي وضعيت طبقاتي زنان و کودکان 

،  ندپنهان شده بود، برداشت ،ويژگي هاي موقعيت کاست آنهابا  هک وضعيتي

اين چيزي نيست که جائي . ندازين شکل جنبش سياهان چيزهاي خوبي آموخت

يک جنبش توده (. باشد طور اينکه  دريافتيمگرچه ما بعدها ) نوشته شده باشد
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اک ظاهري را پ ياز قدرتي که تجربه مي کند، قدرتي که تمام کثافت ها يا

 .، بيشتر مي آموزد تا از نوشته هامي کند و مي گويد که واقعيت اين است

مانند جنبش زنان   هم (و هرجاي ديگر)جنبش سياه پوستان در اياالت متحده 

در آغاز  که کودکان مي شود،" براي"زنان و شورش کودکان که " براي"که 

ي آغاز شد که بنظر با اتخاذ چيز ،باشدداشته طبقه ن ربطي بهد که مبنظر مي آ

مي رسيد تنها يک موقعيت کاستي در مخالفت با نژاد پرستي گروه هاي 

روشنفکران در هارلم و مالکوم ايکس، آن . مردانه مسلط سفيد پوست باشد

هردو براي جايگزين کردن رنگ . هردو ملي گرا بودندکه  انقالبي بزرگ،

سفيد و " شعارهاي  زماني که چپ هاي سفيد هنوز. برفرازطبقه ظاهر شدند

سياهان و کارگران بايد با هم متحد " يا " سياه متحد شويد و مبارزه کنيد

طبقه کارگر سياه پوست قادرشدند از طريق اين ملي . را مي دادند" شوند

اکثريت سياه پوستان و کارگران مرادف هم : گرائي طبقه را باز تعريف کنند

، (شايد به استثناي زنان -دکارگر با هيچ گروه ديگري مرادف نبو)اند

مطالبات سياهان و اشکال مبارزاتي اي که توسط شان ابداع شدند جامع ترين 

 (2.ص... )مبارزات طبقه کارگر بودند 

از سر " همانطور که آويس مي گويد اينطور نيست که جنبش سياهان بعدا 

بود و اين خود مبارزه طبقاتي ". ناچاري به مبارزه طبقاتي تبديل شده باشد

چرا؟ يک دليلش اين است که . مدتي طول کشيد تا به آگاهي ما رسوخ کند

بعضي از ما جشم بندهاي مردان سفيد چپ را به جشم زده بوديم، اين که آيا 

طبق نظر آن ها اگر مبارزات . مي دانسيتم يا نه موضوع ديگري استاين را 

آن بود که  {با طبقه}پيوند واقعي. در کارخانه رخ ندهد، مبارزه طبقاتي نيست

آن ها . اين چپ بما اطمينان مي داد که بنام مارکسيسم صحبت مي کرد

طوري رفتار مي کردند که اگر ما از آن ها بطور سازماني يا سياسي جدا 

آن چه که . شويم يعني ما از مارکسيسم و سوسياليسم علمي روي گردانده ايم

هي جرات داد، قدرت جنبش بما براي اين جدا شدن، براي نترسيدن از آگا

ما فهميديم که باز تعريف طبقه دست به دست مستقيم به کشف . سياهان بود

 . مجدد مارکس مي رسد چيزي که چپ اصال درک نخواهد کرد

هم چنين داليل عميق تري وجود داشتند که چرا کاست و طبقه بنظر متضاد 

منافع سفيدان متضاد  اغلب اين گونه مي نمايد که منافع سياهان با. مي آمدند

فهميدن منافع طبقاتي جايي که . است و اين با مساله مردان و زنان شبيه است

که  –اين گونه به نظر مي رسد که نه يکي بلکه دوتا، سه تا، چهار و پنچ تا 

هر کدام نقيض ديگري است،، يکي از مشکالت وظايف انقالبي ما در تئوري 

 .و عمل است
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ن است که همه زنان، کودکان يا سياهان جزء طبقه منبع ديگر گيج سري اي

وجود  اين جنبش اليه هايي درونکافي است گفته شود که در. کارگر نيستند

مبارزه نه نابودي نظام سرمايه داري بلکه باال رفتن از قصد شان از  دارند که

و هم چنين در درون هر جنبش . پلکان سلسله مراتب سرمايه داري است

. ود دارد در باره اين که جنبش در خدمت کدام نفع طبقاتي استمبارزه اي وج

هيچ و. البته اين تاريج جنبش هاي کارگران مردان سفيد پوست است

مبارزه . طبقاتي حتي در سازمان هاي محل کار وجود ندارد" خلوص"

يعني و در چامعه  محل کاردر  بطور کلي  کارگران عليه سازمان هايي که

  ( 3  .طبقاتي است ي مبارزه -غيره احزاب کارگري و ي،راتحاديه هاي کارگ

" کلمه . بگذاريد ارتباط بين کاست با طبقه را به شيوه اي ديگر نشان دهيم 

اغلب براي نشان دادن اين که ديدگاه هاي طبقاتي محدود، بي " فرهنگ

دقيقا اما موضوع . فرهنگ و غيرانساني هستند مورد استفاده قرار مي گيرد

يک فرهنگ ملي که طي دهه ها يا قرن ها رشد کرده است، . است برعکس

ممکن است بنظر رسد که که ارتباط جامعه با سرمايه داري بين المللي را 

اين موضوعي است که  بسيار گسترده و اين جا نمي شود به آن . انکار کند

 .پرداخت اما يک نکته اساسي مي تواند بسرعت روشن شود

ر بفرد که مردمي براي خود بسط مي دهند و يک شيوه زندگي منحص

روزگاري گرفتار سرمايه داري مي شوند، اصال نمي تواند در واکنش  به آن 

و شورش عليه آن درک شود مگر اين که به تماميت زندگي سرمايه دارانه آن 

محدود کردن فرهنگ، کاهش دادن آن به دکوراسيوني از . ها توجه شود

فرهنگ عبارت است از نمايش ها و شعر در باره     ( 2 .زندگي روزانه است

استثمار شده ها، متوقف کردن پوشيدن دامن هاي کوتاه و استفاده از شلوارها 

به جاي آن ها؛ برخورد بين ارواح سياهان باپتيست و تقصير و گناه  

فرهنگ هم چنين آژير خطري است که در ساعت . پروتستانيزم سفيد پوست

زماني که زن سياه پوست در لندن بچه هايش را بيدار زنگ مي زند، در  1

فرهنگ هست که او چقدر در . مي کند تا آن ها را براي مهد کودک آماده کند

ايستگاه اتوبوس احساس سرما مي کند و سپس چقدر در ميان چمعيت اتوبوس 

اين فرهنگ احساسي است که شما در ساعت هشت صبح .  گرمش مي شود

عت شما نشان مي دهد که زمان کار است و آرزو داريد دوشنبه وقتي که سا

که  اين که کاش جمعه بود، آروزي اين که زندگي شما به عقب برمي گشت، 

فرهنگ يعني خط سرعت يا وزن توده هاي کثيف لباس ها در . است

بيمارستان وقتي که در حال فکر کردن هستيد که چايي در وقت خود درست 

ست کردن در حيني که مردت جلوي تلويزيون به فرهنک يعني چاي در. کنيد

که براي نشستن " زن غير منطقي"فرهنگ يعني يک . اخبار گوش مي دهد
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 توي اتاق از آشپزخانه در مي آيد و بدون اداي کلمه اي بدون هيچ دليلي

 " تلويزيون را خاموش مي کند

هنگ اين فرهنگ از کجا  آمده است که اگر شما زن باشيد اين گونه از فر

مرد متفاوت است و اگر شما يک زن سياه باشيد از فرهنگ زن سفيد متفاوت 

چنانکه چپ سفيد ) است؟ آيا اين به مبارزه طبقاتي کمکي مي کند

چنانکه ) يا براي مبارزه طبقاتي اساسي تر است( را دارد{ فرهنگ}آن

که بخاطر اين ( ناسيوناليست هاي سياه و فمينيست هاي راديکال آن را دارند

براي جنس شما، نژاد شما، مليت شما و لحظه اي از زمان که شما اين چيزها 

هويت ما، نقش هاي اجتماعي ما، شيوه اي که ما ديده -هستيد، ويژه است؟ 

. مي شويم، بنظر مي رسد که با کارکردهاي سرمايه دارانه مان بي ربط باشد

، از آزادي ما از (يا از ميان آن ها) بنظر مي رسد که رها شدن از آن ها 

کاست ماده اصلي  -بنظر من هويت. بردگي مزدي سرمايه داري مستقل باشد

کليد ارتباط { در آن}اين جا، جاي عجيبي است که ما دريافتيم که . طبقه است

اين جا جائي است که تقسيم کار . طبقه با کاست بطور موجز نوشته شده است

اين . مي شودن طبقه کارگر مطرح بين المللي بعنوان مناسبات قدرتي در درو

سلسله مراتبي از نيروي ... مانوفاکتور  –.جا هست جلد اول کاپيتال مارکس

اگر از يکطرف به . کار را ايجاد مي کند که با مقدار دستمزد ارتباط دارد

کارگران منفرد کارکردي محدود در زندگي اختصاص يافته و به آن الحاق 

مختلف سلسله مراتبي، برطبق توانائي هاي  شده اند؛ از طرف ديگر اعمال

، 0332مسکو، .)هم طبيعي و هم اکتسابي آن ها، بين کارگران تقسيم شده است

 ( 203.ص

ارتباط عميق مادي بين نژاد پرستي، سکسيسم، شوينيسم ملي و شوينيسم نسل 

هائي که براي مزد کار مي کنند، برعليه کودکان و بازنشستگان سني که بي 

که سلسله مراتب نيروهاي کار و  ؛ابسته هستند در دو جمله آمده استمزد و و

نژاد پرستي و تبعض جنسي ما را با . مقدار دستمزدهاي منطبق با آن است

پرداخت مي از جيب ديگران هزينه اش کسب توانايي هايي تعليم مي دهد که 

ما سپس اين توانائي هاي کسب شده، اينطور بنظر مي رسند که طبيعت . شود

باشند و کارکردهاي ما را براي زندگي و هم چنين کيفيت ارتباطات متقابل ما 

بنابراين کشت نيشکر يا چاي شغل مردم سفيد پوست . را تثبيت مي کنند

نيست، عوض کردن پوشاک بچه کار مرد نيست و کتک زدن کودک خشونت 

 .نيست

ي از تقسيم عناصر جدايي ناپذير از آننژاد، جنس، سن، مليت و هر کدام  

پايه فمينيسم ما تا اين جا روي اليه نامرئي سلسله مراتب . بين لمللي کاراند
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که به هيچ وجه با مزد ارتباطي ندارند  -زنان خانه دار–نيروهاي کار 

 .بنيان گرفت ، برمبناي ساختار سلسله مراتبي بين بردگي با مزد و بي مزد

آن  . "تصادي مبازه طبقاتيمنحصرا روي تعين کننده هاي اق... تمرکز "  

کاري که شما انجام  .گونه که آويس کار طبقه کارگر را متهم مي کند نيست

بلکه تعين کننده "  اقتصادي"مي دهيد و مزدي که دريافت مي کنيد صرفا  نه 

{ تعين کننده}اين . هاي اجتماعي اند، و قدرت اجتماعي را تعين مي کنند

ايي هستند که ادعا دارند به طبقه کارگر طبقه کارگر نيست بلکه سازمان ه

براي قدرت { طبقه کارگر}تعلق دارند و براي طبقه کارگرند و مبارزه مداوم 

کنترل بيشتر سرمايه يعني  -"تعين کننده هاي اقتصادي" اجتماعي را به 

مزد اغلب . تنزل مي دهند، براي چندرقاز بيشتر در هفته{ برآن ها}داري

خواه به دليل { با کارفرما}ها د که مذاکرات اتحاديهزماني افزايش مي ياب

( بارآوري کار{ باالبردن}اغلب در شکل ) تورم يا از طريق استثمار شديدتر

 ،که بيشتر از پولي است که سرمايه دار براي باال رفتن دستمزد مي پردازد

به مردم وانمود مي  به اين ترتيبو . دچار وقفه شده يا حتي قطع گرديده است

دستمزدهاي بيشتر، براي مثال  بعنواننند که منظور کارگران در مطالبه، ک

يعني }همين بيشتر " قدرت اجتماعي همگاني" پول بيشتر و به بيان مارکس 

 . بود {افزايش دستمزد

روابط قدرت اجتماعي جنس، نژاد، مليت و نسل ها دقيقا اشکال خاص از 

رون طبقه کارگر، قدرت ما را در د ياين روابط قدرت. روابط طبقاتي هستند

آن ها اشکال خاصي از فرمانروائي . در مبارزه بين طبقات تضعيف مي کند

 طبقه بخش هاي ديگر را مستعمره خود مي کندبخش از يک، اند غير مستقيم

يکي از . و از اين طريق سرمايه خواست خود را به همه ما تحميل مي کند

اصطالح مربوط به طبقه کارگر قادر  داليل اين که چرا اين سازمان هاي به

شده اند در مبارزه اين گونه واسطه گري کنند، اين است که ما بطور بين 

را ايزوله کنند، که آن ها " طبقه کارگر" المللي به آن ها اجازه داديم که 

کارگر . از بقيه ماها متشخص شوند{ سال}30ن سفيد، مرد و باالي اويباعن

ک انسان استثمار شده که بطور فزاينده ارتباطي با ساده مرد سفيد پوست، ي

منظور سرمايه اي که برايش کار مي کند، برايش راي مي دهد و در جامعه 

اوهم که نژاد پرست و { چيزها}اش مشارکت مي کند ندارد، با وجود اين

اما به . سکسيست است، خود را بعنوان قرباني اين سازمان ها مي شناسد

اهان، جوانان، کارگران آمده ازجهان سوم، که در تعريف زنان خانه دار، سي

طبقه راه داده نشده بودند، گفته شده بود که تقابل آن ها با ساختار قدرت مرد 

ماي تقسيم شده، توسط ." سفيد در کالن شهر يک واقعه تاريخي عجيب است

 درمدرسه،  دراداره،  درکارخانه،  ، درجامعه در سازمان سرمايه داري
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خيابان، هم چنين بوسيله موسسات زيادي که ادعا مي  درخانه و  دره، مزرع

کنند که مبارزه ما را بصورت جمعي بعنوان يک طبقه ارائه مي دهند، تقسيم 

 .شديم

در کالن شهرها جنبش سياهان اولين بخش انبوه طبقاتي بود که استقاللش را  

ه فقط در کارخانه ازين سازمان ها بدست آورد و از محدود نگهداشتن مبارز

وقتي که کارگران سياه پوست مرکز يک شهر را به آتش مي . فرار کرد

کشند، چشمان چپ سفيد پوست، بخصوص اگر چشماني اتحاديه اي باشند، به 

 .آن برجسب نژادي مي زند و نه طبقاتي

جنبش زنان، جنبش بزرگ بعدي طبقه در کالن شهر بود که براي خود يک  

زنان و جنبش . از کارخانه وهم چنين داخل آن پيدا مي کندپايه قدرتي خارج 

شان بايد مثل جنبش سياهان قبل ازخود، بطور سازماني از سرمايه و 

که " سلسله مراتب نيروي کار" بايد که از آن بخش . موسساتش مستقل شود

مورد استفاده قرار مي داد، هم مستقل  شانعليه از آن سرمايه بطور ويژه 

سياهان اين بخش سفيدها و براي زنان مردان و براي زنان سياه  براي. باشد

عجيب است، وقتي که هم فکر کردن به اين امرحتي امروز . هردو اين ها بود

، کساني مي شويمبا استقالل جنبش سياهان يا استقالل جنبش زنان مواجه 

قع دروا. صحبت مي کنند" تقسيم کردن طبقه کارگر"  از آن باوجود دارند که 

عجيب است وقتي که تجربه ما بما گفته است که درجهت متحد ساختن طبقه 

در مقابل کارخانه، در مقابل  -کارگر علي رغم تقسيماتي که در ساختارش 

طبيعي هستند، آن هائي که در  -مزرعه، در مقابل خانه، درمقابل مدارس

عف مي بايستي خود براي ض رندپايين ترين سطوح سلسله مراتب قرار دا

خود راه حل پيدا کنند، مي بايستي خود استراتژي اي را پيدا کنند که بخواهد 

حمله برد و آن را خرد کند، مي بايستي خود شيوه { ضعف}به آن نقطه

 . مبارزه خود را پيدا کند

در درون جامعه پلورال سرمايه داري حل و تابع آن "جنبش سياهان از ديد ما 

مشمول "، اين امر (شده اند" رهبرانش" اگر چه بسياري از" )نشده است

اين جا من فکر مي کنم آويس .) نشده بود" استراتژي طبقه کارگر سفيد

مبارزه طبقه کارگر سفيد را با استراتژي اتحاديه و استراتژي حزب کارگر 

آن ها دشمنان جاني هم هستند، با وجودي که اغلب يکسان . مغشوش مي کند

ان برعکس در اياالت متحده با قدرتمندترين جنبش سياه (.گرفته مي شوند

چه در  ،يکي از قدرت مندترين هابا دولت سرمايه داري جهان مبارزه کرد و 

جنبش }وقتي که. مريکا بمبارزه ادامه دادآمريکا و چه در خارج از آخود 

مراکز آن کالن شهر را به آتش کشيد و اتوريته قانوني را به مبارزه { سياهان

براي بقيه طبقه کارگر براي اين که در هر مکاني براي عاليق  طلبيد، راهي
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اين نه يک حادثه . ما زنان حرکت کرديم. خود بحرکت در آيند ايجاد کرد

يک . است و نه اولين باري است که در توالي آن حرکتي انجام يافته است

حادثه نيست زيرا زماني که با قدرت موجود در تقابل قرار گرفت امکان 

بعضي ي که بعنوان مثال دختران مردان. را براي همه زنان باز کرد جديدي

وراي ماسک با شکوه تعليم و  دراز اين نيروها را نمايندگي مي کردند 

تربيت، پزشکي و حقوق ديدند که مادران شان زندگي خود را قرباني کرده 

 اوه بله، ازدواج با مردي با درآمد خوب جايزه است، خانه اي خوب. بودند

 اين. براي زنداني شدن در آن است و حتي داشتن يک خدمتکار سياه پوست

تا زماني که به درآمدي { به اين زنان تعلق مي گرفت}ي بودند کهاتها امتياز

اما قدرت در دستان ساختار مرد سفيد . که مال خودشان نبود، وابسته بودند

انکار کنند و حتي آن ها مجبور شدند امتيازها را . قدرتي، باقي خواهد ماند

در جذر و مد . بسياري اين کار را کردند. بخاطر قدرت به آن ضربه بزنند

قدرت طبقه کارگر که جنبش سياهان آن را در خيابان ها و همه زنان در 

 . شورش روز به روز در خانه ارائه کردند، جنبش زنان بوجود آمد

ياه پوست انگيزه اين اولين بار نيست که يک جنبش زنان از تجربه مردم س

بردگان سياهي که جنبش الغاي بردگي را شکل دادند و راه آهن . گرفت

 -زيرزميني را براي فرار به شمال سازمان دهي کردند، به زنان سفيد پوست

جستن از  رهاييفرصتي براي  ؛شانسي دادند  -بازهم امتيازي به آنان

نان همواره براي ز. محدوديت هائي که خصوصيات زنانه در آن زنداني بود

 ييآن ها خانه هاي خود را، نه براي رها. خدمت به ديگران تربيت مي شدند

آنها از . ها  ترک کردند" برده"بلکه براي آزادي  -بودکه مستحق کيفر  -خود

زنان سياه پوست، از بردگان قبلي مثل سوجورنر تروث که بخاطر زن بودن 

نيروي کار در مزرعه بودند، رنج بردند، از آنهايي که پرورش دهندگان 

اما زماني که آن زنان سفيد پوست اولين گام قطعي خود را . ندجرات گرفت

 ،براي موقعيت خود عميق تر مقابله کردند و خارج از الگوي زنانه برداشتند

از صحبت کردن آن ها عليه . مجبور به دفاع از حقوق خود بعنوان زنان شدند

مثال بخاطر اين که زن بودند از نشستن آن ها بردگي ممانعت شده بود، براي 

 0202در لندن و هم چنين در سال  0201در کنفرانس الغاي بردگي در سال 

آن ها براي حقوق زنان . در کنفرانس سنسا فالز و نيويورک ممانعت شد

. يک سخنگوي مرد هم آن جا حضور داشت. کنفرانس خود را فراخوان دادند

و . گي و يک برده و اسمش فردريک داگالس بوداو از رهبران الغاي برد

{ قرن بيستم}اين قرن 11زماني که زنان جوان سفيد پوست در اوائل دهه 

جاي ( سفيد و سياه)راننده اتوبوس ها شدند، کشف کردند که رفقاي مردشان

ويژه اي براي آن ها در سلسله مراتب مبارزه داشتند، همان گونه که سرمايه 
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در اين . يروي کار داشت، تقريبا تاريخ خود را تکرار کرددر سلسله مراتب ن

زمان مبارزه براي راي دادن نبود بلکه براي  هدفي بسيار متفاوت بود که آن 

با هم مقايسه . اين لحظه اي براي آزادي بود. ها جنبشي را بوجود آوردند

شيوه ) plus-11و زنان مي تواند همواره به  کردن جنبش هاي سياهان

سالگي  00و  01ي براي ادامه مدرسه ابتدائي به مدارس بعد آن که از آموزش

شروع مي شد از دانش آموزان ابتدائي براي تعين وضعيت تحصيلي بعدي 

تبديل .( امتحان گرفته مي شد که انگلستان و چند کشور ديگر جريان يافت

ما . چه کسي بيشتر استثمار شده است؟ قصد ما در اين جا مقايسه نيست: شود

در تکاپوي توضيح دادن پيچيدگي آميزش نيروهايي هستيم که در طبقه کارگر 

ما در تکاپوي شکستن روابط قدرتي بين مان هستيم که برمبناي . وجود دارند

همانطوري که . فرمانروائي سلسله مراتبي سرمايه بين المللي استوار است

ي همم نمي تواند هيج مردي نمي تواند صداي زنان باشد؛ هيچ مرد سفيد پوست

ما به . خواهند شد" متقاعد" نهايتا آن ها با نيروي مان . صداي مرد سياه باشد

آن ها چيزهائي را عرضه مي کنيم که به زناني با بيشترين امتيازات عرضه 

جايزه اش هست پايان دادن . مي کنيم؛ يعني قدرتي بيش از قدرت دشمنانشان

 . به امتيازات آن ها برما

فمينيستي، مبارزه طبقاتي است؛ همان گونه که گفته ايم برپايه زنان  استراتژي

خواه در خارج از خانه هم براي دستمزد کار کند، کار او . بدون مزد در خانه

توانش را براي مبارزه و  براي توليد و بازتوليد طبقه کارگر گرانبار است

قعيت او در مو. او ديگر وقتي براي اين کار ندارد. کردن تقليل مي دهد

ساختار مزدي  بطور ويژه پائين است اما نه فقط اگر او سياه پوست است 

بندرت )بلکه حتي اگر نسبتا خوب در سلسله مراتب نيروي کار جا افتاده باشد

چرا؟ . او براي مرد بعنوان يک شي جنسي تعريف شده مي ماند!(. کافي

ند، بخشي از کارشان بخاطر اين که تا زماني که اکثريت زنان خانه دار باش

در بازتوليد نيروي کار، مي شود شي جنسي بودن براي مردان، هيچ زني 

ما براي کاري که در خانه انجام مي . نمي تواند ازآن هويت خالص شود

و آن تقاضا براي مزد از دولت است، اوال خواست . دهيم، تقاضاي مزد داريم

دوما ما بدون کار . ته ايممستقل بودن از مرداني که اکنون به آن ها وابس

کردن در بيرون از خانه خواهان پول هستيم و براي اولين بار، امکان امتناع 

 . مي کنيم آغازاز کار اجباري در کارخانه ها و در خانه خود را 

در اين جا و در اين استراتژي است که خط بين جنبش هاي  سياه پوست 

اين نظرگاه در بين . دن مي کندانقالبي و فمينيست انقالبي شروع به محو ش

با تقويت تقسيم بين المللي . کم قدرت ترين ها يعني بدون مزدها پيدا شده است

کار سرمايه، يک ارتش ذخيره از بيکاران ايجاد مي شود که مي تواند از 
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جهان سوم انبوه ترين . صنعت به صنعت و از کشور به کشور سوق داده شود

دومين منبع بسيار انبوه  آشپزخانه در .) است منبع اين ارتش ذخيره صنعتي

بنادر اسپانيا، کالکوتا، الجزاير، شهرهاي مکزيکي مرز .( کالن شهراست

جنوبي اياالت متحده منابع نيروي کار براي  کارهاي دون پايه  در پاريس، 

نقش اينان در انقالب . لندن، فرانکفورت و مزارع کاليفرنيا و فلوريدا هستند

نه مي توانند بي مزدها بدون اهرم مزد و کارخانه مبارزه کنند؟ چيست؟ چگو

اما سئواالت را به شيوه اي . ما نمي توانيم -ما جواب ها را مطرح نمي کنيم

مطرح مي کنيم که گوئي بيکاران براي خرابکاري در جامعه سرمايه داري 

ده يعني اين که وقتي کسي سر کار مي رود اين عقي)به سر کار نرفته اند 

اين تنها تن لش ها هستند که نمي  و که نمي خواهد خرابکاري کند وجود دارد

 (. خواهند کار کنند

زنان خانه دار بدون يک قرارداد کار با پرداخت در خانه کار مي کنند، آن ها 

تابعيت از مزد مرد . ممکن است همچنين شغلي هم خارج از خانه داشته باشند

آن کار، زنان را در جاي ديگري که کار مي در خانه و طبيعت تابعيت از 

اين جا اساسي است براي اين که . کنند، بي توجه به نژاد تضعيف مي کند

نه بخاطر " حمايت نشده " يا " حمايت شده"زنان سياه و سفيد باهم عمل کنند، 

بلکه بخاطر اين که ما هردو به استقاللي  شوداين که بر تضاد نژادي غلبه 

زنان سياه پوست . مزد و مبارزه براي مزد مي تواند ببار آورد نياز داريم که

با مردان سياه پوست، با زنان سفيد ) مي خواهند بدانند در چه سازمان هايي

هيچ کس ديگري . آن مبارزه را انجام دهند بايد (پوست، نه با کس ديگري

 . نمي داند

ريکا در بکارگيري مبارزه سياهان آم:" ما با آويس موافق نيستيم که مي گويد

شکست خورد، اگر منظور از ..." استعدادش بعنوان يک پيشتاز انقالبي 

سوخت اساسي براي مبارزه طبقاتي در شرايط ويژه " پيشتاز" کاربرد کلمه 

بعنوان يک ملت و يک طبقه  –" ويژگي تجربه اش" عبارت . تاريخي باشد

شايد . ار برده شده استبراي تعريف طبقه و مبارزه طبقاتي بک  –هردو باهم 

. تئوريسين هائي نداشتند اما نبايد هرگز از جنبش سرافکنده باشند{ سياهان}

مي تعريف آن را تا جائي که ما حاال درک مي کنيم و ؛ تنها بعنوان پيشتاز

مي توانست آن مبارزه، شروع به روشن ساختن مشکل مرکزي زمان  کنيم

وسيعا فرض شده است . نمايدين المللي ما، يعني اتحاد سازماني طبقه کارگر ب

نظر به اين که . که حزب پيشتاز در مدل لنيني بيانگر آن اتحاد سازماني است

مدل لنيني بيانگرپيشتاز نفع کل طبقه فرض مي شود، با واقعيي که ما توضيح 

داديم، در جائي که هيچ بخشي از طبقه نمي تواند بيانگر تجربه و منافع و 

توضيح . ارزه براي هر بخش ديگري باشد، ارتباطي ندارددنبال کننده مب
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رسمي سازماني يک استراتژي عمومي طبقاتي اکنون در هيچ جائي وجود 

