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آواکیان  رفیق  از سخنرانی  بخش سوم  فارسی  ترجمه ی  زیر  متن 
است که در سال 2009 تحت عنوان »تضادهای حل نشده و نیروهای 
در  سخنرانی  انگلیسی  متن  است.  شده  انجام  انقالب«  ی  محرکه 

لینک های زیر موجود است:

UNRESOLVED CONTRADICTIONS, DRIVING FORCES 
FOR REVOLUTION
http://revcom.us/avakian/driving/
III. The New Synthesis and the Woman Question: The 
Emancipation of Women and the Communist Revolution—
Further Leaps and Radical Ruptures
http://revcom.us/avakian/driving/#toc21
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دوباره بر نکته اي تأکید مي کنم که سخنراني ام را با آن شروع کردم. یعني 
این نکته که من خودم هنوز روي بخش بزرگي از این مباحث کار مي کنم و با 
آن ها کلنجار مي روم. در نتیجه آنچه مطرح مي کنم بیشتر خصلت یک داربست 
را دارد تا یک بحث کاماًل دقیق و مشخص. بنابراین سخنانم در عین حال که 
شامل تحلیل و جهت گیري اصلي است )که به نظر من بسیار مهم است که به 
آن ها تکیه کنیم و بر مبناي آن عمل کنیم( اما در واقع هدف و مقصودم در 
اینجا عبارت است از ارائه ي خوراک فکر و هم زمان تشویق و برانگیختن افکار 

جهت دست و پنجه نرم کردن بیشتر با این مسایل تعیین کننده.
به  امروز  جهان  در  رهایي(  براي  آن ها  مبارزه ي  و  )ستم  زنان  موقعیت 
نمایندگان  مي کند.  خودنمایي  همیشه  از  حادتري  و  عمیق تر  بسیار  شکل 
جهان بیني هاي کاماًل متفاوت این واقعیت را به رسمیت شناخته و مورد بحث 
قرار داده اند. اما همه ي آن ها در چهارچوب جهاني به ارائه ي راه حل مي پردازند 
و  روابط  و  بي رحمانه  استثمار  طبقاتي،  تمایز  امپریالیسم،  سلطه ي  تحت  که 
تمایزات اجتماعي ستمگرانه است. به طور مثال در کتاب میشل گلدبرگ )ابزار 
بازتولید( که پیش تر به آن ارجاع دادم و همچنین در مقاله ي بسیار مهمي که 
در مجله ي نیویورک تایمز چاپ شد و نیز کتاب جدیدي که نوشته ي نیکوالس 
کریستف و شریل وودون است، این مساله را مي بینیم )رجوع کنید به مقاله ي 
جهاد زنان در مجله ي نیویورک تایمز 23 اوت 2009 و مقاله اي نوشته ي آلفرد 
آ کنوف که از کتاب کریستف و وودون اقتباس شده به نام نیمي از آسمان: 

تبدیل ستم به فرصتي براي زنان جهان، 2009(.
در اینجا روي نکته اي تکیه مي کنم که یکي از رفقاي رهبري حزب پیش 
کشیده است: نیروهاي بورژوا-دمکرات، وضعیت زنان به خصوص در جهان سوم 
را به اشکال متفاوتي پیش کشیده اند. نیروهاي بورژوا-دموکرات واقعاً باور دارند 
که این وضعیت، ظالمانه است و باید با آن برخورد کرد ولي رویکردشان کاماًل 
در چهارچوب روابط بورژوایي و تحت سلطه ي امپریالیسم است. در واقع مساله 
را این طور مي بینید که برخورد با این ستم یک راه کلیدي براي تضعیف و درهم 
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شکستن اسالم رادیکال است. به عبارت دیگر جنبه اي از این رویکرد بخشي 
امپریالیستي  )قشر  تاریخي«  از آن »منسوخ  هاي  استراتژیک یکي  از رویکرد 
اسالمي  بنیادگرایي  یعني  دیگر  تاریخِي«  »منسوخ  آن  با  مخالفت  در  حاکم( 

ارتجاعي است. 
چهارچوب  یعني  وسیع تر  چهارچوب  در  نیز  و  چهارچوب  این  در  بنابراین 
جهاني-تاریخِي انقالب کمونیستي، الزم است که نمایندگان اهداف رهایي بخش 
انقالب کمونیستي، به  طور عمیق و عاجل به این مساله برخورد کنند. براي 
وصول به هدف نهایي یعني از بین بردن تمام تمایزات طبقاني و تمام روابط 
استثماري و ستمگرانه، ما نیازمند جهش هاي بیشتر و گسست هاي بیشتر در 
درک و رویکردمان نسبت به مساله ي زنان، هم در تئوري و هم در پراتیک، 
مبارزات  بسیج  و هم در حوزه ي  ایدئولوژیک  و  هم در عرصه ي خط سیاسي 
توده ها بر پایه ي آن خط هستیم. زیرا این مساله، به طور عیني نقش محوري 
و تعیین کننده اي را نه فقط در پایان دادن به هزاران سال انقیاد و تحقیر نیمي 
از بشریت ایفا مي کند بلکه به طور کلي، رابطه ي جدایي ناپذیر و ساختاري با 
رهایي بشریت و پیشروي به سوی یک دوره ي جدید در تاریخ بشر از طریق 

استقرار کمونیسم در سرتاسر جهان دارد.
زنان  کلیدي مساله ي  بیان جنبه هاي  به  دارم  است که قصد  این منظر  از 
و  فعالیت  را نشان مي دهد و چه  این چالش خودش  این که چگونه  بپردازم. 
مبارزاتي به طور عیني و عاجل طلب مي شود تا جهش ها و گسست هاي الزم 

صورت گیرد.

ستم بر زنان و »دو منسوخ«
تبعیت  مارکس  که  است  آن چیزي  تعیین کننده ي  بعد  زنان یک  بر  ستم 
تقسیمات  زمان  از  که  پدیده اي  کار مي نامد.  تقسیم  از  انسان ها  برده کننده ي 
طبقاتي وجود داشته و همراه با آن ستم بر زن در جوامع بشري به وجود آمد. 



این ستمی است که باید بر آن غلبه کرد تا به توان به سوي کمونیسم پیشروي 
کرد.

 در »اوراق سرِخ«1 شماره ي سه که چهل سال پیش توسط سازمان ماقبل 
حزب ما یعني اتحاد انقالبي2 منتشر شد، این نکته آمده است که، ستم بر زن 
اوراق  اما  است.  جامعه  برده کننده ي  کاِر  تقسیم  از  تعیین کننده  جنبه ي  یک 
و  کلي  به طور  تنها  نه  ما،  زمان  آن  تفکر  کلي  به  طور  و  سرخ شماره ي سه 
به طور خاص در مورد مساله ي زنان تکامل نیافته بود بلکه خیلي زیاد تحت 
تأثیر اکونومیسم بود )و تحت تأثیر روندهایي که در نهایت خواهان رفرم در 
چهارچوب سیستم بوده و در تضاد با کمونیسم انقالبي واقعي قرار داشتند( و 
این مساله پیامدهای خود را داشت که در طول این سخنراني روي آن ها بحث 

خواهم کرد. 
در مورد مساله ي زنان و در جهان امروز، ما دوباره با رابطه ي »دو قشر تاریخاً 
منسوخ« روبه رو مي شویم. در بیانیه ي »براي رهایي زنان و رهایي تمام بشریت« 

که ابتداي امسال)2009( منتشر شد، چنین آمده است: 
»در جدال میان جهاد از یکسو و مک جهان  /  مک صلیبي )امپریالیسم( از 
سوي دیگر آنچه مي بینیم دعواي میان یک قشر تاریخاً منسوخ در میان ملل 
تحت استعمار و ستم با قشر حاکمه ي تاریخاً منسوِخ  نظام امپریالیستي است. 
این دو قطب ارتجاعي یکدیگر را تقویت مي کنند در همان حال که با یکدیگر 
این » منسوخ ها« سمت گیري کند در  از  با یکي  مخالفت مي کنند. هر کس 

نهایت دیگري را تقویت کرده است«.3
بیانیه بالفاصله بعد از این، بر روي این نکته تأکید مي کند که:

1- The Red Papers 3, Women Fight for Liberation, was published in 1970 by the Bay Area 
Revolutionary Union. It is currently out of print

2- Revolutionary Union

3- اینجا در بیانیه عباراتي نقل مي شود که در اصل در سخنراني باب آواکیان آمده است: چرا ما در این وضعیت 
هستیم که امروز در آن قرار داریم... و چه کار باید بکنیم: یک سیستم سراپا پوسیده و نیاز به انقالب. این سخنراني 

در وب گاِه revcom.us و در بخش سخنراني شماره ي 7 در دسترس است.



خصوص  به  و  امپریالیستي  حاکمه ي  طبقات  ها«  منسوخ  »دو  این  »بین 
آمریکا بیشترین لطمات را بر بشریت زده و بزرگ ترین خطر براي بشریت است. 
در واقع، سلطه ي امپریالیستي در خاورمیانه، اندونزي و نقاط دیگر که،شکاف ها 
و جابجایي هاي عظیم به همراه مي آورد و فساد و ستمگري سبعانه اي تولید 
مي کند که مشخصه ي حکومت هاي بومي است که وابسته به امپریالیسم و در 
خدمت آن هستند،آب به آسیاب بنیادگرایي اسالمي ریخته و آن را تبدیل به 

جوابي ارتجاعي در برابر امپریالیسم مي کند«.
به این ترتیب پاسخ به یک منسوخ، از منظر منسوِخ دیگر است: امپریالیست ها 
انگشت بر روي اشکال قرون وسطایي ستم بر زن که اسالم گرایان اعمال مي کنند 
مي گذارند و تالش مي کنند از این طریق شکل هاي مدرن ستم بر زن که در 
کشورهاي امپریالیستي معمول است را زیبا جلوه دهند و مبارزه علیه ستم بر 
زن را وارد چهارچوبي کنند که نظام امپریالیستي را تقویت مي کند در حالي که 
در واقعیت نظام امپریالیستي نیروي عمده و اصلي ستم بر زن است که شامل 

وحشتناک ترین شکل هاي آن در تمامي نقاط جهان مي شود.
شبیه  افرادي  که  پرداخت  نقشي  بیان  به  مي توان  که  است  منظر  این  از 
تحلیل  این  با  مي کنند.  بازي  عیني  طور  به  وودون  و  کریستف  و  گولدبرگ 
مي توان دید که آن ها مبلغ یک منسوِخ یعني امپریالیسم هستند و برنامه اي که 
آن ها در پاسخ به ستم بر زنان تبلیغ مي کنند در همان چهارچوب امپریالیستي 
بر  ستم  تجلیات  این  از  بسیاري  از  حقیقتاً  آنان  که  بپذیریم  اگر  است. حتي 
زنان عصباني هستند، همچنان هر چیزي را به عقب و درون چهارچوب همان 

سیستمي هدایت خواهند کرد که از اساس مسبب تمام این ستم ها است. 
در ادامه، »بیانیه ي براي رهایي زنان و رهایي تمام بشریت«، مواضعي که 
و  »لیبرال«  مدل  ویژه تر  طور  به  )یا  امپریالیستي  »منسوخ«  مي کنند  تالش 
»مدرن« این منسوخ( را به عنوان پرچم دار رهایي زنان معرفي کنند، قاطعانه 

رد مي کند: 
جهاني  نظام  واقع  در  یا  »مدرن«  سرمایه دارِي  جامعه ي  طور خالصه:  »به 



برده  ارث  به  گذشته اي  جوامع  از  را  زنان  بر  ستم  امپریالیستي،  سرمایه دارِي 
است که سرمایه داري خود از آن ها ظاهر شده است. با وجود این که برخي از 
شکل هاي این ستم را تغییر داده است اما آن را از بین نبرده و نمي تواند از بین 
ببرد. جامعه ي سرمایه داري مدرن، اشکال ستم بر زناِن جوامع پیشا سرمایه داري 
را )که در بخش هاي مختلف جهان به ویژه جهان سوم موجود است( در درون 
نظام جهاني استثمار و ستم خود ادغام کرده است و همه ي این ها را از طریق 
روابط بنیادین نظام سرمایه داري یعني فرایند مداوم انباشت و کل کارکرد خوِد 

این نظام سرمایه داري امپریالیستي دوام می بخشد.«
 

برقع و شورت بندي، مظاهر شنیع تحقیر زنان
در بخش دیگري از این بیانیه آمده است:

»از یک طرف شاهد نیروهاي بنیادگرا هستیم که پوشیدن برقع را اجباری 
با جوامع مدرن سرمایه داري روبه رو هستیم که در  از سوي دیگر  مي کنند و 
آن شورت هاي بندي تحت عنوان »لباس هاي زیر سکسي« براي زنان تبلیغ و 
ترویج بسیار مي شود. اگرچه ممکن است این دو بسیار متفاوت به نظر برسند 
اما هر دوی اینها نمادهاي شنیع تحقیر زنان هستند. وجه مشترک آن ها این 
است که هر دو مظهر جهان امروز هستند؛ جهاني که صفت مشخصه اش وجود 
اشکال وحشتناک ستم )هم ستم های سنتي و هم ستم های مدرن( در آن 
است؛ جهاني که سرمایه داري امپریالیسم بر سراسر آن غلبه دارد؛ جهاني که 

باید آن را زیر و رو کرد و از اساس تغییر داد.«
عالوه بر مظاهر فاحش و آشکار ستم بر زنان، نه تنها در جهان سوم بلکه 
همچنین در خود آمریکا، تجاوزهاي گسترده، خشونت و تحقیر، جزیي از روابط 
اجتماعي و فرهنگ رایج هستند که در این جوامع و در سراسر جهان ترویج 

مي شوند. 
مهم است که بر برخي از جوانب خاص این که چگونه مساله ي زنان به طور 



را در  این مساله  امروز مطرح شد، تمرکز کنیم و جایگاه  آمریکاي  واقعي در 
زمینه ي تغییرات مهمي که در طول چند دهه گذشته رخ داده است، تعیین 

کنیم.
شمار  در  زنان  آمریکا  در  و  زماني  برهه ي  این  در  که مي دانید،  همان طور 
بسیار باال وارد بازار کار شده اند. در واقع، اخیراً مطرح شده است که اگر روند 
حاضر در آمریکا ادامه پیدا کند به زودي شمار زنان در بازار کار بیش از مردان 
خواهد شد. واضح است که این، تغییر بسیار مهمي است که نتیجه ي تغییرات 
تغییراتی که  است.  اقتصادی سراسر جهان  تغییرات  بر متن  آمریکا  اقتصادی 
ورود زنان در شمار باال را به بازار کار هم ممکن و هم ضروري کرده است. این 
مساله همچنین در »ثبات بخشي« به جامعه ي آمریکا نقش بازي مي کند زیرا 
به رشد و گسترِش استاندارد زندگي و »سبک زندگِي« طبقه ي خاص متوسط 
کمک مي کند که براي تعداد عظیمي از مردم آمریکا تنها از طریق کاِر هم زماِن 
که  است  مهمي  تغییر  بیانگر  مساله  این  است.  امکان پذیر  خانواده  زن  و  مرد 
از همان دوره ي سریال تلویزیونِي مردان دیوانه )اوایل دهه ي شصت( صورت 
گرفته یعني زماني که زنان در خانه بودند و مرد خانه قادر بود که به تنهایي 
این نوع از استاندارد زندگي و سبک زندگي خانواده ي طبقه ي متوسط را تأمین 
کند. اما تغییراتي که از آن زمان اتفاق افتاد منجر به این شد که حفظ این 
جایگاه و این استاندارد زندگي و سبک زندگي تنها از طریق کار هم زماِن مرد 