اجازه دهيد از يک نامه نوشته شده عليه يکي از سازمان هاي ايتاليائي . ندارد

فوق العاده پارلمانتاريستي چپ نقل کنم، که سال گدشته وقتي ما سمپوزيوم 

ست ها را در رم داشتيم و ورود مردان به آن را ممنوع اعالم کرديم، ما فميني

حمله سنتي به کارگران . ... را فاشيست ها خواند و بما حمله بدني کرد

، براي (يا از جنوب ايتاليا) مهاجر، بويژه اما نه منحصرا اگر او سياه باشد

يد قرار مي منافع طبقه کارگر بومي را مورد تهد{ مي گويند}اين است که

نقطه نظر . دقيقا همين، در باره زنان در ارتباط  با مردان گفته شده است. دهد

نقطه نظري  -( همين طور ضد ملي گرا و ضد سکسيست) ضد نژاد پرستي

عبارت است از پي بردن به  ضعف هاي سازماني که   -که از مبارزه مي آيد

کم قدرت تر تقسيم اجازه مي دهد قوي ترين بخش هاي طبقه به بخش هاي 

شوند و بدين وسيله  به سرمايه اجازه ميدهد تا با بازي کردن با اين طبقه 

اساسي ترين  وازدر حقيقت مساله اين است، . بندي، ما را شکست دهد

جائي که لنين طبقه را . مسائلي است که امروزه طبقه کارگربا آن مواجه است

سيم ذهني، ما اين تقسيم را در بين پيشرفته و عقب مانده تقسيم کرد، يک تق

. امتداد خطوط سازمان سرمايه داري، به قدرتمندتر و کم قدرت تر مي بينيم

اين تجربه کم قدرت تر است در زماني که کارگراني که در موقعيت قوي 

که مردان با مزد در ارتباط با زنان بدون مزد، يا سفيدها با مزد ) ترقراردارند

اي کسب مي کنند، احتماال اين پيروزي، يک  پيروزي( بيشتراز سياهان

پيروزي براي کارگران ضعيف تر نمي تواند باشد و حتي شايد بيانگر يک 

نابرابري قدرت در درون طبقه دقيقا بمعني قوت . شکست براي هردو است

 ( 0 .سرمايه است

ما مي . اين که نهايتا چگونه طبقه کارگر مي خواهد متحد شود ما نمي دانيم

م که تاکنون به بسياري از ماها گفته شده است که نيازهاي خود را در داني

برابر چند نفع گسترده تر که هرگز آنقدر گسترده نبوده که ما را در بربگيرد، 

ما هم چنين از تجربيات تلخ ياد گرفته ايم که تا زماني که . فراموش کنيم

ه است، هيچ چيز هربخش از استثمار شده ها  قدرت مستقل خود را بپا نساخت

قدرت براي خواهران و در نتيجه براي . متحد و انقالبي شکل نخواهد گرفت

 .طبقه

 

و  0313بصورت يک جزوه در سال . نوشته شد 0312اين مقاله ابتدا در سال 

، بعنوان بخشي از 0321بصورت جزوه  يک زن خانه دار در ديالوگ در 

وورلي جونز، متولد رساله به ب. منتشر شد centrepieceسري هاي  
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، توسط  گلوله هاي دولت 0312سپتامبر  02،کشته شده 0333سپتامبر  31

 .حکومت ترينيداد، خواهر جنبفر و آلتئا و همه ما اهدا شد

 
از آويس براون، نژاد " ياد داشت هايي در باره نژاد، طبقه و جنس:  مستعمره استعمار"  -(0

د به قدرت زنان و انهدام اجتماع از مارياروزا نويسنده رجوع مي کن. 0312امروز، ژوئن 

چاپ ". درخشان" ، بعنوان (0313انتشارات فالينگ وال، بريستول )داال کوستا و سلما جيمز

بجز مواردي که اعالم مي کند همه نقل قول . 0310سوم بعنوان يک کتاب منتشر شد در سال 

م که آويس براوون يک اسم مستعار ما بعدتر ياد  فهميدي. ) هستند 0313ها از قدرت زنان، 

.( سيواناندان بود، يک مرد که اکنون رئيس اينستيتوي روابط نژادي در لندن است. براي آ

 .0301ابتدا منتشر شد در نژاد امروز، ژانويه " آويس براوون" جنس، نژاد و طبقه، پاسخ به 

 نگاه کنيد به سلما جيمز، براي يک تحليل از ارتباط متضاد  بين کارگران و اتحاديه ها  -(3

، چاپ مجدد با يک 0313زنان، اتحاديه ها و کار يا چه نبايد انجام شده باشد، چاپ اول در 

 0311ضميمه جديد، انتشارات فالينگ وال، بريستول، 

براي بهترين رفع ابهام از فرهنگ چيزي را مي شناسم که نشان دهد، براي مثال چگونه  -(2

ب خود درگيري هاي نژادي و طبقاتي را حمل کرده است، نگاه کنيد کريکت هند غربي در قل

 . 0312جيمز، فراسوي مرزها، هوشينسون، لندن . ار. ال. به س

از يک نامه بوسيله لوتا فمينيستا و کولکتيو فمينيست بين الملل، چاپ مجدد در لو  -(0

از آن نقل قول  من يک پاراگراف(. 03-02صفحات ) 0313اوفنسيوا، موسوليني، تورين، 

 .  کردم

 

 بخش تاريخي   libcom.org -منبع

 

 هياتحاد در فقر و ياجتماع ينابرابر ،يتيجنس عدالت

 اروپا

 :مترجم مقدمه

سنده مقاله يکه توسط نو يه نظراتيترجمه مقاله به مفهوم موافق بودن با کل

ن ت زنايمسلما تمام اطالعات ارائه شده در مورد وضع. ستيان شده است نيب

ه اروپا به عنوان بخش يژه اتحادين جا به ويو در ا يه داريدر جوامع سرما

ست يدر باره آن ن يديت دارد و ترديواقع يه داريسرما يستم جهانيشرفته سيپ

 .تواند منفاوت باشديها ماما نگاه به آن

ه يسندگان زن مناسبات جامعه سرمايژه نويسندگان به وياز نو ياريامروزه بس

 يدهند اما برايت مورد مداقه قرار ميد جنسيکار زنان را تنها از دبا  يدار

را در حوزه  ياجتماع يت زندگياست که کل يک رابطه اجتماعيه يمن سرما
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ت و يه جنسيسرما ير سلطه دارد برايحاضر، ز يايتمام دن يعنينفوذ خود 

 يمعنو به قول خودشان مقدار سود  ييسن تنها در رابطه با مقدار ارزش افزا

ه نه عاشق جنس مرد است و نه با جنس زن در يکند وگرنه سرمايدا ميپ

د مناسبات يدر ابزار تول يجاد تحول دائميبا ا يه داريسرما. تضاد قرار دارد

ابزار را  يد کاربريتحول مداوم در ابزار تول. دهديز تحول ميموجود را ن

کارگر . ندارد يبدن يرويآن چنان به ن يازيگر نيکه د يکند به نحويساده م

ن سبب است که شاهد يشود به ديش به ذهن متبادر نميگر با قدرت بازويد

که  يزيم، چيهردو هست يمردان و کودکان به جا يزنان به جا ينيگز يجا

ه يش آمد و سرمايپ يدارهيد سرماين در تولياستفاده از ماش ين روزهايدر اول

 ييرپرچم فرمانروايبه ز يو سن يض جنسيهمه افراد خانواده را بدون تبع

ن خانواده سرشکن کرد و همه را به يمزد کارگر را بخود فراخواند ودست

نه کار کودکان با مقاومت يژه در زميو اکنون که به و. ل کرديد تبديابزار تول

وجود ندارد  يش به راحتين کار براين کشورها امکان ايروبروست و در ا

کودکان  يجاها بدون شرم حتر کشانده و در آنيفق يحوزه عمل را به کشورها

رد؛ نمونه اش در پاکستان، يگيم يد ارزش اضافيساله را به خدمت تول 0

 . نيالت يکايامر يهند، کشورها

کند و در يبوده، نرم م يآن چه را که مخالف نرم اجتماع يحت يه داريسرما

صنعت  است که از صنعت سکس، تجارت سکس، يرگاهيد. رديگيخدمت م

و  يع فلزيم همان گونه که از صنايشنويره ميحات و غيپورنو، صنعت تفر

را که به  يميقد يهاستميآن چه از س يه داريسرما. شوديره صحبت ميغ

د به يدهد و شکل جديرش مييرد، تغيگيانجام منافعش خدمت کند در خدمت م

ن سقوط يا. رانهاز آن جمله است خانواده و مناسبات پدرمرد ساال. دهديآن م

ل شده يرساند که خود به عامل بازدارنده رشد تبديرا م يديوه توليش ياخالق

شک با زنان آن خواهد کرد يند و بيبياندازش تنها سود را ماست که در چشم

 . مينيبيکه م

 6002مارس 

 در زني جهان کنفرانس نيچهارم از بعد سال ده اعتراضات

 نگيپک

ملل ده سال بعد از چهارمين کنفرانس جهاني زن  پروسه بازرسي سازمان

گردهايي را ها و عقبدرپکنيک در رابطه با زنان و سياست جنيستي پيشرفت

در ارتباط با موقعيت اجتماعي و اقتصادي زنان بيالنس هاي . دهدنشان مي

دهد که جهاني سازي تئوليبرالي چگونه در سطح نشان مي 01+پکنينگ

 .ده سال گذشته بر برابري جنسيتي تاثير گذاشته استاي و ملي در منطقه
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هايي را در ايجاد برابري اي و ناهمزمانيهاي بزرگ منطقهها، تفاوتبيالنس

هايي را در بعضي از همزمان پيشرفت. دهداجتماعي و اقتصادي ارائه مي

با وجود اين به طور محلي و ملي خود را در محدوده متفاوت . مناطق

 .دهنداسي و هم چنين تمايالت جهاني تعين هويت ميفرهنگي و سي

 . . . 

-پيشرفت: خالصه کوتاهي تهيه کردند 3113وزراي ايجاد برابري در فوريه 

-ها بازهم وجود دارند، موانع برطرف نميشوند، نابرابريهايي حاصل مي

بيش از همه موقعيت آموزشي باالتر دختران و تعداد اشتغال به کار . شوند

درست اين دو . شونديابي مينده زنان به عنوان عالئم پيشرفت ارزشافزاي

معموال به عنوان راه به سوي برابري و به  –آموزش و اشتغال  –شاخه 

 .يابندعنوان راه مطمئن خروج از فقر اعتبار مي

 دختران در خط سبقت: آموزش

درهمه کشورهاي . گير استهاي دختران در بخش آموزشي چشمموفقيت

تري نسبت به پسران با دختران بيش( به استثناي لوکزامبورگ) حاديه اروپاات

فارغ التحصيالن % 31،1در آلمان . رسانندموفقيت دبيرستان را به پايان مي

اين بدين . دهنددبيرستان و بيش از نيمي از دانشجويان را دختران تشکيل مي

نظر جنسيتي  معني است که مشکل رسوبات آموزشي در اروپا تقريبا از

 .مثبت است

هاي کافي براي شرطاند اما پيشآموزش وکيفيت شغلي براي زنان ضروري

ي آموزش براي دختران به معني نتيجه. غلبه بر فقر و نابرابري نيستند

روندي که در کاريبيک،  –هاي يکسان شغلي و درآمدي نيست شانس

شود که يده ميآمريکاي التين، آسياي جنوب شرقي و مناطق ديگر هم د

هاي آموزشي بهتري از پسران دارند و زنان جوان حتي دختران پايان نامه

اما با وجود اين قابل مشاهده است که در . اندتوانايي کيفي بهتري کسب کرده

در . تر از مردان استآغاز به کار افراد با کيفيت باال، بيکاري زنان بيش

در . پيدا نکرده اند دختران هستندآلمان دو سوم همه جوانان که هيچ شغلي 

کشورهاي تازه وارد به اتحاديه زنان به دليل داشتن استاندارد کيفي باال در 

دهند اما فقط گيرندگان درجه دکتري را تشکيل مي% 00اين فاصله زماني 

 .استادان را% 00

يکي از علل اصلي براي اعتراض به موفقيت آموزشي و کمبودهاي شغلي 

شود که در چشم انداز کيفيت دهي دختران تغييرات جستجو ميدر اين امر 

اکثر دختران به طور تيپيک تخصص هاي زنانه را در . کمي انجام يافته است

کنند، چيزي که توزيع بازار کار اي انتخاب ميهاي شغلي و حرفهآموزش

اين اميدواري کنفرانس پکينگ در مورد اين . ويژه جنسيتي را به دنبال دارد
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ه تکنولوژي ارتباطات و اطالعات جديد بر تقسيم کار قديمي براساس ک

هاي شغلي ايجاد نمايد، جنسيت غلبه کند و براي زنان کيفيت جديدي در زمينه

با ثباتي را " کاهش" تر در اغلب کشورها يک حتي بيش. به عمل نرسيد

شود و در دهد که با بازي هاي کودکان و جوانان شروع مينشان مي

 .گرددالعات آماري بيان ميمط

  کنندتري کار ميزنان بيش: اشتغال در غرب

شدن قرار دارد توسعه اشتغال زنان کامال در نشانه فشارهاي فزاينده جهاني

چون که . گر کاهش مخارج به عنوان موقعيت رقابت شديدتر استکه بيان

اعده کردن و قتقدم اقتصادي در اتحاديه اروپا بر ليبرالي کردن بازار، بي

ي تامين خصوصي کردن قرار دارد، مدل دولت رفاه اروپايي با سيستم پيچيده

اين تمايالت عدم . شوداجتماعي و خدمات عمومي مداوما تخريب مي

-دهد که به طور فزاينده در قشرهاي اجتماعي ايجاد مياطميناني را نشان مي

 .د با آن مواجه اندواسطه و شديشود که اقشار ضعيف اجتماعي به طوري بي

چنين در اغلب مناطق جهان زنانه کردن کشور اتحاديه اروپا و هم 03در 

دهد که بر رکود اتحاديه اروپا با غرور گزارش مي. مشاغل ادامه دارد

. است، شمار زنان شاغل در اتحاديه در حال رشد استاقتصادي غلبه کرده

%  32،3درجه تغيير به با دو  3111در آلمان نرخ اشتغال زنان از سال 

باز همزمان . که براي مردان کاهش يافته استافزايش يافته است در حالي

دهد که کل کار زنان کاهش يافته است، زيرا بسياري از زنان به نشان مي

گزارش پاييز سال  –دوبرابر نسبت به مردان  -کارهاي کوچک مشغولند

هاي مربوط به ن افزايشدهد که تازه تريانستيو اقتصاد نشان مي 3110

اشتغال زنان اکثر به ميني جاب، کار يک يورويي، گاه کاري و کار مستقل 

 .ميليون سقوط کرده است 0،0اما به طور همزمان کار منظم به . گرددميبر

. شودکشورهاي اتحاديه اروپا يکي بعد ديگري و قدم به قدم بي نظم مي

حق . شودداد توسط کارفرما لغو ميگان در برابر فسخ قرارحمايت کارکننده

-هاي کاري با مزد ناچيز برپا ميرود و شاخهقرار دادهاي شغلي ازبين مي

در قرارداد  3111تحت فشار اتحاديه اروپا سازمان جهاني کار در سال . شود

جديدش در حمايت از مادران براي فسخ قرارداد کار توسط کارفرما، حمايت 

انطباق پذير کردن بايد بازار کار، مشاغل و . تاز زنان حامله را پس گرف

نيروي کار را در رقابت براي کاهش مخارج قابل رقابت سازد و با 

ساختار ساختن براي زنان اکثرا ي اين بينتيجه. ضرورت بازار هماهنگ کند

آورند اما اکثريت شان مشاغل ها مشاغل جديد بدست ميآن. دو جنبه اي است

مشاغلي که از  –روط و از نظر اجتماعي کم اطمينان است با مزد پايين و مش
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ها و ادارات و فشار بر طريق تقسيم مشاغل تمام وقت منظم در کارخانه

انطباق پذيرساختن مشاغل فعال بيش از همه در رابطه با . داردمزدها قرار

يکپارچه کردن زنان در بازارهاي کار و نيرغير رسمي کردن مناسبات 

 .ه استکاري آغاز شد

  به سوي شرايط بد. . . 

يک سوم : همه گاه کارها زنان هستند؛ به بيان ديگر% 22در اتحاديه اروپا 

اين . مردان اين گونه اند% 1،1کنند گاه کارند اما فقط همه زناني که کار مي

هلند باالترين مقام را در گاه . شودتر ميها بازهم بيششکاف بين جنسيت

. کنند، گاه کارندزن از هر چهار زني که کار مي سه. کاري زنان دارد

-Ichاشتغال به کار غيررسمي در اروپا تحت عنوان خود اشتغالي يا به نام 

AG در آلمان، بسيار کم موفق بوده است. 

که در جهان و هم در اتحاديه اروپا، روند يکپارچه کردن زنان در در حالي

تواند ديگر حرفي از برابري يشود، نمشروع مي. . . بازار هاي کار را 

بخش بخش کردن جنسيتي بازارهاي کار قطع نشده : جنسيتي در ميان باشد

تواند تفاوت درآمدي ويژه جنسيتي به طورقطعي است، و در هيچ جا نمي

تفاوت مزد ساعتي بين شاغلين تمام وقت مرد و زن در اتحاديه . کاهش يابد

 .است% 32و در آلمان % 03اروپا 

در نيويورک، کريستينه برگمان وزير سابق زنان  3+نفرانس پکينگدر ک

يک قانون ايجاد برابري براي اقتصاد خصوصي را اعالم کرد تا بتوان به 

اقتصاد خصوصي . ها غلبه کردطور سيستماتيک بر تبعيض زنان در شرکت

عليه قاعده مندسازي قانوني توفاني بپا کرد که حکومت قانون را پس گرفت و 

ها اين. ها کردرا منوط به حمايت داوطلبانه ازايجاد شانس برابر در شرکت آن

به دين طريق آلمان نه تنها در رابطه . دهدفقط پيشرفتهايي آهسته را نشان مي

هاي ترقي زنان که هم در رابطه با شانسبا کاهش مزدي ويژه جنسيتي، بل

% 32در آلمان زنان  3112هاي اتحاديه اروپا در سال براساس داده. لنگدمي

متوسط آن در اتحاديه . ها را دارندموقعيت رهبري در ادارات و شرکت

ها در آلمان براي زنان هاي رياست کنسرناشغال کرسي. است% 20اروپا 

 .است، متوسط اتحاديه اروپا در اين مورد دوبرابر آلمان است% 3تنها 

وقعيت سمنتي شده زنان براي تقسيم کار ويژه جنسيتي در خانواده ، به ويژه م

مراقبت از کودکان، دليل اصلي براي آن است که بازارها کامال توسط 

مردان . تصاوير ايده آلي هدايت شوند؛ که نقش هاي غالب مردان حفظ شود

شوند، در حالي که خانه ديده مي" نان آور" باز هم در بازار کار به عنوان 
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آيند که به صورت نيروي به حساب مي" درآمد داران جنبي " زنان با عنوان 

 .شوندکار قابل انعطاف در مشاغل با مزد پايين و غير رسمي کاناليزه مي

 . . . 
برعکس کشورهاي اسکانديناوي و فرانسه، مراقبت از کودک براي زنان 

کودکان در آلمان % 2تنها . آلماني مانعي بزرک براي اشتغال به کار است

اگرچه تعداد مادران شاغل در . گهداري کودک دارندغربي جايي در مراکز ن

افزايش يافته، بازهم اکثر به طور قابل انعطاف، % 11ده سال گذشته بيش از 

روند کنوني . . . . . کنندبخش کاري، کار کمکي با مزد ناچيز کار مي

همواره . رساندطوالني کردن زمان کار يک بار ديگر به مادران زيان مي

دهند، تنها رقي شغلي را به خاطر مراقبت از بچه از دست ميزنان امکان ت

ها درآمد گيرند زيرا آندرصد پدران مرخصي مراقبت از بچه را مي 0،3

 .شان از اخراج و نزول شغلي مجاز استتري از مادران دارند و ترسبيش

دهند، براساس با کار پرداخت نشده مراقبتي، که اکثرا زنان آن را انجام مي

ي کشورهاي اتحاديه اروپا مراقبت از پيران به يرات جمعيتي، در همهتغ

% 11در آلمان . شودو فاکتور زماني در نظر گرفته مي –عنوان کار معين 

شوند، البته توسط هايي که به مراقبت نياز دارند در خانه نگهداري ميآن

ي از يک هاي متوسط اين مشکل را معموال با کمک زنخانواده. وابستگان زن

کشور تازه وارد شده به اتحاديه اروپا يا از ماوراي درياها که به عنوان کمک 

-شود، حل ميخرج، نگهداري از کودکان يا مراقبت کننده پيران مشغول مي

معني اين کار اين است که مشکل از طريق يک تقسيم کار جديد بين . کنند

شود، به جاي ل ميمردان و زنان باز از طريق خدمات مراقبتي عمومي ح

اين که برمبناي خصوصي به انجام برسد، چيزي که به عنوان تقسيم کار 

ها احساسي از شود، و بين آنجديد بين المللي بين زنان کشورها مسلط مي

 .کندنزول رفاه را ايجاد مي

  کشندزنان بار تغييرات را در شرق به دوش مي

در . شودبزرگي ديده مي هايدر کشورهاي جديد اتحاديه اروپا تفاوت

جمهوري چک، اسلواکي، مجارستان و لهستان وضعيت شغلي و درآمدي 

در اکثر کشورهاي اروپاي شرقي اما وضعيت زنان در . استزنان بهبود يافته

جا مشخص شده است که آن. استرابطه با کار و تامين اجتماعي بدتر شده

بزرگي بارش بر دوش به سمت اقتصاد بازار در بخش  –نقطه عطف طرح 

هاي جنيستي دوباره زنان رفت و با جهت گيري به سمت بازار باز هم تفاوت

هاي شغلي زنانه در مجموع يک تغيير مکان فعاليت. بازيافته و تقويت شدند

هاي اداري به بخش خدمات و ها و قسمتدر زمينه مشاغل کيفي در کارخانه

کاري زنان به ويژه زنان بي. از کارهاي رسمي به غيررسمي شروع شد
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زنان دوباره در خدمات شخصي و . استسال از مردان باالتر 01باالي 

در . شوندمشاغل اجتماعي اي که مزدشان پايين است تمرکز داده مي

مشاغل آموزشي را زنان دارا % 21مشاغل بهداشتي و % 11بلغارستان 

اي خطرناک و براي گذران زندگي خانواده بسياري از زنان کاره. هستند

 . پذيرند؛ به طور مثال در صنايع ريسندگي بافندگيبدون کيفيت را مي

ها بين فقير و غني و هم بين جنسيت -شکاف درآمدي خود را بسيار سريع 

هاي مزدي ويژه جنسيتي بين مونتنگرو تفاوت -در صربستان. دهدنشان مي

رسمي از  و در بخش غير% 21به % 03در بخش رسمي از  3111و  0331

اين نابرابري ويژه . رسيده است يعني دوبرابر شده است% 01به % 31

ها در جوامع شدنجنسيتي تازه، در مفهوم رشد يابنده نابرابري حقوقي و قطبي

 .سابقا سوسياليستي قابل ديدن است

-شانسي و فقر گسترده به دنبال خود مهاجرتي در ابعاد باال را سبب ميبي

-کنند و در همسايگي ميدهي ميزنان خود را سازمان شود؛ اين گونه که

از پيران و }گردند و هربار براي چند ماه جهت کارخصوصي مراقبت

زنان جوان بعد از پايان تحصيالت . روندبه اروپاي غربي مي{ کودکان

گردند يا بخش بزرگي در کارهاي مدرسه به دنبال خوشبختي در غرب مي

-داري يا در صنعت تفريحات مشغول مينخدماتي موقت مربوط به مهما

که تخمينن ساالنه نيم ميليون از زنان اروپاي شرقي در کار به طوري. شوند

 . گيرندخودفروشي مورد استثمار قرار مي

 هم چنين در اروپا -زنانه کردن فقر

تقريبا در همه . در تمام دنيا غناي درآمدي، مردانه و فقر زنانه است

کشور  03در . روپا خطر فقر زنان باالتر از مردان استکشورهاي اتحاديه ا

. اتحاديه اروپا همان الگوي فقري وجود دارد که در کشورهاي فقير جنوب

جا آن: مثال افريقاي جنوبي. کال زنان به طور نسبي در خانواده فقير هستند

هاي هايي که زن سرپرست هستند، فقيرند اما نسبت در خانوادهخانواده% 12

هاي فقير زن در هلند تقريبا دو سوم خانواده. است% 20سرپرست مرد

براي زنان شاغل خطر فقر به گفته سازمان جهاني کار خيلي . سرپرست اند

اي گيرکرده زيرا آنان در مناسبات کاري غيررسمي و حاشيه. بزرگ است

 .دهندرا تشکيل مي" فقراي کارکننده" ي جديد طبقه% 11بنابراين زنان . اند

ميليون  3،3نفرشان زن است که برابر با  1سرپرست تنها در آلمان  1از هر 

. کنندهاي تامين اجتماعي زندگي ميشان با کمک% 31،2شوند که نفر مي

 .نرخ فقر در اين گروه اجتماعي سه بار باالتر از کل جمعيت آلمان است
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پرست بودن تنها سر. کنددر اتحاديه اروپا سن تفاوت معني داري ايجاد مي

ها در غرب به دليل عدم زيرا آن. راه استزنان مسن با خطر بزرگ فقرهم

تداوم و کوتاهي زمان کار کردن، حق بازنشستگي ناچيزي نسبت به مردان 

کنند، در ضمني که سيستم اجتماعي قديمي شرق هم درهم شکسته دريافت مي

 .است

هاي فقير است، ابنده انساناي از جهان با مقدار افزايش ياروپاي شرقي منطقه

مونته نگرو  -به طور مثال در صربستان: بخشي با تمايل به فقري بحراني

 3112جمعيت در سال % 23به  0331جمعيت در سال % 00ميزان فقر از 

 .در مقدونيه فقر در همين محدوده زماني پنج برابر شده است. رسيده است

                   Social Watch Deutschland, Report 2005   :منبع

 زنان بر شدن يجهان فشار

   ديعذرا طلعت سع

شوم، چون آن را  يکشورخودم پاکستان متمرکز م ين گزارش من رويدر ا

مطرح  يک مطالعه مورديخواهم آن را به عنوان  يشناسم و م يخوب م

 .کنم

کنم،  يصحبت م{ درپاکستان يمنطقه ا}  Rootن جا درباره زنان يمن درا

شود، که  يون مربوط ميزاسياست گلوباليس ين امراساسا به عرصهياما ا

 :نمودارشده است ياصل يدرپاکستان درسه عرصه 

 تعرفه و تجارت ين الملليموافقت نامه ب● 

  ها؛ و PRSP، که حاال با يل ساختاريتعد يبرنامه ها● 

 .ده استين گرديگز يکردن، جا ينظام● 

م، به خاطر درک آن يازداريون هستند، که ما نيزاسين ها سه شاخه گلوباليا

دولت . ميدهد، به آن ها توجه کن يا، دررابطه با زنان رخ ميچه که درآس

است که توسط  يبراليپاکستان به طورمطلق، طرفدار دستورکار نئول

،  2گروه  يروهاياالت متحده و ني، ا( IFI) يمال ين الملليب يتويانست

م، مدل رشد يش برويکه خواسته شده تا ما با آن به پ يمدل. پرورانده شده است

دهد ، عبارت  يما رخ م ين مدل، آن چه که برايمرکزتوسعه است، و تحت ا

 .يشدن همراه با پدرساالر ياست ازصنعت

است، ما  يشتيمع ي، اقتصادياديه اقتصاد ما، که به طوربنيشب ييدراقتصادها

من . ن، داد و ستد سکسيم چنم، و هيع زنان هستيگر مهاجرت وس مشاهده

، مورد بحث قرارگرفته يقبل يشوم، چون توسط سخنگو ين بحث نميوارد ا

ا، چه يآس يبا درتمام کشورهايخواهم ذکرکنم که تقر ياست، اما من م
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 ين ميع سکس وجود دارد، و اين، داد و ستد وسيپيا فليپاکستان، بنگالدش 

 .متصل شود يللن الميتجارت ب يويما به سناريتواند مستق

است، و اقتصاد ما به آن چه که  ييعا روستاي، وسيجنوب يايژه آسيا، به ويآس

اند و  ت مردم کشاورزياکثر. دهد وابسته است ي، رخ ميد کشاورزيدرتول

ون يليم 033. کوچک هستند يد کننده هايدرصد کشاورزان، تول 31ش از يب

ن را يهکتارزمون يليم 311کوچک وجود دارد که ( مالک) متصرف 

 يشترنميهکتار، ب 0،1از  ين کشاورزين اندازه زميانگيار دارند، ميدراخت

دهم هکتاروسعت  1درصدشان کم تر از  21ن مزارع کوچک، يازا. شود

. گردد يشامل م يجنوب يايرا درآس ين کشاورزيک سوم تمام زميدارند، که 

 :د کهيگو يه ما مي يمل يازنمودارها يبرخ

درصد  02ن ها، يزم يبا بيا تقرين ها و يزم يطورمطلق بدرهند، به ● 

 دهند؛ يل ميرا تشک ييروستا يخانوارها

ون نفردرهند، کشاورزان کوچک و يليم 011ش از يواضح است که ب● 

 ن هستند؛يه نشيحاش

پنجاب ) ساکن دو استان بزرگ ييروستا يم خانوارهايبا نيدرپاکستان، تقر● 

 ن هستند؛ي، بدون زم(و سند

 درصد کشاورزان درپاکستان، کشاورزان کوچک اند؛ 32● 

 ون نفر، کشاورزان کوچک اند ؛ يليم 0،2النکا،  يدرسر● 

 31درپاکستان، مالک  ييروستا يدرصد خانوارها 0قا يگر، دقياز طرف د● 

 ن ها هستند؛يدرصد زم

ت خود ين ها را درمالکيدرصد زم 22ن داران درپاکستان يدرصد زم 0،2● 

اکر  031ش ازيب) نيدرصد زم 00ن داران، مالک يدرصد زم 3و دارند 

 .هستند( درمزرعه

. ميزن ين حرف ميت زميم درماکليعظ ين ما درباره عدم شباهت هايبنا برا

 ياست، اما کنترل اندک يد کشاورزيرتوليت درگيازجمع يبخش بزرگ

 :ارخراب استينه بسين زميت زنان درايوضع. ن دارديبرزم

 ين اند، حتي، مالک زميجنوب يايدهم درصد زنان درآس 0تنها حدود 

درصد  02صورت گرفته است، فقط  يک رفرم ارضين که درآن، يپيليدرف

 .افته اندين دست يزنان به زم

د يآ يم، بنظر ميکن ين صحبت ميما اززنان و ازحق بر زم يقت وقتيدرحق

حق  يحت ا زنانيم که آيد بپرسيم، بايزن يدور حرف م يايک رويکه از 

. دهند يل ميت را زنان تشکيدرصد جمع 02درپاکستان، تنها . ات دارنديح

 يايت اند، درآسيت جمعيبا درهمه نقاط جهان، زنان اکثرين که تقرينظربه ا

به طور  –است که  ين معنين به ديا. تعداد زنان از مردان کم تر است يجنوب
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، يا اقتصادي يجتماعبچه دخترنسبت به پسرازنظرا -ميرمستقيا غيم يمستق

 . شود يارزش مند در نظرگرفته نم

 ياصل يدرصد برنج قاره را، غذا 31د، زنان يبا توجه به نقش زنان درتول

 يد کشاورزي، درتولييدرصد زنان روستا 11ش از يب. کنند يد ميا را توليآس

شود، اما به آن ها چه  يافته ميکه درکل جهان  يکنند، شباهت يکارم

ان کرد، يما، صبح ب ياصل يگردد؟ همان طور که سخن گو يمقدرپرداخت 

ن مربوط يا. با درحال کسب شدن استيجاد شده است، اما تقريله معاش ايوس

ساعت  03 يدرپاکستان، زنان برا. ت استيفيبا ک يک زندگيبه داشتن 

 يبرا. ورو استيک يرند که کم تراز يگ يه مزد ميروپ 11، يکارکشاورز

لوگرم يک 11رند، يگ يه مزد ميروپ 33لو يک 11هر يبرا جات، يدن سبزيچ

ه يروپ 11لوگرم، يک 01هر يدن پنبه، برايچ يبرا! است ياديز يليمقدارخ

 -زين قدرناچيارسخت است، و مزد آن ها اين کارها بسيهمه ا. رنديگ يمزد م

ه درروز را يک بارتغذين مزد فقط به کارگران امکان يا -ک دالرينه  يحت

 .دهد يم

 وضع سواد چگونه است؟

صبح امروزبرگشت  يسخنگو ين جا من دوباره شما را به صحبت هايدرا 

با نگاه . ميط مردان هم توجه مبذول داريم به شرايازداريدهم، که گفت ما ن يم

مردان  يزان سواد برايد، که مينيد ببيتوان يدرکشورمان، م يت کليبه وضع

 23اسواد هستند، اما زنان فقط درصد مردان ب 31،3) ستيخوب ن يليهم خ

ژه درمناطق يا، به ويگرآسيد ين دررابطه با کشورهايبنابرا(. درصد

درصد  2،2دربلوچستان فقط . بد است يليزان سواد درپاکستان خي، ميروستائ

 02،3درصد، درپنجاب  03،1توانند بخوانند، درشمال پاکستان  يزنان م

که  يزنان. گردد يساله حقوق برمما به مين امر به سرعت و مستقيا. درصد

کنند و  يم يديدارند و احساس ناام يستند، مهارت اندکيل کرده نيتحص

 .حقوق خود بجنگند يستند، برايقادرن

را، که  ين الملليو ب يقدرت منطقه ا يازچهره ها يخواهم بعض ياکنون م

ر آزاد ن بازايپاکستان دکتر. جاد کرده اند به شما نشان دهميت را اين وضعيا

جاد کرده ين ايدرتطابق با آن، در وضع قوان ياديرات زيرفته است و تغيرا پذ

 ين هاين کنترل شرکت ها برزميدرقوان يراتين ها شامل تغيا. است

، يد کشاورزيتول يک ساختاربازارآزاد براي ياست، به خوب يکشاورز

ل يد اما ماها اجاره ده ين را به تعاونيل است زميت امر، پاکستان مايدرواقع

. ع کندين توزيزم يت بين اکثرين را بي، زميارض يست با رفرم هاين

ا ارتش ي يکشاورز يها ين داران، تعاونيت زميدرپاکستان درمالک يزيهرچ

 .ن استيهزاراکر زم 31ک منطقه، مالک يارتش تنها در -است
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 يشرکت يساز و برگ مزرعه دار
ن يتان، زمها قادر اند، دربورس سهام پاکس يکمپان• 

 را اجاره کنند  يکشاورز

 اکر  0311: اجاره  ين برايحداقل مقدارزم• 

 شود ين سقف دار به اجاره داده نميزم• 

 ساله 03 يديک دوره تمديسال، با  31: مدت اجاره • 

 

 :هم وجود دارد يگريد يروهاين

 ●IFI  ارفعال استيا، که درپاکستان بسيبانگ توسعه آس يبه اضافه. 

 يتيفرامل يها يونتعا● 

  2قدرت مند گروه  يکشورها● 

م، نه فقط يهستند، که ما با آن ها درحال مبارزه هست يين ها قدرت هايا

بل که با  -ن، صاحبان کارخانه ها و ارتشيمالکان زم -يه داران محليسرما

 .ميرهستيهم درگ يه داريسرما ين الملليب ين چهره هايا

، يدات کشاورزيتول يانحصار يمت هايتوان با ق يها را م IFIفشار 

 001،  3112و 0331ن يسال ماب 02ل درفاصله يمت گازوئيق. روشن کرد

 32،0،  0331 -3111ش درفاصله يدرصد افزا 13) افتيش يدرصد افزا

ش يافزا 0331 -3111دردهه (.  3111 -3112ش درفاصله يدرصد افزا

 يميعظ يليمقدارخ )، کود(درصد 03)داد ته رخيسيمت الکتريدرق يديشد

 يدرصد 03 يات عموميک مالي، و (درصد 11)، و تراکتور(درصد 012

مت يزها با کاهش قين چيهمه ا. ل شديفروش توسط حکومت به مردم تحم

: ک فاجعه استيکشاورزان  ين برايا. همراه بود يکشاورز يديتول يکاالها

ل وابسته اند؛ يئراندن تراکتورها ودر آوردن آب ازچاه، به گازو يآن ها برا

 يمصرف يزهايمت همه چيرود، ق يل باال ميمت گازوئين که قيبه محض ا

 يکه درکشورما، اکثرمردم م يو تنها راه. رود يباال م يدرکارکشاورز

مت مواد يق يوقت. است يدات کشاورزيتوانند با آن امرارمعاش کنند، تول

 ي، براياه رقابتابد، ريش ين افزاين چنيا يدات کشاورزيتول يبرا يمصرف

رود،  يمت ها باال ميق يوقت. درصد کشاورزان کوچک ما وجود ندارد 32
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کار رغبت  يکه مردم، کم ترو کم تر برا يد، به نحويآ ين ميمزدها پائ

 .دارند

. آن هاست ي، کنترل انحصاريتيفرامل يشرکت ها يازجمله قدرت ها

دات يبا اکثر توليمت تقري، با داشتن حق انحصار، ق يتيفرامل يروهاين

 يسطح باال دارا ين آن ها، درتکنولوژيهم چن. کنند يرا کنترل م يکشاورز

ا محاسبه گرها يوتر ين جا ما درباره کامپياما ا -درصد حق انحصارهستند 31

مت يق يکشاورز يانحصارها. ميزن يم، درباره غذا حرف ميکن يصحبت نم

 يغذا م يابد، مردم بيش يمت غذا افزاياگرق. برند يرا باال م يمواد غذائ

که مردم  يئکند که کارکردش بد است، جا يجاد ميا ين جامعه ايمانند؛ و ا

 . بکنند يغذا هرکار يشوند برا يحاضرم

آن  يدهند؟ وقت ينسبت به زنان و کودکان انجام م يگريشرکت ها چه کارد

ند، ينما يا گل آفتاب گردان ميل پنبه ي، ازقبيها شروع به کاشتن محصوالت

گر مهاجرت يکنند، به مناطق د يم ين مناطق زندگيازمردم که درا ياريبس

. شود يکشت م يروند که درآن جا محصوالت غذائ يم يجائ کنند، به يم

مردم، گندم است، واگرمردم دربرداشت گندم  ياصل يدرپاکستان غذا

 يافت خواهند داشت، آن ها برايکارکودکان هم پول در يکارکنند، آن ها برا

هزاران هزارنفر به مناطق رشد . ازدارندين امر نيخود به ا ين غذايتضم

گندم وجود دارد،  يدرو يبرا ياديت زيسپس جمع. کنند يگندم مهاجرت م

جه ي، درنت{ يل کشت محصوالت صنعتيبه دل} وجود دارد ياما گندم کم تر

ن يوا. آورند يبه دست م يکوچک تر و کوچک تر يمردم، همواره، سهم ها

 .اردارندياست، که آن ها دراخت يا يين غذايتنها تضم

و کار،  يابيقابل دست  يطه با غذادرراب ين فشارباالئيدرضمن با چن

کنند، کاسته  يدرمناطق رشد گندم زندگ يني، که درزمان خوشه چيازمردم

 .شود يم

 نشانه هاي قدرت شرکت ها

 :شرکت فرامليتي سطح باال 011از 

 درصد 10امريکا • 

 درصد 22اروپا • 

 درصد 3ژاپن • 

ترليون  1،1شرکت سطح باالي فرامليتي  011، سود 3111 درسال

  آمريکا بود دالر
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 يه داريو دستورکارسرما ين غذائيسال تضم 81

که ممکن . . . ده ام يمن شن: 0331، ي، هوبرت هامفرييکايسناتورآمر• 

 ياست مردم برا

 يخوب يه انگاشته نشده بود که خبرهادانم ک يم. غذا به ما وابسته شوند

ن که مردم بتوانند يبود، چون که قبل از ا ياما خبرخوب من، يبرا. باشد

د که يهست يراه يو اگر شما درجستجو .بخورند يزيد چيبکنند، با يکار

وابسته شوند، به  يکارهمه کنند و به شما، تحت عنوان يمردم به شما تک

 .خواهد بود يغذائ يفوق العاده  ين، وابستگيد که ايآ ينظرم م

ک اسلحه است، اما يغذا : 0321کا، جان بلوک، يآمر يسکرترکشاورز• 

ن يکه اگر ما ا. راه استفاده آن عبارت است از، وابسته کردن کشورها به ما

 .ند ما را ناراحت کننديآ يم، آن ها نميراه را برو

م يکن يسخت کارم ما: 3110ونه من، . ام. کا، آنيآمر يسکرتر کشاورز •

. مي، توسعه دهيرقابت دربازارجهان يرا برا ييکايزارعان آمر ييتا توانا

به بازار  يابيکا وابسته به دست يآمر يکشاورز ينده يت آي، موفقيبه درست

 .است يجهان

م گوشت، يخواه يما م: بوش. ويدبل. کا، جرجيآمر ياست جمهورير• 

که به خوردن  يجهان، به کسانرا به مردم سراسر  غالت و حبوبات مان

بازکردن  يسخت کارکردن برا من، يه يتوص. مياز دارند، به فروشين

 .بازارها است

 

 ياست که من م يزين چيم؟ اياورين بييت پاين را تا سطح جنسيچگونه ا

دن همه يم است فهميما، درجنبش زنان، وخ يخواهم انجام دهم، چون که برا

زنان درحال انجام  يم درشمال، برايرمستقيآن چه که درجنوب، وبه طورغ

 يبردوش زنان م ينيتا، آن چه که درباال شرح دادم، بارسنگينها. افتن استي

 . شود

 (عکس در دسترس نيست)

زن : دهم ياد آن را مورد استفاده قرارمياست که من ز ين عکسيا

 يکند، کودک يسرش حمل م يرو يرخت شسته را، درطشت ياديمقدارز

د ياو با. برد يرا گرفته با خودش راه م يگريارد و دست کودک ددربغل د

ن راه را، تا به خانه يد و دوباره، هميل ها راه برود، تا لباس را بشويما

" ن درکشورما، با نام يجه رشد مدل مرکز توسعه، هم چنين است نتيا. برگردد

 يج ميوسم تريبراليکردند، و اکنون به عنوان نئول يج ميترو" انقالب سبز

 .است يه داريقا سرماين هردو دقيا -شود

ان بدهم ، يخواهم صحبت ام را به طورخالصه درباره سازمان ملل پا يمن م

م، و حقوق دردستورکار سازمان ملل يکن يچون که ما ازحقوق صحبت م



 

 123   مجموعه مقاالت

123 

ام  ي، استفاده ازمحصوالت ج( FAO)  يسازمان خواربارجهان. قراردارد

 يعنين يا. را مجاز کرده است 2گروه  يورهاکش( يکيژنت ياصالح شده )

. شود يک دستاورد، فروخته مين تحت عنوان يوا -حذف مطلق حقوق زنان 

است که  ياالن وقت. ميد به آن نه بگوئيما با. ن مرگ زنان و کودکان استيا

ن يند و محکم به سازمان ملل به چسبند تا به عواقب ايايد بيمردم با

 .است يجين واقعا چه ترويند که ايبب، بنگرد، تا يشيرانديخ

 

 

 

ازمنطقه روتس پاکستان، " ديعذرا طلعت سع" مقاله مذبورتوسط  -* 

 30-33،  اشترس مان، بن -تو گوستاويانست يانه يسال يدرکنفرانس عموم

وجود در م يسيآن، ازمتن انگل يفارس يارائه شده و ترجمه  3110 يما

 . زه کردن حقوق زنان انجام گرفته استيگزارش کنفرانس، تحت نام گلوبال

FAO و امنيت غذائي 

امنيت غذائي وقتي وجود دارد که؛ همه مردم درهمه زمان ها، دست يابي 

 فيزيکي، اجتماعي و

که احتياجات مربوط به . اقتصادي، به غذاي کافي سالم و مغذي داشته باشند

 رژيم غذائي، آن ها

 .فعال و سالم را داشته باشد را برآورد و ارزش غذائي براي يک زندگي

اکنون به معني دست يابي به غذا است، و اين شامل " امنيت غذائي" واژه • 

 .توليد غذا نمي شود

تعريف به طور قابل مالحظه اي، ستيزه جو است، چون که به جاي کمک به • 

 تهيه وسايل،

 . ندوارد کردن مواد غذائي بسيار ارزان را، دربازارهاي جنوب، مجاز مي ک

اين امر توليد کننده هاي کوچک را آسيت پذير مي کند، به نحوي که قادر به • 

داراي سوبسيد هاي باالي، فارم داران شمالي نيستند، که  رقابت با کاالهاي

 درواقع شرکت هاي فرامليتي

 .امريکاي شمالي و اروپا هستند

با وضعيت مفهوم امنيت غذائي شکل گرفته براساس اين تعريف، درمالحظه • 

 دولت هاي شمالي

است، به نحوي که به آن ها، اجازه مي دهد که توليد کشاورزي سوبسيد دار شان 

 .راحتي با تحت کنترل درآوردن بازاهاي کشاورزي جنوب، حمايت کنند را به

، در سرمايه گذاري هاي 3110، وضعيت غذا و کشاورزي  FAOگزارش • 

ديد ژنتيک براي بيشتر دانه هاي عمومي درزمينه ي تکنولوژي ج خصوصي و

  گندم، ذرت، و غيره، غذائي نامرغوب مثل برنج،
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 يا هم نظر بودن با ويسنده و ينو يترجمه مقاله به مفهوم قبول نقطه نظرها

ش و توسل اش به سازمان ملل و توهم به يل هايسنده سوا از تحلياما نو. ستين

ن يتان را نشان دهد و همپاکس يط موجود در بخش کشاورزيآن، توانسته شرا

 .مرا به ترجمه آن راغب کرد

 زن يمارس روز جهان 1به مناسبت 

 6001مارس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 زنان و جنگ

 مقدمه

ن يتر يقين و حقيباترين زيا! گريد يوه اياست است اما به شيجنگ ادامه س

ماهها است که ما در کابوس . است که در باره جنگ آورده شده است يفيتعر

د ها کوشش ين تهديبهانه ا. ميکا قرار داريجنگ از طرف آمر يدهايتهد

 يه بمب هسته ايته يبه فن آور يابيدست  يران برايدر ا ياسالم يجمهور

 . است



 

 125   مجموعه مقاالت

125 

ا هر کشور ي ياسالم يجمهور يا از نظر اصوليم که آين نداريبه ا يما کار

د يلم که مخارج تويپرداز ين ميما به ا. ا نهيرا داراست  ين حقيچن يگريد

بان نسل يوحشتناک که نه فقط نسل حاضر بلکه گر ين سالح کشتار جمعيا

ب يو تخر يز خواهد گرفت و نه تنها انسان بلکه باعث نابوديرا ن يآت يها

ارد ها يليز خواهد شد و سر به مير موجودات نيست سايست و زيط زيمح

فقط  نيا. مردم شود يبهتر برا يک زندگين يد صرف تاميزند، بايدالر م

د، درست دوهفته ياورياگر به خاطر ب. نخواهد بود يا کره شماليران يخاص ا

ش يها را آزمابه نام مادر بمب يديجد کا بمبي، آمريقبل از فاجعه سونام

خطرناک است که هست، پس چرا  يد اگر بمب اتميگو ينم يکس. کرد

ش آن بمب در يار آزميز تاکنون از تاثين يکس. زندين کار ميکا دست به ايآمر

ن ينگفت و در ا يزيچ يطيو مح يو آن فاجعه دردناک انسان يجاد سوناميا

در . ديعموم نرس يجه آن به آگاهيا اگر گرفت نتيانجام نگرفت و  يقيباره تحق

خود را اعالم کرده است که بنا  يد اتميکا برنامه جديدر هفته گذشته آمر يحال

کا يت آمريجمع% 31حدود  يعنيفر ون نيليم 01ک به يبر مدارک موثق نزد

ون ها يليم. ون از آن ها در فقر مفرط هستنديليم 01کنند و يم يدر فقر زندگ

ون ها نفر يلين طور ميمحرومند و هم يبهداشت يمه هايل فقر از بينفر به دل

ر يبراساس مقاله ز. کننديافت ميه دريريروزانه خود را از مراکز خ يغذا

 011. ون دالر برآورد شده بوديليب 011عراق  کا دريبودجه جنگ آمر

ر، کار و مسکن و بهداشت و يون فقيليم 01ن يا يست برايبا يکه م يونيليب

ران که بنا بر يا در اي. ه کنديکودکان و جوانان شان مدرسه وآموزش ته يبرا

ل يهزار کودک و نوجوان به دل 111ش از يدر سال گذشته ب يدولت يآمارها

ک خط يدر صد مردم نزد 21ل شدند و يمجبور به ترک تحصفقر خانواده 

اردها دالر پول اختصاص يليم. کنند يم ير خط فقر زندگيز ياريفقر و بس

 ينان ميا يد صرف بهبود زندگيبايست و ميبا يم يسات اتميتاس يافته براي

 يلي، مدرسه و امکانات تحصيکار رسميون بيليم 1ش از يب يکار برا. شد

که به  يونيليآن سه م يل و باالخص برايودکان در سن تحصهمه ک يبرا

ن که چرا همواره جنگ و خطر ياما ا. افته انديل فقر اصال به مدرسه راه نيدل

شوند  يساقط م يون ها انسان با آن از هستيليجنگ وجود دارد و چرا م

ا آن ين يا يريم گيشود آن را با اشتباه تصم يرند؟ نميژه فقيکه به و يمردم

ا آن جناح و به ين يشود جنگ را با جنگ طلب بودن ا ينم. رهبر پاسخ داد

مشخصا در  -شود جنگ و عواقب آن را يو باالخص نم. پاسخ داد يسادگ

 يها ينابسامان يشه تمامير. ز مردان با زنان پاسخ داديبا ست -مورد زنان 

ت يمالک در جهان، در مناسبات يارديليض ها، فقر و فاقه ميحاکم، تمام تبع

مناسبات سلطه و استثمار است  يعنين مناسبات يا. حاکم برجوامع قائم است
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ها شود؛ جنگيانه به کار گرفته ميوحش يحفظ و تداوم آن روش ها يکه برا

کارگر جهان و مردم زحمتکش  يتاوان آن را توده ها. شوديراه انداخته م

را  –نامم  يرت ممن آن را تجا –ف ين تجارت کثيپردازند اما سود ايم

. ست که حتما کنسرن اسلحه باشديالزم ن. زننديب ميم، به جيعظ يکنسرن ها

ن در يخون يچه کودتاها" تد فروتيوناي" نيريادمان نرفته است که کنسرن شي

که  يمقاله ا. منافع خود کشتار کرد يجهان به راه انداخت و چگونه برا

در باره  يار ارزشمنديت بساطالعا يد حاويش رو داريترجمه آن را در پ

ژه يبه و يرنظاميمردم غ ير درجنگ برايدرگ يعواقب جنگ در کشورها

افراد کمک کننده  يشود آن را در باره همهيزنان و کودکان است که البته نم

جنگ به  يل چرائيد متاسفانه در تحليد دياما همان گونه که خواه. م داديتعم

. نگرد وجود دارد يکه با آن به جنگ م يدين خطا در ديالبته ا. روديخطا م

ه يستم سرمايمناسبات س يعنيستم حاکم يکه جنگ را نه در رابطه با س يديد

نوشته شده  3112مقاله در مارس . نگرديم يستينيدگاه فميبلکه با د يدار

 .در راهند يديجد يهاها کماکان ادامه دارند و جنگاست اما جنگ

  3111مارس 

 *جنگ و زنان

. . . 