و زن امکان پذیر باشد. این یک تغییر مهم است. 
نیست.  اقتصادی  تغییرات  از  ناشی  و فقط  به خود  این مساله خود  مسلماً 
بلکه همچنین حاصل امتیازاتی است که توسط طغیان هاي دهه ي 60 و به ویژه 
جنبش رهایي زنان که در سراسر دهه ي 60 و 70 جریان داشت، به دست آمد. 
این دو عامل با هم )یعني تغییرات اقتصادي و مبارزه اي که از طریق جنبش هاي 
دهه ي شصت و به ویژه جنبش رهایي زنان به ثمر نشست( به تغییرات مهمي 
در جایگاه زنان در ابعاد بسیار متفاوتي منجر شد که شامل عرصه ي کار نیز 
مي شود )البته، زنان در عرصه ی کار نیز به طور سیستماتیک مورِد تبعیض قرار 



مي گیرند،از جمله در زمینه ی دستمزد و فرصت های پیشرفت و غیره. سقف 
شیشه اي همچنان موجود است(.1

اما همان گونه که تأکید شد، حتي زماني که طبقه ي حاکمه نیاز دارد که 
یک طبقه ي متوسِط قابل مالحظه را به عنوان نیروي ثبات آفرین و محافظه کار، 
پرورش دهد، در عین حال این سیستم به شدت نیاز دارد که روابط سنتي به 
ویژه خانواده ي مردساالر و جایگاه و نقش زن در کل جامعه را نیز حفظ کند. 
و در این وضعیت، تغییراتي که من اینجا به آن ها اشاره کردم به صورت حادي 
با تالش هاي افراطي و پرخاش گرایانه فاشیست هاي مسیحي و دیگر نیروهاي 
آشکارا ارتجاعي تصادم مي کند. این تالش ها در جهت این است که زنجیرهاي 
سنت به ویژه در رابطه با زنان را تقویت و محکم تر کند تا آشکارا و بي پرده زنان 
را به شرایط ستم و انقیادي زنجیر کنند و در این کار بر سنِت انجیلي به عنوان 
اساس تکیه مي کند )همان طوري که براي مثال در کتاِب دور ریختن همه ي 

خدایان2 بحث شده است(.
آنچه را که هنگام صحبت در مورد بیست سال پیش خاطرنشان کردم، بر 
حسب جهت گیرِي اساسي جامعه و به طور کلي جهان کماکان صادق است و 
اهمیت محوري خود را حفظ کرده است. در آن زمان نوشتم: »کل مساله ي 
موقعیت و جایگاه زنان در جامعه، در اوضاع و احوال افراطی امروز به طور عاجل 
و هر چه بیشتر خودنمایی می کند«. این نکته را در دهه ي 1980نوشتم یعني 

1- افزایش شمار زنان شاغل در ایاالت متحده در چند دهه ي گذشته عمدتاً در میان زنان متخصص و خانواده هاي 
»طبقه ي میانه« بوده است اما در میان طبقه ي کارگر و زنان فقیر نیز افزایش قابل توجه داشته است. این امر 
همراه بوده است با ورود گسترده ي زناِن کارکن به مشاغل کم درآمد و همچنین مشاغل غیرقانوني مانند فحشا. 
کتاب »زنان جهان: دایه، مستخدم و کارگران جنسي در اقتصاد نوین« پدیده ي زنانه شدِن کاِر مهاجِر »قانوني« و 
»غیرقانوني« را در ابعاد جهاني در چند دهه ي گذشته )به ویژه الگوهاي مهاجرت از کشورهاي فقیر به ثروتمند( 
بررسي مي کند و پرتو مي افکند بر جنبه هاي مهمي از اینکه چگونه این امر به تقویت نظام امپریالیستي و »نوع 
زندگي« قشرهاي مرفه در کشورهاي امپریالیستي مانند آمریکا مي انجامد و این ماهیت انگلي وضعیتي است که 
مستلزم استثمار بي رحمانه ي ده ها میلیون از این زنان مهاجر است )از جمله برده داري آشکار به ویژه زناني که در 

اسارت »صنعت سکس« گرفتار آمده اند.(
2- Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy, edited with an introduction 
by Barbara Ehrenreich and Arlie Russell Hochschild (Holt Paperbacks, 2002
 Away With All Gods



)همان  داشت  وجود  جهاني  افزون جنگ  روز  واقعي خطر  طور  به  که  زماني 
اوضاع و احواِل افراطي اي است که در بیان قبلي به آن اشاره شد(. اگرچه امروز 
شرایط افراطي و بحران متفاوتي حاکم است اما بیان قبلي برای حال حاضر نیز 

کاماًل صدق مي کند. آن مطلب در ادامه تأکید مي کند که:
راه حلها ممکن  رادیکال ترین  راه حل دیگري جز  این شرایط هیچ  »برای 
نیست ... مساله اي که هنوز تعیین نشده این است: آیا خروجِي این مساله یک 
پاسخ ارتجاعِي رادیکال خواهد بود یا یک انقالب رادیکال؟ آیا زنجیرهاي بردگي 
خواهند  درهم  زنجیرها  این  در  حلقه ها  محکم ترین  یا  و  شد  خواهند  تقویت 

شکست و امکان نابودي کامل تمام این اشکال بردگي محقق خواهد شد؟« 

تجربه ي مهم دهه ي 1960 و 1970
این اوضاع و اضطرارها مهم ست که تجربه ي تاریخي و نظرات  در پرتوي 
جنبش هاي انقالبي و کمونیستي را در مورد این مساله به طور انتقادي بازبیني 
کنیم و نیاز به جهش و گسست رادیکال تر را عمیق تر درک کنیم. قطعاً براي 
این کار نیاز به تحقیق، مطالعه، تحلیل و سنتز بیشتري است اما مي خواهم چند 
نکته ي مهم در این باره بگویم تا چهارچوبه و خطوط راهنمایي براي تحقیق 
و مطالعه و آنالیز و سنتِز بیشتر این موضوع را فراهم کند. مي خواهم با نگاهي 

سریع به جنبش هاي دهه ي 60 و 70 و میراث آن و پس از آن شروع کنم.
در آن دوره، در جنبش ها و مبارزات گوناگون و تمامی شورش ها، ابتکار 
میان  در  مقطع  آن  در  البته،  داشتند.  دست  در  رادیکال  نیروهای  را  عمل 
داشت،  وجود  متفاوتي  ایدئولوژیک  و  سیاسي  گرایش هاي  رادیکال  نیروهای 
دست  در  را  عمل  ابتکار  پیش  از  بیش  که  بودند  رادیکال  نیروهاي  این  اما 
مي گرفتند. آنان بودند که به مخالفت بر مي خواستند و در جست وجوي راه هایي 
برابر نیروهاي مسلط در جهان به ویژه  بودند که آلترناتیوهاي رادیکال را در 
امپریالیسم آمریکا علم کنند. به عالوه، این نیروها، به طور عیني و تا حد قابل 



توجهي آگاهانه، علیه احزاب رویزیونیست و نیروهایي که نه فقط محافظه کار 
بودند بلکه خود به مدافعان و حمایت کنندگان نظم سرکوب گِر موجود بدل شده 
بودند و در بهترین حالت به دنبال نوعي تعدیل در نظام حاکم و عوض کردن 

تناسب قوا در درون همان نظم بودند شوریدند. 
است  زنان  جنبش  کنم  آن صحبت  درباره ي  مي خواهم  که  بعدي  نکته ي 
که از دِل دهه ي 60 بیرون آمد، به ویژه این نکته که مجموعه ی خدمات و 
نیز کمبودهاي آن چه مساله ای را پیش کشید و جنبش هاي بزرگ تر و نیز 

جامعه ي بزرگ تر چگونه به آن واکنش نشان دادند.
جنبش زناني که از در دهه ي 60 سربلند کرد و تا دهه ي 70 ادامه یافت 
و به ویژه نیروهاي رادیکال تِر آن جنبش، مسائل فوق العاده مهمي را به میان 
کشیدند و با آنها دست و پنجه نرم کردند؛ هرچند که رویکردشان بر پایه ي 
یک نگرش علمي منسجم قرار نداشت و حتا به طور قابل توجهی در مغایرت با 
آن بود. در هر حال، وجود گرایشات اکونومیستي و گرایشات مرتبط با آن در 
درون جنبش نوین کمونیستي )ازجمله در آر.یو. و سپس آر.سي.پي.( سدي 
بود در مقابل سنتز و جذب علمي صحیح این مسائل مهم که توسط جنبش 
زنان به پیش کشیده شده بودند. در نتیجه ي گرایش هاي اکونومیستي و دیگر 
عناصر  و  ارزشمند  بینش هاي  زمان،  آن  گرایش هاي غلط جنبش کمونیستي 

مهمی از درک پیشرو نسبت به مساله ي زنان به هدر رفت. 
بنابراین مهم است که یک رویکرد دیالکتیکي و ماتریالیستي به آنچه از درون 
جنبش زنان بیرون آمد داشته باشیم. هرچند مي توان گفت آن جنبش عمدتاً با 
جهت گیري خرده بورژوایي رقم مي خورد )نه فقط بنا بر موقعیت طبقاتي بیشتر 
زناني که در آن شرکت مي جستند بلکه بر پایه ي جهان بیني و جهت گیري که 
پیش مي گذاشتند(؛ با این وصف جنبش زنان و به خصوص بخش هاي رادیکال 
آن با مسائل فوق العاده مهمي دست و پنجه نرم کردند و انتقاداتي را به جنبش 
کمونیستي آن زمان و رویکردش نسبت به مساله ي زنان طرح کردند که داراي 
جنبه هاي درستي بود و باید در مفهومي کلي از آن استقبال مي شد، سره ناسره 



شده و سنتز مي شد اما این طور نشد. 
با  به آن مسائل  امروز هم الزم است( که  بود )و مسلماً  در آن زمان الزم 
برخورد  داریم  زنان  رهایي  براي  مبارزه  و  زنان  موقعیت  از  که  درکی  چنین 
شود. این مسایل کماکان نقش فوق العاده مهمي نه تنها در مبارزه براي انقالب 
دارند بلکه پس از استقرار جامعه ي سوسیالیستي، در گذار به سوي کمونیسم 
دوران  آغاز  و  دوره  یک  پایان  مقاله ي  در  پیش  سال  بیست  داشت.  خواهند 
بحث  من   ،)1990 پاییز   ،60 شماره ي  »انقالب«  مجله ي  در  )مندرج  جدید 
تضادهاي حل نشده ي دوران سوسیالیسم را طرح کردم و این که چگونه این 
به  انقالب سوسیالیستي  ادامه ي  نیروي محرکه ي  به  تضادها مي توانند تبدیل 
مبارزه  در  مهمي  نیروي  مي توانند  چگونه  و  باشند  کمونیستي  جهان  سوي 
قباًل  که  باشند. همان طور  احیاي سرمایه داري  و  رویزیونیستي  گرایش هاي  با 
تأکید شد، ناموزوني ها و تضادها، پایه و پتانسیل تغییر را در دل نهفته دارند. 
براي تبدیل شدن  پتانسیل آن ها  تضادهاي حل نشده ي دوران سوسیالیسم و 
به نیروي سوق دهنده و محرکه ي ادامه ي انقالب، تبارز دیگری هستند از نقش 
ناموزوني و پتانسیل آن براي دگرگوني رادیکال جامعه. در مقاله ي »پایان یک 
سوسیالیستی  جامعه  در  نشده  حل  تضادهای  از  جدید«  دوران  آغاز  و  دوره 
سخن گفتم. در آن جا گفتم یکی از مهمترین تضادهای حل نشده در جامعه 
تداوم مي یابد و  از آن  بر زن است که جوانبی  ی سوسیالیستی، مساله ستم 
بر اهمیت مبارزه براي رهایي کامل زنان به  مثابه ي نیروي محرکه ي ادامه ي 

انقالب در جامعه ي سوسیالیستي تاکید کردم. 

 تجربي و تئوريک
در این چهارچوب و در رابطه با فرصت هایي که جنبش کمونیستي از دست 
داد یا به هدر رفت )در زمینه ي یادگیري از بسیاري مسایل حیاتي که توسط 
جنبش زنان در آن زمان مطرح شد و جذب صحیح و علمي آن ها( مي خواهم به 



بعد دیگري از مساله اشاره کنم. شاید بتوان آن را این طور فرموله کرد: رابطه ي 
میان »تجربي و تئوریک«.1

پویا، سرزنده  بسیار  زنان یک جنبه ي  هفتاد، جنبش  تا  دهه ي شصت  در 
و حیاتي داشت )نه فقط جنبه ي موجه و مشروع بلکه بسیار پویا، سرزنده و 
حیاتي( که سرباز کردن و انفجار احساس خشم و غلیان ده ها )در واقع قرن ها 
و هزارها( سال خشم فروخورده ي ستم بر زن بود. برخي اوقات ابراز این غلیان 
کاماًل علمي نبود هرچند که باید تأکید کرد بسیاري از نیروهاي درون جنبش 
رهایي بخِش زنان، در عرصه ي تئوریک با هدف تحلیل علمي از ستم بر زن و 
راه رهایي زنان کارهاي جدي کرده بودند. حتا در جاهایي که کاستي داشتند، 
انجام دادند و پرسش هاي تئوریک مهمي را متمرکز  خدمات تئوریک مهمي 
کرده و با آن ها کلنجار رفتند. از جمله، در نقد افکار کلیشه اي و گرایش هاي 

اکونومیستي در جنبش کمونیستي.
رابطه ي  تئوریک، یک  و  تجربي  واکنش  میان  متقابل2  نیروبخشِي  رابطه ي 
پیش  در  و  دیالکتیکي  رابطه ي  این  از  صحیح  درک  داشتن  است.  دینامیک 
گرفتن رویکرد صحیح نسبت به آن، نه فقط در رابطه با ستم بر زن و رهایي 
زن بلکه به طور کلي در زمینه ي توسعه و تکامل مبارزه ي انقالبي براي دست 
یافتن به جهاني نوین حائز اهمیت بسیار است. دست یافتن به درک صحیح از 
مبارزه اي که الزم است پیش برده شود و پیش بردن آن مبارزه، بدون وجود 
عنصِر نفرِت تجربي نسبت به آن ستم و بدون رویکرد صحیح نسبت به جذب 
علمي و سنتز آنچه از طریق واکنِش تجربي نسبت به آن ستم سربلند مي کند، 

قابل تصور نیست.
به عبارت دیگر، فقط با داشتن یک درک تئوریک )هرچند که بسیار مهم 
است و هرگز نباید به آن کم بها داد( ممکن نیست که مبارزه جهت ریشه کن 
کردن ستم بر زن را بر پایه و شالوده ي درست پیش ببریم. این مساله در مورد 