ن تعداد تلفات جنگ مدرن را يشتريکه در جنگ دخالت ندارند، ب يانيرنظاميغ

 يهابيها، زنان و دختران به طور عمده هدف آسان آنيدر م. باشنديدارا م

 .د جنگ قرار دارنديشد

 مرگ زنان غيرنظامي

شدند، که در جنگ کشته  يکسان يابندهيش يستم، درصد افزايقرن ب يدر ط

ر ي، زنان غينظام يهايريها در درگها و اسلحهبمب. ان بودندير نظاميغ

. کننديکشند و دچار نقص عضو مي، مير نظاميرا هم چون مردان غ ينظام

ا يم يقيرا که در اثر جنگ به طور مست ي، نه نفر از هر ده نفر 0331در دهه 

ر يم زان مرگ ويش ميافزا. دادنديل ميان تشکيرنظاميم مردند، غيرمستقيغ

ستم نشان دهنده يقرن ب يهاژه زنان و کودکان در جنگيان و به ويرنظاميغ

 . جنگ است يهاکيو تاکت يرات در تکنولوژييتغ

. را گرفته است يدانيم يجنگ نظام ي، جاييهوا يسطح باال يکيجنگ تکن

ل ياز قب يرنظاميغ يهاانيب بنيتخر ي، بمباران را براينظام ياستراتژ

، در يارتباط يهاستميو س يها، مراکز صنعتمارستانينابع آب، بها، مروگاهين

انجام  0330االت متحده در عراق در سال يکه ا يرد؛ همان کاريگيخدمت م

ندارند و  ينيمع يدان جنگيگر در کشورها ميها ديريبعالوه درگ. داد
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کشتن، تجاوز، ترور و به زور  يان را برايرنظامي، غينظام يهاجنگنده

 .دهنديشان، هدف قرار مين کردن از محل زندگرويب

ها يريدرگ يرين طرف، جهان شاهد شتاب گيدوم به ا ياز زمان جنگ جهان

 يناز" ييراه حل نها" م به حذف کامل مردم بوده است يدر کشورها و تصم

م پل پوت، مسلمانان يکامبوج در رژ يداخل يهايريان، در درگيهوديه يها عل

س در روآندا و کردها در عراق، به کار گرفته شده يتس، تويوگسالويدر 

عالوه . هستند يکشتار جمع يقربان يمردان، زنان و کودکان به تساو. است

رند يگيقرار م يخود مورد استثمار جنس ين زنان، به خاطر تعلقات قوميبرا

 0330روآندا، در سال  يمرکز يقايدر کشور آفر. شونديو شکنجه و کشته م

ک دوره سه ماهه؛ در يدر  يقوم يها يريون نفر در درگيليم کيحدود 

درصد  03تا  01ق يبه طور دق. خ، کشته شدنديتار ين کشتار جمعيع تريسر

هزار زن و دختر مورد  311ش از يدادند؛ و بيل مين کشته ها را زنان تشکيا

ن زنان و ياز ياريبعد از جنگ بس. و تجاوز قرار گرفته بودند يشکنجه جنس

زوله شدند، مورد سوء ظن يکه زنده مانده بودند از طرف جامعه ا يختراند

 .دنديم گرديتسل يقرار گرفتند و طرد شدند و در اثر آن به مرگ اجتماع

 تجاوز، شکنجه واستثمار جنسي

 ياست در زمان يل شوک روحيزنان، تحم يجنگ برا يهمتايب بيک آسي

خوار کردن، تجاوز و شکنجه،  يخود را به عنوان اسلحه برا که مردان آلت

تجاوز به عنف و تجارت  يها، کمپينظام يهافاحشه خانه. رنديگيبکار م

 ي، با فرهنگ جنگ که به آن متکيخودفروش يسکس برا يابندهيرشد 

راث انهدام يدهد، و با ميکه به تجاوز مردانه مجوز م يهستند، فرهنگ

زنان و  يژه برايد و به طور ويآيکه به دنبال جنگ م يو اقتصاد ياجتماع

 ياگرچه که تجاوز و استثمار جنس. شونديه ميکودکان نابود کننده است، تغذ

ر درباره تجاوزات مربوط به قتل عام زنان مسلمان يقات اخيدر جنگ، تا تحق

در روآندا، بطور  يسابق و زنان توتس يوگسالويدر  يريدرگ يدر ط

اکنون . نام گرفته بودند يات جنگيو جنا ک مستند نشدند و شقاوت هايستماتيس

اشغال گر، همواره به  يو نظام يجنگ يکند که مقامات بااليح فاش ميتار

. ت داده اندي، مجوز و رسميله مردان نظاميزنان منطقه به وس ياستثمار جنس

" را تحت عنوان  ينظام يجنگ، فاحشه خانه ها يهاها در همه طرفدولت

اد نهادند، همساز کردند و هموار يسربازان شان، بن يابر" حياستراحت و تفر

شامل  يفاحشه خانه ا يستم قانونيک سين که يرش محرمانه ايبا پذ. نمودند

را در ارتش، محدود خواهد کرد  يمقاربت يها يماريمردانه، ب يتجاوز جنس

 .جنگ، کمک خواهد نمود يه گرفتن برايو به سربازان در روح
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و (  UNHCR) پناهندگان  يسازمان ملل برا يون عاليسيکم 3113ه يدر فور

از  يسوء استفاده جنس يبه ادعا يدگيرا در باره رس ينجات کودکان، گزارش

. رالئون، منتشر کرديا و سيبريدر گوئنا، ل يغرب يقايکودکان پناهنده آفر

زن، مرد و کودک پناهنده، آشکارنمود که دختران  0311ها با مصاحبه آن

. شدند يم يله مردان کمک کننده استثمار جنسيساله، بوس 02تا  02ن ين سنيب

)  ين الملليو ب يمل يردولتيغ يهان مردان در استخدام سازمانياز ياريبس

NGOs  ) و سازمان مللUN ن از مردان حافظ صلح سازمان ملل و يو هم چن

ک ي يگفتند ، سکس در ازايآن ها م. " بودند يفرهنگ يرهبران انجمن ها

 يع از سکس برايشا ياخاذ ينا در بارهياز گوئ ين را زنيا" لو خوارباريک

 ييع مواد غدايخود در توز يت قدرتيکه از موقع يغذا توسط کارگران کمک

ک مرد مصاحبه شونده ي. کرديکنند، گزارش ميو خدمات سوء استفاده م

به  شکش کردنيپ"  يا دختر برايک خواهر، همسر و يبدون : کرديان ميب

شود در بدست آوردن روغن، چادر، دارو،  ينم" اوها . يج. کارگران ان

 .، موفق شديه بنديسهم يهات و آموزش مهارت، و کارتيم و تربيوام، تعل

 يو قدرت نسب ين توانگريم بيدختران، با تفاوت غالباً عظ ياستثمار جنس

-ن در کمپپناهندگا يازمنديکمک کننده و حافظان صلح، و فقر و ن يروهاين

 .شوديه ميها، تغذ

 مرگ ومجروح شدن با مين

ن ها به يها، مکه در آن ييجاها ي، بعنيست زراعيو ز يدر جوامع کشاورز

 ير منابع آب و بازارها، برايو در طول مس يطور عمد در مزارع کشاورز

 يکارگذار.ن بردن مزارع شان،يق کشتن و از بيدادن مردم ازطر يگرسنگ

 011ش از يمشخصا ب. کودکان جزو تلفات متعارف هستندشدند، زنان و 

ن ضد نفر و مهمات منفجر نشده، به طور متفرق و نامعلوم در يون ميليم

. کشور جهان وجود دارد 31 يک مرزهايها و نزدها، چراگاهمزارع، جاده

، که "يانهدام جمع ياسلحه ها" ن يهزار نفر، با ا 31هزار تا  03ساالنه از 

ان گزارش يقربان% 11ش از يب. شونديا مجروح ميه شده اند، کشته دين ناميم

له ارتش ين به وسيدر باجار پاکستان، هزاران م. ان هستنديرنظاميشده، غ

ه افغانستان، پخش يجنگ شان عل يدر مرز پاکستان افغانستان در ط يشورو

 يبرا واناتيزنان و دختران به خاطر به چرا بردن ح. خته شده انديشده اند، ر

روزانه  يهاتيو انجام دادن فعال يان مزارع کشاورزيه، عبور از ميتغذ

دادن  ياکنون آگاه. دهنديل مين را تشکين ميان و مجروحيقربان% 23شان، 

در مساجد و مدارس  يله اين در جوامع محافظه کار قبيدر باره م يفصل

ه زنان و آموزش ب يشود و به آن ها برا يپسران و مردان انجام م يبرا

 . شود يدختران در خانه اعتماد م
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ازکشاورزان را نسبت به مردان  يقا درصد بزرگ تريا و آفريزنان در آس

د يت توليمسئول% 21ش از يقا بياز مناطق آفر ياريدر بس. دهنديل ميتشک

زراعت کردن  ييدچار نقص عضو شوند، توانا يوقت. هاستبا آن ييمواد غذا

ها را رها شان اغلب آندهند و همسرانيرا از دست مشان ه خانوادهيو تغذ

 يا مورد استثمار جنسيکنند  ييها گداابانيکنند تا در خيکنند، ولشان ميم

ک نفر از هر يه که در آن جا يکامبوج يهانيحدود نصف زم. رنديقرار بگ

 ين براين قطع عضو شده است، زمينفر به خاطر مجروح شدن با م 321

درصد  يمحتمل است که حت. رقابل استفاده استيتفاده انسان غزراعت و اس

رند، زنان و يميشوند و ميم ين زخميکه توسط انفجار م يازکسان يبزرگ

 يجمع آور يعنيزمان صلح،  يستيز يت هايخواهند بود که به فعال يکودکان

 .گردند يوانات و زراعت کردن، برميزم و آوردن آب، مراقبت از حيه

 ناشي از جنگبيوه شدن 

از  ياريشوند که بسيم يسرپرست يخانوارها توسط زنان% 23در کامبوج 

جوان که کودکان خود را در فقر بزرگ  يهاوهياز ب ياريبس. وه هستنديآنان ب

در . روآورند يبقا، مجبور شدند به خودفروش يکنند، به عنوان استراتژيم

-ن از آن جا به فاحشه خانهکه دخترا ييل نپال و بنگالدش، جاياز قب يمناطق

کمک به  يوه ها اغلب برايشوند، دختران بيهندوستان فرستاده م يها

شوند و مخصوصا در خطر فحشا يده ميرون کشيشان، از مدرسه بمادران

 . قرار دارند

و  يآنگوال، بوسن يد جنگ، کشورهايگرفتار موج جد يدر کشورها

وه يت زنان بزرگ سال بيثر، اکيک و سومالين، کوسووو، موزامبيهرزگو

ا يها له مادران، مادر بزرگيمنحصرا به وس ييکودکان روآندا% 11. هستند

دختران در روآندا سرپرست . شونديم ين کودک دختر نگهداريتربزرگ

پناهندگان  يهاوه شدگان جنگ در کمپياز ب يبعض. خانوار هستند 324311

ر يمنسوب مرد نداشته اند که در تعمچ يها هرا آنيکنند، ز يم يدر انزوا زندگ

ا يهزار مرد مردند  01نا يکه تخم ييدر کوسووو جا. ها کمک کندخانه به آن

چ شبکه يپناهندگان برگشتند، ه يهاکه از کمپ ياريبس يوه هايد شدند، بيناپد

نداشتند ومحتاج شدند و از نظر  يامدافع يهاچ سازمانيو ه ياجتماع يتيحما

 .ه رانده شدنديشبه حا ياجتماع

در  يسازد که آمار خانوار در کشورهايسازمان ملل آشکار م يهايبررس

ن يوه در درون ايو فقر زنان ب يعدالت يحال توسعه، در مستند کردن ب

 يعنيخانمان هستند،  يرا که ب ييهاورزد و آنيمجموعه خانوار، قصور م

وجود  يتند و احتمال کمت هسيهو يامده اند و بيرا که به حساب ن ييهاوهيب

 . . . . .کند يده شود، به طور کامل فراموش ميشان شن يدارد که صدا
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  پناه جويان جنگ

، زنان و کودکان يداخل يان جهان و افراد پناه جويهشتاد درصد پناه جو

از  ياسابقه يستم، به شمار بيعت جنگ در اواخر قرن بياس و طبيمق. هستند

 ييچنان که ضربات جابجا. ، منتج شده استيريمردم فرار کننده از درگ

از حاالت،  ي، در بعضيبه بهداشت عموم 0331مردم توسط جنگ در دهه 

 . بود يريد تر ازخود درگيشد

ت، مشخص شده است که زنان و يجنس يبا وجود کمبود اطالعات بر مبنا

 ش از خطريسه با مردان و پسران، بي، در مقايپناهندگ يهادختران در کمپ

ر، در معرض خطر تجاوز، يواگ يهايمارياز منابع آب آلوده و ب يناش

از موارد به طور چند برابردرمعرض خطر  ياريو در بس ياستثمار جنس

خانوار  ياساس يازهاين نيتام يزنان و دختران برا. ن قرار دارنديم

ز يه غذا، سوخت، خوراک دام ، آوردن آب و تميت دارند، که شامل تهيمسئول

از  يناش يابيط کمين خاطر در شرايآن ها به ا. له استين اصطبل و طوکرد

. رنديگياز طرف مردان، مورد سوء استفاده قرار م ي، به آسانيريدرگ

دختران و زنان توسط حافظان  يد در باره استثمار جنسيجد يها يافشاگر

 يقايآفر يپناهندگ يهاکمک کننده در کمپ يروهايصلح سازمان ملل و ن

در مناطق تحت  ين الملليس بيو نقل و انتقال زنان و دختران توسط پل يغرب

س را و به يو پل يکمک يروهايحافظان صلح و ن ي، غارتگريکنترل بوسن

ه يط اوليزنان و دختران پناهنده را در رابطه با غذا، شرا يريب پذيژه آسيو

 .، به طور موثق روشن کرده استيکيزيت فيو امن يزندگ

 ير ضربات و صدمات اجتماعيمانند اطالعات در باره سا) ريمنرخ مرگ و 

همراه است، صدمات  يتين که بندرت با مشخصه جنسيل ايبه دل(  يطيو مح

از چند سند مربوط به  يکيدر . دارد يزنان و دختران را پنهان م ييجابجا

ک سال ير دختران کمتر از يکمپ پناهندگان در بنگالدش، نرخ مرگ و م

سال و زنان  3 ير دختران بااليسران دو برابر ، و نرخ مرگ و منسبت به پ

پناهنده  يگر، خانواده هايدر موارد د. برابر است 243نسبت به مردان، 

که توسط  ييشوند، نسبت به آن هايم يکه توسط زنان سرپرست يروآند

ش تر در يه بير، از سوء تغذيزئ يشوند در کمپ شرقيم يمردان سرپرست

از آنها  ياريت ، بسيجنس يز بر مبنايرغم وجود اطالعات ناچ يعل. رنجند

ستم خدمات يت هستند که زنان و دختران پناهنده، به خاطر سين واقعيانگر ايب

که به مردان و پسران در  يپناهندگ يدر کمپ ها يط غذائيو شرا يبهداشت

بت به نس يير باالينرخ مرگ و م يدهد، داراياز ميبرابر زنان و دختران امت

وه ها و کودکان يزنان مجرد سرپرست خانوار، ب. مردان و پسران هستند

، ييغذا و خدمات دارو ي، در صف آخر برا يپناهندگ يهادختر در کمپ
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ت و يبدون حما. ن شوديتضم يتيجنس ين که تساويرند، مگر ايگ يقرار م

 .غذا و دارو مواجه اند يبرا يجنس ي، آن ها مطمئنا با اخاذيبرابر

بوده است  ييکم، با اسلحه هايست و يستم و آغاز قرن بيجنگ اواخر قرن ب

دهند يان را پوشش ميکه جنگجو ييشوند، از فاصله ها يت ميکه از دور هدا

 يها، اسباب بازنيم يحت. دهند يم يان گواهيو از مرگ و صدمات قرابان

توسط شوند، يان کارگذاشته ميرنظامير عبور غيکه در مس يستيساد يها

پخش  يا به طور دستيکاشته اند  يا هوائيها را شوند که آنيت ميهدا يآنان

از . دان جنگ بدن زنان هستنديمردان با زنان در م ييارويکرده اند و رو

برند، زنان و دختران يجنگ رنج م يکه از شوک روح يجمع همه کسان

 ين را براپردازند که مردا يم يايفرهنگ نظام يمت را براين قيباالتر

ت دادن به سن، يبدون اهم –کند يز ميها، تجهض انسانيکشتن بدون تبع

ه زنان و دختران يمردان برعل يبودن، و تجاوز جنس يرنظاميت وغيجنس

 يريوبعد از درگ ينظام يهايريدرگ ي، در طينظام يگاه هايدور و بر پا

ده گرفته يد، نايمحافظ صلح و مناطق اشغال يروهايدر مناطق تحت کنترل ن

 .شوديو تحمل م

 موخره

، همراه با  0330االت متحده در عراق در سال يت شده ايهدا يجنگ هوائ

جاد شده در عراق در طول دهه يا ياقتصاد -ي، منافع اجتماعيم اقتصاديتحر

. ن بردي، را از ب(رانيم سرکوبگر و جنگ عراق با ايبا وجود رژ) 0321

ه زنان و طالق يعل يخشونت خانگ. اد کردجيزنان ا يارکالن برايموانع بس

دست شده دراثر ياغلب ته يوه هاياز مادران تنها و ب ياريبس. افتيش يافزا

. متوسل شدند يه خانواده شان، به خود فروشيزنده ماندن و تغذ يجنگ، برا

افت يش يان دختران و زنان در جامعه عراق فرسايل سواد و آموزش ميتحص

ات يد حيدوباره تجد ييان نابالغ در مناطق روستاو ازدواج زود رس دختر

 .افتي

م ترحاصل از جنگ را در شرف يها رنج و مرگ عظينيش بياز پ ياريبس

 . ننديب يوقوع م

بر شهرها،  يآتشبار. 0330ج در يکا با عراق نسبت به جنگ خليدرجنگ امر

ب، يتخر يو اجتماع يستم خدمات داروئيخ بود، سين حالت درتاريد تريبه شد

 311ش از يمحو، و سبب مرگ ب يه، آب، برق و پزشکيتغذ يستم هايس

ون نفر يلين دو ميک تخميبمباران ها و بعد ازآن، به  يدر ط. هزار نفر شد

 03ر سن يت شهروندان زيکه اکثر ييدر عراق، جا. جابجا و پناهنده شدند

سط االت متحده، تويشده توسط ا يمت جنگ رهبرين قيسال هستند، باالتر
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االت متحده ، يدر ا. شان، پرداخت خواهد شديشان و با زندگزنان و کودکان

ون يليب 011شده است که  يزيجنگ برنامه ر يکه مخارج خانگ ييجا يعني

-يشان، از قبل ميآن را با زندگ يشان بها ير و بچه هايدالر باشد، زنان فق

خانه، غذا،  يالت، کمک براين در سطح فدرال و سطوح ايهم چن. پردازند

که اکثرا محتاج هستند، قطع و حذف  ييهاآن يبرا يمه بهداشتيآموزش و ب

 .شده است

کننده به  يريک جنگ جلوگيجنگ عادالنه ،  يپ هايبر اساس همه پرنس

( ت باشديامن ياگر با اجازه شورا يحت) ه عراقياالت متحده عليا يرهبر

است که جنگ را برپا  يناز طرف کسا يخيتار يرعادالنه است و اشتباهيغ

 . کننديم
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 *دختران شهر

 

ها دختران به حساب که در آن ييهااند، دهکدهها فرار کردهآن ها از دهکده

سازند و در يرا م يکپ يهاها و دستگاهخچالين دختران ياالن ا. نديآ ينم

شنسن  ياقتصاد يمعجزه. کنندينم يرند مقاومتيگيکه م يزيبرابر مزد ناچ

اها يرو يبرا يمکان{ شنسن} ن استانيا –شود يجاد ميتوسط زنان جوان ا

 .نام دارد

-يها شهر را مآن. کننديم يها جهش اقتصادآن. ها تعلق داردشنسن به آن

ست يب. وجود دارد يدر صد رشد ساالنه اقتصاد 03 به طور متوسط. سازند

-آن ين ترازنامهيش از همه ايب. ن ترازنامه، وجود دارديسال است که ا

خ شان ين تارييها کامال در پادختران؛ آن يزنان، ترازنامه يهاست؛ ترازنامه

ان ين ميشانس داشته باشند کامال در باال و در ا يليکنند و اگر خيم يرا باز

 .د قرار داردين جديقت ناروشن چيقح

مرده، که از کله  يده با چشمانيهستند مثل تانگ شوتسن، رنگ پر يدختران

سازند، هفت روز ينه را ميکافه ماش يبدنه 3111ر وقت شب، يسحر تا د

ک ي يبرا يشب او تنها جدال. وروي 03شود ماهانه ين که مي 311 يهفته برا

. ر من استيهمش تقص: "ديگوياما تانگ م. تخت در خوابگاه کارخانه هست

 ".امدا نکردهيگاهم را در جهان هنوز پيمن جا

ک قصر ماساژ در لو يل نام دارد و در ي، که چو ون013مثل شماره  يدختران

فت صبح، از يهفت روز هفته در ش. کنديوو در مرز هنگ کنک کار م

چ کس يه ش بايسنت و زندگ 30 يساعت يهشت صبح تا هشت شب، برا

ک ين، ملکه موزيپ يد با دن لياستثنائا شا. چگاهيض نشده، هيتعو يگريد

 . کندين را گرم ميغمگ يهانش، قلبيشکر يهان، که  ترانهيچ

 يکيپالست يهاعروسک يکيپالست يهاها کلهآن. سازنديسنشن را دختران م

 يبرآمدگ .سازنديشده، بند ساعت م يها از چرم دباغآن. کننديرا وصل م



 

 مجموعه مقاالت   134

دور در  يک را   برايکنند، الستيرا منگنه م يورزش يهاکفش يپاشنه

 يها DVD. دهنديجال م يکپ يهادستگاه يها را براشهيبرند، شيها مجچالي

 يکه از زندگ يو هم زمان وقت. فروشنديشده را در پستوها م يکپ يرقانونيغ

من در . جا هستم نيمن ا. من خوشبخت ام: "ند يگويشود، ميشان سئوال م

 !"شنسن هستم، در شنسن

-ن خبر داد، که در شنسن و کارخانهيورکر چ يليروزنامه د 3112در ماه مه 

 11. کننديکار م{ يفصل} ون کارگران متحرکيليم 3،3اطراف آن  يها

در جنوب " تک يها"در نانشان مرکز . دهنديل ميها را زنان تشکدرصد آن

 .دهنديل ميدرصدشان را زنان تشک 21ارگر متحرک، هزار ک 011شهر، از 

مردان،  يها به جاآن. سال هستند 32 يمتوسط سن يزنان کارگر دارا

. کننديمدت متمرکز م يدر طوالن يها خود را به خوبآن. شوند،يفرستاده م

 .ها همه جا در حال کارنددر کل آن. کننديها اعتراض نمآن. ها زرنگ اندآن

د يدرصد کل تول 11شهر به طور متوسط  يبنا به داده ها: گرانهستم يکار

جهان،  يسمس همهيکر يکيپالست يهادرصد درخت 21، يفتوکپ يهانيماش

ک دوم ين، يساخت چ يهاخچاليک سوم کل ين شهر يا. ساخت شنسن است

ن است، يچن. کنديد ميها را تولتلفن يدرصد همه 21ورکوردها، يديو يهمه

 .جهان است ياد کارخانهيتول يده برايچيد پين توليترحرف از بزرگ ن جايا

 ياسباب باز يها، در کارخانهيف سازيمانند کارخانه ک ييهادر شاخه

، چمدان، کفش و ينتيجعل ساعت، لوازم ز يغول آسا يها، در کارگاهيساز

، در يجزئ يف و کارهايظر يکيمکان يک، همه جا، سر کارهايالکترون

ان دارد، نسبت يجر يزين چيچن{ ساده يهاکارخانه} هاکيفابر يهاسالن

 .ک بچرخديبه  31تواند  يکارگران زن به مرد م

ن ارقام کامال قابل يا. کنديک مرد کار ميزن  1در شنسن در برابر هر 

اده يد، در پيابان، در مراکز خريبه خ ين امر با نگاهياما ا.  ستندياعتماد ن

ها همه جا آن: شوديها، نشان داده مها و کارگاهکارخانه يهاروها، در سالن

 .شنسن شهر زنان است. ها در ارقام باال هستندهستند، و همه جا آن

پالزا و به دور مرکز  يتيک سيتيها غروب هنگام، به سند که آنيبيآدم م

ار ياده بسيعابر پ يهاپل ياش، رويقهوه فروش يهابو با مغازهيد شيخر

ر يک گه ويبار يپاساژها يهانال قطار لو وو، در مغازهيترم يفرسا طاقت

ن ين چين مک دونالد در سرزمين بار، اولياول يبرا 0331که حدود سال 

-ينفره راه م 31تا  01يهاها خندان در گروهآن. رونديشروع به کار کرد، م

 يچ مرديه يقيشهر، دقا يهاابانيخ ياده روهايواقعا در پ يگاهروند و گاه

 .شوديده نميد
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نگ در يائوپياست که دنگ ش ينقطه عطف مهاجرت دختران به شنسن زمان

ن يچ يه دارانهيسرما يهاگاه کوشششيشنسن را به عنوان آزما 0321

ن ين خبر به دور افتاده تريا 21دهه  يهاسال يانهيبعدا در م. ح داديتوض

مون، از ي، از هونان و شنقاط کشور ياز همه. ديرس يه ايپا دهات کوه

 يي، دختران روستايميقد يها؛ درست مثل افسانهيانگيانگو و جي، جيهوبا

ک ي ي، برايژه اقتصاديد ويجد يهاد، در بخشيمروار يرودخانه يدر دلتا

 . ست، به راه افتادندين يايزندگ: که اصال در آن  ييبهتر، در جا يزندگ

ها دختران ارزش شدند که در آنرستاده ن جا فيبه ا ييهاها از خانوادهآن

آمدند که  ييهاها از دهکدهآن. ز هستنديندارند و پسران همواره همه چ يچندان

را پسران باز هم يشود ، زيا آمدن دختر تا به امروز فاجعه محسوب ميبه دن

 .شوندين مقدس شمرده ميوالد يريپ يچنان به عنوان عصا

ک بچه داشتن در دست ياست يحشتناک ساز اثرات و يشماريگزارشات ب

ن، دختران بالفاصله بعد از تولد، مثل يان چيپا يب ياست، در مناطق داخل

ت نا مقبول تا مرگ زود يشوند، نوزاد با جنسيمازاد غرق م يهابچه گربه

ن طرف زنان هم يبه ا ياز حاملگ. رديگيقرار م يهنگام مورد چشم پوش

ند يآيم ينات سونوگرافيمعا يش تر برايش و بين زنان روستاها، هرچه بيچن

ن دختر باشد به سقط آن يجن يوقت} شوديهدف دار انبوه م ين هايو سقط جن

ن نسبت يم است که در چين دختر چنان عظيسقط جن يعمل ها.{کنندياقدام م

} ر کرده استيياد پسران تغيبه ازد يد به طور خطرناکيت در مواليجنس

ن نسبت در کل يا. {ديآيا ميدختر به دن 011پسر،  010 معموال در مقابل هر

از  ياريدر بس. نوزاد دختر است 23نوزاد پسر فقط  011کشور در مقابل 

معلوم است که در  يامروزه به خوب. ن نسبت هنوز کم تر استيها، ااستان

 .ن وجود خواهد داشتينده کمبود مادر در چيآ

است، را شروع کرده ينک کارزاريدولت، در تابستان گذشته در پک يرهبر

که  ييهااست که ذوج يمدت.کنند يتا دختران ناخواسته را باز ارزش ده

ن ياند، تا به ادا کردهيدوم را پ يشود، حق داشتن بجهيشان دختر مفرزند اول

و  يياما رسوم روستا. رنديت قرار گيا آمده مورد حمايق دختران به دنيطر

. ندارند ين گونه است که دختران ارزشيهم چنان ا. اعتقادات عوض نشده اند

شوند، يح داده ميشوند، به عنوان معلول توضيکه دختران دور انداخته م

-يشوند، به معامله گران انسان فروخته ميتوسط کارمندان فاسد مرده ثبت م

 .شونديشکش ميدختران پ. شوند

شده  ييايمکان رو ينيدختران چ ين شهر برايا. رونديدختران به شنسن م

دور از ساحل،  يهادر دهکده. نيچ يجنوب يايورک در دريوين ياست، نوع

، ينيزنان جوان چ يشنسن برا. شودينامش مثل بهشت موعود خوانده م
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است که در آن  ييجا. کننديدا مياست که در آن، آن ها مورد استعمال پ ييجا

 .شودين مرممکن، ممکياست که در آن غ ييدارند، جا يشانس

 ياو برا. استقصر ماساژ دعوت به شام را قبول کرده 013دختر شماره 

 يراه به آن جا به ورود. آورديرا با خود م 10و  32نان دختران شماره ياطم

 يخراب و آلبوم ها يهاتر با دندانرسد که در آن جا زنان مسن يخانه م

صفحه . شان است يهاست فاحشهيعکس کارت ل يآلبوم ها. اندستادهيعکس ا

 ياهايانگر رويپف کرده، که ب يهااز صورت يپاسپورت يهابه صفحه عکس

شان را ورق  يهافاحشه يهاها کاتولوک، آنيميقد يفرها. اندبرباد رفته

، !"جوان يليخ" ، !"مستر" ، !"دختران : " کننديها نجوا مرنند، آنيم

 !"دزيبدون ا"

از سر خود وا  يعصبان يهارا با صورت سکس يهاواسطه 10و  32، 013

ند، يگويها مآن. کننديم يار عذرخواهين صحنه بسيبعد به خاطر ا. کننديم

مالقات  يستيبايها مآن. کردنديرا انتخاب م يگريراه د يستيبايحتما م

ا يپرسند ، که آيها با ترس مآن. ها دور کرده بودندن آشغاليها را از اکننده

 .ش استيشام هنوز هم سرجا دعوت به

، و !"جوان يليخ"، !"مستر"، !"دختران"کنند يسکس نجوا م يهاواسطه

 !"دزيبدون ا: " هايدهند به مشتريقول م

-يگوشت و مارماه يهابا خرچنگ و صدف، تکه ييهاز با بشقابيکنار م

ساعت روزشان  03از : کننديف ميها سرگذشت خود را تعرکوچک، آن يها

ک روز ياز . و بدون استراحت است يح، بدون مرخصيدون زنگ تفرکه ب

از . شوديشود و سپس خط زده ميدر ماه، که اغلب عقب انداخته م يليتعط

 يدهند، از انرژيزود طراوتشان را از دست م يليشان، که خ يهاينگران

 .روديماساژ خوب هدر م يشان که برايبدن يرويشان، و نيزندگ

الغر است در  يک بچهياو . استساله شده 03، تازه يو ونلچ 013شماره 

او در . کنديزنان بالغ را حمل م يو در چهره خود رد پاها ييمرز کم غذا

شان در غرب در با قطار از دهکده دوردست. به شنسن آمد يسالگ 01سن 

خواهد که يکند و نميم ياو در شهر زندگ. ديساعت طول کش 21که  يسفر

ساالنه  يک هفته مرخصيکند که اصوال ياو فکر م. دهکده برگرددهرگز به 

 !است يکاف

م در يک ساختمان عظيچهارم و پنجم  يدر قصر ماساژ، که در طبقه

دختر جوان در سه  211هتل قرار دارد،  –ال  – يبرج شانگر يگيهمسا

. ک پنجره وجود دارديک مسکن کوچک با ياو  يبرا. کننديفت کار ميش

د، شماره او را صدا يايب يک بلندگو قرار دارد که اگر مشتريدر آن  يباال

ق بلند گو، يفراخوانده شدن از طر يبرا يعصب يدختران با حالت. زنديم
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رند، زمان انتظار از مزدشان کم يگيها اگر فقط کار کنند مزد مآن. منتظرند

 .شوديم

مطرح  ينه دارکه زنان خابل. ستيسکس مطرح ن ين جا پرداخت برايدر ا

شان ماساژ داده شود، يخواهند پاهاي، ميادار يد و کارهاياند که بعد از خر

شان را با ماساژ دست و خواهند زمان انتظار تا حرکتيکه م يا مسافراني

ان درآمد ي 31، 013سه ساعت ماساژ توسط دختر شماره .سر، کوتاه کنند

! شوديب او ميسنت نص 30ا ورو است و از آن تنهي 2کند که برابر يکسب م

او در رابطه . خنددي؟ او به سئوالم ميکار بردگ. است يد کار خوبيگوياو م

د ياست که با يفورميز بدش اونيد نه ، تنها چيگويم. ده متعجب استين ايبا ا

 !!!موقع کار به تن داشته باشد

ک ياست با آستر قرمز،  ياروزهيف يکي. فورم وجود دارديدو دست ان

، 013ن دو دست لباس دختر شماره يا يدر هر دو. سبز يبا نوارها يصورت

خواهد مثل دختران ياو م. کنديار زشت احساس ميخود را بس يچو ونل

شه يهم. نيغمگ. يغن. فيظر: ديهنگ کنگ به نظر آ يهاونيزيتلو ييايرو

االن او . ک دوست پسريداشته باشد و  يخواهد اتاق خصوصياو م. عاشق

ده شده يکامال پوش يک خانه دو اتاقهي. کنديم ينفر زندگ 03ک خانه با يدر 

 .هابا رختخواب

از هنگ کنگ وجود دارد که به  ييهايمشتر. با باشديتواند زيم ياما زندگ

که به  ييهايا خارجي. دهنديه ميهمراه نو هد يهاها، تلفنعنوان انعام به آن

 10و  32، 013دختر شماره !. کايدالر امر ده. دهنديدالر انعام م 01ها آن

-يکردن م يها شروع به وراجآن. سال سن ندارند 31ش از يشان بچ کداميه

ن که پول يا يها با هم در بارهآن"د يگويمترجم م. يگريبعد از د يکيکنند؛ 

مترجم . کشديصحبت به درازا م." کننديا عشق، مرافعه ميمهم تر است 

 ."ستنديمطمئن ن هاآن" د يگويم

ک مرز هنگ کنگ، يدر نزد HSBCاول بانک  ي، در طبقهيکيکامال در نزد

ن ين در ايهم چن. قرار دارد" الورل" رنگ، رستوران  يدود يهار پنجرهيز

نگ يبول يوجود دارد با امکان باز يار عاليسکوتک مبله بسيک ديساختمان 

ده شده يخ برياز  يهمه چ ديآيکه به نظر م ييک بار، جايو در آن باالتر 

عذا خوردن به شنسن  يشان برا ياز هنگ کنگ با زنان فرع يمردان. است

ر ير غيک تصوينند که ينش يم ييز ذوج هايدور م. نديآيو به رستوران م

 ييجا. ستين يخانوادگ يک جاي" الورل"رستوران . ن استيچ يبرا يعاد

حدود  يک تفاوت سنيمول ن زنان و مردان به طور معيب .انتيخ ياست برا

 .ساله وجود دارد 21
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 يبه خاطر پوشش بهترشان، نوع اصالح مو يبه راحت يهنگ کنگ يهاينيچ

-ينيگر چيها از دآن. شان، قابل شناختن هستنديسر و به خاطر حرکات بدن

که زمان سقوط  يمتفاوت اند، درست مثل تفاوت ييساکن مناطق روستا يها

. ها وجود داشتيها و آلمان شرقين آلمان غربيعد آن بب ين و اندکيوار برليد

و مانند . کنديجاد ميرا ا يبزرگ يهااما فاصله يکوچک فرهنگ يهاتفاوت

ها در ياز هنگ کنگ ياريها در آلمان آن زمان، امروزه بسياز غرب يبعض

ها را به توانستند روز و شب عروسک يها من باورند که آنين بر ايچ

 .دارنددن وايرقص

ها از آن. دهنديسفارش م يها شراب سرخ فرانسودر رستوران الورل آن

خورند به يدهند و ميسفارش م"  يغرب يغذاها" ست غذا يکارت ل يرو

ک شام ي. ر قرار دادن راحت استيرا تحت تاث يدختران شنسن. شرفتيد پيام

ن يدارد، ايها خرج برمبرابر در آمد ماهانه آن 0در رستوران الرول حدود 

ا پول را، يتر است به سئوال عشق مهم ييگوپاسخ يبرا يريم گيامر، تصم

، سخت " Dagongmei" با عنوان  يدر زندگ ييافتن جاي. کنديمشکل م

 .است

 يدارهيکارگران زن مهاجر، بعد از حرکت به سمت سرما يبه زود

 يبه معن"  Mei. "نبود يمهربان يژه از رويو ين فکريفراخوانده شدند، و ا

 يرويفروختن ن يبه معن "Dagong". تر استا دختر کوچکيخواهر 

ابتدائا . تر زنان شنسن استين تيا. نيمستخدم. خواهران کار. کارش است

د يشا: و دوما يضيو هر لحظه قابل تعو يچ هستيکه تو ه: دهديم ين معنيچن

 .يين از عهده کار برآيبا وجود ا

 . ک ساعت راه استيدن به مرکز شهر شنسن يرس نگ هو درست تايبعد از پ

هزار بدنه  3کند، که معموال يم ينک هو، تانک چو سن خود را معرفيدر پ

کارخانه او  يک عکس در جلوي يد آماده کند، براينه را بايهزار کافه ماش 3

ن که بعد از ظهر را يا ياو برا. ديآيمردد و بدگمان است، به نظر ناراحت م

ترسد يالنش مرده است، حاال مياز فام يکيرد گفته است که يبگ يمرخص

خواهد ياو م. رديالنش به خاطر دروغ او واقعا بمياز فام يکينکند که 

ن کار را بکند، او شهر زنان را يد ايف کند، او بايسرگذشت خود را تعر

 .دوست ندارد

ن يا مانند همه زنان. افتيبه شنسن راه  3111ه يفور 03تانک چو سن در 

ن روز بزرگ را يا يچ کسيشناسد، هيق ورود خود را ميخ دقيجا، تار

ع، سخت، يسر يد را، زندگيجد يک زندگيکند، روز شروع يفراموش نم

ک بقچه آمد که در آن فقط دو يتانک چو سن با . نده راي، تازه و کال آيواقع

ن يساله بود و اول 02او  . چيگر هيبزرگ و د يراهن داشت و آروزهايپ
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از جا در  يميمفتول س يگاه گاه. بود يار خطرناکين بسيماش يکارش رو

جاد يا يقيعم يکرد و زخم هايک شالق به آدم اصابت ميرفت و مانند يم

-يکرد و سخت مجروح مير ميش در چرخ گيموها يدختر يگاه. کرديم

ک اتاق تنگ و کوچک با کارگران ياو در . تانک چو سن سالم ماند  . شد

 يين جا فقط شش دستشوينفر آدم در ا 011 يبرا. ديخوابين ميزم يگر رويد

با آن دختران  يس کره ايکه رئ ي، نام" ياستان يکدوها"  يبرا. وجود داشت

 . است ين کافيد، هميناميرا م

 3نر يغذا در کانت يبرا. شديکردند، از مزدشان کم ميم يها اشتباهاگر آن

ورو بود کم ي 01که برابر با  ياني 311ه، از مزد ان ماهاني 11ان در روز، ي

ش يش بدتر پيتوانست برايزها مين چيکرد که با وجود ايتانک فکر م. شديم

از روسا که  يبعض يدر باره ييهاگر داستانياو از دختران د. ديايب

-ين نگه ميزم يها با زانو روجبران اشتباه، ساعت يشان را براکارگران

 .ده بوديزدند، شنيح کتک شان مين که به خاطر تفريداشتند، و ا

-ين سال بودن او در شنسن، بدبختيدر سوم. افتيش ياما بعد تصادفات افزا

ک گوش يک انگشت شست، ياش دختر در کارخانه 01، 23رو نمود،  ييها

ک يفقط . در کارگاه وجود نداشت يپزشک. ک چشم خود را از دست دادنديا ي

 01 يمارستان بعديو ب. ه با پالستر و باند وجود داشتيولا يهاکمک يجعبه

 .لومتر دورتر قرار داشتيک

ک کابل رها شده به دستش اصابت ين که يتانک چو سن کارخانه را بعد از ا

خواهد يحاال او م. د، ترک نموديق شست او را بريکرد و به طور عم

ش را که با يسرعموهااز پ يکياو . ن کار ندارديا يبرا ياما پول. ل کنديتحص

دختر { پسر عمو} او . کند دوست دارديکار م ياعنوان مهندس در کارخانه

 .رون کرديش خود نگه داشت و بعد او را از خانه بيرا نصف سال پ

دانست به کجا ياما او نم. دن را آموختيتانک در شهر زنان، نفرت ورز

ن ينامه خواند که چاو در روز. تعمق کرد ياو راجع به زندگ. نفرت دارد

 يد که معنياما او نفهم! است، کشور کارگران و دهقانان يستيکمون يکشور

پرسد،  ياش، مدر کارگاه کارخانه ياو امروز جلو. او آشفته است. ستين چيا

. نيسم اصال در غرب مسلط باشد و نه در چيتواند باشد که کمونين ميا ايکه آ

ش يخوب پ يدر غرب هم چ: ديگويتانک چو م. ستيز نيه آميپرسش کنا

 ست؟يم نيگوين طور که ميا ايسم است؟ ين هم کمونيا ايآ. روديم

در . نک به شنسن آمد،يائو پيگذشته است که دنک ش 0333سال از سال  02

ستاد، يا يتجارت خارج ين الملليبه نام مرکز ب يبرج ادار 03کارگاه شماره 

ن آسمان يبلند تر يطوالن يمدت يان و بريمتر ارتفاع، اول 011با  يبرج
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نک يائو پيدنک ش. خ شهر بوديدر تار يزيغرور آم يلحظه. نيخراش چ

 !ن باشديچ يشکوفا يندهيآ يد الگو برايشنسن با: گفت

م شک ياهايبه رو يوقت". " م فکر کرده استيمائو عظ: " د يگوين ميمانا گر

 ".دهديرو ميکنم، او به من نيم

دختران  يتواند برايزد که شهر ميا دنگ حدس ميکه آ گفتننش سخت است

رشد  يمت را براين قين شود که باالتريتواند ايربا شود، که شهر ممثل آهن

 .ن پرداخته باشديچ

 يرو. روديجهات شهر بزرگ م ين جا به باال، به همهيامروز نگاه از ا

متعلق به مرکز متر  220ها برج دوطبقه با ارتفاع ان آنيبرج و در م 031

ن ياز ا. وانگ، و فقط در جهت هنگ کنگ، بر فراز رودخانه شنسن يد يمال

شوند، يشرح داده م يگريد يهان باال سرگذشتياز ا. درخشديباال شنسن م

 .کننديم يتسمه نقاله ها و کارخانه ها را باز يکه انزوا يسرگذشت زنان

-شوند و آنيده ميندن درهم کوبزنده ما ي، که در مبارزه براياز پائو ل يزنان

 31ن با يابيج يد در جادهيلتون جديبرج ه 131که فقط در اتاق شماره  ييها

 .کننديم ير دست کار فاحشه گريز

شرکت اوپنت به  ياش برايف دستيتاپ در کک لپي، که با يکوله ليا از ني

و هنگ کنگ،  ين جنوبيچ يعنوان کارگزار تجارت بزرگ اطالع رسان

 .کنديل معم

توگ  يها هم در شهر زنان وجود دارد، سرگذشت لن سرگدشتين ايهم چن

که او امروزه  يين، جايجاده نونگ ل يهاسکوتکيدر د ين که از گارسونيپ

ده و يقرار دارد، خود را به باال کش يادار يدرست در کنار برج درخشنده

ل ياتومب 21. لق دارددست دوم به او تع يهالين مغازه اتومبيتراز بزرگ يکي

 ييراي، فولکس واگن و عالوه بر آن دو خانم پذيژه از بنز، آئوديکالس و

 .فورم پوش دارديان يفروشنده 0کننده و 

کار بود ک خدمتيبه شنسن آمد،  0320در سال  يس که وقتيو سرگذشت وا

ک کودکستان سطح ياالن .برسد يتيريکند و به پست مد ياما موفق شد ترق

رند و با يگياد مي يسيکند که در آن کودکان دو ساله، انگيرا اداره مباال 

ک ين است که سه برابر مزد ي 0311ه آن ماهانه يشهر. کننديوتر کار ميکامپ

 .کارگر است

غ يحساس که با ت ياساله است با چهره 01ک زن کامل ي، که يوا يا داي

داشتن  يبرا} : ن استدختران شنس ياو راهنما. ده شده استيبر يش تراشير

-دن و دوستي، رفتار خوب، بخشي، صبوريسخت کار{ چون ياتيخصوص

 .داشتن
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دا افتتاح يجد يک شعبه در شانگهايکند، يکودکستان را اداره م 03او درست 

-خانواده ياو به طور منظم برا. نديآيبه دنبالش م يها بزودياست، بعدکرده

فرستد، که تا خود را در يت تفکر ميتقو يک خبرنامه برايان، يها و مرب

ه يانه، سرمايکامال فردگرا ير دهند؛ به نحوييکودکان تغ يرابطه با سالمت

 .يو در مجموع کامال در جهت تفکر غرب يدارانه، مدن

ک ياو دختر . نبوده است ييک خواهر کار روستايگاه چيه يوا يالبته دا

زرد بود، و  يايدر يشرق در شمال يدور ينگ دائو، در جايکارمند در کوئ

خدمات  يان حزب، براياو توسط استعداد جو. اتيممتاز رشته ادب يدانشجو

ک دختر خدمت کار يبه شنسن آمد  يهم او بود که وقت. انتخاب شد يدارهتل

کو  در او در بخش شه. ها بوديدواريک چند اميا و يک چند رويبا  ينيچ

-سال يدر ابتدا. کردياست کار ميررش در اداره يدر بخش پذ ييهاهتل نان

ن مهد کودک او را ينگ او را انتخاب کرد و اوليائو پي، دنگ ش31دهه  يها

 .س نموديتاس

 يهاکتور هوگو نقل قول کند، او به رمانير و ويتواند همواره از شکسپياو م

تواند با ارقام بزرگ کنار يهم م ين خوبياو به هم. ورزديبالزاک عشق م

ها بدون هراس در باره پول ينيچ يهمه. کنديم يرساو خودش حساب. ديايب

ن در سال است که معادل يون يليم ميک و نيس يمزد خانم رئ. زننديحرف م

شتر از در يبرابر ب 33گر مزد او يد يا به عبارتيشود؛ يورو ميهزار 023

 ياو رو يون شدهيدر اتاق کار دکوراس. ک زن کارگر کارخانه استيآمد 

 .عکس مائو قرار دارد يآب يانهيوار، در زميد

کنم يمن حس م" ، "د؟يشما در باره مائو در تعجب هست"پرسد يم يوا يدا

خواهم افکار يمن هم م. داشت ياو افکار بزرگ. کنديکه او از من مراقبت م

من در باره خودم و  يوقت. از دارميت او نيمن به حما. بزرگ داشته باشم

ک ي يموقع خداحافظ". دهديرو ميشوم، او به من نيد ميچار تردم دياهايرو

-يراننده او دخترش را برم. دارديدر نگه م يجلو يجاگوار قرمز شراب

به تن  يار عاليها از جنس بسمثل پرنسس ياو نه ساله است و لباس. گرداند

 !!از شنسن است يدارد، او هم دختر

 يونيزيشناسد که در کانال تلوينه ماو شنسن را آن گو. دين جدياز چ يدختر

ها، پر از افتيو ض يهاياز آتش باز يامثل افسانه. ديآيبه نظر م يمحل

 يهاو المپ ينئون يهاها، برافروخته از نوشتهراه ها و بزرگخراش آسمان

ار به ياو بس. دانديخود نم ياياز دختران خارج از دن ياديز زياو چ. يکاغذ

ز يو چ. ها يبا داگون ما. شوديبا خواهران کار مواجه م ندرت با آنان؛

شان در يهاييشان، از تنهادور از خانه بودن يهاداند از رنجيهم نم ياديز

                                                           3111مارس  2                 .      شنسن، شهر دختران
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 اتيف کارخانه در زنان

 مترجم يمه مقد

دش به مسائل، با ياست که د يعينوشته شده، و طب 0311ال ر، در سيمقاله ز

امروز زنان نسبت به آن دوران، . متفاوت باشد يبه آن ها قدر يد امروزيد

و چه  يسطح آمورش آن ها؛ چه عموم. ، فرق کرده انديبه طور نسب

و نقش  يط جامعه، به توانائيشان، به شرا يآگاه. ، باال رفته استيتخصص

گر جامعه نسبت يد يبه طور نسب. در جامعه، باال رفته است خود، در کار و

گر فقط، يز ديو زنان ن. کند يندگان کار مردان نگاه نميبه زنان، به عنوان ربا

رون يزنان در کار ب. کنند يا همسران، کار نميبخاطر کمبود دستمزد پدران 

نسبت  يبرداشت ها. کنند يخود، فکر م ياز خانه، به استقالل و عدم وابستگ

، در يتازه ا يبخش ها. ر کرده استيي، تغيز، باز هم بطور نسبيبکار ن

جاد شده است، که قبال وجود نداشت مثل بخش اطالعات و يکار، ا يايدن

شد، نه کار؛ مثل خدمات  يژۀ  زنان محسوب ميفه  ويا وظيارتباطات، 

به طور دائم  دا کرد، ويپ يارديلي، ابعاد ميطبقه کارگر جهان... . و  يمراقبت

ت و نژاد،  در خود يت جهان را، بدون توجه به جنسياز جمع يشترينفوس ب

ل شده يشتر به مساله جامعه تبديز، هرچه بيمساله زنان ن. کند يمتراکم م

 يگر جهان، گذشته از کشورهايژه در مناطق ديرا زنان به وياست؛ ز

 يتوجه نشان مگر خود، به مسائل خود يغرب که زود تر رخ داد، د يصنعت

افتن، با مردان يت يف شدن و هوي، بدون تعريدهند و سهم خود را، در زندگ

 ياري، بسين سهم خواهيا. کنند يپدر، برادر، همسر و پسران، طلب م يعني

مساله کودکان و مراقبت از آن . ز در خود دارديرا، ن يگراجتماعياز مسائل د

ماران و سالمندان، بعنوان يبفه اجتماع، مساله مراقبت از يها بعنوان وظ

به  يو قضائ ي، حقوقي، اقتصادياجتماع يفه اجتماع، مساله برابريوظ

ن، به مساله طبقه يمساله زنان هم چن. ياز عدالت اجتماع يعنوان بخش

از طبقه  يرا اکنون زنان، بخش قابل توجهيل شده است، زيکارگر، تبد

چه آگاهانه توسط . کارگر است ن ستم بر آن ها، ستم برطبقهيبنابرا. کارگرند

ه داران انجام شود، چه ناآگاهانه توسط خود کارگران در خانواده يسرما

ن کوشش ها، چه از ياما همه ا. فرهنگ غالب جامعه ي، برمبنايکارگر

واقعا  ي، زمانين کارگريطرف زنان و چه از طرف مردان کارگر، و فعال

حاکم، با فرهنگ  يه داري، سرماهيبرعل يکارگشا، خواهد بود، که به کارزار

 3100سپتامبر .      ل شوديراتش، تبديتاث يو همه 
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ن در يدر تور يک گروه که بطور جمعيد، توسط  يآ ير ميکه در ز يمقاله ا

و در . کردند، نوشته شده است يات، کار ميباره مسائل زنان شاغل در ف

 .ديرس، بچاپ Lotta Continuaنوا ي، در لوتا کونت0311ه يفور

ا به يک کارخانه يک بخش در يت مبارزه ين است که، اهميده مقاله، اياساسا ا

ن جا، زنان کارگر، فقط ياز درون طبقه کارگر، و در ا يطور مثال، اقشار

ن يت چنياهم. ده شوديل، فهمير مسايژه با سايتواند در ارتباط آن مساله و يم

از  يدر آن، هر جنبه ان، که يچون تور يژه، در مورد شهريبه و يليتحل

ن جا، يا. شود، روشن است ين ميات تعيف ي، با استراتژياجتماع يزندگ

ا ي. ات هستنديما در استخدام فيا مستقيکار،  يرويب به اتفاق نيت قرياکثر

. ات استيهمچون آلفا رومئو هستند، که متعلق به ف ييدراستخدام شرکت ها

الک و مستغالت شهر اگر نه ات است؛ اميبا ف يستم حمل و نقل عموميس

مارستان يب. است ين کمپانياز آن، در دست ا يشترش، اما بخش قابل توجهيب

ن، ياصال تور. ر نفوذش هستنديروزنامه ها، ز. ات انديشهر، متعلق به ف يها

 يکتاتوريا، بطور کامل تحت ديتاليتوان گفت که شمال ا يم يحت! ات استيف

ر و يتا)  Pirelliليم، از قبيعظ يت هال؛ با کارخانه ها و شرکياتومب

  ييايميش يا کارخانه هايل همبسته اند، يکه موکدا با صنعت اتومب( کيالست

شود،  يات، کنترل مي، که توسط گروه ف(زيک ونينزد) در پورتو مارگرا

، تا يکتاتورين دي،  ا"ثروتمند"با کنترل سطح مهاجرت  به شمال . قرار دارد

 . شود يه ما گسترديتاليجنوب ا

، در يتواند بکوشد، سلطه اش را بر کل زندگ يه ميط، که سرماين شرايدر ا

ک منطقه هماهنگ سازد؛ درک و انتشار اطالعات مربوط به ارتباط يکل 

ظاهرا  ين بخش هايب يد، بلکه حتيمختلف تول ين بخش هاي، نه فقط بيدرون

 يزندگ" يخصوص"جدا، اما در واقع مربوط به محل کار، و مسائل

، خود را در ين ارتباط درونياما ا. است يکارگران، به وضوح ضرور

که    يطيشرا يعنيکند،  يل ميده تر تحميچيپ ياقتصاد ياجتماع يت هايموقع

جاد يا يشان را، برايلند که کوشش هايا مايه داران کمتر قادر يدر آن سرما

رانندگان  يرقانونيت اعتصاب غين اساس، اهميبرا. سود هماهنگ سازند

ع حمل ين صنايتواند بدون رجوع به ارتباط  ب ينم -االت متحدهيدر ا -ونيکام

نقش حمل و نقل در اقتصاد زمان . و نقل متفاوت و رقابت کننده، درک شود

. کند يان نميکا را بياقتصاد آمر يت عموميوضع -يبه تنهائ-حاضر، 

 يشدن کشاورز زهي، خواهان درک مکانيشمال ياهان در شهرهايمبارزات س

. باشد يره ميره و غياهان در شمال و غيدر جنوب ، وسعت و نوع اشتغال س

ل، ياز تحل ين نوعياقدام به چن ياست برا يد، کوششيآ ير ميکه در ز يسند

 .نيمبارزات زنان کارگر،در تور يبرا
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 يات از زنان استفاده مين که، چگونه فيشود، با نشان دادن ا يل شروع ميتحل

ژه از سال يدر کارخانه، به و -اکثرا مرد -را که کارگران يا مبارزه اکند، ت

نده زنان را، يت فزايسپس اهم. برند، درهم بشکند يش ميبه بعد به پ 0310

) ياجتماع ي، هم در کار و هم در زندگيدر جنگ طبقه کارگر، به طور کل

 . دهد ي، شرح م(رهي، مسکن، بهداشت، حمل و نقل، مدرسه و غيخانوادگ

که مبارزه گران  يوه اي، به شيقطع يط، به نقطه نظريوه  نگاه به شراين شيا

. شود يت مينوآ آرزو دارند، با آن به تکامل مبارزه کمک کنند، هدايلوتا کونت

ر و ين که، چگونه در منافع خاص مردان و زنان، پيبا نشان دادن ا يعني

افت شود و ينافع مشرک تواند م يکار، ميرماهر، شاغل و بيجوان، ماهر و غ

ط يبلکه  بنا برشرا. جاد نکنديکه مانع ا. گردد ياتحاد طبقات يبرا يه ايپا

 .متفاوت درون طبقه، بتواند درک و عمل شود يخاص گروه ها

 استثمار دوگانه

، يرافوريات؛ در ميف يزنان در حال حاضر، در شمار باال، در کارخانه ها

، يد جمعيا در کنار مردان، در خطوط تولآن ه. ولتا، شاغل انديگوتا و ريگ

دهند، که قبال،  يرا انجام م يفيسهام، وظا ي، و اتاق هايدر بخش آماده ساز

ات، بعنوان ارتش ين زنان، توسط فيا. شده است يتوسط مردان، انجام م

از مفرط به کار، وجود دارد، مورد استفاده يکه، ن ييره کار، در زمان هايذخ

ند، شروع به يآ يکه، از جنوب م يکه کارگران يانند زمانم. رنديگ يقرار م

هزار مرد، کار  00، 0313ه ياز ژانو. کنند يات ميامتناع از کار کردن با ف

کار، از جنوب به طور قابل  يرويو عرضه ن. ات را، ترک گفته انديدر ف

 .افته استي، کاهش يمالحظه ا

را  0313باهات بهار خواهد که خطر اشت يات، نمين، مالک فيعالوه برا

، حساب يانفعال مفروض کارگران جنوب يکه او رو يزمان يعنيتکرار کند؛ 

از مبارزات در  ين کارگران که تجربه ايداند که ا ياکنون، او م. کرد يم

آن . ستادين تحت سلطه او نخواهند ايش از ايگر بيجنوب را کسب کرده اند، د

ن، يعالوه برا. ل به جنگنديماشتر مصمم و يها در مبارزات کارخانه، ب

د ين را تشدي، در توري، تناقضات اجتماعيد جنوبيکارجد يرويواردات ن

شان، به  يل؛ مساله مسکن و مدارس که کاراکتر انفجارياز قب يتناقضات. کرد

ن مساله که آن ها بعنوان يات، در درک ايبه کارگران ف يدرجه باالئ

 يارخانه، مورد استثمار، قرار مکارگران، هم در داخل و هم در خارج ک

 . رند، کمک کرديگ

 يتوانند ازعهده، انجام، رفرم ها ين زمان، مالکان و دولت، نميط ايدر شرا

د هرچه يهرچند که آن ها با. نديباشد، برآ ياز ميدا مورد نيکه شد ياجتماع

 د را، انجاميدستگاه تول يکيتکن يزود تر تا آن جا که  امکانش باشد، باز ساز
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ات، از نظر يدگاه صاحبان فيکنند، از د يات کار ميکه در ف يزنان. دهند