1- Visceral and Theoretical

2- synergic



هر جنبش انقالبي صادق است. در این زمینه، همچنین باید به معناي واقعي از 
احساس تجربي زن بودن در این جهان شروع کرد. بیانیه ي حزب ما در مورد 
مساله ي زن به طور نافذ و قدرتمندي در این مورد صحبت مي کند. به ویژه در 
بخش هاي اول آن بیانیه. خوب است که بارها به آن بازگردیم و خودمان را بر 

دید گسترده و همچنین تیزبیني و احساس خشم آن متکي کنیم. 
ستم بر زن به ویژه در جهان سوم شکل هاي به شدت خشني به خود مي گیرد 
ببینند  را  آن ها  قادرند  نیز  وودوون  و  کریستوف  و  گولدبرگ  مانند  افرادي  و 
این شکل هاي ستم معترض اند(.  به  نسبت  )بگذارید فرض کنیم که صادقانه 
که  دختري  فامیل  اعضاي  ناموسي،  قتل  در  ناموسي«.  »قتل  مثال،  طور  به 
خانواده ي پدرساالر را با ورود به سکس »غیر مجاز« )حتا اگر تجاوز بوده باشد( 
مذهب  که  کشورهایي  در  مي رسانند.  قتل  به  را  دختر  است  کرده  »لکه دار« 
نقاب  یا  ناگهان توسط حجاب  به  اسالم حاکم است، دختر را در سن معیني 
یا چادر یا با هر آنچه که بیان فرودستي زن است، مي پوشانند. در کشورهایي 
مانند هند سوزاندن همسران یا بیوه ها را داریم. فروش میلیون ها زن در بازار 
سکس بین المللي. خشونت عریان در چنگال شوهران )در چین قدیم مي گفتند، 
»زن گرفتن مثل خریدن االغ مي ماند که مي توانم او را شالق بزنم و سوارش 
بشوم«(. ساالنه میلیون ها دختر در معرض ناقص سازِي آلت تناسلي شان قرار 
مي گیرند که در آن کلیتورس او را مي برند تا از احساس لذت جنسي محروم 
شود و یا براي حفاظت از بکارتش واژن دختران را تا زمان ازدواج مي دوزند. 
تجاوز شوهر به زن یک امر پذیرفته است. کشتن دختران خردسال که به طور 
مثال دوباره در چین، پس از احیاي سرمایه داري سربلند کرده است و از سقط 
جنین صرفاً براي از بین بردن جنین مؤنث استفاده مي کنند چون مؤنث کمتر 

از مذکر ارزش دارد.
در  اما  است  متداول  سوم  جهان  کشورهاي  در  ستمگري ها  این  همه ي 
آنان  تحقیر  و  زنان  بر  نیز ستم  »مدرن«  اصطالح  به  امپریالیستِي  کشورهاي 
کمتر نیست و ابعاد خشونت جنسي و ضرب و شتم بي رحمانه ي زنان گسترده 



است.
در سخنراني »انقالب« )انقالب: چرا ضروري است، چرا ممکن است، به چه 
معنا است( قسمتی هست که مي گوید: به این کودکان زیبا نگاه کنید )مشخصاً 
منظور کودکان گتوهاي آمریکا است(. سرنوشت آنان از هم اکنون مهر و موم 
شده است. حتا قبل از اینکه به دنیا بیایند زندگي پر از ستم و تحقیر برایشان 
به  تبدیل  جواني  اوان  همان  در  آنان  نشاط  و  شادي  است.  شده  دیده  تهیه 
داشتن  و  هستند  مهمي  بسیار  حقایق  این ها  شد.  خواهد  مکرر  دهشت هاي 
حس تجربي نسبت به آن در ترکیب با درک تئوریک علمي از سرچشمه ي این 

ستم ها و امکان سرنگوني و محو آن براي ما بایسته است. 
اما همچنین مهم است که روي این سؤال تمرکز کنیم: در این جهان، مؤنث 
به دنیا آمدن چه معنایي دارد؟ به این دختربچه هاي زیبا نگاه کنید. عالوه بر 
کلیه ي دهشت هایي که در باال اشاره کردم و کودکان سراسر جهان، کودکان 
زاغه ها و حلبي آبادهاي جهان سوم از سر مي گذرانند، صدها میلیون کودکي 
که حتا قبل از به دنیا آمدن برایشان بزرگ شدن در میانه ي کوه هاي آشغال و 
مدفوع انسان رقم زده شده است، عالوه بر همه ي این ها و در رأس همه ي این ها 
براي دختربچه ها دهشِت چشم به جهان گشودن زیر سلطه ي مردان رقم زده 
شده است. و این نه فقط در جهان سوم که در کشورهاي »مدرن« چون آمریکا 
صادق است. به آمار نگاه کنیم: به میلیون ها نفر تجاوز خواهد شد، میلیون ها 
نفر دیگر به طور روزمره تحقیر شده، فریب خورده، و اغلب بي رحمانه از سوي 
نزدیک ترین عشاق شان مورد ضرب و شتم قرار خواهند گرفت؛ میلیون ها زن 
کنند  استفاده  مثل  تولید  آزادي  و  از حق سقط جنین  بخواهند  که  هنگامي 
سرزنش شده و آزار خواهند دید؛ بسیاري به تن فروشي و صنعت پورنوگرافي 
رانده خواهند شد. و همه ي زنان دیگري که گرفتار این سرنوشت خاص نشوند 
بلکه در این »دنیاي نو« که گفته مي شود هیچ مانعي در مقابل پیشرفت زنان 
از  بود،  از همه سو در محاصره خواهند  یابند  به موفقیتي دست  ندارد  وجود 
سوي جامعه و فرهنگي که به دیده ي تحقیر به زن مي نگرد، با هر حرکتي، در 



خیابان، در مدرسه و محل کار، در خانه و به هزاران شکل مورد توهین و آزار 
قرار خواهند گرفت.

بیایید سؤال کنیم: در کشوري مانند ایاالت متحده آمریکا، چند سال طول 
احساس  به  واکنش  در  دنیا  هفت  از  آزاد  و  شاد  دختربچه هاي  که  مي کشد 
است  شده  آنان  به  که  تجاوزي  دلیل  به  اغلب  و  ناامیدي  و  بودن  بي ارزش 
خود را قطعه قطعه کنند؟ یا براي منطبق کردن خود با الگوهاي زیبایي زنانه 
به خودشان  یافته است،  تقلیل  به آن  انساني شان  ارزش  و  تبلیغ مي شود  که 
گرسنگي بدهند؟ چند سال طول مي کشد تا دختراني که کنجکاوي فکري و 
جرقه هاي عشق به شناختن جهان و دانستن را بروز مي دهند، یاد بگیرند که 
باید »خود را احمق نشان بدهند« و پرچانگي را کنار بگذارند زیرا خیلي زود 
برایشان روشن مي شود که پسران و مردان از سوي زناِن قوي، دانا و باهوش 
یا دختراني که فعاالنه در لذت بازي هاي ورزشي  »احساس خطر« مي کنند؟ 
درگیر بوده اند، از آن دست مي کشند چون »زنانه« نیست. دختراني که فارغ از 
اینکه در زندگي شان چه رخ داده است، همواره در معرض توهین و هجمه ي 
پورنوگرافي و دیگر تحقیرهاي نرم و سخت، از سوي آگهي هاي تبلیغاتي نرم یا 
تبلیغات منحط و زشت خواهند بود. دختراني که یاد خواهند گرفت و مجبور 
خواهند شد که به طرق گوناگون خود را با روابط ستم گرانه ي حاکم در جامعه 
به ویژه روابط ستم گرانه ي ضد زن وفق دهند یا از سوي دیگر، تشویق خواهند 
شد و یاد خواهند گرفت که سرسخت و بدبین بار بیایند، همه و هرکس از جمله 
خودشان و بدنشان را به صورت کاال ببینند و در این راه بیشتر و بیشتر خوار 
پایین بکشند، در مورد  را  یاد خواهند گرفت که افق هایشان  و خفیف شوند؛ 
شرکت کامل در هر عرصه ي جامعه رویاپردازي و آرزوپردازي نکنند و جرأت به 
پا خاستن و قصد تغییر جامعه از جمله وضعیت زنان را کنار بگذارند؟ این است 
وضعیتي که در انتظار همه ي دختربچه ها در اینجا و سراسر جهان است – حتا 

قبل از این که به دنیا بیاید.
در تشریح جزییات این وضعیت مي توانیم ساعت ها حرف بزنیم. هر روز باید 



یاد بگیرند، هر روز باید نگران باشند، وقتي وارد جهان مي شوند مرتباً باید گارد 
خود را در مقابل حمله ي فیزیکي و جنسي نگاه دارند، تا کوچکترین جزییات 
اینکه در خیابان چطور راه بروند، یا وارد ساختماني بشوند، آیا وارد آسانسور 
بشوند یا نه را باید محاسبه کنند– هر روز و در سراسر عمر خود باید این بار 
خاطر را با خود بکشند. داشتن عملکرد جنسي و بدني نرمال و طبیعي، وقتي 
که سینه در مي آورند، عادت ماهانه مي شوند، تغییرات هورموني و فیزیکي را 
از سر مي گذرانند – همه ي این ها به هزاران روش به عنوان ابژه ي لذت دیگران 
یا به عنوان نجاستي که باید از آن شرمگین باشند تصویر مي شود. این ها صرفاً 
و  نفوذ  این  و  دارند  نفوذ  و  بلکه در جامعه قدرت  نیستند  انجیلي  فرمان هاي 
استفاده  نیمه ي تحت ستم بشریت مورد  براي بي ارزش و خوار کردن  قدرت 

قرار مي گیرد.
آن طور که بیانیه ي حزب مان به درستي پافشاري مي کند، در جهان امروز 
از  باید  و  را مي توان  این ها  همه ي  است،  گرفته  قرار  بشریت  که  جایي  در  و 
چهره ي زمین روبید. این واقعیت که کلیه ي این ها توسط نظام هایي تولید و 
تقویت مي شوند که منسوخ هستند و در رأس همه ي آن ها نظام سرمایه داري 

امپریالیسم قرار دارد، بیش از هر چیز انسان را خشمگین مي کند. 

بازهم »کارت پستاِل به دار کشیده شده ها«
کاري که با زنان مي کنند با هیچ گروه اجتماعي دیگر نمي کنند. زنان به طور 
سیستماتیک مورد تحقیر و ناسزا قرار مي گیرند و این امر بخش چشمگیري از 
زندگي و فرهنگ مقبول »عامه« است. واقعاً تکان دهنده است. این امر بیشتر 
از هر جا در پورنوگرافي فشرده است که پیام و تصاویر به شدت تحقیرآمیز در 
مورد زنان را وسیعاً پخش مي کند و اشاعه مي دهد )اینترنت وسیله ي نقلیه و 
نقطه ي تمرکز مهمي براي این کار است( و سلطه ي جنسي سادیستي بر زنان 
را  مساله  این  خوبي  به  پاول  پامال  )کتاب  تبلیغ مي کند.  گسترده  طور  به  را 



بررسي مي کند(1
اگر به خاطرتان باشد »سخنراني انقالب« را با این جمله شروع کردم: فروش 
کارت پستاِل به دار کشیده شده ها! و مروري کردم بر تاریخ کریه به دار کشیدن 
سیاهان در خیابان هاي آمریکا و برگزاري مراسم جشن و سرور حول آن. این 
کار تبدیل به پدیده اي فرهنگي در آمریکا شد که فروش کارت پستاِل به دار 
تصویر  اغلب  کارت پستال ها  این  بود.  آن  از شاخص هاي  یکي  شده ها  کشیده 
جمعیت خندان و هورا کِش سفیدان است که دوِر بدن تکه پاره و شکنجه شده ي 
نکته اي گفت که خیلي عمیق  اخیراً  رفقا  از  مرد سیاهي جمع شده اند. یکي 
خوارکننده اي  )تصاویر  مي کند  پخش  پورنوگرافي  امروزه  که  تصاویري  است: 
از زنان و جمعیتي که در اطراف این زنان جمع شده و حال مي کنند( دست 
کمي از »کارت پستاِل به دار کشیده شده ها« ندارند. هدف این تصاویر توهین 

و تحقیر همه ي زنان است. 
نکته در آنجا است که پورنوگرافي بخش پذیرفته شده اي از اینترنت و دیگر 
واسط هاي فرهنگي مقبول عامه است و در واقع یک بیزنس بسیار سودآور است 
از »ستون«هاي  به دست مي آید و بسیاري  از آن  که هرساله میلیاردها دالر 
اقتصاد سرمایه داري به شدت در آن درگیر هستند. برنامه هاي تلویزیوني و دیگر 
شکل هاي »فرهنگ پاپ« وظیفه ي »مقبول عامه کردن پورنوگرافي« را برعهده 
دارند. آن ها همواره از کلماتي مانند »مادر ...« و دیگر القاب خوارکننده ي زنان 
استفاده مي کنند، با مسخره و طعنه در مورد مختصات بدني زنان و ارزش گذاري 
کاالیي بر روي بخش هاي مختلف بدن آنان بحث مي کنند و فتوحات جنسي 

مردان و سلطه ي آنان بر زنان را تبریک و تهنیت مي گویند.
کمي  لحاظ  به  پورنوگرافي  مصرف  و  تولید  تنها  نه  اخیر  دهه ي  چند  در 
خوار  و  تحقیر  افراطِي  شکل هاي  ارائه ي  با  بلکه  یافته  فوق العاده اي  افزایش 
نویسندگان  برخي  و  پال  پامال  که  همان طور  است.  بوده  همراه  زنان  کردِن 

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



است  مرتبط  امر بي تردید  این  داده اند،  قرار  بررسي  مورد  را  پدیده  این  دیگر 
با ورود شمار زیادي از زنان به عرصه هاي »مردانه« و به چالش گرفته شدن 
این چالش گري در محدوده هاي نظامي رخ مي دهد  اما  سلطه ي کلي مردان. 
که پدرساالري و سلطه ي مرد، محو و ریشه کن نشده است و در این محدوده 
نمي تواند ریشه کن بشود زیرا این ها مؤلفه هاي غیرقابل گذشت و حیاتي براي 
سرمایه داري هستند و در واقع، مؤلفه هاي حیاتي براي کلیه ي نظام هاي مبتني 
بر تقسیمات طبقاتي و استثمار و روابط اجتماعي ستم گرانه بوده اند. در چنین 
ایدئولوژي حاکم که منطبق است بر استمرار سلطه ي  با توجه به  شرایطي و 
مردانه، علي رغم چالش هاي واقعي علیه این سلطه )و اتفاقاً به درجات زیادي، 
در جواب به این چالش گري( پورنوگرافي تبدیل به وسیله ي انتقام گیري خشن 
و شنیع سیستم از زنان و وسیله اي براي عرض اندام و تحمیل روابط و سنتي 
شده است که زنان را به انقیاد مردان درآورده و خادم فرودست آنان مي کند. 
در انجام این کار، پورنوگرافي به معناي واقعي، »عکس برگرداِن« بنیادگرایي 
دیني در جهان کنوني است – اعم از مسیحي و اسالمي و دیگر شکل هاي آن. 
زن ستیزِي شرارت بار و عزم راسخ در زنجیر کردِن زنان به موقعیت فرودستي 

و تحمیل قهرآمیز این فرودستي، وجه اشتراک این ها است. 
بنابراین، جمله ي »به این کودکان زیبا نگاه کنید« و پرسِش »تولد یافتن 
در این جهان به چه معنا است؟« حاوي معناي عمیقي براي توده هاي تحت 
فقط  نه  هم  آن   است.  بشر  مؤنث  نیمه ي  براي  مضاف  معناي  حاوي  و  ستم 
در  بلکه  جامعه  هر  استثمار  و  ستم  تحت  بخش هاي  میان  در  مؤنث  نیمه ي 
میان کلیه ي قشرهاي زنان. در اواخر دهه ي شصت زماني که جنبش زنان به 
عنوان یک نیروي رادیکال سربلند کرد و ستم بر زن را به عنوان یک مساله ي 
از  رادیکال مي دانستند  را  مرداني که خود  برخي  اجتماعِي حیاتي طرح کرد 
این تکه پراني هاي طعنه آمیز مي کردند که: »آیا ژاکلین کندي هم تحت ستم 
بسیار  )واقعیت  واقعیت  این  به  باشند  جوابي  بود  قرار  طعنه ها  این  است؟«. 
واقعي( که توده هاي زِن همه ي قشرها کمتر از مردان و به جهات گوناگون حتا 



کمتر از انسان به حساب مي آیند. بله، زنان طبقه ي حاکمه در استثمار توده هاي 
آنان در  امر، واقعیت دیگري که جایگاه فرودست  این  اما  مردم شرکت دارند 
طبقه ي حاکمه است را نفي نمي کند و مسلماً موجب از میان رفتن شکل هاي 
گوناگون و دهشتناک ستم بر زناِن همه ي قشرها، در سراسر جهان نمي شود. 
این بحث را ساعت ها مي توانیم ادامه دهیم و باز هم نتوانیم حق مطلب را در 
جواب به پرسش فوق ادا کنیم و معناي واقعي ستم بر زن را به طور کامل بیان 

کنیم.