اما آن ها . نسبت به کارگران مرد دارند يکم تر ي، کارآئيو جسم يکيتکن

آن چه که امروزه . را، از زنان کارگر ندارند يديانتظار حداکثر بازده تول

به طور  ع محض است، کهيکار مط يرويک نيمالکان به آن توجه دارند، 

و  يد جسمين مستعد است، استثمار شديو بنابرا. از به کار داردين يديشد

کار مطمئن و وفادار که  يرويک ني. را، بدون شورش، تحمل کند ياقتصاد

ات را، که با تجربه مبارزه مستقل در ماه مه يطبقه کارگر ف ياتحاد و همبستگ

 .، مستحکم،  شده بود، در هم  بشکند0313ه يو ژوئ

 يا زنان مطيع ترند؟آ

تواند زنان  يشود مالک فکر کند که م يوجود دارد، که سبب م ياديل زيدال

را استخدام يت زنان، اخياکثر. ن منظورها، مورد استفاده قرار دهديا يرا، برا

و مثل همه . هستند يهنوز در دوره آموزش از آن ها، ياريشده اند و بس

ترسند که کارشان را از دست بدهند و  يکه تازه استخدام شده اند، م يمردم

. قرار دارند يار متزلزليط بسيکنند که در شرا يآن ها حس م. اخراج شوند

، شرکت 0313ز ين آن ها، در مبارزه تابستان و پائياز ب يت محدوديفقط، اقل

جه آن ها عموما، فاقد تجربه اتحاد و سازمان، در تقابل با يدر نت. کردند

کند، از  يل ميدن متمايبه جنگ که آن ها را کمتر يلي، دالاما. ت، هستنديريمد

 .شود يت شان، بعنوان زن مشتق ميوضع

 يار زنانيان بسيکوچک،  از م يکنند، شمار يات،  کار ميکه، در ف يزنان

خواهند، در کارخانه  ي، که ميآن هائ. لند، در آن جا کار کننديهستند، که ما

 يگر کارخانه هاياند که فعال در د يزنان ات کار کنند، نه فقط، شامليف يها

بدتر از آن  ي، حتيت هائيکه در موقع ييجاها يعنيکنند،  يکوچکتر، کار م

که اغلب، بدون داشتن قرار داد کار،  يات وجود دارد،  و جاهائيچه، که در ف

ن شامل زنان خانه دار و همسران يمشغول بکار شده اند، بلکه هم چن

ک کار دوگانه، در کارخانه و يقبول،  يباشد، که برا يز مين( اتيف)کارگران

 . همسران شان، مستعد هستند يل کردن، دستمزد ناکافيتکم يهم در خانه، برا

را بدست آورند، خود را ممتاز در نظر  يشوند کار يکه موفق م يآن زنان

خواهند شغل آن  يکه م يشمار زنانيدن بخاطر تعداد بيرند، و از جنگيگ يم

ن ترس، يدرک ا. ترسند يدر صورت اخراج شان، بدست آورند، م ها را

کنند و از  يرا زنان، آن چنان که روسا وانمود ميار راحت است؛ زيبس

ن صورت که زنان، يکنند، به ا يآغاز م  يتيه در کل متناقض با واقعيفرض

، با وجود يزندگ ياز روزمرگ يرهائ ياز مطلق، بلکه فقط براينه بخاطر ن

کنند تا  يآورند، کار نم يهمسران شان، بکار کردن رو م يقبال کاف دستمزد

مثال کارخانه  يبرا. خود و خانواده شان، بدست آورند يبرا  ياضاف يزهايچ
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چهار ساعت  ياما برا –ک کار چهارساعت در روز را، ارائه داد ي، يرلليپ

ن يبد. "، وقت داشته باشنديکار خانگ يزنان برا" ن رو که ياز ا -دستمزد

. ت بدهنديخواهند به کار پرداخت نشده زنان در خانه، رسم يق آن ها ميطر

ق سرعت کار فوق يشان، از طر ين حد انرژيتا زنان کارگر را، تا آخر

ت ير بار مسئوليسپس از ز. العاده باال، در کارخانه، مورد استثمار قرار دهند

کنند، و  ي، شانه خالره يمارستان و غيل مهد کودک، بي، از قبياجتماع يها

در واقع، زنان . مانده بعد از کار، بگذارنديآن را بر دوش زنان، درساعات باق

 يازهاي،  نيبرآوردن حت يرا دستمزد همسر و پدر، برايکنند، ز يکار م

 . ستين يخانواده، کاف يه و اساسياول

م يسلش از همه، به تيات، بيه داران في،  سرماينيع يدر کل، در کنار فشارها

که در اصل از آموزش شان،  يميتسل. هستند يزنان نسبت به کار، متک يذهن

 يزنان همچنان در باره خود به جا. ديآ يکه در خانواده دارند، م يو نقش

. کنند يکارگر بودن، با عنوان دختران، نامزدان، همسران و مادران، فکر م

 يزيد کنند و چييخودشان را تا(سرنوشت)کنند، مقدر بود  يآن ها احساس م

دهند، که ممکن است اهداف  يرا، نه در محل کار، بلکه در خانواده تکامل م

که در آن، زنان خود را  يا يچارچوب موکد خانوادگ. ده شودي، ناميمادرزاد

  يعني.  کند يرا مياز استثمار، پذ يتيقبول هر وضع ينند؛ آن ها را برايب يم

د يکه با يا يقربان يت و استثمارش روکار در کارخانه،  در پرانتز، خشون

دهند  يد ادامه مين اميزنان به ا. م شودي، تسليبخاطر حل مشکالت خانوادگ

که هرچه زودتر که امکانش باشد، قادر خواهند بود که به کارکردن خاتمه 

. مردانشان، در تضاد است يناکاف يت دستمزدهايکه  با واقع يدهند؛ آرزوئ

کرده اند که در  يزندگ  ي، در درون ساختار خانوادگيکبعالوه  آن ها از کود

. افته انديپرورش  يفردگرائ يکارخانه، برمبنا يتجربه جمع يآن به جا

 -ند، در ارتباط با همکاران کارگرشانيآ يکه آن ها به کارخانه م يزمان

کردند نسبت به  يکه آن ها فکر م يش بسته ايد و گرايترد -مردان و زنان

گر کارگران و يآن ها، اتحاد با د يبرا. زديگر ين دارند، مرويب يايدن

، با ارتباط يکردن با آن ها، نسبت به مردان که از کودک ياحساس همبستگ

 . ار مشکل تر استيرون از خانواده، بار آمده اند، بسيگسترده تر با جهان ب

 زنان در مبارزات کارخانه

را که همسرش در  ياتما، اثر مبارزي، مستقيزن در چارچوب خانوادگ

که پول کم و کم  يدر خانه، زمان. کند ير است، احساس ميکارخانه با آن درگ

 . شود يان، با آن مواجه مين او هست که در پايتر است، ا

م ياما به او آموخته شده بود، فکر کند که؛ مبارزه در کارخانه، مبارزه مستق

ن يو چگونه، ا يه، کن کيدر باره ا يريم گيو تصم. ه کارفرما استيعل
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مبارزه فراتر از قراردادها،  يط. ش برده شود، کار مرد استيمبارزات، به پ

 ين که همبستگيت ايات عموما، از مسئولي، زنان کارگر ف0313ز يدر پائ

 يآگاه بودند و متقاعد شده بودند که آن ها، برا يليکارگران را، نشکنند خ

اره مبارزات، همواره، توسط مردان، ات در بياما تصم. جنگند يمنافع شان م

است يشود که س ين توهم حاصل نمياز ا  يلين عمل، خيا. شود يگرفته م

 يبرا. ديآ يزن م يت ماديش از همه از موقعيت مردانه است؛ اما بيک فعالي

گر را مالقات کنند، بحث کنند، مبارزه يتوانند همد يم( مردان)مثال، همسران

د کار يکه در آن محصورند، با يزنان، بخاطر نقش اما. کنند يرا سازمانده

 يبرابر يک مانع  قويقت يدر حق. مراقبت از خانه و کودکان را انجام دهند

 . است يم کار مرسوم  در خود خانواده پرولتريزن، در تقس ياسيس

زنان از مردان کارگر،  يو عمل ياسيش سيزگرايگر وجه تمايک جنبه دي

ت يک واقعيه به عنوان يآن ها ابدا با اتحاد. ه استيارتباط آن ها، با اتحاد

آن ها،  يه براياتحاد. انجام دادن ندارند يبرا ي، کاريو سازمان ياسيس

، کامال ياسيه حکومت و احزاب سيکه شب يگانه است؛ نهاديکامال ب يزيچ

از کار، در  ين که زنان عموما تجربه اين هردو بخاطر ايو ا. ده استيچيپ

ه ها، در خارج يل مداوم احزاب و اتحاديه ها ندارند و بخاطر تمايدرون اتحاد

 . است ياسيس يو رهبر يف سازمان دهينگهداشتن زنان از وظا

که در بخش  يزنان يرا برا يه، نشستيات، اتحاديمبارزات گذشته در ف يط

ه يکردند، فراخوان داد، و از آن ها دعوت کرد که اتحاد يکار م يمته فشار

از  يحل برخ ينده شان، درحضور با کارفرما برايعنوان نماها را، ب

 يعني)ش از حد يمشاغل، و سرعت ب يل طبقه بنديژه زنان؛ از قبيمشکالت و

، (توانند از مردان دورشان نگهدارند يگر نميه ها ديکه اتحاد يزهائيچ

داخل  يکه قسمت ها ير، در جائين وجود، در چند روز اخيبا ا. رنديبپذ

ت کارگرانش يکه، اکثر يشود، در بخش يولتا ساخته ميدر کارخانه ف ل،ياتومب

دهند؛ زنان کار را، بعنوان اعتراض به سرعت باال،  يل ميرا زنان تشک

 .دهد يدن بنام خود، نشان ميجنگ ين توان کاملشان را برايو ا. متوقف کردند

کارفرماها در استخدام زنان، قسمت قسمت کردن کارگران  ياسيهدف س

کنند که مشاغل  يد، کارگران مرد، زنان کارگر را سرزنش مين ديبا ا. ستا

از  ياريست که کارفرما، در بسين يقت تصادفيدر حق. آن ها را، ربوده اند

که بازهم  يو زنان را در مشاغل. کند ين مردان ميگزيمشاغل، زنان را جا

تقال زنان مثال؛ ان يبرا. دهد يشان مشکل تر است، قرار م ياز مشاغل قبل

ا يپرس اندازه کوچک و متوسط، به نوع بزرک آن،  يکارگر از دستگاه ها

که در  ييبه کارخانه ها( که در داخل شهر قرار دارد) يرافورياز کارخانه م

آنان  يرا برا ين قرار دارند، مشکالت حمل و نقل بزرگتريخارج از تور
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ند که در مقابله کن ياما همه کارگران، زنان را سرزنش م. آورد يش ميپ

دن يجنگ يبرا يکمتر يمردد هستند و توانائ يليشان، خيکردن با کارفرماها

ن رخ ي، ايکه زنان با مردان مخلوط هستند، در موارد متعدد يدر جائ. دارند

تم و يق گردن نهادن به ريداده است که آن ها اتحاد کارگران را، از طر

ط که توسط برادران ين شراياه يط کار، بدون مشارکت در مبارزات عليشرا

 . شکنند يشان آغاز شده بود، م

که به ضرر  يوه ايتواند به ش ين مردان و زنان کارگر، ميط حاضر بيشرا 

 .کارفرما باشد، حل شود

 يو برا. شوند يزنان در کارخانه، از کنترل پدران و همسران شان، رها م

با برادران  ير تساوط کارشان، بنام خودشان، و ديدن با مشکالت شرايجنگ

ن مکان يتواند، اول يزنان، کارخانه م يبرا. شوند يکارگرشان، توانا م

گران، بعنوان مشکالت يکه آنان به مشکالت د يمکان. شدن، باشد ياجتماع

دن، در کنار برادران شان يجنگ يو دانش ضرور. دهند يت ميخودشان، هو

 .کنند يهمان موضوعات ، کسب م يرا، برا

 يکه مردان انجام م يشتر با کاريدهند که هرچه ب يرا انجام م يرزنان کا

دهند،  يص مياکنون مردان و زنان کارگر، تشخ. کسان استيداده اند، 

انجام کار مشابه، نسبت  يبرا ينامعقول است که بتوان به زنان دستمزد کمتر

 دانند که زنان در انجام انواع يمردان کارگر م. به مردان پرداخته شود

ن زنان، تا ينند که ايب ين ميبا وجود ا. دارند يکمتر ياز کار، توانائ يخاص

فهمند که هردو  ين آن ها ميبنابرا. کنند يشان، کار م يسر حد توان جسمان

ن يکه اکنون ب يبحث. رنديگ يمورد استثمار قرار م يجنس، به تساو

ابد، ي يزنان، تکامل م ين برايپائ يکارگران، در باره مشکل دستمزدها

ش يمشاغل را، پ ياز هرنوع  طبقه بند يريجلوگ يدن، برايضرورت جنگ

 .   آورد يم

ره يو غ ين که بار مشکالت کودکان، کارخانگيقا بخاطر ايباالخره زنان دق

ط يمربوط به  شرا يش از مردان، موضوع هايدوششان است، هنوز ب يرو

 .، هستندياسيس يا، در بحث هايپرولتار ياجتماع
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 سمياليسوس و زن :زنان مساله

اثر " سمياليزن و سوس" ازکتاب  ييد برگردان بخش هايخوان يکه م يمطلب

مختلف  ين مطلب از بخش هايا. ، است(August Bebel)آگوست ببل

سه . ن آن ها برقرار باشديشده ارتباط ب يده ، اما سعين کتاب انتخاب گرديا

و " ازدواج به مثابه شغل"، "يتيجنس يزن به عنوان هست"  موضوع

و " زن درزمان حال"، از فصل دوم کتاب به نام "يازدواج پرولتر"

کردن  يستياليسوس"ازفصل چهارم تحت عنوان " ندهيزن درآ"موضوع 

درهانوفر، آلمان به چاپ  0310ن کتاب درسال يا. ، انتخاب شده است"جامعه

د کتاب يفرت، که به چاپ جديکا زايکتاب، مون ي درمقدمه.  ده استيرس

ن ياول يش برايسم حدود صدسال پياليزن و سوس: " سدينو يهمت گماشته، م

نده به يآ: ان بردير به پايز يببل کتابش را با جمله . افتيبار انتشار 

است، که درخط اول کارگر و زن قرار  ين معنين بديا. سم تعلق داردياليسوس

 ."دارند

 يتيجنسي هست عنوان هب زن

 ميل جنسي

اول مرد . در دنياي بورژوايي، زن به عنوان جنس دوم درجه بندي شده است

اين درجه بندي يک رابطه ي سلسله مراتبي تقريبا غير قابل . و بعد اوست

تغيير را با خود به هم راه دارد، مثل آن چه که درزمان قديم در رابطه با تيره 

وابطي که با تکامل کموننيسم اوليه دچار تغير شد و ر. ي ماردي شاهد بوديم

 (0 .در اولين گام از تغير خود به سلطه ي مالکيت خصوصي منجر گرديد

افالطون از خدايان به خاطر هشت عمل نيکي که به او ارزاني کرده بودند، 

اولين عمل نيکي که افالطون بدان توجه مي کند، اين است که . تشکر مي کرد

اما دومين عمل نيک اين است، که او را . ا آزاد و نه برده آفريدندآن ها او ر

شبيه چنين طر فکري در نيايش صبح گاهي . مرد و نه زن به دنيا آوردند

آقاي ما و . خدايا پرستش مي کنيم تو را»: مردان يهود نيز مشاهده مي شود

ارت درنيايش زنان يهود، عب« .آقاي همه ي جهان را، که مرا زن نيافريدي
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ي که مرا بر پايه . . . » : مي شودآخر با مضموني متقاوت به صورت بيان 

 «.عاليقت ايجاد کرده اي

مساله ي جنسيت، شديد تر ازآن چه دربيان افاطون و  درک تبعيض آميز از

بر اساس آن چه که به طور . نيايش يهوديان منعکس است، قابل تصور نيست

درزبان . مرد، انسان واقعي است مکرر در انجيل تصريح شده است، فقط

هاي انگليسي و فرانسوي، براي انسان و مرد از کلمه ي واحدي استفاده مي 

زن تا . اگر از مردم صحبت مي کنيم، قاعدتا تنها به مردان مي انديشيم. شود

حدي قابل چشم پوشي است و دربيش تر موارد، اين مرد است که فرمانده ي 

 .اوست

تا چنين درکي دارد و اکثريت جهان زنانه نيز تاکنون اين دنياي مردانه، قاعد

دراين منظر . وضعيت را به عنوان سرنوشت مقدر خويش پذيرا شده است

ستم کشي » : فکري، فرو دست بودن زنان حتا بدون توجه به اين مساله که 

. ، موضوعي مفروض تلقي شده است«زن به خاطر کارگر بودن او است

لکيت خصوصي، به عنوان هستي جنيستي مطرح هستي زن در جهان ما

براي او درهر گام و هر گذر، موانعي وجود دارد که مرد آن ها را . است

بسياري از حقوقي که براي مرد مجاز . نمي شناسد و يا با آن ها مواجه نيست

حقوق اجتماعي و آزادي : اين ها عبارتند از. هستند، براي زنان منع شده اند

مرد از آن ها لذت مي برد، اما اگر از جانب زن مورد هاي متعددي که 

 .استفاده قرار بگيرد، خطا و جنايت محسوب مي شود

گفتنش مشکل است، اما . زن از هستي اجتماعي و جنسي خود در رنج است

بدين خاطر، اين . درهر دو زمينه، و در اغلب موارد، او رنج مي کشد

کاش مرد به دنيا مي آمدند، قابل آرزوي بسياري از زنان که آرزو مي کنند 

 .فهم است

در ميان همه اميال طبيعي انسان، ميل به خوردن و زنده ماندن دردرجه ي 

ميل جنسيب اما قوي ترين ميل است، کشش است . اول اهميت قرار قرار دارد

. است« بيان نيازهاي زيندگي» که نژاد را توليد و تکثير مي کند، ساده ترين

نسان به گونه اي زبيعي و عمقي موجود است و ارضاي آن اين کشش درهر ا

پس از رسيدن به سن بلوغ، شرط اساسي براي سالمت جسمي و رواني 

 :لوتر حق دارد اگر مي گويد. است

آن کس که مي خواهد مانع ارضاي ميل زيبعي و به آن چه که زبيعت مي » 

ند؛ زيرا که او خواهد و بايد باشد، اجازه ي عمل ندهد، باژگونه عمل مي ک

هستي طبيعي را نفي مي کند، مي خواهد که آتش نسوزاند، آب تر نکند، 

اين کلمات بايد بر سنگ بناي کليساهاي ما  «.انسان نخورد، نياشامد و نخوابد

وعظ   ودهلدر آن جاهايي که چنين سرسختانه عليه گوشت گناه آ. حک گردد
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از دوست داشتن را در مي شود، هيچ پزشک و روان شناسي نمي تواند ني

 .انسان اين چنين خوب و گويا توصيف کند

فرماني است پيرامون وظيفه اي که . اين کشش، منشور طبيعت آدمي است

يچ بخشي هبايد انجام دهد، تا خود را به شيوه اي طبيعي و سالم رشد دهد؛ تا 

از ارگانيسم حياتي خود را ضايع نسازد؛ تا از پاسخ به تمايالت طبيعي 

ويش خودداري نکند؛ و هر عضوي از اندام، نقشي را که طبيعت برايش خ

انسان با جريمه کردن ارگانيسم خويش آسيب مي . مقرر کرده است انجام دهد

قوانين رشد جسمي انسان بايد مانند قوانين رشد رواني مورد مطالعه . بيند

اعمال رواني روزمره ي انسان به وضعيت . قرار گيرد و پيگيري شود

ارگانيسم جسيمي اش بستگي دارد و سالمت کامل هر دو به طور مرتبط به 

هم ديگر وابسته است؛ آن سان که اشکال دريکي، ديگري را متاثر مي سازد 

نيازهاي موسوم به حيواني، از آن چه که يازيهاي .و توليد اشکال مي نمايد

عي اين هر دو حاصل فعاليت طبي. روحي ناميده مي شوند، جدا نيستند

اين امر براي زن به همان گونه است . ارگانيسم بدن انسانند و از هم متاثرند

 .که براي مرد

نتيجه آن که، شناخت ويژگي هاي اندام جنسي هم مثل اندام هاي ديگر 

) ضروري است و انسان درمراقبت جسم خود همان توجه را بايد اعمال کند

درآدمي موجودند و بخش اساسي اندام ها و اميالي که (. مانند ساير اندام ها

طبيعت اش را تشکيل مي دهند، دوره هايي از زندنگي وي را زير سيطره ي 

اين کشش ها نبايد اموري مرموز، خطاهايي شرم آور . نفوذ خويش مي گيرند

دانش روان شناسي، فيزيولوژي انساني . و يا تمايالتي جاهالنه به حساب آيند

چه درمورد مردان و چه در  –يسم بدن و کارکرد بخش هاي مختلف ارگان

بايد به عنوان يکي از شعبات دانش انساني نقشي مهم و  –رابطه با زنان 

در آن صورت است، که انسان با شناهت دقيق از . فراگير احراز نمايند

طبيعت جسمي اش، بسياري از روابط زندگي را به نحوي متفاوت با حال مي 

دردرون همه ي خانواده ها، وضعيت نامطلوبي  در جامعه کنوني، تقريبا. بيند

دانش . قابل مشاهده است، که با ترسيب مقدس به سکوت سپرده مي شود

درتمامي قلمروه به عنوان فضيلت، به عنوان مطلوب ترين و زيباترين هدف 

انساني مورد اعتبار و ارج است؛ اما در باره ي آن مواردي که با هستي و 

ما و با اساس تکامل اجتماعي ما در رابطه ي سالمت و امنيت ويژه ي 

 :کانت مي گويد! تنگاتنگ قرار مي گيرد، مساله باژگونه ديده مي شود

يک . مرد و زن در آغاز با نهم، همگان يا کل بشريت را تکوين مي کنند» 

 «.جنس، جنس ديگر را تکميل مي کند
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ال زندگي و ميل جنسي، کامل ترين بيان امي»  :شوپنهاور اظهار مي دارد

 «.ي اميال انسان استنقطه ي تکامل همه

ميل جنسي از قالبي » : ها تصريح کرده است کهتر از اينبودا نيز خيلي پيش

تر تر است، از شعله داغکند، قويهاي وحشي را رام ميکه انسان با آن فيل

 «.شوداست، تيري است که در روح بشر خليده مي

ي از چنين نقش و مکاني برخوردار است، وقتي که عواطف و اميال جنس

جاي تعجبي نيست که عدم ارضاي آن درسنين بلوغ، غالبا بر زندگي عصبي 

ها را به سمت و برکل ارگانيسم هر دو جنس تاثير بگذارد؛ به نحوي که آن

البته ميل . اختالالت شديد، انحراف و احتماال حتا به جنون و خودکشي براند

ها به يک سان نشان نمي موجودات يا همه ي انسان يجنسي خود را درهمه

_ توان آن را از طريق پرورش و تسلط بر خويشتن عالوه  بر اين، مي. دهد

ها، خواندن متون سکسي به خصوص اجتناب از تحريکات ناشي از سرگرمي

تر از درمحموع، تحريک پذيري در زنان کم. به مهار درآورد_ و الکليسم 

حتا بعضا در زنان تنفري نسبت به عمل جنسي . ده استمردان قابل مشاه

هاي جسمي و شود، اما نمود آن چندان نيست و بايد درکنار تواناييايجاد مي

   .رواني هدايت گردد

-توان فهميد، که چگونه در مجموع اميال و نشانهبا کند و کاو اين نکات مي

ن اميال و عواطف هاي زندگي خورد را با جنسيت سکه مي زنند و چگونه اي

-هم در پرورش بدني، هم در شکل اندام، و هم درشخصيت انساني ظاهر مي

کنيم، با مرد بودن و به همان تا آن جا که از انسان سالم صحبت مي. شوند

در هر يک از اين دو حالت، جنسيت به . گونه با زن بودن سر و کار داريم

» در اثرش (  Kelenke) کلنکه. نيرومندترين شکل خود ظاهر شده است

-زندگي زناشويي نزد انسان»  :، چنين اظهار مي دارد«زن به عنوان همسر

ي تعقل و اصول هاي پاي بند اخالق، آميخته با اجبار است و زير سلطه

گردد؛ اما باالترين حد آزادي هم امکان ريزي ميشود يا پياخالقي ديکته مي

بشر، آن چه را که طبيعت در  هشدارهاي اکيد براي حفظ نوع« .پذير نيست

هر دو جنس به عنوان امري عادي به وديعه گذاشته است، کامال مسکوت مي 

کنند، که سرکوب غرايز طبيعي توسط زنان اين هشدارها فراموش مي. گذارد

کنند، فراموش مي. ي مقاومت نيستي عزم آزادانهو مردان تندرست، نشانه

واقعيت امر اين .آزادي اراده توصيف شودتواند به عنوان که خودفريبي نمي

گونه است، که در اين گونه موارد زير فشار مانع يا موانع اجتماعي، يک حق 

شود؛ سالمت اندام ي عادي انساني به تنگنا کشيده ميطبيعي يا يک غريزه

رسد؛ به رشد طبيعي لطمه زده مختل مي گردد؛ به کل ارگانيسم آسيب مي

همه به شکل و . شودهاي جنسي ميبروز ناهنجاري شود؛ و لذا، موجبمي
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گردد و با درهم شکستن اعصاب، هم به محتواي وجود آدني فشار وارد مي

اي که در به گونه. موجب حالت هاي بيمارگونه در روح و جسم مي شود

و چون تضاد جنسي . شودشکل و شخصيت، مرد، زنانه و زن، مردانه مي

ماند و به تکميل است، انسان يک سويه باقي مي درمسير طبيعي قرار نگرفته

   «.اش دست نمي يابدي اوج هستيخود، به نقطه

آموزش اخالقي جوانان در رابطه با » دکتر اليزابت بلک ول در اثرش 

ميل جنسي، شرط ضروري براي زندگي و براي ساختن »  :گويدمي« سکس

اين غريزه رشد .  . .ترين نيرو در طبيعت بشري است قوي. جامعه است

ي نيافته است و اين امر به هيچ وجه معقول و منطقي نيست؛ اما با وجود همه

ها؛ تمايالت مذکور اجتناب ناپذير و محافظي طبيعي دربرابر هر امکان اين

 (3 .يي استنابودي

رسد و توصيه دراين ميان لوتر عمل گرا سريعا با اندرزهاي مثبت سر مي

 :کندمي

هد نورزد، سعي مي کند که به آن دست يابد و موفق به انجام آن کسي که ز» 

وقتي پسري . يازدشود و با توکل به خداوند به سوي زناشويي دست ميمي

شود، اين ها هم سالم و هم ساله مي 02يا  03اي ساله و دوشيزه 31حداکثر 

ن شاها و کودکانبه آن. کندها مراقبت ميزرنگ هستند و خداوند از آن

-شان را مي آفريند، خودش هم روزيها را ميخداوند بچه. دهدروزي مي

 ( 2".دهد

پيروي از پندهاي خوب لوتر، متاسفانه براي روابط اجتماعي ما غير ممکن 

ي مسيحي، هيچ کدام هيچ رغبتي به فهم نه دولت مسيحي و نه جامعه. است

دانش انساني هم با  .ي روزي کودکان ندارنداثرات اعتماد به خدا در باره

اميالي  –ي لوتر مبني بر اين که انسان بايد بتواند اميالش را نظرات فيلسوفانه

به شيوه هاي طبيعي ارضا کند،  -شان گره خورده است که با عاليق دروني

بله اين منطبق بر هستي آدمي است؛ اما ارضاي اين عاليق . موافق است

هاي مبتني بر آن غير ممکن داوري طبيعي توسط شرايط اجتماعي و يا پيش

. شودگردد و در اين گذر، آدمي از تکامل آزاد خستي خود باز داشته ميمي

آن ها مي توانند . ي چگونگي پيامدهاي آن، پزشکان ما اطالع درانددر باره

ها، مراکز بيماران رواني، ها را از روي اسناد کار بيمارستانوجود اين پيامد

مي توانند از هزاران زندگي خانوادگي منهدم شده . يح دهندها توضو زندان

 : دارداي بيان ميدر يک متن منتشر شده در اليپزيک، نويسنده. صحبت کنند

ميل جنسي، نه اخالقي است و نه غيراخالقي، فقط امري طبيعي است، مثل » 

ا ي مداند؛ اما جامعهگرسنگي و تشنگي و اين که طبيعت چيزي از اخالق نمي

 (0  «.از درک اين جمالت، بسيار دور است
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 ازدواج به مثابه شغل

بدين جهت، کسي که . ي ارکان دولت هستندازدواج و خانواده در زمره» 

ازدواج و خانواده را مورد حمله قرار دهد، هم به جامعه و هم به دولت حمله 

گونه  همان. زننداين جمالت را مدافعان نظم موجود فرياد مي« .کرده است

ي يکتا همسري، راه برون رفتي براي که صريحا نشان داده شد، خانواده

اين شکل خانواده به طور . تنسيق ارث و مالکيت بورژوايي است

ي بورژوايي است؛ اما اين که ترين ارکان جامعهانکارناپذيري، يکي از مهم

ت يا نه، ي انساني هماهنگ اسآيا با نيازهاي طبيعي و تکامل سالم يک جامعه

خواهيم نشان دهيم که ازدواج متکي بر محتواي ما مي. سئوال ديگري است

هاي زيادي را با خود مالکيت بورژوايي، بيش و کم اجباري است و ناروشني

ها صعب الحصول و يا اصال در اين نوع ازدواج، هدف. به هم راه دارد

دهيم اين ازدواج خواهيم نشان عالوه براين، ما مي  .غيرقابل حصول هستند

ها نفر غير امري است، که براي ميليون. رير فشار يک نظم اجتماعي است

خواهيم نشان دهيم ازدواج کنوني به هيچ وجه متکي بر مي. قابل حصول است

کنند، هايش ادعا ميهايي که تحسين کنندهآزادي انتخاب، عشق يا شاخص

 .باشدا طبيعت انسان نميشود، همگن بنيست و برخالف آن چه که جنجال مي

ازدواج يک » : گويددر رابطه با ازدواج امروزي، جان استوات ميل مي

به نظر کانت، « .شناسدقانون آن را اين گونه مي. عمل واقعا جسماني است

تکامل سالم . ي نوع بشرندمرد و زن قبل از هرچيز موجد نسل و پديد آورنده

ي ارضاي غريزه. ا متکي استجنسيت بشري، بر ارتباط طبيعي جنس ه

اما . جنسي براي تکامل جسماني و روحي مرد و هم چنين زن ضروري است

اش ترين غريزهانسان، حيوان نيست و بنابراين براي او ارضاي کامل قوي

اش در او مايل است تمايالت روحي. تنها به معني ارضاي جسمي نمي باشد

از آن جا که . اط تامين و ارضا شوداش، دراين ارتبهماهنگي با هستي انساني

شرايط الزم براي اين ارضا موجود نيست، بنابراين اختالط جنسي مکانيکي 

گردد؛ پديده اي که فاقد بار اخالقي جايگزين ارتباط طبيعي و آزاد انساني مي

هاي دوسويه عاطفي و اند، که کششهاي کامل و بالغ مشتاقانسان. است

ابط جنسي نيز اعمال شود و نتايج آن به صورت انساني زن و مرد در رو

معضل اساسي اين است،   ( 3.اي شکوفنده و حيات آفرين گسترش يابدرابطه

هاي بي ي امروزي براي جفتهايي در جامعهکه مکان تحقق چنين خواست

. شمار موجود نيست و فقدان همين امکان است که وارنهاگن و

 :تا بنويسد را واداشت( Varnhagen. V.Ens)انس
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گذرد، خواه به عنوان عقد ازدواج و خواه آن چه در جلوي چشمان ما مي» 

 به

ي پاک انساني را صورت فسخ و لغو آن، به هيچ وجه تصوير يک رابطه 

ي عشق و کشش و عاليق عاطفي ازدواجي که بايد بر پيايه. منعکس نمي کند

ا و تنظيمات ديگري که ي نفوذ عوامل و معيارهاستوار باشد، در زير سيطره

اي که به گونه. تر بدان اشاره شد، براي ما مبتذل و تحقير آميز شده استپيش

ي تعمق در چند و چون آن، ما را با گفتار مشعشع فريدريش شلگل در قطعه

ها، با هم  ي ازدواجتقريبا همه: کندهم صدا مي Atehnaums معروف

اي موارد ها ازدواج ها در پارهي اينبا همه. زندگي کردن يک جفت است

هايي به خاطر دست يابي به يک ازدواج واقعي کوششي موقتي يا وصلت

ازدواجي منطبق بر هستي طبيعي انساني و در پاسخ به ملزومات . است

تري هاي هر چه بيشروحي و اجتماعي نوع بشر، که بايد از وراي آن انسان

 «.با هم يکي شوند

شادي ناشي از داشتن . کردي است، که کانت فکر مياين درست همان مفهوم

ها، ارتباط عشقي دو انسان را تداوم مي اوالد و وظيفه مند بودن درمقابل آن

اند بايد براي خودشان دقيقا ي ورود به اين رابطهدو انساني که آماده. بخشد

اي را دارا هستتند؟ هاي الزم چنين رابطهروشن سازند که آيا پيش شرط

هاي منافي اختيار و از اب اين پرسش بايد بدون تاثيرپذيري از مالکجو

ي عاليق ديگر ي آزاد داده شود؛ اما اين امر تنها مي تواند با عدم مداخلهاراده

ي اين رابطه، يعني ارضاي منظور عاليقي است که اهداف ويژه. انجام پذيرد

اين شرايط در . غرايز طبيعي و توليد نسل، را زير فشار قرار مي دهند

اين برداشت که ازدواج هاي جاري، . ي امروزي عموما موجود نيستجامعه

از تحقق اهداف واقعي خود خيلي دورند و به همين خاطر منصفانه نيستند، به 

تر مودد دهد که بايد شکل مطلوب و انساني ازدواج را بيشما هشدار مي

ر مجموع براساس ضوابطي که ها داين که چه تعداد ازدواج. تعمق قرار دهيم

اند ازدواج شان ها مايل ازدواج کننده. اند معلوم نيستگفتيم صورت پذيرفته

در برابر دنيا به نحوي ديگر غير از آن چه که در واقعيت است، نمايانده 

شود که مانند آن را در هيچ در اين جا حالتي از چاپلوسي برقرار مي. شود

ي سياسي اين جامعه دولت نماينده. توان بازشناختي تاريخي ماقبل نميدوره

ها، آنست که جامعه ي اينپيامد همه. اي به تحقيق در اين باره نداردهم عالقه

حداکثر چيزي که دولت در . در يک ناروشني قابل تامل فرونشسته است

کند، باز هم بر هيچ معيار رابطه با ازدواج کارمندان و کارکنانش دنبال مي

 .* مون اين که ازدواج چگونه بايد باشد مبتني نيستيپيرا
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اي باشد، که دو انسان با عشقي متقابل را به هم اردواج بايد چنان رابطه

اما در حال حاضر، اين . تا به هدف طبيعي شان دست يابند. مربوط سازد

تعداد زيادي از زنان، ازدواج را . انگيزه تنها در موارد نادري موجود است

. ه يک نهاد تاميني که بايد به هر قيمتي در آن وارد شد، مي بينندبه مثاب

-برعکس، بخش بزرگي از جهان مردان، ازدواج را به مثابه معامله نگاه مي

سنجند و هايش را براي خود ميکنند؛ از نقطه نظر مادي، سود و زيان

ه هاي کوچک و خودخواهانه هيچ تعيين کنندبرايشان محرک. کنندمحاسبه مي

-ها و مشکالت زيادي را پديد مياما واقعيت مادي زندگي، مزاحمت. نيست

توانند به تحقق انتظاراتي آورد که ازدواج کنندگان فقط در موارد نادري مي

طبيعي است که بايد ازدواج به هر . که شور و شوقش را دارند، اميدوار باشند

اج چنين ازدو. دو زوج، يک زندگي مشترک رضايت بخش ارزاني کند

کند، که در کنار عشق متقابل و هم دلي، بايد اطمينان به تامين اقتضا مي

زندگي و وجود معيارهايي براي ضمانت زندگي مناسب خود و فرزندان شان 

ي سخت در رابطه با اين واقعيت، نگراني زياد و مبارزه. نيز موجود باشد

نگراني . يي استاولين منخ بر تابوت رضامندي و خوش بختي زندگي زناشو

. سازدتر متاثر ميشود، زندگي مشترک را بيشتر مياما هر چه بزرگ

او با . بردزايد، لذت مي اي که گاوش برايش ميدهقان از هر گوساله

شمارد و با دهد، ميخشنودي، تعداد نرهايي را که خوک مادر به او مي

ن حال اما در هما. کندرضايت نتيجه را براي همسايگانش گزارش مي

شود، اگر زنش براي او به رقم بچه هايش، بچه هايي که او فکر غمگين مي

و اجازه نيست بيش از اين  –کند بدون نگراني زياد بتواند پرورش دهد مي

دردبارتر آنست، اگر نوزاد بدبختي بياورد و دختر به دنيا . بيفزايد –باشد 

 .بيايد

 **ازدواج پرولتري

اصوال کارگر . دواج به خاطر پول، تقريبا ناشناخته استدر طبقات پائيني، از

تواند فاقد کند؛ اما در اين جا نيز ازدواج نميبه خاطر تمايلش ازدواج مي

ها و زحمات ثروت مندان پر بچه در مراقبت. عوامل مخل و مخرب نباشد

شان را شان موفق هستند و اغلب خطرات سالمتي بچه هايهايپرورش بچه

ها و مرگ و ميرها اما، ميهمان اغلب حاضر خانواده بيماري. نندکرفع مي

رساند و به مقدار بيکاري، فقر را به منتها درجه مي. هاي کارگري است

دهد، يا حتي براي مدتي او را کامال زيادي درآمد کارگران را کاهش مي

کنند، به کارگيري هاي تجاري و صنعتي او را بيکار ميبخش. کندغارت مي

هاي جديد و يا متدهاي جديد کار، او را به عنوان مازاد به خيابان پرت ماشين

هاي ها با قراردادهاي نامناسب تجاري و گمرکي، اعمال مالياتجنگ. مي کند
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غيرمستقيم جديد، و مقررات جمعي از طرف کارفرما، اعتماد او به کار و 

اين حوادث، . ساندرسازد و يا بشدت آسيب مياش را نابود ميتمامي هستي

تر دهند و در زماني کم و بيش طوالنيعنقريب يکي بعد از ديگري، رخ مي

و کارگر در اين راستا به . اندازندي بيکاري مييا کوتاه تر او را به ورطه

او زير فشار اين شرايط، همواره موجوديتي . شودانساني گرسنه تبديل مي

. کندو رضايت را از او تاراج مي چنين سرنوشتي احساس امنيت. ناامن دارد

. پيچداين وضعيت، مقدم برهمه، زندگي و درون خانه کارگر را درهم مي

-شود، که استطاعت ارضايهمواره نياز به چيزهاي ضروري احساس مي

پيامد اين روند، . آيدشان وجود ندارد؛ پس الجرم، دعوا و مرافعه به دنبال مي

در بسياري از خانواده ها، مرد و زن . ه استاز هم پاشيدن ازدواج و خانواد

شوند و يا به دست روند و کودکان يا به حال خود رها ميهردو سر کار مي

ي خود نيازمند پرورش و تري که آنان نيز به نوبهخواهر و برادر بزرگ

موقع نهار، اگر والدين وقتي داشته باشند و . شوندمراقبت هستند، سپرده مي

اي را به نه سربزنند، به طور بسيار شتابناک غذاي غالبا فقيرانهبتوانند به خا

کنند؛ چيزي که در هزاران مورد به خاطر شان فرو ميهايشکم خود و بچه

عصر . دوري محل کار از خانه و کوتاه بودن وقت نهار، امکان پذير نيست

 .گردندميهم هر دو خسته و فرسوده به خانه بر

ي يک زندگي خانوادگي دوستانه و شيرين است، هبرخالف آن چه که الزم

ي تنگ و ناسالم، غالبا فاقد هوا و نور الزم، فاقد در اين جا با يک خانه

امکانات آرامش و آسايش، جايي براي حالوت زندگي و ابراز عواطف و 

آور رشد  ي مسکن با وضعيت رعبنياز فزاينده. ماندورزي باقي نميعشق

ي خود ترين صفحات نظم اجتماعي ماست، که به نوبه ز سياهاش، يکي ايابنده

. هاستهاي ناشايسته و وقوع جنايتهاي بي شمار، عادتموجد بدبختي

پذيرد، ي کوششي که در جهت حل آن صورت ميمشکل مسکن با وجود همه

-همواره اقشار بيش. گرددتر ميهر سال در شهرها و مناطق صنعتي، عظيم

کارکنان حرف کوچک، کارمندان، معلمان، دکان : کنندميتري آن را لمس 

 .داران کوچک و غيره

او بايد کارهاي . آيدزن کارگر، عصرهنگام، خسته و با عجله به خانه مي

-سپس ، زن مي. شوندها با عجله به تخت برده ميبچه. زيادي را انجام دهد

صت هر نوع او فر. کندکاري مينشيند و تا پاسي از شب خياطي و وصله

-مرد اغلب چيزي نمي. دهدمصاحبت ضروري و يک رنگي را از دست مي

و در نتيجه، به سرعت چيزهاي کمي که . داندتر ميداند و زن از او هم کم

رود، تا در آن جا مرد به قمارخانه مي. کشدبراي گفتن به هم دارند، ته مي

اما اين خيلي کم است و  نوشد؛او مي. آرامشي را که در خانه فاقد است، بيابد
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تحت اين شرايط . تري دارداو براي سرحال آمدن، نياز به نوشيدن خيلي بيش

اين مساله .) شودبازد و دردي بر دردهايش اضافه ميروحي، او بازي را مي

تر او هرچه که بيش.( گيرددر ميان اقشار باالتر جامعه هم قربانيان زيادي مي

اما در اين وضعيت، زن در خانه . دهدست ميتر از دنوشد، باز بيشمي

برايش هيچ . او بايد مثل حيوان بارکش کار کند. ورزداست و کينه مينشسته

-کند، او ميمرد خيلي خوب عمل مي. وقت استراحت و بهبودي وجود ندارد

 –به دليل اين که مرد به دنيا آمده  –تواند از نوعي آزادي که به طور اتفاقي 

گردد و زن عنان تحمل اين گونه است که ناهماهنگي پديدار مي. داستفاده کن

او عصر خسته و کوفته از کار روزانه به خانه برگشته . دهدرا از دست مي

است، دنبال نوعي شادي و روزبهي است، آن هم در حالي که وضعيت مالي 

ا ب. شودتر ميکند و فقر و بدبختي دو برابر بزرگخانواده دائما سقوط مي

 !کنيمزندگي مي« بهترين دنيا » شود که ما در ها، گفته ميي اينوجود همه

حتا زمان . شوندتر ميهاي کارگري به طور دائم ويرانبدين طريق، خانواده

کارگر را به . آزمايدهاي کارگري مياش را روي ازدواجکار، تاثير پاشنده

ند، اوقات فراغت را از وي کنها مجبور ميها و اضافه کاريشنبهکار در يک

داده، ي خويش اختصاصبرند، و ساعاتي را که وي به خانوادهبه غارت مي

شمار، کارگر تمام ساعات روز را در محل در موارد بي. سازندضايع مي

ماند و وقت استراحت نهار يا رفتن به خانه برايش امري غيرممکن کار مي

ها در خوابي عميق هستند، ي که بچهخيزد، زماناو صبح زود برمي. گرددمي

) اگر کودکان در همان وضعيت صبح. گرددو عصر ديروقت به خانه برمي

هزاران کارگر، به ويژه . گرددباشند، به کنار اجاق برمي( م.در خواب

ي خود تر در مناطق دور از خانهکارگران ساختماني، در شهرهاي بزرگ

آنان فقط در پايان . برندخانواده به سر ميکنند و تمام هفته را دور از کار مي

در چنين وضعيتي، زندگي خانوادگي بيش از . گردندهفته به خانه باز مي

هاي پارچه بافي، يعني جاهايي رود؛ به ويژه در کارخانههميشه از دست مي

هاي ارزان هاي ريسندگي با دستکه هزاران دستگاه بافندگي بخاري و ماشين

 .افتندبه کار ميزنان و کودکان 

زن و کودک . آيداين جا، آن چه در باال پيرامون مردان گفتيم، به سرزنان مي

ماند در خانه مي –شده بيکار و نان بريده –روند و چه بسا مرد به کارخانه مي

ي کمنيتز، زنان زيادي را با اين در منطقه. دهدو کارهاي خانه را انجام مي

کنند؛ زيرا زناني که فقط در زمستان کار مي. دتوان مشاهده کروضعيت مي

شان به عنوان کارگران يدي، بنا، نجار و غيره، در زمستان اغلب يا مردان

در ساير مناطق، زنان . درآمد کمي دارند و يا اصال هيچ درآمدي ندارند
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اغلب . ها در جستجوي کار هستندها در کارخانهکارگران ساختماني، زمستان

 ( 1 .کندکه به خاطر غيبت زن، مرد خانه را اداره مي آيد،پيش مي

-داري، تمامي شرارتي سريع سرمايهدر امريکاي شمالي، جايي که توسعه"

-هاي ممالک صنعتي اروپايي را يک جا در ابعادي بسيار وسيع بازتوليد مي

در آن . استکند، محل سکونا اين کارگران به اسم و رسم خاصي شهرت يافته

 –کنند ها فقط زنان کار ميسهرهايي که در آن –هاي صنعتي مکان جا، اين

 ( 2 ."نامندمانند، شهرهاي زنان ميرا به خاطر اين که مردان در خانه مي

ي جهات در حال اي در همهامروزه، پذيرش زنان در همه مشاغل حرفه

ي بوزژوايي باالترين شناخت را از قوانين کسب سود جامعه. گسترش است

تر است؛ زيرا در اي براي استثماز هرچه عميقدر اين جا، زن سوژه. اردد

تر و قانع تر تسليم شرايط کار و تر، منضبطمقايسه با مردان خود را مطيع

اين گونه است، که تعداد مشاغل و انواع   ( 3 .کندي توليد سود ميرابطه

-ه و بهبود ماشينتوسع. يابدهاي مرتبط با کارگران هرساله افزايش ميحرفه

تر تقسيم کار، تر و بيشي بيشي کار از طريق توسعهها، ساده شدن پروسه

داران در بين خودشان و در بازار جهاني،رقابت ي سرمايهرقابت فزاينده

هاي به کارگيري نيروي کار زنان را جاري بين کشورهاي صنعتي، زمينه

ي جوامع صنعتي راي همهاين پديده اي است که ب. دهدهمواره نگسترش مي

تر در يابد، آنان بيشهرقدر شمار کارگران زن افزايش مي. مشترک است

-شماري در گزارشاظهارات بي. گردندنقش رقباي کارگران مرد ظاهر مي

ي اشتغال به هاي آماري در بارههاي بازرسان کارخانه و همين طور در داده

 . کندکار زنان، اين مساله را تاييد مي

بدترين موقعيت کاري دامن گير زنان در قلمروهايي از کار و توليد قابل 

ها زنان داراي اکثريت هستند؛ براي مثال، صنايع است، که در آنمشاهده

هاي شغلي که زنان، کار را نه در پوشاک و لباس به ويژه در آن شاخه

تحقيقات  .دهندي خويش براي کارفرما انجام ميکارگاه، بل که در درون خانه

هاي پوشاک و در ي وضعيت زنان کارگر در کارخانهانجام شده در باره

ها زنان داراي اکثريت هستند؛ براي است، که در آنهاي لباس آمادهشعبه

هاي شغلي که زنان، کار را مثال، صنايع پوشاک و لباس به ويژه در آن شاخه

. دهندفرما انجام ميي خويش براي کارنه در کارگاه، بل که در درون خانه

هاي پوشاک و ي وضعيت زنان کارگر در کارخانهتحقيقات انجام شده در باره

توسط مجلس سناي آلمان تهيه  0221هاي لباس آماده، که در سال در شعبه

اين تحقيقات مبين . سازدبار زنان را آشکار ميگرديد، وضعين مزدي تاسف

درآمد جانبي، بدن خود را نيز شوند براي آن است، که زنان مجبيور مي

 .واگذار کنند و دست به خودفروشي بزنند
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بودن مسحيت  دولت مسيحي، بسيار بيهوده در جستجوي آزمون الزم و زائد

ي کند، امري که مايهاين دولت مثل بورژوازي مسيحي عمل مي. خويش است

ط ارتش دانند، که دولت مسيحي فقهمه مي. تواند باشدهيچ گونه تعجبي نمي

گيرد، ي قوانين تصميم ميدولت به سختي در باره. بورژوازي مسيحي است

منظور قوانيني است که بتواند زمان کار زنان را در يک سطح قابل تحمل 

محدود کند و يا کار کودکان را ممنوع نمايد؛ به همان گونه که قادر نيست به 

روز کار عادي را  بسياري از کارمندانش، آرامش روز يک شنبه يا حتا يک

کارمندان . رساندها آسيب ميارزاني دارد و الجرم به زندگي خانوادگي آن

تر از مقدار زمان کار پست، راه آهن، زندان و غيره، مي بايست اغلب بيش

-مجاز در محل خدمت خود حاضر باشند و کار کنند؛ اما مزدي در يک راطه

ها در مقايشه با درآمد ي آننهي خاعالوه بر اين، اجاره. ي معکوس بگيرند

-ها بايد هم چنين سخت صرفهآن. پايه بسيار باالستکارگر و کارمندان دون

ي اتاق باشند و يا حتا به هر خانه شوند، اجاره دهندهجويي کنند، با ديگران هم

پير و جوان در يک اتاق کوچک، بدون جدايي ( 01 .دو حالت رضايت دهند

کنند و اغلت نيز با وقوع حوادث شرده با هم زندگي ميجنسيتي، به طور بهم ف

شوند، که قبح اخالقي و احساس شرم را يک جا در نامطلوبي مواجه مي

. ناکي وجود داردهاي خوفدر اين باره، واقعيت. سازدها جاري ميوجود آدم

ادب بودن جوانان در يي وحشي بودن و بيهاي بسيار گسترده در بارهبحث

بايد ديد که اين حوادث چه تاثيرات شومي . روستاها جريان داردشهرها و 

اند ، در بردارد؟ بدترين براي کودکان و به طور خاص کودکاني که شاغل

 .کرد، تاثيرات وخيم توامان جسمي و روحي استشود تصورچيزي که مي

تر براي زنان اشتغال صنعتي به ويژه براي زنان ازدواج کرده و از آن بد

. ترين عواقب را در پي داردار، زائو و داري نوزاد شيرخوار، شومبارد

کند که هم بر جنين و هايي ايجاد ميچنين اشتغالي در دوران حاملگي، بيماري

گذارد و سبب تولدهاي پيش از هم بر جسم زن تاثيرات مخربي به جا مي

است مادر مجبور . شودموعد، سقط جنين، يا مرده به دنيا آمدن کودک مي

. تر به کارخانه برگردد، تا جايش توسط يک رقيب اشغال نشودهرچه سريع

نتايج بديهي اين امر براي کودکان بيچاره عبارت از کمبود مراقبت، غذاي 

توانند ي اين باليا نميپيداست که اين کودکان با وجود همه. است. . . ناکافي و 

هايي که ها و ناراحتيماريآرامشي داشته باشند و در نتيجه، براي تخفيف بي

-عواقب بد اين امر عبارت. شودها مواد خواب آور خورانده ميدارند به آن

: مرگ و مير باال، بيماري و از رشدافتادگي، و در يک کلمه: است از

شوند، بدون اين که از عشق بسياري از کودکان بزرگ مي. انحطاط نژادي

. واقعي والدين خود را درک کنندمادري و پدري لذتي برده باشند و محبت 
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پرولتاريا و کليت . ميرندکنند و ميايند، زندگي ميآنان اين گونه به دنيا مي

 .گرددبيند، که جنايت و فساد است که تلمبار ميجامعه مي

قرن گذشته، در مناطق انگيسي کشت پنبه که در  11ي هاي دههدر آغاز سال

ريکاي شمالي هزاران زن کارگر ي جنگ آزادي بخش بردگان آمنتيجه

اين خطر : مجبور به تعطيل کار شدند، پزشکان به کشف جالبي رسيدند

مساله اصلي اين بود که . استبزرگ، يعني مرگ و مير کودکان کاهش يافته

بردند و از مراقبتي بهتر از از شير مادر لذت مي{ در اين حالت}کودکان 

 .شدندگذشته برخوردار مي

، در آمريکاي شمالي به ويژه در نيويورک و 11ي هاي دههلدر حدود سا

بيکاري، زنان را مجبور . ماساچوست، پزشکان باز هم به همين نتايج رسيدند

داد از کودکان خود ها اجازه ميکرد کار را تعطيل کنند و اين امر به آنمي

ت است، که به خاطر اعتصاباتحقيقات مشابهي نشان داده. مراقبت نمايند

، رقم مرگ و مير در استکهلم و هم 0313عمومي در سوئد، در آگوست 

امري که . چنين در ديگر شهرهاي بزرگ اين کشور به شدت کاهش يافت

يکي از . ي مذکور رخ نداده بودپيش از اين تاريخ، نظير آن در جامعه

-معتبرترين پزشکان استکهلم عقيده ي خود را در اين باره چنين بيان کرده

است، کاهش اين مرگ و مير غير عادي و همين تا آن جا که معلوم شده: است

. طور اساس سالمتي مردم يقينا و بي ترديد با اين اعتصابات ربط داشته است

ارتش " هاي بزرگ بدون ترديد مهم ترين شاخص وضعيت، آن است که دسته

هم جمع  اند که دورهاي اعتصاب فرصت آن را يافتهبه خاطر هفته" بيکاران

چيزي که . دهند گردند و خود را زير آسمان آزاد و در هواي آزاد قرار

اين امر هم در مورد . طبيعتا براي سالمتي جسماني بي نهايت سودمند است

-محيط. پذير است کند و هم امکانهاي کار صدق ميمقررات بهداشتي اتاق

تر را ر و مخاطرات کمتاي باشد که سالمتي بيشهاي کار بايد همواره به گونه

 اهميت ممنوعيت مشروبات الکلي هم نبايد دست. براي شاغالن تضمين نمايد

 .کم گرفته شود

-هاي اقتصادي آن را امن نشان ميدر صنايع خانگي، که ناسيونال رمانتيست

اين جا، زنان از صبح زود تا شب در . دهند، نييز وضعيت هيچ بهتر نيست

اند و کودکان از سنين پايين به طور اجباري به ر شدهکنار مردان به کار زنجي

مرد، زن، کل خانواده و افراد کمکي به طور به هم . شوندکار گرفته مي

هاي کار با بوهاي متعفن و فشرده در کوچک ترين اتاق، در ميان تفاله

هاي خواب هاي کار و زندگي با اتاقمحل. کنندبخارهاي نامطبوع زندگي مي

هاي تاريک و بدون تهويه هستند، ها در اصل حفرهاين اتاق. اندوطبه هم مرب

 .باشندکه براي سالمتي خطرناک مي
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شرايط کامال دشوار دائما در حال دشوارتر شدن کار و زندگي، هم چنين 