را  ستم  که  ورشکسته اي  نظريه هاي  و  دروغین  علم 
توجیه پذير مي کنند

مثال،  براي  برگردیم.  عقب  به  کمي  عمیق تر  درکي  به  یافتن  دست  براي 
تصویرسازي هایي را به یاد بیاوریم که نهادهاي رسمي و بانفوذ جامعه از مردم 
مثال  یک  بود.  رایج  بیستم  قرن  در  حتا  که  کاري  مي دادند؛  دست  به  سیاه 
وحشتناک دایره المعارف بریتانیکا است که یک نهاد بسیار معتبر است. در این 
دایره المعارف تا قرن بیستم، »نگرو« این گونه تعریف مي شد: موجودي بسیار 
احساساتي، به لحاظ فکري پست، کودک سان و با این وصف »مستعد حمالت 
ناگهاني احساسي و شهواني. در این حالت، مي تواند به اعمال قساوت منانه ي 
در  سال 1911  بریتانیکا،  دایره العمارف  از  نقل  )به  بزند«.  خارق العاده دست 
مقابل واژه ي »نگرو«(. در واقع »نگرو« ها به عنوان شاخه اي پست از نوع انسان 

قلمداد مي شدند. 
بیایید این را مقایسه کنیم با تصویرسازي »رسمي« از زنان در همان دوره ي 
زماني. براي مثال به حرفه ي پزشکي نگاهي کنیم. نویسندگان کتاِب »به خاطر 
 Barbara Ehrenreich خودش: دو قرن اندرزهاي متخصص به زنان« )باربارا ارنرایش
و دردر اینگلیش Deirdre English( برخي دیدگاه هاي رایج در حرفه ي پزشکي در 
مورد زنان را دسته بندي و برخي نمونه هاي زننده ي آن را نیز بیان کرده اند. به 



طور مثال، در این دیدگاه هاي رایج، میان زنان و »حمالت عصبي« رابطه برقرار 
به جهان بزرگ تر که تحت سلطه ي  زنان نسبت  یا گفته مي شد که  مي شد 
مردان است داراي »جهلي کودکانه« هستند. رویکرد این حرفه نسبت به عادت 
ماهانه، بارداري و حتا یائسگي این بود که به این تحوالت به عنوان بیماري و 
اندازه مغزش را به  از  یا نقصان مي نگریستند و حتا مي گفتند اگر زني بیش 
کار بیاندازد تأثیرات منفي بر رحمش خواهد گذاشت! این دو نویسنده، با طنز 
نیش داِر مناسبي خاطرنشان مي کنند، »مانیفست زهدانِي بزرِگ قرن نوزدهم، 
به نام »سکس و آموزش، یا یک شانس منصفانه براي دختران« نوشته ي دکتر 
ادوارد اچ. کالرک با منطق تردیدناپذیري نتیجه گرفت که آموزش عالي موجب 
چاپ 2005 ص  انگلیش،  و  )اهرنرایش  زنان مي شود.«  رحم  پالسیده شدن 
140( خزعبالتي از این دست در قرن نوزدهم توسط متخصصان علمي صاحب 

اعتبار به نگارش در مي آمد. 
قرن  در  که  مي کنند  جلب  واقعیت  این  به  را  توجه  انگلیش  و  اهرنرایش 
اعتقاد  که  بود  موجود  طبیعي  تاریخ  در  بانفوذ  بسیار  گرایش  یک  نوزدهم 
و  بیانگر مراحل گوناگون فرگشت هستند«  نوع بشر  داشت »نژادهاي کنوني 
این نظریه را به جنس هاي مختلف تعمیم مي دادند. )ص  128( به طور مثال، 
آن ها خاطرنشان مي کنند که کارل فوگت Vogt Karl که در نیمه ي دوم قرن 
نوزدهم یکي از پروفسورهاي برجسته ي تاریخي طبیعي در اروپا بود مذکِر نگرو 
را این گونه طبقه بندي مي کند: »در زمینه ي قواي ذهني، نگروي بالغ مانند 
کودک، مؤنث و سالخورده ي سفیدپوست است.« و در ادامه مي گویند: »فکر 
اندام  بر  مو  را چگونه طبقه بندي مي کند  مؤنث  نگروي  فوق  نظریه ي  اینکه، 
راست مي کند؛ مؤنث »سالخورده« هر دو نژاد که جاي خود دارد.« )ص  129(

همان طور که اهرنرایش و انگلیش از فوگت نقل مي کنند نه تنها جایگاه زنان 
به موازات توسعه ي اجتماعي بهبود نمي یابد بلکه، »با پیشرفت تمدن نابرابري 

میان دو جنس افزایش مي یابد.« )ص130(
رفتارها و باورهاي مشابه این ها نه تنها در قرن نوزدهم سلطه داشتند بلکه 



در قرن بیستم هم رایج بودند و در واقع هنوز در جامعه ي »مدرن« امپریالیستي 
موجودند. این نظرات گاهي توسط شخصیت هاي متنفذ و قدرتمند در کشوري 
مانند آمریکا بیان مي شوند. به طور مثال چند دهه ي قبل این جمالت از دهان 

اي.او. ویلسون بیرون آمد:
خانه  در  زنان  و  مي کردند  شکار  مردان  گردآورنده  -  شکارچي  جوامع  »در 
مي ماندند. این تبعیض قوي در اغلب جوامع کشاورزي و صنعتي تداوم دارد 
ریشه هاي  داراي  مي آید  نظر  به  مساله  این  بگوییم  که  است  کافي  همین  و 
... حدس خود من آن است که تبعیض ژنتیکي آن قدر شدت  باشد.  ژنتیکي 
دارد که موجب یک تقسیم کار قابل توجه حتا در آزادترین و تساوي گراترین 
جوامع آینده بشود. ... حتا با وجود آموزش مشابه و دسترسي برابر به کلیه ي 
حرفه ها، مردان کماکان نقش برجسته تري را در زندگي سیاسي، اقتصاد و علم 
بازي خواهند کرد.« )نقل شده در کتاب از گام هاي ابتدایي و جهش هاي آتي: 
انسان، منبع ستم بر زن و راه رهایي نوشته ي  باره ي ظهور نوع  مقاله اي در 
آردي اسکاي بریک، انتشارات بنر 1984( اي.او. ویلسون یکي از حامیان مشهور 
بیولوژي اجتماعي است. همان طور که مي توان از حرف هاي ویلسون مشاهده 
کرد، داراي یک رویکرد بسیار غلط است که تالش مي کند به طور تک خطي 
با  میان آن ها  اجتماعي  روابط  و  انسان ها  رفتاري  میان مختصات  و مکانیکي 
عوامل و علل بیولوژیک رابطه برقرار کند و به شدت به نقش عوامل اجتماعي 
در تکامل و تغییر در روابط انسان ها، رفتار، سنت ها و شیوه هاي تفکرشان کم 
نقد و ردیه ي  ابتدایي، جهش هاي آتي« حاوي  بها مي دهد. کتاب »گام هاي 
بیولوژیست هاي  دیگر  و  ویلسون  و روش هاي  نظرات  باره ي  در  مهمي  بسیار 

اجتماعي است. 
اخیراً نیز نظرات مشابهي توسط الرنس سامرز، بیان شده است. وي تأکید 
مي کند که زنان در رشته هایي چون ریاضیات و علوم به طور طبیعي پست تر از 
مردان هستند. او این نظرات را زماني که رئیس دانشگاه هاروارد بود بیان کرد 

و باید بدانیم که وي در دولت اوباما صاحب مقام است. 



در همین رابطه نیز، نقشي که فروید و نظریه هاي وي و به طور کلي سنِت 
روان شناسِي تحلیلي بازي کرد و لطمه ي بزرگي به زنان و به طور عموم زده 
است را باید شکافت و نقد جامعي به آن کرد. اهرنرایش و انگلیش به این نکته 
نیز اشاره مي کنند. فمینیست هاي مختلف و برخي دیگر نقدهاي مهمي در این 
زمینه به دست داده اند. اما هنوز نیاز به افشاي رادیکال تر و جامع تر آن هست. 
هنوز الزم است که این نظریه نقد و رد شود به ویژه از طریق به کار بستن 
تاریخي که تجسم بینش و رویکرد علمِي  ماتریالیسم دیالکتیک  /   ماتریالیسم 

پیوسته و منظم است. 
به خاطر مي آورم که در دهه ي 1960 بسیاري از ما، هر یک به درجه اي 
تحت تأثیر نظریه هاي فروید بودیم و نظریه پردازان رادیکال به ویژه مردان اما 
همچنین برخي زنان تالش هاي زیادي مي کردند که به هر ترتیب نظریه هاي 
فروید و مارکس را به هم متصل کرده و مخلوط کنند. در واقعیت، این تئوري ها 
عمیقاً در تضاد با یکدیگر هستند و نفوذ فروید نه تنها به طور کلي بر جامعه 
تأثیري منفي داشته است بلکه بر جنبش رادیکال آن زمان نیز تأثیرات منفي 
گذاشت. نقد جامع تر نظریه هاي فروید و نفوذ این نظرات مي تواند نقش مهمي 
در تکامل بیشتر تئوري کمونیستِي حقیقتاً رادیکال و علمي در رابطه با ستم بر 

زن و به طور کلي رهایي زنان داشته باشد.

آن زمان مي توانست خیلي بهتر باشد ... و امروز هم خیلي 
بهتر مي توان عمل کرد

طرح   3 شماره ي  سرخ«  »اوراق  مورد  در  پیش تر  که  نکته اي  به  بازگردم 
کردم و گفتم که در آن زمان گرایش هاي اکونومیستي و گرایش هاي مرتبط با 
آن در اتحاد انقالبي )آر.یو( و به طور کلي در »جنبش نوین کمونیستي« نفوذ 
داشت و این امر مانعي بود که بتوانیم به یک سنتز صحیح در رابطه با آنچه 
توسط جنبش زناِن آن زمان طرح مي شد، به ویژه از سوي بخش هاي رادیکال 



آن برسیم. در اینجا مي خواهم به نظري بپردازم که قریب به 40 ساِل پیش در 
یکي از جلسات »جنبش انقالبي جوانان« طرح شد.

زماني بود که در اس.دي.اس میان گرایش هاي مختلف انشعاب شده بود: از 
یک طرف پدیده ي »ِوِدري ها« Weather people بودند که شناخته شده هستند، 
جریان »حزب کار مترقي« Progressive Labor Party و خط به شدت اکونومیستي 
آن بود )»کمونیست« باشي و از این اسم ها روي خودت بگذاري! از روي همین 
جامعه ي  یک  ایجاد  براي  برنامه اي  هیچ  تشکیالت  این  که  است  معلوم  اسم 
»جنبش  نام  با  را  خود  که  بود  دیگر  گرایش  یک  و  ندارد(؛  متفاوت  بنیاداً 
انقالبي جوانان« معرفي مي کرد. هنگام انشعاب در اس.دي.اس این »جنبش 
نمایندگان  عنوان  به  هم  ما  از  برخي  که  داشت  کنفرانسي  جوانان«  انقالبي 
»اتحاد انقالبي« )آر.یو( در آن شرکت کردیم. هنگام بحث در مورد مساله ي 
سکسوآلیته و به طور عام تر در مورد مساله ي زنان، یک نفر سخنراني آتشیني 
مي خواهید  واقعاً  و  هستید  مرد  »اگر  گفت:  بسیار  هیجان  و  تأکید  با  و  کرد 
در  این جمله  دارد.«  احساسي  بودن چه  بفهمید که زن  باید  باشید  رادیکال 
عین حال که اشاره به یک موضوع بسیار مهم داشت اما در چهارچوب دست 
کشیدن از امکان ایجاد یک تغییر حقیقتاً رادیکال در سطح جامعه و حتا جهان 
بیان شد و در واقع بخشي از چنین گرایشي بود؛ بخشي از گرایش »سیاست 
هویتي« بود که در حال سربلند کردن بود؛ بخشي از افق هاي آب رفته بود و 
اینکه هر »گروه هویتي« باید بر وضعیت و خواست هاي ویژه ي خودش تمرکز 
کند. این سیاستي بود که به طور عیني به معناي تقال در چارچوب وضع موجود 
براي  جنبشي  ساختن  خِط  از  بود  واقع عقب نشیني اي  در  سیاست  این  بود. 
مبارزه با امپریالیسم، براي سرنگون و ریشه کن کردن آن و ایجاد جهاني بنیاداً 
متفاوت. حتا آن زمان مي شد تشخیص داد که این بخشي از عقب گرد در آن 
سمت بود. و ما در رد راه »سیاست هویتي« و رفرمیسم و پافشاري بر ادامه ي 
راه کمونیستي )هرچند که در آن زمان با مقدار زیادي از گرایش اکونومیستي 
آلوده شده بود( محق بودیم. اما در همان حال و به ویژه اکنون که به عقب نگاه 



مي کنیم مي بینیم که یک موضوع بسیار مهم هم داشت مطرح مي شد که به 
راحتي کنار زده شد.