ها کند که تحت شرايط ديگ از آنزنان و مردان را مجبور به اعمالي مي

از . در مونيخ اتفاق افتاد 0211سال امري که براي مثال در . نفرت دارند

تن را  312تر از ميان تن فروشان رسمي زير کنترل پليس، تعدادي نه کم

تعداد زيادي از . دادندتر کارگران يدي تشکليل ميهمسران کارگران و بيش

زنان ازدواج کرده هم بدون اين که تحت کنترل پليس باشند، زير فشار 

احساس حيا و ارزش انسان بودن به . زدندفروشي مياضطرار دست به خود

 .استترين وجهي صدمه ديدهشديد

 زن در آينده

ي آينده از نظر اقتصادي کامال مستقل است و در معرض هيچ زن در جامعه

او در برابر مرد، به مثابه يک . پذيري نيست گونه سلطه و استثمار و اطاعت

پرورش . شت خويش مسلط استتراز قرار دارد و بر سرنو هستي آزاده و هم

اش او، به استثناي اختالفاتي که ناشي از تفاوت جنسيتي و کارکردهاي جنسي

تواند نيروهاي تحت شرايط طبيعي زندگي، مي. است، مثل پرورش مرد است

رواني و فکري و استعدادهايش را بر اساس نيازش رشد دهد و به کار 

ها و عاليق و با خواسته اي را کهبراي فعاليت، هر زمينه. اندارد

گزيند و از نظر کاري در شرايط مشابه با استعدادهايش مطابق باشد، برمي

اي هم به وضعيت زنان کارگر در کارهاي عملي و حرفه. مردان قرار دارد

. زن در بخشي ديگر از روز، مربي، معلم و پرستار است. همين گونه است

در . پردازدبه کار علمي مي کند و يادر بخش سوم، هنر را تجربه مي

ي کارها کند، از عهدهکند، تحقيق ميچهارمين بخش روز خود، مديريت مي

به همان  –برد و با هم جنسان و يا با مردان آيد، از شادي ها لذت ميبرمي

در . کندتفريح مي –دهد گونه که خودش دوست دارد و امکاناتش اجازه مي

يا خودش . ت و مانعي برايش وجود نداردانتخاب عشق، مثل مرد آزاد اس

دهد و يا پيشنهاد ازدواج را بدون توجه به هيچ قيد و پيشنهاد ازدواج مي

اين پيمان، يک قرارداد شخصي و بي نياز . محظوري سواي تمايل، مي پذيرد

مثل زناشويي مرسوم تا قرون وسطي، که يک قرارداد . گري استبه ميانجي

کند، بل که بر نه سوسياليسم چيز جديدي ايجاد نميدر اين زمي. خصوصي بود

ي فرهنگي باالتر و اشکال اجتماعي جديدتر، چيزي را که بستر يک مرحله

تا قبل از مالکيت خصوصي بر جامعه مسلط بود و اعتبار داشت، بازتوليد 

 .نمايدمي

 انسان بايد با اين پيش شرط که ارضاي تمايالتش کس ديگري را نيازارد يا به

ارضاي ميل جنسي، مثل . کسي آسيبي نرساند، نسبت به خويش داوري کند

هر ميل طبيعي ديگر، يک مساله خصوصي است و هيچ کس در رابطه با آن 
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. ي ديگري کندهيچ احدي حق ندارد خود را قاطي مساله. حق دخالت ندارد

اس خوابم و لبآشامم، چه گونه ميخورم، چه گونه مياين که من چه گونه مي

روابط من با افراد ديگر هم به همين گونه . پوشم، امر شخصي من استمي

 .است

ي خصوصيات پرورشي فرد در شعور، آموزش، استقالل کامل و همه

شوند که فرد دست به عملي بزند که به ضررش تمام  ي آينده، مانع ميجامعه

ي خودسازي و آگاهي به هستي خاص خود در مردان و زنان جامعه. شود

 .ي کنوني در سطحي بسيار باالتر قرار خواهد گرفتآينده، نسبت به جامعه

ي آينده هر گونه ترس احمقانه و ي اساسي اين است، که در جامعهيک مساله

شود و ي مسايل جنسي منحو ميمحفي گري مزخرف از صحبت در باره

-مي ي جنسي بسيار طبيعي تر از آن چه که امروز وجود دارد، شکلرابطه

بندند، سرخوردگي، امروز بين دو انسان که پيوند زناشويي مي. گيرد

خواهد اخالق مي. شودگر مي ميلي جنسي جلوهناسازگاري و به دنبالش بي

از آن . چنين ارتباط غير طبيعي و بدين خاطر، غيراخالقي شده را حل کند

ه خاطر شوند، بسياري از زنان بجايي که ساير روابط ناديده گرفته مي

. گردندشان محکوم مي ي خارج از ازدواج و يا به خاطر فروش جسمرابطه

اما تغيير شرايط . تواند اعتباري داشته باشددنياي مردانه بيش از اين نمي

هاي زندگي ها و مزاحمتاجتماعي، امکان مقابله با بسياري از ممنوعيت

 .آوردراهم ميزناشويي يا عوامل مانع شکوفايي آن را براي آينده ف

ها و روابط غيرطبيعي موجود در تري از موانع، تناقض همواره طيف وسيع

اين امر در مسايل . گيرندوضعيت امروزي زنان، مورد شناسايي قرار مي

است؛ اما اغلب به شکل اي يافتهاجتماعي و در ادبيات داستاني، نمود زنده

اش وزي بسيار کم به اهدافشود، به نحوي که ازدواج امرنامناسب بازگو مي

کند و با اين حساب، هيچ انسان فکوري اين امر را انکار نمي. يابددست مي

جاي تعجب نيست که حتا افرادي که آزادي انتخاب عشق و آزادي خاتمه دادن 

يابند، تمايلي ندارند که براي تغيير به روابط ناشي از آن را امري طبيعي مي

ها معتقدند که تنها طبقات آن. همت ببندند وضعيت اجتماعي موجود کمر

به عنوان مثال، ماتيلده رايشهارد . ممتاز بايد داراي آزادي روابط جنسي باشند

اي به نام فاني لوالد هاي خانم نويسندهعليه فعاليت( 00اشترومبرگ در پلميکي

 (Fanny Lewald  )دارددر رابطه با امر تساوي حقوق اظهار مي: 

امر تساوي حقوقي زنان را با مردان در زندگي اجتماعي (  F.L) اگر شما " 

کنيد، بنابراين گئورگه سند هم بايد ضرورتا در تالش و سياسي مطالبه مي

تالشي که براي چيز ديگري جز آن چه که مرد . براي رهايي خود محق باشد

را باشد؛ زياست، نمياز دير باز به طور غير قابل انکار آن را دارا بوده
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اي موجود نيست، که چرا فقط سر زن بايد هم چون مرد مطلقا دليل عاقالنه

برعکس، بهتر است زن بر . در تساوي حقوق سهيم باشد، اما قلبش نباشد

اش محق باشد و سپس موظف شود که به مغز خود براي در اساس طبيعت

ه باشد کامال بايد حق داشت. هاي فکري جنس ديگر فشار بياوردافتادن با غول

داند، گردش خون قلب خود را براي حفظ تعادل شتاب هر طور که درست مي

ي ما بدون اين که از نظر اخالقي خشمگين دهد؛ زيرا به طور مثال، همه

ترين آدم فقط براي اين که مثال ما راجع به بزرگ –خوانيم شويم از گوته مي

بش را به پاي زني که او غالبا و در هر زمان چگونه گرماي قل –ها باشد 

انسان عاقل اين را و همين طور راه هاي ارضاي روح . ريختجديد مي

فقط اخالق گراي تنگ نظر او را مالمت . بيندبزرگش را امري طبيعي مي

را به خاطر زنان " هاي بزرگ روان" خواهيد کند، که چرا شما ميمي

ثنا از جنس روح فرض کنيم کل جنسيت زنانه، بدون است! . . . مسخره کنيد

 Lukretia Florianبزرگ گئورگه سند باشد، هر زني بتواند يک 

ها با عشق ي اين بچههاي عشق باشند، همههاي شان همه بچهباشد، بچه

حقيقي مادرانه و از خودگذشتگي مالزم با درک و شعور پرورش يابند، 

راه آن همتوانست شد؟ بي ترديد جهان ميجهان تحت لواي اين شرايط چه مي

العاده خشنود رفت کند و فوقاش ادامه بدهد و مثل امروز پيشبه موجوديت

 ."باشد

چنين حقي را داشته باشند و ديگراني که " هاي بزرگروان" اما چرا فقط 

هاي بزرگ نيستند، فاقد اين حق باشند؟ آيا فقط يک گوته يا يک صاحب روان

کنند، مي کردند و ميها عمل مينها که مثل آگئورگه سند، دو تا از خيلي

شان زندگي کنند؟ ماجراهاي عشقي گوته، نصف توانستند طبق تمايالت قلبي

چرا . گذرندشود؛ اما هواداران گوته بي اعتنا از آن ميخانه مييک کتاب

چيزي که براي يک گوته و يک گئورگه سند به عنوان امري تحسين شده 

 گردد؟منوع ميشود، براي ديگران مپذيرفته مي

در دنياي آزادي بورژوايي، اعتبار بخشيدن به آزادي انتخاب عشق، امري 

اما در . رسدبله در اين مورد، استدالل ما به اوج خود مي. غير ممکن است

شرايطي که . استمجموع انسان در شرايط اجتماعي مشابهي قرار داده شده

شوند، در مجموع مي هاي مادي و فکري تحملامروز فقط در مورد مقوله

، گئورگه سند مرد  Jacquesي در نوشته. هاي مشابه را داردامکان آزادي

ي خيانت آميز زنش با مردي ديگر کند، که رابطههمسرداري را توصيف مي

ي عشق امر تواند در بارههيچ انساني نمي: " دهدرا مورد داوري قرار مي

آن . او نياز دارد، کسي مقصر نيستآيد يا به اگر مرد از زن خوشش مي. کند

شود، آن چه که باعث طالق مي. کند، دروغ استچه که زن را کوچک مي
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است، بلکه شب بعد از آن است هايي نيست که او با معشوق بسر بردهساعت

 ."استکه با مردش گذرانده

Jacques داند، که با توجه به ديدگاه خود، جايش را به خود را موظف مي

بورل اگر جاي من باشد به : " بسپارد و در اين باره فلسفه بافي کندرقيب 

زند و خجلت زده هم نيست، که بعد او را بغل بگيرد راحتي زنش را کتک مي

-هاي شرقي، زنان بيمرداني وجود دارند که بي مالحظه، به شيوه. و ببوسد

رايي زنند، چون که او را در شمار داوفاي شان را به قصد کشت کتک مي

کشد يا از زند، ميمرد ديگري فاسق زنش را کتک مي. بينندقانوني خود مي

کند، که چقدر او کند و ادعا ميسپس زنش را طلب مي. اندازدخانه بيرون مي

-زده کنار مييا خود را وحشت. داردهايش دوستها و نوازشرا براي بوسه

ي مرسوم اين است شيوه. کندکشد و يا در شک و ترديد، از خود گذشتگي مي

تر از عشق ها کمآيد که انگار عشق خوکدر عشق زناشويي، به نظرم مي

 ."هايي پست و خشن نيستچنين انسان

 کندشده جلب ميبراندس توجه را به اين جمالت نقل

اين حقايق که براي جهان فرهيخته امروزي ما به عنوان مقدمات به شمار " 

     ( 03 ."جواب بودند شک بي سال پيش بدون 31آيند، مي

کند در برابر جرات نمي" جهان فرهيخته و دارا " اما همين امروز هم 

جمالت مدلل گئورگه سند، صادقانه اعتراف کند؛ با وجودي که اساسا بعد آن 

کند در او به همان گونه که در مذهب و اخالق رياکاري مي. کندزندگي مي

 .کندازدواج هم رياکاري مي

دادند، امروزه هزاران نفر ديگري آن چه را که گوته و گئورگه سند انجام مي

ها مقايسه کنند و بدون اين که حداقل رابطه با توانند با آنکه خود را نمي

انسان بايد فقط حالت تماشاچي داشته . دهندجامعه را از دست بدهند، انجام مي

يک گوته و يک گئورگه سند هاي آيد، که آزاديهمه چيز خود پيش مي. باشد

ها از از نقطه نظر اخالق بورژوايي به غيراخالقي تبديل شود؛ زيرا آن

کنند و با طبيعت شرايط اجتماعي ما قوانين اخالقي منبعث از جامعه تخلف مي

ي بورژوايي يک ازدواج اجباري براي جامعه. گيرنددر تضاد قرار مي

است و هر "اخالقي"تباط جنسي زناشويي نرمال است، يعني تنها شکل ار

زناشويي بورژوايي که ما به داليل . نوع ارتباط جنسي ديگر غيراخالقي است

ي روابط مالکيت بورژوايي است، در ايم، نتيجهغير قابل رد ثابت کرده

ي دارد و نتيجه ارتباط تنگاتنگ با مالکيت خصوصي و حقوق توارث قرار

اي که تحت فشار مقوله. است" رعيش" آن، اختصاص حق ارث به کودکان 

 .شوداالجرا مياي ندارند نيز الزمشرايط اجتماعي براي کساني که حتا ارثيه

است و سرپيچي از آن، توسط ازدواج در اين جا يک قانون اجتماعي   (02
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کنند و جدا شود؛ به طوري که مردان و زناني که خيانت ميدولت جريمه مي

 .گردندشوند و براي مدتي زنداني مين شناخته ميشوند، متمرد قانومي

ي سوسياليستي چيزي براي ازيث گذاشتن وجود ندارد، غير از اين در جامعه

که انسان بخواهد وسايل منزل و موجودي شخصي خود را به عنوان ارث در 

بنابراين، شکل امروزي ازدواج مردني است و هم راه با خود بر . نظر بگيرد

. گذاردي پايان ميي که در رابطه با ارث مطرح است نيز نقطهي مسايلهمه

-است که پيرامون لغو ارث سخنبر همين اساس، سوسياليسم ضرورتي نديده

شود، وجود يي، که برحسب آن حق ارث مقرر مياموال خصوصي. گويد

توانند ها ميآن. کنندهايش آزادي او را محدود نميزن آزاد است و بچه. ندارد

زنان پرستار و مربي، زناني که . اش را افزون سازندها شادي زندگيتن

گيرند و قرار مي دوست پسر دارند، زنان جوان در سن بلوغ، در اين زمره

 .گيرنددر مواردي که به کمک نيازي داشته باشند، مورد حمايت قرار مي

ت هامبول. در آينده ممکن است مرداني وجود داشته باشند، که هم چون آ

به عالوه، به نظرم . اممن براي پدر خانواده بودن ساخته نشده: " بگويند

اين يعني چه؟ قدرت غرايز ." دار شدن جنايت استازدواج کردن گناه و بچه

. ما را دشمني کسي مثل آ. کندطبيعي، اين قبيل استنباطات را تعديل مي

تمن؛ کساني که هامبولت، شک فلسفي کسي مثل شوپنهاور، مين لندر و يا هار

ما به . کندبينند، مضطرب نمينابودي انسانيت را مي" آل ي ايدهجامعه" در 

 :نويسدکنيم، که به حق ميراتسل توجه مي. ار. اف

انسان اجازه ندارد بيش از اين خود را به عنوان استثنايي بر قوانين طبيعي " 

 در نظر بگيرد، بلکه بايد 

به پيروي از اين قانونيت بنمايد و زندگي  در اعمال و تفکرات خود شروع

 خود را با تکيه بر قوانين طبيعي 

زماني خواهد آمد که انسان، زندگي با همگنانش را که خانواده و . هدايت کند

 شوند، مي دولت ناميده

ي اصول عقلي و شناختي نه براساس قوانين صدها سال قبل، بلکه بر پايه

سياست، اخالق، قوانين حقوقي و . هد نمودمنطبق با طبيعت پي ريزي خوا

شوند، فقط بر اساس ي منابع ممکن تغذيه ميمسايل مشابهي که امروز از همه

ي انسان، که از هزاران سال هستي شايسته. قوانين طبيعي تنظيم خواهند شد

  ( 00 ."پيونددپردازي شده، باالخره به واقعيت مياش افسانهپيش در باره

ي انساني، هزاران سال جامعه. شودهايي هيواليي نزديک ميا گاماين زمان ب

رفت را پيموده است، تا سرانجام به جايي برسد که از آن ي فازهاي پيشهمه

است، يعني به سوي مالکيت کمونيستي و تساوي کامل و جا بيرون آمده

است  اين. هاي انسانبرادري؛ اما نه فقط براي شرکاي وارث، بلکه براي همه
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ي آن چه را که جامعه. يابدرفت بزرگي، که انسان بدان دست ميپيش

بورژوايي بيهوده برايش تالش کرد و عملي نشد، يعني برقراري آزادي، 

. ها، در سوسياليسم به حقيقت خواهد پيوستي انسانتساوي و برابري همه

ي تواند تئوري درست کند، مثل خيلي چيزهاي بورژوايي فقط ميجامعه

هايشان با عمل در تناقض قرار دارد؛ اما در در اين مورد هم تئوري. ديگر

-رسند؛ هنگامي که انسانيت به نقطهسوسياليسم، تئوري و عمل به يگانگي مي

نهايت باالتر از ي بيگردد، اما در مرحلهي خود بر ميي آغازين توسعه

ي بدوي در معهجا. استچيزي که قبال وجود داشته و او از آن گذر کرده

است، تنها در ي مادري، در کالن و در مالکيت جمعي اين گونه زيستهطايفه

حرکت توسعه، که از آن زمان . رفتهاي غيرپيشتر و در مرحلهشکلي خشن

را  –سواي بقاياي کوچک و بي اهميتي از آن  –آغاز شد، مالکيت جمعي 

کل جامعه را اتميزه  ي مادري را ويران نمود و باالخرهفسخ کرد، طايفه

 کرد؛ اما اين حرکت در فازهاي مختلف خود، نيروهاي توليدي جامعه و چند

ها از درون اقوام و قبايل، اينک ملت. جانبگي نيازها را به شدت افزايش داد

و ما شاهد پيدايش وضعيتي هستيم، که . اندهاي بزرگي سر برآوردهو دولت

است، که اين تناقض ي آيندهوظيفه. ار داردنيازهاي جامعه با آن در تناقض قر

ي تبديل مالکيت بر ابزار ترين سطح، در بارهرا از ميان بردارد و در گسترده

جامعه به چيزي که زماني مجذوبش بود . کار به مالکيت جمعي تصميم بگيرد

جامعه همه چيز را مطابق . کندبود، برگشت ميو خود آن را ايجاد کرده

بدين . کندتر فرهنگي امکان پذير ميرفتهي پيشندگي و مرحلهشرايط جديد ز

ي آن چيزهايي را که تحت روابط ابتدايي، امتيازي براي افراد معني که همه

و اکنون زن . داردتوانست باشد، به همه ارزاني مياي خاص مييا طبقه

-مياست، کسب ي بدوي دارا بودهدوباره نقش فعالي را که زماني در جامعه

  .ي حقوق برابرکه به عنوان دارندهمند، بلکند؛ اما نه به عنوان زن قدرت

 :نويسدمي" حق مادري " باخ اوفن در اثرش 

باالخره دوباره . زمان است با شروع هستي انسانيپايان تکامل دولتي هم" 

شود و به برابري واقعي برميگردد، هستي رضايت آميز مادري آغاز مي

 ."دهددن انساني پايان ميگردش شيئي بو

 :داردمورگان نيز اظهار مي

از زمان پيدايش تمدن، رشد ثروت چنان عظيم، شکل آن چنان متنوع، " 

-ي آن چنان به خواست دارندگان آن وابسته شدهکاربرد آن چنان جامع و اداره

کنندگانش به صورت يک قدرت غيرقابل  است، که اين ثروت در مقابل توليد

جوهر انساني در جلوي چيزي که خود آفريده، ناتوان و . استآمده مهار در

آيد که در آن شعور انساني براي غلبه اما زماني مي. جادو شده ايستاده است
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ي دولت با مالکيت، مالکيتي که شود؛ زماني که رابطهتر ميبر ثروت قوي

لکيت کند، و هم چنين حد و مرزهاي حقوق دارندگان مااز آن محافظت مي

گيرد، مصالح جامعه به طور مطلق بر عاليق فردي پيشي مي. گرددمعلوم مي

ي عادالنه و متوازن مورد استفاده به نحوي که هر دو بايد در يک رابطه

مانند آن چه که در گذشته  –رفت ي ديگري از پيشاگر گونه. قرار گيرند

نهايي انسانيت  قانون آينده شود، ديگر تنها کسب ثروت، حکم –وجود داشت 

ي زماني ميان شروع تمدن تا حال، تنها بخش کوچکي از کل فاصله. شودنمي

ي جامعه به نحو تهديد تجزيه. حيات انساني و جزء کوچکي از آينده است

آميزي در مقابل ما به عنوان محصول يک روند جريان دارد؛ جرياني که 

اصر انهدامش را در اش تنها کسب ثروت است، چنين جرياني عنهدف نهايي

دموکراسي در اداره کردن برادري در جامعه، و تساوي در حقوق . خود دارد

اي باالتر، براي اولين بار در جهت کاربرد و آموزش عمومي در مرحله

تواند تکرار، اين مي. گيرندمداوم تجربه، عقل و دانش مورد استفاده قرار مي

 ( 03 ."برادري اقوام باشداما در شکلي باالتر از آزادي، تساوي و 

شان به اين طريق، مرداني با نقطه نظرات متفاوت بر اساس تحقيقات علمي

 :رسند سان ميبه نتايج يک

رفت اش با مرد، يکي از اهداف پيشتساوي کامل حقوق زن و هم ساني

اما اين . تواند مانع آن گرددفرهنگي ماست و هيچ قدرتي در روي زمين نمي

تغيير شکلي که تسلط . بر اساس يک تغيير شکل امکان پذير است امر، تنها

-داران بر کارگران، را ملغي مي انسان بر انسان، و هم چنين تسلط سرمايه

زمان "اين . رسدانسانيت در آن زمان به باالترين سطح شکوفايي مي. کند

که از هزاران سال به اين طرف روياروي انسان بوده و انسان " طاليي 

ي طبقاتي براي راه با آن سلطه و هم. است، باالخره خواهد آمدتاقش بودهمش

 !هميشه به پايان خواهد رسيد و همين طور تسلط مرد بر زن

____________________________________________ 

 
 :زير نويس ها 

 توجه شود؛ 033و  22در اين زمينه به دو فصل اوليه، صفحات   -0

 ،0311، لندن 011، ص "جامعه شناسي پزشکي " ي ول، مقالهاليزابت بلک  -3

 ؛ 103، ص 01ي آثار لوتر، جلد مجموعه  -2

 ؛0232اليپزيک " فاحشگي در برابر قانون"   -0

شوند، بدون ترديد تاثير قاطعي وضعيتي که تحت آن دو زوج به هم نزديک مي  -3

ي خصيتي معيني به بچههاي شگذارد و ويژگيروي کارکردهاي جنسي به جا مي

، دکتر "تعليم و تربيت منطقي جوان در رابطه با سکس. " دهدها انتقال ميآن

در اين . از گوته" هاي خويشاونديانتخاب" هم چنين نگاه کنيد به . ولاليزابت بلک
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ي نزديک دو انسان چه اثري ها در رابطهشود، که احساسجا به وضوح تشريح مي

 گذارند؛به جا مي

   F.A.Brochaud. اليپزيک. 323ص . 0جلد . هاي فکريشايستگي  -1

 ؛211، ص 0313، آگوست "تکنيک و افتصاد "   -1

يکي از : شود کهبحث مي Levest Journداشتدر اين باره در ياد  -2

ها را به شود آناي از مردان است که مياي، وجود طبقههاي کارخانهعجايب دهکده

هاي زيادي تقريبا در هر شهري که در آن کارخانه. توصيف کرد دارعنوان خانه

-زمان کوتاهي بعد از نهار، مي. شوندوجود دارد، اين مردان به تعداد زياد يافت مي

اين مردان به داليل بسيار . ها يافتها را پيش بند بسته در حال شستن ظرفشود آن

ها پول توانند در کارخانهها مياز آن شان بهترگردانند، زيرا زناناي خانه را ميساده

 در بياورند؛

دهد، که او منحصرا زنان را براي دار به من درس مي، يک کارخانه Eآقاي   -3

او زنان ازدواج کرده را ترجيح . گماردهاي بافندگي پارچه به کار ميکار با دستگاه

. اندها وابستهود به آندهد، به ويژه زناني را که خانواده براي مايحتاج زندگي خمي

تر تر و در يادگيري سريع االنتقالاين زنان نسبت به زنان ازدواج نکرده، مراقب

العاده و با تمام نيروي خود مجبورند کار کنند، تا ضروريات هستند و با تالش فوق

هاي خصوصي شخصيت ها، فضيلتاين گونه فضيلت. زندگي را فراهم سازند

ي شود، که همهچنين مي. کندها عمل ميرساندن به آن زنانه، در جهت آسيب

 dieي هاي لرد اشلي در بارهصحبت." شودچيزهاي اخالقي و آزردنش مي

Zehnstudenbill  ،0200 ،چاپ دوم؛"کاپيتال" ، کارل مارکس ، 

نفر  2011222، تعداد 0311بعد از انتشار نتايج سرشماري جمعيت پروس، در   -01

در مجموع به طور متوسط براي . با اهالي خانه نسبت فاميلي نداشتندپيدا شدند که 

ي داخل خانوار حدود يک به چهار بودند، که در خانه ها اين عناصر غريبهپروسي

نفر اطاقي در اجاره  212222) آمدندکردند يا براي خوابيدن به آن جا ميزندگي مي

ا تنها حدود يک هفتم و در شهرها ، در روستاه(نفر خوابنده بودند 212202داشتند و 

نفر اجاره  31021) برعکس يک سوم و در برلين، عظيم تر و بيش از يک دوم بود

، جلد سوم، "آمار و آموزش جمعيت" ماير، . و. گ(. نفر خوابنده 33133دار اتاق و 

  0313، توبينگن 23ص 

براي و بر عليه  "هاي فاني لوالد پاسخي به نامه" ي زن حقوق زن و وظيفه"   -00

 ؛0210، چاپ دوم، بن "زنان 

، فايت و 0222، جلد پنجم اليپزيک "ادبيات قرن نوزدهم " جرج براندس،   -03

 شرکا؛

تزلزل در : گويدمي" ساختمان و زندگي پيکر اجتماعي " دکتر شفله در اثرش   -02

ن امر ضد اي. ي زناشويي با آسان کردن امر جدايي البته آرزومندانه نيسترابطه

وظايف اخالقي و حفظ نوع بشر است و براي بقاي نسل و پرورش کودکان مضر 

 شود؛مي

 چاپ چهارم؛" تاريخ آفرينش " هائکلز،   -00
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 013 -010مورگان صفحات   -03

 

براي مثال، افسران به يک اجازه نامه ازدواج نياز داشتند، که با مدرک * 

ي يک يک ستوان براي ادارهکتبي تضمين مادي داده شود؛ زيرا حقوق 

 .کرداش کفايت نميزندگي مطابق رتبه

 
**** 

 :توضيح مترجم

  

ي وضعيت طبقه کارگر شايد مسايلي که در اين بخش از کتاب در باره**  

ي کارگران برخي کشورها چندان صدق نکند؛ نوشته شده، امروزه در باره

ي گوياي نمونه. دق استي بسياري از جوامع کامال صااما بي گمان در باره

آن، وضعيت اسفناک کودکان خردسال در پاکستان و هندوستان است که با 

-تر از يک دالر چرخ صنعت توپ سازي آديداس را ميمزد روزانه کم

از زماني که  –هاي ايران که پز خانه گردانند و يا کودکان شاغل در کوزه

ر و مادر و کل خانوار آغاز به راه با پدهم –کنند توان حمل آجر را پيدا مي

در مورد کار زنان و مسايل مربوط به آن نيز قابل ذکر است . نمايندکار مي

ها و داري کودکان مانند مهد کودکي مراکز نگهکه در آن زمان هنوز مساله

-بود و زنان به عنوان حق خود آن را طلب نميها مطرح نشدهکودکستان

 .کردند
 

 

 

 

 

 