تشخیص »سیاست هویتي«، جهت گیري رفرمیستي و خرده بورژوایِي این 
سخنان و انتقاد از آن بیش از اندازه راحت بود. اما خیلي بهتر بود که با آنچه 
اگر آن  بود  بهتر  بود متحد مي شدیم. خیلي  در آن سخنراني صحیح و مهم 
عده از ما که جدي بوده و خود را کمونیست مي دانستیم در آن زمان آن نوع 
رویکرد را اتخاذ مي کردیم و بر آن پایه تالش مي کردیم که از طریق به کار 
بستن نقطه نظر کمونیسم علمي و نه نقطه نظري که به شدت به اکونومیسم 
آلوده بود، به سنتز بیشتر دست یابیم. و اکنون بیش از همیشه نیاز هست – بله 
پایه ي بیشتري نیز هست – که دقیقاً همین کار را بکنیم. این چالش مقابل 
روي ما مي باشد و وظیفه ي مهمي است که باید به طور عاجل در دست بگیریم.

با چشم اندازي گسترده به مساله نگاه کنیم. بدون  کمي به عقب برویم و 
نفي خصلت مثبت و خدمات جنبش دهه ي 1960 که جنبه ي عمده ي آن بود 
مهم است این مساله را به رسمیت بشناسیم که در این جنبش و حتا در میان 
پیشروترین نیروهاي آن، ضعف هاي جدي در رابطه با مساله ي زنان موجود بود 

که عنصر مهمي از اظهار »مردانگي«1 را نیز در خود داشت.
به کار بست این مساله در رابطه با مردم سیاه پیچیده است زیرا در تاریخ 
این کشور با مردان سیاه طوري رفتار مي شد که گویي از انواع پست هستند 
که کودکي و خطرناک بودن را هم زمان و یکجا دارند. این یکي از عمده ترین 
و تحقیرآمیزترین شکل هاي ستم بر سیاهان در تاریخ این کشور بوده است. 
آنان را وادار مي کردند که از سفیدان به ویژه مردان سفید تبعیت کنند. به طور 
مثال، حتا جوانان بالغ نشده ي سفید، مردان سیاه را »پسرک« صدا مي کردند. 
با این وصف، اگر هدف آن است که ستم بر مردم سیاه، اعم از زن و مرد کاماًل 
و قطعاً ریشه کن و کلیه ي شکل هاي ستم محو شود، آنگاه پاسخ نمي تواند این 
باشد که براي تثبیت »جایگاه محقانه ي« مرد سیاه بکوشیم تا وي در سلطه 

1- Assertion of“ manhood”



روابط  اِعمال  نمي تواند  پاسخ  یابد؛  دست  سفید  مردان  با  برابري  به  زنان  بر 
سنتي میان مرد و زن باشد زیرا این روابط زنجیرهاي سنت را بر دست و پاي 
زنان مي بندند و یک حلقه ي کلیدي در نگاه داشتن کل بشریت در وضعیت 

اسارت بار کنوني هستند.
در  است؛  رقم خورده  و ستم گرانه  استثمارگرانه  تمایزات  با  که  در جهاني 
جهاني که یکي از عمیق ترین و ستم گرانه تریِن این تمایزات، انقیاد و فرودستي 
نیِم مؤنِث بشریت است، تبارز »مردانگي« با هر قصد و نیتي که باشد به طور 
فرودستي  و  انقیاد  این  در  فعال  آن هم شرکت  و  دارد  معنا  یک  فقط  عیني 
است. در جهاني که تمایزات ستم گرانه و استثمارگرانه از جمله سلطه ي مرد بر 
زن، محو شده و پشت سر گذاشته شود دیگر مفهوم »مردانگي« هیچ معنایي 

نخواهد داشت و مطمئناً معناي مثبتي نخواهد داشت.
به عبارت دیگر و براي اینکه خط تمایز روشني ترسیم کنیم باید بگوییم که 
اظهار »مردانگي« در نهایت و اساساً روشي و وسیله اي است براي سازش با نظام 
موجود و تالش براي یافتن »جاي خود« در این نظام که تجسم جنایت هاي 
دهشتناک و مجري این جنایت ها است. نگاهي به نقش بوکر تي. واشنگتن1 
شدن  واژگون  از  پس  نوزدهم  قرن  اواخر  در  است.  آموزنده  رابطه  این  در 
»ریکانستراکشن«2 و اوایل قرن بیستم واشنگتن این افق را در میان سیاهان 
وارد  آنان  بر  که  و ستمي  جداسازي3  علیه  مبارزه  به جاي  که  تبلیغ مي کرد 
مي شود در همان چارچوب جداسازي و شرایط ستم، براي »بهتر کردن خود« 

1- Booker T.Washington
معلم، نویسنده و واعظ سیاه که مشاور رئیس جمهور آمریکا بود.

2- Reconstruction
دوران پس از پایان جنگ داخلي و الغاي برده داري در آمریکا است که قرار بود به ازاي سال ها کار بردگي به هر 
برده یک االغ و 40 هکتار زمین داده شود تا برده هاي سابق تبدیل به زارعان آزاد شوند. اما این برنامه در سال 
1865 ملغا شد و به جاي آن برده هاي سابق تبدیل به رعیت هاي سهم بر در پالنتاژهاي اربابان سابق خود شدند. 

ناگفته نماند که بعد از الغاي این برنامه حق شهروندي و حق رأي به سیاهان داده شد.
3- Segregation

پس از الغاي برده داري در آمریکا تا اواسط دهه ي 1960 سیاهان آمریکا، در محله هاي جدا زندگي مي کردند و به 
مدارس جداگانه مي رفتند. یکي از مبارزات مهم حقوق مدني سیاهان در دهه ي 1960 علیه این جداسازي بود.



تالش کنند. بدین ترتیب واشنگتن، با حمایت مراکز قدرت، به ویژه قدرتمنداِن 
جنوب آمریکا که آشکارا عظمت طلبِي سفید و جداسازي را تبلیغ مي کردند 
تبدیل به یک شخصیت برجسته شد. اخیراً کتابي به نام »تولد دوباره ي یک 
ملت، شکل گیري آمریکاي مدرن 1920-1877« به قلم جکسون لیرز منتشر 
شده است. در این کتاب نکات روشنگرانه اي هست. عنوان این کتاب به گونه اي 
طنزآمیز و نقادانه فیلم »تولد یک ملت« را به خاطر مي آورد – فیلم به شدت 
نژادپرستانه اي که در اوایل قرن بیستم ساخته شد و بسیار بانفوذ بود.1 یکي از 
نکاتي که لیرز در این کتاب باز مي کند این است که در تاریخ ایاالت  متحده ي 
خدمت  در  نظامي گري  با  همواره  مردانه«  »فضایل  و  »مردانگي«  آمریکا، 
تئودور روزولت  نزدیک داشته است و در رأس همه،  پیوند  آمریکا  امپراتوري 
مظهر آن بود. تمرکز لیرز روي دوره اي است که سرمایه داري امپریالیستي به 
ظهور رسیده است. یعني اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم اما به وضوح و 
به درستي پدیده هاي امروز، یعني یک قرن پس از آن را در نظر دارد و به کرات 
تشابهات شان را نشان مي دهد. در همین راستا، لیرز نقش بروکر تي. واشنگتن 
را که براي سیاهان، خادم مسلکي در خدمت نظم ستمگرانه ي حاکم را موعظه 
مي کرد بحث مي کند و در مقابل واشنگتن، شخصیت آیدا ولز2 را که فردي 
بسیار رزمنده و شورشگر بود و جسورانه علیه جداسازي و لینچ ایستاد و مبارزه 

علیه آن را سازمان دهي کرد قرار مي دهد:
»هنگامي که مقاومت در مقابل نظاِم جیم کراوو3 به طرز فزاینده اي بي ثمر 
به نظر آمد، نقطه نظرات صریحاً سازشکارانه ي بروکر تي. واشنگتن باثمرتر از 
مقاومت خشمگینانه ي آیدا ولز به نظر آمد. واشنگتن مظهِر پیوند مردانگي و 

تعالي بخشِي سیاه شد.« )ص 131، لیرز(

1- Jackson Lears ,Rebirth of a Nation—The Making of Modern America, 1877-1920( HarperCollins, 
2009)
2- Ida Wells
3- Jim Crow

نظام جداسازي نژادي در آمریکا



این نقطه نظر  اندازه تسلیم  از  لیرز بیش  به نظر مي آید که جکسون  البته 
مي شود که گویا مقاومت ولز گونه بي ثمر بود اما در مشاهدات وي هنگامي که 
شخصیت واشنگتن و آیدا ولز را مقایسه مي کند روشنگري مهمي وجود دارد 
به ویژه جایي که میان »مردانگي« و »تعالي« از یکسو و هم ساز شدن با نظام 

ستم گرانه از سوي دیگر اتصال برقرار مي کند. 
سیاهان،  مبارزه ي  ویژه  به   1960 دهه ي  مبارزات  که  است  پیدا  ناگفته 
خصلت و تأثیراِت مثبتي داشت که بنیاداً متفاوت از آن چیزي بود که توسط 
»سازگاري« )یا »عمو تام-ایسم( واشنگتن نمایندگي مي شد. مبارزه ي سیاهان 
در دهه ي 1960 اعتراضی صریح و چالش گري قدرتمند بود. با این وجود، میان 
ابراز وجوِد »مردانه« و تمایل به قبول و حتا »سوار شدن بر« برخي از روابط 
ستم گرانه که شریان حیاتي این سیستم است پیوندی هست و این پیوند بسیار 
واقعي است. در »بیانیه: براي رهایي زنان و رهایي بشریت« نقل قولي از من 

آورده شده است که در این جا تکرار مي کنم: 
در میان خوِد ستمدیدگان، مساله ي زن به طرق گوناگون و به ویژه براي 
الغاي  دنبال  به  آیا  که  نشان مي دهد  و  است  مهم  محک  یک سنگ  مردان، 
کامل روابط مالکیت موجود و ایدئولوژي منطبق بر آن که زنان را برده مي کند 
هستید یا می خواهید آن را حفظ کنید)و شاید می خواهید »یک ذره« از آن 
را حفظ کنید(. این مساله یک خط تمایز است میان اینکه »جایي« در سیستم 
موجود مي خواهید یا اینکه مي خواهید »بیرون« آن قرار بگیرید: خط تمایز ی 
است میان اینکه مي خواهید کل ستم و استثمار و تقسیم جامعه به طبقات را 

از بین ببرید یا دنبال آن هستید که خودتان بخشي از آن بشوید.«
نشریه ي  ویژه نامه ي  در  و  مي کند  تصریح  فوق  »بیانیه«ي  که  همان طور 
انقالبي که  نام »ستم بر مردم سیاه، جنایت هاي این سیستم و  »انقالب« به 
ضروري است« نیز بیان شده است، کودکان سیاه و عموماً مردم نیاز به »رل 
دارند.  و مرد  انقالبي زن  به رل مدل هاي  نیاز  بلکه  ندارند  مدل هاي مردانه« 
را متجلي  برابري  نگاه کنند که احترام متقابل و  زناني  به مردان و  باید  آنان 



مي کنند و این رفتاري است که بازتاب جهان نویني است که برایش مي جنگند: 
جهان نویِن رهاشده اي که در آن دختران بدون آن که ترسي از تجاوز، تحقیر 
کودکي  هیچ  آن  در  که  جهاني  مي آیند،  بار  قوي  باشند  داشته  خشونت  یا 
»نامشروع« نیست و مردان نیز مانند دیگران ارزش خود را در خدمت به بهبود 
از  نه  و  مي کنند  پیدا  جامعه  انقالبي  دگرگوني  طریق  از  بشریت  کل  شرایط 
طریق سواري گرفتن )حتا یک ذره( از روابط و ایدئولوژي این جهان دهشتناک. 
بازهم نگاهي به گذشته، به کلیت جنبش دهه ي 1960 بکنیم. البته بدون 
افتادن به غایت گرایي1 و دترمینیسم به این شکل که بگوییم، دست یافتن به 
عوامل پایه اِي یک سنتز صحیح در رابطه با رهایي زنان، در کامل ترین ابعادش 
و رابطه ي مهم میان آن با رهایي کل بشر در آن زمان غیرممکن مي بود )البته 
به چنین  زمان دست یابي  آن  در  کمونیستي  کلي جنبش  به ضعف  توجه  با 
داده  رخ  آنچه  بود«،  بگوییم، »همه چیز خوب  اینکه  یا  بود(  سنتزي مشکل 
است به وضعیت امروز منجر شده است که تولید چنین سنتزي را ممکن کرده 
رویکرد  زمان  آن  در  اگر  یابیم.  آن دست  به  امروز مي توانستیم  فقط  و  است 
صحیح تري اتخاذ مي شد بسیار بهتر بود اما واقعیت آن است که چنین سنتزي 
هم اکنون بسیار ضروري است و براي دست یافتن به آن اساس و پایه اي هست. 
بنابراین براي اینکه واقعاً پیشاهنگ آینده باشیم باید از طریق کار و مبارزه ي 
متمرکز جهش و گسست الزمه را در این زمینه بکنیم و به سنتزي در تئوري 
برد  پیش  براي  محکم تر  بسیار  شالوده اي  به مثابه ي   -- یابیم  دست  خط  و 
مبارزه حول این عرصه ي اساسي از روابط اجتماعي بشر، و به  مثابه ي یکي از 
تعیین کننده ترین عوامل راهگشایي براي مرحله ي نویني از انقالب کمونیستي 

در جهان در شرایطي که کمونیسم بر سر دو راهي است.

به چالش گرفتن نقش جنسیتي و سکسوآلیته ي سنتي

1- Teleology



یکي از مهم ترین مقوله هایي که در خیزش دهه ي 1960 ظهور کرد و تا 
اوایل دهه ي 1970 ادامه یافت، به چالش گرفتن نقش هاي جنسیتي سنتي به 
طرق گوناگون و به ویژه از سوي جریان هاي رادیکال تر در جنبش زنان بود. در 
آن زمان، نیروهاي کمونیسِت در حال ظهور، از جمله »اتحاد انقالبي« )آر. یو( 
به دلیل داشتن گرایش هاي اکونومیستِي زیاد، به این مساله بي اعتنایي کردند 
و آن را دنبال نکردند. هرچند چیزهایي از این جنبش آموختیم و برخي جوانب 
مرکزي  موضوع  یک  عنوان  به  را  آن  باید  که  آن طور  اما  کردیم  اتخاذ  را  آن 
در  حاکم  تاریخاً  گرایش هاي  با  نقصان  )این  نگرفتیم.  در دست  و همه جانبه 
جنبِش کمونیستِي بین المللي مرتبط بود که در باقیمانده ي این سخنراني به 

آن خواهم پرداخت.(
در آن زمان، همراه با چالش دادن به نقش جنسیتي سنتي مسایل زیادي 
در مورد سکسوآلیته و رهایي جنسي توسط جنبش زنان مطرح مي شد؛ شاهد 
تجربه کردنهای زیاد بودیم. همان طور که در »بیانیه«ي حزب مان گفته ایم، 
برخي از آن ها به بن بست و برخي دیگر به نتایج بد رسیدند. معذالک، مسایل 
تالش  آنها  به  پاسخگویی  برای  و  شد  طرح  نیز  عرصه  این  در  مهمي  بسیار 
دید  این  گرفتن  چالش  به  و  زنان  سکسوآلیته ي  آزادي  مساله ي  کل   . شد. 
از  مهمي  بُعد  است،  مرد  سکسوآلیته ي  ارضاي  براي  زن  سکسوآلیته ي  که 
مسایلي بود که طرح مي شد. اما این مسایل تاریخاً هیچ جایي در دیدگاه ها و 
گرایش هاي جنبش کمونیستي بین المللي نداشت – خیلي مالیم بگویم، این ها 
مسایلي بودند که با بسیاري از سنت هاي حاکم در جنبش کمونیستي بیگانه 
بودند و در آن زمان »اتحاد انقالبي« هم به مقدار قابل توجهي تحت تأثیر آن 

سنت ها بود. 
همراه با این و در داخل این چارچوب کلي که کلیه ي دیدگاه ها و قراردادها 
و اخالقیات مربوط به سکسوآلیته کنار زده شده و به چالش گرفته مي شدند، 
موضوع هم جنس گرایي نیز تبدیل به یک موضوع اجتماعي مهم و تمرکز مبارزه 



از  تاریخاً هم جنس گرایي موضوعي کاماًل خارج  شد. همان طور که مي دانیم، 
رادار جنبش کمونیستی بین المللی بود و این جنبش حاضر نبود با آن درگیر 
شود و به سادگي آن را رد مي کرد. »اتحاد انقالبي« و پس از آن آر.سي.پي به 

مدتي بیش از اندازه طوالني همین خط را داشت. 
همان طور که »بیانیه« ي حزب مان خاطرنشان مي کند، این تجربه کردن هاي 
جنسي و به چالش گرفتن سنت در زمینه ي سکسوآلیته، به ویژه سکسوآلیته ي 
زنان که در خیزش آن دوران به ظهور رسید، جوانب مثبت بسیار داشت. اما از 
سوي دیگر )همان طور که »بیانیه« تأکید مي کند( نقش هاي سنتي و سلطه ي 
سنتي مردان بر زنان به طرق گوناگون خود را باز تثبیت کردند و تالش هایي 
که براي آزادي سکسوآلیته ي زنان آغاز شده بود به طرق گوناگون مورد سوِء 
منفي،  جوانب  این  علي رغم  شد.  تبدیل  خود  ضد  به  و  گرفت  قرار  استفاده 
مسایلي طرح شد و جواب هایي داده شد که فوق العاده مهم بودند. این را امروز 
به وضوح تشخیص مي دهیم، به ویژه آن که به مسایل از دریچه ي یک درک 
اکونومیستي و جسمیت بخشیدن به خصلت انقالب پرولتري نمي نگریم بلکه 
انقالب پرولتري را در کامل ترین و جامع االطراف ترین بیانش، به قول مانیفست 
کمونیست، به معناي گسست رادیکال از کلیه ي افکار سنتي و گسست رادیکال 
از کلیه ي روابط مالکیت سنتي درک مي کنیم. اگر، در برهه ي زماني خیزش 
دهه ي 1960 و 70، چنین درکي داشتیم و چنین درکي نقطه ي عزیمت مان 
بود، حتما آنچه که در زمینه ي سکسوآلیته پیش آورده شد، کنار زده شد و 
مورد جدال قرار گرفت را خوش آمد مي گفتیم و در آغوش مي گرفتیم و به طور 

علمي سنتز مي کردیم.

جنبش کمونیستي، جامعه سوسیالیستي و رهايي زنان – 
يک بازبیني نقادانه

تاریخي  نفوذ  و  تاریخ  باب  در  مهم  نکات  از  برخي  به  مي رسم  این جا  در 



جنبش کمونیستي در مورد این مساله – نه فقط در مورد مساله ي سکسوآلیته 
بلکه مساله ي روابط جنسیتي و مساله ي زنان به طور کلي. در اینجا بار دیگر 
ما نیاز داریم که بیشتر در مورد این مساله  مي خواهم تأکید کنم که مسلماً 
بیاموزیم. اما در زیر برخي مشاهدات را مي آورم که به نوبه ي خود مي توانند 
به مثابه ي بخشي از چهارچوبه اي براي پژوهش ها، تحلیل و سنتز بیشتر خدمت 

کنند. 
برخي تحلیل هاي بسیار اساسي توسط جنبش کمونیستي در مورد ستم بر زن 
و مبارزه براي رهایي زنان انجام شد. این را باید گفت و به رسمیت شناخت. 
نه فقط براي آنکه به یک معناي مجرد »منصف« باشیم بلکه براي اینکه عیني 
و علمي باشیم و بدانیم که در واقع جنبه ي عمده چه بوده است. اثر انگلس 
به نام منشاء خانواده، مالکیت خصوصي و دولت یک اثر تعیین کننده در این 
زمینه است و تاریخاً یک راهگشایي نوین بود. اما در همان حال و در اختالط 
با این امر، در جنبش کمونیستي از همان ابتداي امر جریان هاي اکونومیستي، 
ناسیونالیستي و دیدگاه ها و ارزش هاي پدرساالرانه و سنتي در رابطه با زنان 
موجود بود. این امر در اتحاد شوروي و در دوره اي که یک کشور سوسیالیستي 

بود تبارزي حاد داشت.
مختصراً روي برخي از جوانب این مساله نگاهي خواهم کرد اما باز تأکید 
مي کنم که به پژوهش، تحلیل و سنتزي بیشتر نیاز است: در اتحاد شوروي در 
دوران سوسیالیسم )از انقالب اکتبر 1917 تا اواسط دهه ي 1950 زماني که 
بزرگي که به جهاتي داراي ماهیتي  سرمایه داري احیاء شد( تحوالت حقیقتاً 
عمیق بودند به وقوع پیوستند که موقعیت زنان را کیفیتاً در جهت مثبت تغییر 
دادند و بر نابرابري هاي ریشه دار میان زن و مرد ضربات مهمي زدند. بر این 

مساله و ارزش آن را نباید نادیده بگیریم. 
و  توده اي  فرهنگ  در  زنان،  سنتِي  جنسیتِي  نقش هاي  گرفتن  چالش  به 
به ویژه در دهه ي  بود.  این روند  از  همچنین در سیاست هاي رسمي بخشی 
1920. اما در این زمینه ها محدودیت ها و کمبودهاي مهمي نیز موجود بود. به 



ویژه پس از دهه ي 1920 نه تنها روابط و نقش هاي جنسیتِي سنتي به طور 
ادامه دار به چالش گرفته نشدند بلکه در برخي جهات در این زمینه عقب نشیني 
نیز صورت گرفت. این روند عقب نشینی بخشي از مقوله ي بزرگ تري است که 
در ابعاد مختلف نمایان شد و موضوعی است که مورد توجه و تحلیل ما بوده 
است. براي مثال، به ویژه در سال هاي اول جمهوري شوراها، در عرصه ي هنر و 
فرهنگ تجربه کردن هاي زیاد، به چالش کشیدن بسیاري چیزها وجود داشت. 
ولي بعداً، پس از اینکه رهبري استالین مستحکم شد، اوضاع تغییر کرد. اما الزم 
است که از لنز گسترده تري به مساله نگاه کنیم و این امر را صرفاً به یک فرد 
تقلیل ندهیم. در دهه ي 1930 و به خصوص در طول آن دهه، چهارچوبه ي 
بزرگ تر توسط این واقعیت شکل گرفت که خطر حمله ي امپریالیستي به اتحاد 
شوروي روز افزون بود و این که در هر حالت الزم بود که این کشور روند صنعتي 
شدن را با سرعت پیش ببرد و اقتصاد را از جمله در روستا متحول کند. در غیر 
این صورت طبق گفته ي استالین »ما نابود خواهیم شد«. این نگرش، پایه  در 
واقعیت داشت. وقتي شروع به پیاده کردن این رویکرد کردند، گرایِش تقلیل 
دادن همه چیز به حرکت براي توسعه ي سریع اقتصادی سربلند کرد و همه 
چیز در این مجرا روان شد و به درجات زیادي، این گرایش به وجود آمد که 
شکل هاي مختلف تجربه کردن ها در عرصه هاي متفاوت )چه در عرصه ي هنر 
یا فرهنگ یا عرصه ي سکسوآلیته و روابط جنسیتي( را در این چارچوب جاي 
بدهند و »متراکم« کنند، زیرا اعتقاد بر این بود که تحول اقتصادي که اساساً 
به شکل پیشرفت و تحول فني و فن آورانه )تکنولوژیک( دیده مي شد موجب 
یا زمینه ساز محو روابط اجتماعي  برجای مانده از جامعه ي کهنه خواهد شد. 

منتهي  به جنگ جهاني دوم  به خصوص در دوره اي که مستقیماً  سپس، 
اتحاد جماهیر  بیانیه ي رسمي در  از آن چند  شد و در دوره ي جنگ و پس 
شوروي منتشر شد. این بیانیه ها نه تنها تأکید مي کردند که »حس مادري« 
و بچه دار شدن و بچه داري براي زنان یک امر »طبیعي« است بلکه وظیفه ي 
میهني آنان است که این کار را بکنند. به این ترتیب، وظیفه ي آنان نسبت به 



میهن فرموله شد. 
البته در این چارچوب نباید عوامل عیني را فراموش کنیم. یعني، حمالت 
بزرگ قریب الوقوع علیه اتحاد شوروي که صورت واقعیت نیز به خود گرفت و 
در نتیجه ي درگیري اتحاد شوروي در جنگ جهاني دوم منجر به تلفات انساني 
در  کشته  میلیون   20 تخمین  که  دیده ام  گوناگون  مطالعات  در  شد.  عظیم 
شوروي در جریان جنگ جهاني دوم به چالش گرفته شده است. 20 میلیون نفر 
تخمیني است که همه ي ما به عنوان تخمین استاندارد تلفات انساني شوروي 
در جنگ جهاني دوم به آن خو گرفته ایم. اما گفته مي شود که احتماالً شمار 
از این هم باالتر بوده است. برخي ها مي گویند 25، 30 و حتي 40 میلیون نفر 
و کساني که این تخمین ها را مي دهند آدم هاي بیگانه با واقعیت نیستند. براي 
دیدن عمق فاجعه کافي است توجه کنیم که تخمین حداقل 20 میلیون نفري 
برابر است با %10 جمعیِت آن زماِن اتحاد شوروي در حالي که 40 میلیون نفر 
مي شود برابر با %20 از جمعیت آن زمان اتحاد شوروي. یعني یک نفر از هر 
5 نفر! بنابراین در یک سطح مي توان فهمید که چرا پس از آن جنگ بر روي 
افزایش جمعیت تأکید مي گذاشتند و همراه با این تأکید گرایشي به وجود آمد 
که افزایش جمعیت را نقش و خدمت اساسي زنان می دید. این گرایش قابل 
واقعي و حاد  این تضاد بسیار  به  به عنوان جواب کمونیست ها  اما  فهم است 
)یعني، نابودي عظیم جمعیت در نتیجه ي جنگ( موجه و توجیه پذیر یا قابل 

پذیرش نیست.1 

1- در اینجا باید تأکید کنم که این نقطه نظر که »خدمت زنان به کشور از طریق تولید مثل است« منحصر به 
استالین و رهبري شوروي در زمان استالین نبود. براي مثال به حرف آگوست ببل، سوسیالیست آلماني که در 
اوایل قرن بیستم گفته است نگاه کنید: »زني که بچه به دنیا مي آورد، حداقل به همان اندازه به ثروت مشترک 
خدمت مي کند که مردي که از صمیم قلب و با جان بازي در مقابل دشمني که به دنبال فتح است از کشورش 
بر خطراتي که  تأکید  ببل در چارچوب  این جمله  تأکید کنم که  باید  دفاع مي کند.« )زن تحت سوسیالیسم(. 
هنگام زایمان زنان را تهدید مي کند گفته شده است و این پلمیکي است در دفاع از برابري زنان و در مخالفت با 
تالش هایي که براي محدود کردن نقش زنان در حیات و خدمت عمومي به جامعه مي شد. البته این جمله ببل را 
نمي توان در رده ي جمله اي گذاشت که در همان دوره توسط نماینده ي گستاخ امپریالیسم آمریکا یعني تئودور 
روزولت بیان شد: »اما ... زني که به خاطر ترس یا خودپرستي یا به خاطر یک ایده آِل دروغین و احمقانه از وظیفه ي 
مادري و همسري فرار مي کند به حق باید همان قدر مورد تحقیر قرار بگیرد که مردي که به هر دلیلي، وقتي که 
کشور نیاز دارد از جنگ رفتن مي ترسد.« )For Her Own Good ص 209( با این وصف، ببل نیز مانند استالین و 



واضح است که در تاریخ جنبش هاي سوسیالیستي و کمونیستي از ابتدا تا 
تجربه ي اتحاد شوروي در دوران رهبري استالین، در حالي که تغییرات عمیق 
با جایگاه زنان و عرصه هاي دیگر به وجود  و دستاوردهاي عظیمي در رابطه 
آمد، اما نیاز به گسست رادیکال بیشتر در رابطه با درک نقش زن در جامعه 
و دگرگون کردن آن به طور برجسته نمایان بوده است، از جمله نیاز به یک 

گسست همه جانبه با »کیش مادري« و با نقش هاي جنسیتي سنتي. 
برخي ناظران تجربه ي شوروي - و نه فقط کساني که به شکل عیان ضد 
کمونیست هستند - بخشا به درستي خاطرنشان کرده اند که در اتحاد شوروي 
در عین حال که از برابري زنان حمایت مي شد )و اهمیت دارد تأکید کنیم در 
اتحاد شوروي زماني که سوسیالیستي بود گام هاي مهمي در این جهت برداشته 
شد( اما هیچ تالش اساسي یا دائمي، در هیچ شکل کامل براي آموزش و بسیج 
از  عنوان بخشي  به  به چالش کشیدن نقش هاي جنسیتي سنتي  در  توده ها 
ریشه کن کردن کامل زنجیرهاي سنت موجود نبود. یکي از تبارزات این امر 
که پس از سال هاي اولیه ي جمهوري شوراها افزایش یافت، این بود که فکر 
الغاي خانواده به عقب رانده شد و کم کم کاماًل ناپدید شد و جاي آن را تا حد 
اتحاد شوروي موجود بود گرفت و  از خانواده به شکلي که در  زیادي تجلیل 
اعالم شد که خانواده در شوروی نوع متفاوتي از خانواده است و در اینجا نقش 
مادري زنان معناي دیگري یافته است. این امر به ویژه همراه بود با ستایش 
فزاینده ي مادریت. اما به موازات این روند، روندی دیگری نیز در جریان بود. 
یعنی، برداشتن گام هاي مهم در جهت برابري زنان، کنار زدن محدودیت هایی 
اقتصاد وجود  که در مقابل نقش آفریني زنان به خصوص در زمینه ی کار و 
داشت و برداشتن موانع مقابل شرکت زنان در مشاغلي که سنتاً مردانه بودند.

به عبارت دیگر همان طور که برخي آن را فرموله کرده اند، درک برابري طلبانه 
زنان حرکت  براي  برابري  بود که در جهت  و همچنین سیاست هایي موجود 

دیگر رهبران برجست هي سوسیالیست و کمونیست که مدافع برابري زنان بودند و مبارزه براي آن را رهبري کرده 
بودند خودشان تحت تأثیر افکار پدرساالرانه در مورد زنان بودند.



مي کرد اما هیچ گونه چالش گري اساسي و دائمي یا تالش براي دگرگون کردن 
نقش هاي جنسیتي سنتي زنان وجود نداشت. حداقل بعد از تجربه کردن هاي 

اولیه در دهه ي 1920 چنین امري موجود نبود.1
تمام این ها نشان دهنده ي نکته ي پایه اي است که تأکید کرده ام: در اتحاد 
شوروي در دوراني که سوسیالیستي بود، هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ 
عملي در زمینه ي غلبه کردن بر نابرابري زنان در عرصه هاي مختلف و برخي 
مهمي صورت  پیشرفت هاي  سنتي،  جنسیتي  نقش هاي  علیه  گري ها  چالش 
گرفت. به ویژه در سال هاي نخستین. اما در اتحاد شوروي و به طور کلي در 
جنبش کمونیستي بین المللي که تحت تأثیر و نفوذ زیاد اتحاد شوروي بود، امر 
مبارزه براي برابري زنان و چالش گري علیه نقش هاي جنسیتي سنتي زنان به 
طور روز افزون در تضاد قرار گرفت با رشد نگرش ها و قراردادهاي پدرساالرانه 
سنتي و گرایش هاي اکونومیستي و ناسیونالیستي و توسط این گرایش ها کنار 

زده شد.
تجربه ي  وراي  به  که  شد  برجسته اي  پیشرفت هاي  بي تردید  چین،  در 
شوروي رفت. از جمله در رابطه با نقش زنان در بسیاري از عرصه هاي جامعه. 
این امر در عرصه ي فرهنگ به طرز قدرتمندي تبارز پیدا کرد. به خصوص در 
دوران انقالب فرهنگي و از طریق آن. به طور مثال در آثار نمونه ي اپرایي و باله 
و غیره. به چالش کشیدن نقش هاي جنسیتي سنتي در عرصه هاي گوناگون 

1- زیرنویس نویسنده: در این رابطه، به مثابه ي بخشي از تحقیق در باره ي این موضوع من به کتابي برخوردم 
که هنوز نخوانده ام و در نتیجه نمي توانم از آن ارزیابي بدهم اما نقل قولي که به آن اشاره کردم نکته ي مهمي را 
مي گوید. عنوان این کتاب آفريدن رز آچار به دست: طبقه، جنسیت و تبلیغ در دوره ي جنگ جهاني دوم نوشته ي 
مورین هاني )نشر دانشگاه ماساچوست، 1984( مي باشد. به نظر مي آید که کتاب در چارچوب جنگ جهاني دوم 
تجربه ي آمریکا )رِز آچار به دست( و اتحاد شوروي را مقایسه مي کند و برخي شباهت هاي مهم میان آن ها را نشان 
مي دهد: وضعیتي که شمار زیادي از مردان در ارتش بودند )البته بر خالف ایاالت متحده ي آمریکا، در شوروي در 
جریان جنگ، نزدیک به یک میلیون زن در جنگ چریکي و دیگر شکل هاي فعالیت نظامي علیه نازي ها شرکت 
ایاالت متحده هم به شکل ها و راه هاي جدید( در اقتصاد جاي مردان را در  داشتند( و زنان در شوروي )و در 
مشاغلي که سنتاً مردانه بود و زنان به طور عموم از آن منع بودند گرفتند. اما نه فقط در آمریکا بلکه حتي در 
اتحاد شوروي، این نقش زنان در تولید همراه با نقش آنان به عنوان مادر نه فقط به عنوان حق زنان و برابري 
آنان بلکه همچنین به عنوان وظیفه و به طور مشخص تر به عنوان وظیفه ي میهني نسبت به کشور تعریف مي شد 
)البته در آمریکا خیلي روي حق و برابري تأکید نمي شد(. این موضوعي است که شایسته ي کنکاش بیشتر است.



یکي از عناصر مسلم این تالش ها بود. 
دیدگاه ها  و  پدرساالري  ناسیونالیسم،  اکونومیسم،  نفوذ  وصف  این  با 
با  رابطه  در  خصوص  به  و  جنسیتي  نقش  با  رابطه  در  سنتي  ارزش هاي  و 
سکسوآلیته زیاد بود. بگذارید این طور بگویم: تمام چیزهایي که در ابتداي این 
سخنان گفتم یعني آن مسایلي که جنبش رهایي زنان و به خصوص بخش هاي 
رادیکال تر آن جنبش در دهه ي 1960 و 1970 در مورد سکسوآلیته به خصوص 
سکسوآلیته ي زنان طرح کردند و جواب هایي که دادند، از سوي رهبري حزب 
کمونیست چین با خوشامدگویي بزرگي مواجه نمي شد و نشد. این موضوعي 
است که باید با صراحت تشخیص بدهیم. و نیروهاي جنبش نوین کمونیستي 
که در آن زمان به چین نگاه مي کردند، از جمله و مشخصاً اتحادیه ي انقالبي 
)RU( و سپس آر.سي.پي اغلب اوقات به این سؤال ها و جواب ها با روي خوش 
از  اوایل دهه ي 1970 هنگامي که  نگرفتند. در  بر  را در  ننگریستند و آن ها 
چین دیدن کردم، همراه با بسیاري دستاوردهاي مثبت که توجه من را جلب 
کرد و به من الهام بخشید، این احساس هم به آدم دست مي داد که در رابطه 
با سکسوآلیته فضاي سنگین و نوعي سرکوب موجود است. و زماني که در یک 
چشم انداز بزرگ تر به آن نگاه مي کنم به نظر مي آید که بخشي از یک گرایش 
انقالب  و  و حزب کمونیست چین  است  بوده  تاریخي در جنبش کمونیستي 
چین هم به طور واقعي از آن گسست نکرد. این چیزي نبود که در مقایسه با 
کل جنبش کمونیستي، منحصر به انقالب چین یا نقطه ضعِف خاص آن باشد.

اما مي توان گفت که  باید بیشتر آموخت  تردیدي نیست که در این مورد 
براي کل جنبش کمونیستي و مشخصاً براي حزب ما و پیش از آن اتحادیه ي 
تاریخاً  هم جنس گرایي  مساله ي  سکسوآلیته،  عرصه ي  با  رابطه  در  انقالبي 
)از  است  بوده  سوسیالیستي  دولت هاي  و  کمونیستي  جنبش  نشانه ي ضعف 
انقالب  تا  کرد  تحقیر  را  هم جنس گرایي  بدش  حرف  آن  با  که  انگلس  زمان 
چین(. این مساله تا حد قابل توجه و به طور عام ضعف جنبش کمونیستي را 
در مورد مساله ي سکسوآلیته در خود فشرده مي کند و اینکه چگونه به طور 



مشخص این مساله مرتبط است با جایگاه زنان و مبارزه براي رهایي کامل زنان.

ضرورت و پايه ي جهشي بیشتر و گسست راديکال
بررسي،  از طریق پژوهش،  بنابراین، در عین حال که بي تردید الزم است 
تحلیل و سنتز کردن، دانش بیشتري در این زمینه کسب کنیم اما به نظر من 
بیشتر هست.  رادیکال  به گسست  نیاز  نشان مي دهد که  این مسایل  همه ي 
براي اینکه واقعاً و کاماًل به »چهار گسست« دست پیدا کنیم نیاز به ریختن 
تاریخ  در  از جمله  کمونیستي  تاریخ جنبش  در  محکم تر هست.  شالوده هاي 
حزب ما تا همین اواخر که به طور جدي شروع کردیم از یک موضع متفاوت و 
بسیار رادیکال تر به این مساله بپردازیم، این مساله بیان کامل نیافته یا کاماًل 

تشخیص داده نشده است.
تغییر موضع حزب ما در مورد هم جنس گرایي1 تا حد زیادي نتیجه ي تکامل 
سنتز نوین، مشخصاً تکامل روش و رویکردي است که در سنتز نوین مجسم 
است. این موضع نمایانگر گسست از گرایش هاي درون جنبش کمونیستي است 
که براي آن نوع تئوري رادیکال و جنبش رادیکال که کمونیسم به واقع باید 
بیان آن باشد، بسیار خفقان آور بوده اند. اما در واقع، این گسست صرفاً یک آغاز 
است که باید بر پایه ي آن بسیار جلوتر برویم. بر پایه ي یک رویکرد علمي و 

سنتز علمِي آنچه قباًل به عنوان تئوریک و تجربي به آن اشاره کردم. 
نهایي  محو  براي  کردن  مبارزه  زن،  بر  ستم  علیه  مبارزه  حال،  همان  در 
انقالب  از  اول یک بخش حیاتي  این ستم در هر شکلي در وحله ي  و کامل 
آن  بدون  کمونیستي  انقالب  مسلماً  و  انقالبي  هیچ  آن  بدون  و  است  کردن 

1- براي بحث راجع به موضع آر.سي.پي در بارهي همجنسگرایي و تکامل این موضع که یک تغییر مهم و کیفي 
در نقطه نظرات آر سي پي در این باره بود به »موضع در بارهي همجنسگرایي« در طرح برنامه جدید آر سي 
آینده: صحبتهایي  نداي  و  »مارکسیسم  به  کنید  رجوع  کنید. همچنین  رجوع  به سال 2001  منتشر شده  پي 
در مورد اخالق، تاریخ و سیاست« )باب آواکیان و بیل مارتین(، به ویژه فصل 21 تحت عنوان »سکسوآلیته و 

همجنسگرایي«.



بگیریم:  دست  در  را  آن  و  باشد  این  باید  ما  عزیمت  نقطه ي  نیست.  ممکن 
ساختن جنبشي بسیار قدرتمند براي انقالب به سوي کسب قدرت که اولین 
جهش عظیم است، زماني که در نتیجه ي رشد تضادهاي خود سیستم و کار 
ایدئولوژیک، سیاسي و تشکیالتِي آگاهانه و مصمِم نیروهاي وسیِع کمونیست 
انقالبي، شرایط را براي انقالب به وجود آورده باشد و ایجاد یک دولت انقالبي 
طراز نوین، توانمند کردن مردم براي اینکه به واقع یک جامعه ي نوین آزاد از 
استثمار و ستم را خلق کنند. در پرتو این هدف و برنامه، نیاز فوري و عاجل 
هست که در عرصه ي تئوري، سنتز و تحلیل، کار بیشتري انجام دهیم و درک 
خود را در زمینه ي ستم بر زن و رهایي زنان عمیق تر کنیم. با اتکا به کاري 
که انجام شده است حرکت و پیشروي کنیم تا در مورد منشاِء ستم بر زن اما 
همچنین در مورد شکل هاي مشخصي که این ستم امروزه به خود مي گیرد و 
همچنین شالوده هاي مادي و دینامیک هاي زیربنایي آن، دانش بیشتري کسب 
رهایي  براي  ضروري  شرایط  درک  روي  بر  باید  این ها  همه ي  تمرکز  کنیم. 
به مثابه ي یک جبهه ي محوري و  این تضاد  و نقش مبارزه حول  زنان  کامل 
تعیین کننده در کل مبارزه براي جهان کمونیستي و رهایي نوع بشر به طور 

کلي از کلیه ي شکاف هاي ستم گرانه باشد.
این چارچوب مي خواهم به طور مختصر در مورد نقش مهم رفقایمان  در 
در حزب کمونیست ایران )مارکسیست- لنینیست- مائوئیست( حول مساله ي 
زنان بگویم. این رفقا خدمت بسیار مهمي کرده اند. آن ها پافشاري کرده اند که 
جنبش کمونیستي به طور کلي باید توجه بیشتري به این مساله بکند و این که 
تعیین کننده  اهمیت  داراي  جهان  و  جامعه  رادیکال  تغییر  براي  مساله  این 
است. آن ها نقش بسیار مهم تري که مبارزه علیه ستم بر زن مي تواند و باید 
در مرحله ي نوین و بعدي انقالب کمونیستي بازي کند را تشخیص داده اند و 
فراخوان داده اند بر خالف تحلیل هاي جامعه شناسانه یا فرهنگي باید رویکردي 
دارند  تأکید  حال  عین  در  و  باشیم  داشته  مساله  این  به  علمي  ماتریالیستي 
که الزم است از کار دیگران، به خصوص پژوهشگران فمینیست بیاموزیم و با 



نقطه نظر کمونیستي و علمي آن ها را سنتز کنیم. همه ي این ها خدمات مهم 
رفقاي ایراني ما است. 

در پیش برد کار روي این مساله ي حیاتي بسیار مهم خواهد بود که این 
کار را پیگیرانه مبتني کنیم بر بینش علمي و روش ماتریالیسم دیالکتیکي و 
تاریخي. الزم است علیه گرایش هاي ماتریالیسم مکانیکي گارد بگیریم. گرایش 
به اینکه پایه ي اساسي ستم بر زن را روي این واقعیت بنا کنیم که در طول 
مسئولیت  اولیه  سال هاي  در  و  بوده اند  کودکان  زاینده ي  زنان  انسان  تاریِخ 
عمده ي تغذیه ي کودکان را داشته اند و یا موضوع را به این مساله تقلیل دهیم. 
همراه با این الزم است علیه گرایش هاي غیر تاریخي که به شکل هاي خاصي 
که ستم بر زن در چارچوب شیوه هاي تولیدي و روابط مالکیت مختلف به خود 
تولیدي خاص  بر یک شیوه ي  افکار و سنت هایي که منطبق  به  و  مي گیرد، 

هستند، توجه نمي کنند، گارد بگیریم. 
براي اینکه کامل تر راه رهایي زنان را به مثابه ي یک بخش محوري از رهایي 
نوع بشر ترسیم کنیم باید در عین حال که بیولوژي زن را در نظر مي گیریم 
)به طور مشخص متولد کردن بچه و نگه داري از کودکان به ویژه در شرایطي 
که شیر دادن به بچه براي دوره اي طوالني ضروري است( مهم است این را نیز 
تشخیص دهیم که خود بیولوژي منبع اساسي ستم بر زن نیست. بلکه روابط 
تولیدي معیني )و روابط اجتماعي منطبق بر آن( این بیولوژي را در بر گرفته 
و تابع خود کرده است. این روابط تولیدي در طول تاریخ شکل گرفته اند و از 
زمان ظهور جامعه ي طبقاتي، در جوامع و اعصار مختلف، شکل هاي گوناگون به 
خود گرفته اند و تمایزات طبقاتي، استثمار و ستم را در اشکال گوناگون تجسم 
بخشیده اند. هرچند که همه ي آن ها در این واقعیت شریک اند که در هر شکلي 

تجسم و سرچشمه ي روابط ستم و استثمارند. 
براي اینکه بتوانیم به طور کامل نظریه، جهت گیرِي استراتژیک و سیاست ها 
و پراتیک هاي سرچشمه گرفته از آن ها را که به واقع به رهایي اساسي و کامل 
زنان و به طور کلي نوع بشر خواهد انجامید تکامل دهیم، این درک و رویکرد 



بسیار حیاتي است.
ندهیم:  بها  کم  حزب مان  بیانیه ي  به  که  است  مهم  همچنین  رابطه  این  در 
در  داغ  افشاگري  با  بیانیه  این  بشر.  نوع  همه ي  رهايي  و  زنان  رهايي  براي 
مورد اشکال گوناگون ستم بر زن در اقصي نقاط جهان از جمله در کشورهاي 
تحلیل  شامل  بیانیه  این  مي کند.  آغاز  »پیشرفته«  اصطالح  به  سرمایه داري 
ستم  سرمایه داري-امپریالیستي  سیستم  چرا  و  چگونه  اینکه  از  است  مهمي 
بر زن را از جمله آن گونه که در نقش هاي جنسیتي سنتي تجسم مي یابد از 
بین نمي برد و نمي تواند از بین ببرد. برعکس، این سیستم روابط ستم گرانه را 
هم در شکل هاي »مدرن« و هم اشکال »قرون وسطایي«، هم در کشورهاي 
کشورهاي  در  هم  و  نیز(  آمریکا  خود  در  )مسلماً  سرمایه داري-امپریالیستي 
گسترش  و  رشد  هستند،  امپریالیسم  استثمار  و  سلطه  تحت  که  سوم  جهان 
مي دهد. و این امر ثابت مي کند که فقط از طریق انقالب و پیشروي به سوي 
کمونیسم در سراسر جهان و نقش تعیین کننده ي مبارزه براي رهایي زنان در 
آن انقالب، مي توان ستم بر زن را همراه با کلیه ي شکل هاي استثمار و روابط 

ستم گرانه ي اجتماعي براي همیشه از بین برد. 
بیانیه اي است که در  بیانیه است. یعني  این بیانیه دقیقاً یک  با این وجود 
چارچوب شرایط کنوني جهان و چارچوب استراتژیک انقالب کمونیستي، اصول 
به  دست  ندارد  قصد  بیانیه  این  است.  کرده  اعالم  را  اساسي  جهت گیري  و 
الهام  به آن  بلکه صرفاً مي خواهد  بزند  این مساله  از  تحلیل و سنتز عمیق تر 
ایجاد یک شالوده ي قدرتمندتر جهت  براي  ببخشد. تحلیل و سنتز عمیق تر 
پیشبرد مبارزه براي رهایي زنان از کلیه ي زنجیرهاي سنت، از کلیه شکل هاي 
دهشتناک ستم بر زن، نه تنها در سراسر تاریخ بلکه در جهان کنوني به مثابه ي 

بخشي حیاتي از دست یابي به رهایي بشریت ضروري است. 
ابتدايي تا جهش هاي آتي1  از گام هاي  به کتاب  برگردم  اینجا مي خواهم  در 

1- Ardea Skybreak, Of Primeval Steps & Future Leaps: An Essay on the Emergence of Human 
Beings, the Source of Women›s Oppression, and the Road to Emancipation, Banner Press, 1984



)نوشته ي آردي اسکاي بریک(. این اثر بسیار مهم به شدت مورد غفلت قرار 
تاریخِي  چشم انداز  که  هست  کتاب  این  در  موجزي  جمله ي  است.  گرفته 
از سرچشمه هاي ستم  با تکامل یک درک علمي  رابطه  را در  تکان دهنده اي 
بر زن فراهم مي کند: »حیرت انگیز است که بدانیم در سراسر تاریخ مدون تا 
اواسط قرن نوزدهم چیستِي پایه هاي مادي جایگاه اجتماعِي فرودست نیمي از 
نوع انسان حتي به عنوان یک سؤال طرح نشد و تا آن زمان هیچ کس به آن به 
عنوان موضوعي که ارزش یک پژوهش جدي را دارد ننگریست.« اسکاي بریک 

در ادامه خاطرنشان مي کند که مارکس و انگلس:
جایگاه  که  کردند  پافشاري  و  زدند  برهم  را  خود  زمان  اجتماعِي  تعصبات 
فرودسِت زن نه ربطي به نقصان هاي ذاتي طبیعت جنس مؤنث دارد و نه به 
احکام الهي )یا »خصایل طبیعي«( که چنین وضعي را دیکته کرده است. آنان 
تأکید کردند که ستم بر زن محصول و پیامد سازمان اجتماعِي نوع بشر است 
که خصلت آن در هر جامعه ي مفروض توسط سطح خاص رشد نیروهاي مولده 

و روابط تولیدِي منطبق بر آن تعیین مي شود. )ص 107(
اهمیت  داراي  و  بوده  عمیق  بسیار  مارکسیسم  اولیه ي  راهگشایِي  این 
فوق العاده اي است که هرگز نباید آن را دست کم گرفت. با این وصف، از نقطه 
روي  بر  بنایي  باید  که  است  شالوده اي  و  اولیه  راهگشایي  یک  تاریخي،  نظر 
امر در مورد کلیه ي  این  البته  ارتقاء داد.  آن ساخت و آن را به لحاظ کیفي 
بسیار  مساله اي  پاي  که  هنگامي  ویژه  به  است،  علمي صادق  راهگشایي هاي 
حیاتي و به شدت مناقشه انگیز چون روابط میان انسان ها، خصلت و چشم انداز 

جامعه ي بشري و مبارزه براي آن در میان است.
مي کند  اشاره  مهمي  بسیار  تضاد  به  آتي  جهش هاي  تا  ابتدايي  گام هاي  از 
که  مهمي  تحوالت  و  تضاد  این  از  تحلیل  زمینه ي  در  گران بهایي  و خدمات 
مراحل  در  مي گوید:  بریک  اسکاي  آردي  مي کند.  گرفت،  شکل  آن  حول 
و  زایمان  به  مربوط  بیولوژیِک  تفاوت هاي  دلیل  به  انساني،  جامعه ي  ابتدایي 
نگه داري از کودک در سال هاي اولیه ي عمر کودک، تقسیم کار اولیه و اساساً 



این  که  مي کند  تأکید  وي  گرفت.  صورت  مرد  و  زن  میان  اجتناب ناپذیري 
تقسیم کار نمي توانست خصلت یک رابطه ي ستم گرانه )حداقل به شکل یک 
رابطه ي ستم گرانه ي کامل و نهادینه شده( را داشته باشد اما از سوي دیگر، 
بذرهاي روابط ستم گرانه، به ویژه میان زن و مرد را داشت که بعدها با تغییراتي 
انساني مختلف صورت گرفت، وزني که برخي  تولیدي جوامع  که در فعالیت 
فعالیت هاي تولیدِي پایه اي نسبت به برخي فعالیت هاي تولیدي دیگر کسب 
کردند و همراه با ظهور انباشت تفاضلِي اضافه محصول و تغییراتي که متعاقب 
آن و در انطباق با این تحوالت در روابط مالکیت و دیگر روابط اجتماعي رخ 

داد، این بذر، شکفت و تبدیل به روابط ستم گرانه شد.
از گام هاي ابتدايي تا جهش هاي آتي به این نتیجه گیري جهاني تاریخي اشاره 
غیرقابل  هستند،  مثل  تولید  با  مرتبط  که  بیولوژیک  »ضرورت هاي  مي کند: 
تغییر نمي باشند و عواملي ابدي نیستند و در نهایت، با پیچیده تر شدن سازمان 
از  نیمي  فعالیت هاي  بیولوژیک موجب محدود شدن  انسان، عوامل  اجتماعي 

نوع بشر یا جهت دادن به فعالیت های آن نخواهند شد.« )ص 137(
موضوع دیگری که در این کتاب به طرز قدرتمندي جلوه گر مي شود، بررسي 
تحلیل هاي متفاوت )از بیولوژي اجتماعي تا تئوري هاي عام در باره ي طبیعت 
انسان و غیره( است. این تحلیل های مختلف سعي مي کنند در مقابل درک 
علمي از واقعیتي که بسیار بارز است، آلترناتیو دیگری بگذارند یا از درک علمي 
این مساله پرهیز کنند. واقعیت این است: ستم بر زن و کلیه ي روابط ستم گرانه 
و استثمارگرانه ریشه در شرایط مادي واقعي دارند. این شرایط مادي محصول 
تکامل تاریخي جامعه انساني است. در انتهاي کتاب، اسکاي بریک به تناقض 
مهمي اشاره مي کند: درست در زماني که نیاز و امکان محو کلیه ي این روابط 
ستم و استثمار موجود است و ضرورت گذر به وراي این وضعیت به طور عیني و 
قدرتمندتر از همیشه خود را طرح مي کند، به همان اندازه نیز به طور روزافزون 
مواجه هستیم با تالش هایي که مي خواهند از این نیاز و امکان روي بگردانند 
و توضیحات دیگري براي وضعیت روابط اجتماعي میان انسان ها که سرمنشأ 



دهشت هاي واقعي است بیابند. توضیحاتي که با هر قصد و نیتي داده شوند، 
صرفاً به تقویت کلیت وضع موجود خدمت مي کنند. 

براي اینکه بر اساس این پایه ي عیني عمل کنیم، در زمینه ي درک آگاهانه 
و کسب توانایي ابتکار عمل آگاهانه کار زیادي در پیش داریم اما در جلو رفتن 
و فتح قله هاي جدید با چالش هاي زیادي مواجهیم. الزم است که بر پایه ي 
استفاده ي پیوسته از یک بینش و روش علمي، به طور مشخص با به کار بستن 
تا  که  گونه  بدان  تاریخي  ماتریالیسم  و  دیالکتیک  ماتریالیسم  روش  و  بینش 
امروز تکامل یافته است، دست به مطالعه و جدال بیشتري در این زمینه بزنیم 
آن  کیفي  و حتي  بیشتر  تکامل  به  که  دهیم  انجام  گونه اي  به   را  کار  این  و 

خدمت کند. 
در این جا نیز تکامِل در راستای یک خط مستقیم نخواهد بود. مهم است که 
این مساله را درک کنیم و از تجربه ي تاریخي که در این جا مرور کردم یاد 
رفته ي  کف  از  فرصِت  بر  جمله  از  بگذاریم.  تأکید  بیشتر  سنتز  بر  و  بگیریم 
چند دهه ي گذشته. این مساله را در خاطره اي که از جلسه ي جنبش انقالبي 
جوانان تعریف کردم و جمله ي صمیمانه اي که در آنجا گفته شد »اگر مرد 
هستید و واقعاً مي خواهید رادیکال باشید باید یاد بگیرید حس کنید که زن 
بودن یعني چه« اشاره کردم. همین طور در نکته ي کلي در مورد اینکه آنچه 
توسط جنبش زناِن دهه ي شصت و هفتاد، به ویژه جریان هاي رادیکال تر آن 
مسائل  قرار مي گرفت، حاوي  مورد جدل  و  گرفته مي شد  به چالش  جنبش 
حیاتي بود که باید کاماًل از آن ها استقبال مي کردیم، به آن ها مي پرداختیم 
و از طریق به کار بست پیوسته ي بینش و روش کمونیستي، آن ها را به طور 
صحیح جذب و سنتز مي کردیم. اما این کار نشد و اکنون باید انجام بدهیم و 
در انجام این کار باید از اشتباهاتمان بیاموزیم. ما نمي توانیم به عقب برگردیم 
و آن اشتباه 40 سال پیش را تصحیح کنیم اما مي توانیم و باید از آن بیاموزیم. 
در سال 1970 سوزان برانمیلر )Susan Brownmiller( نوشت: »ما نه مي خواهیم 
ستمگر باشیم و نه ستمدیده. انقالب زنان، آخرین انقالب در میان انقالب ها 



ما:  زمانه ي  در  عنوان  تحت  برانمیلر  سوزان  دیگر  کتاب  که  اکنون  است.«1 
خاطرات يک انقالب2 را مي خوانیم، واضح است که وي به لحاظ سیاسي در 
جهت رفرم حرکت کرده است و نه انقالب. حتا در دوره اي که بخشي از خیزش 
رادیکال تر بود و از آن گونه حرف ها که نقل کردم مي زد، درک سوزان برانمیلر 
تأثیر روندهاي متناقض بود.  در مورد »انقالب« بسیار محدود بود. وي تحت 
هم تحت تأثیر روندهاي انقالبي بود و هم رویزیونیست. این تصویر کامل است. 
اما تصویر کامل هر چه باشد اهمیت خدمات او و امثال او را نفي نمي کند، به 
ویژه در اواخر دهه ي شصت و اوایل دهه ي هفتاد و همچنین مسئولیت ما را 
در زمینه ي درک صحیح و سنتز موضوع بسیار مهمي که او با جمله »انقالب 
زنان، آخرین انقالب در میان انقالب ها است« مورد خطاب قرار مي دهد، کم 

نمي کند.   
 در این رابطه الزم است یک بار دیگر بر روي دو موضوع تأکید بگذاریم. 
اول، رهایي زنان را فقط به عنوان بخشي از یک انقالب واقعي و عمیق مي توان 
کسب کرد – به عنوان بخشي از انقالب کمونیستي که رادیکال ترین انقالب در 
تاریخ بشر است، هدفش رهایي کل بشریت است، جهش تاریخي است به وراي 
کلیه ي اشکال ستم و استثمار از طریق دگرگون کردن و تغییر کلیه ي شرایط 
مادي و ایدئولوژیکي که ستم و استثمار را تولید کرده و تقویت مي کنند. دوم، 
یک مؤلفه ي اساسي و تعیین کننده از آن انقالب، مبارزه براي رهایي کامل زنان 

است. بدون این مؤلفه، آن انقالب هرگز به اهدافش نمي رسد. 
از این جا مي رسیم به نکته ي بسیار مهمي که در مقاله ي پايان يک مرحله، 
آغاز يک مرحله ي نوين در مورد تضادهاي حل نشده در سوسیالیسم گفته شده 

1- Susan Brownmiller« ,Sisterhood Is Powerful: A Member of the Women›s Liberation Movement 
Explains What It›s All About »,New York Times Magazine ,March 15, 1970. Cited in Ariel Levy, 
Female Chauvinist Pigs, Women and the Rise of Raunch Culture( Free Press, 2005)

پیوند خواهري قدرتمند است. ... نقل شده در کتاب »خوک هاي مؤنِث سلطه طلب، زنان و عروج فرهنگ هرزگي«: 
در نقد زناني که تحقیر زنان را از طریق پورنوگرافي و دیگر جوانب »فرهنگ هرزگي« گسترش مي دهند.

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



است. آنچه در آنجا گفته شده است بیان این درک است که مبارزه براي رهایي 
کامل زنان بخشي سرنوشت ساز از »آخرین انقالب« خواهد بود. به عبارت دیگر، 
مبارزه براي رهایي کامل زنان نه تنها در به پیش راندن و به جلو پرتاب کردن 
مبارزه ي انقالبي براي سرنگوني حاکمیت سرمایه داري-امپریالیستي، مؤلفه اي 
حیاتي خواهد بود بلکه در ادامه ي انقالب در خود جامعه ي نوین سوسیالیستي 
و به پیش راندن این جامعه بر جاده اي که به هدف غایي کمونیسم مي رسد 
نیز مؤلفه اي حیاتي است. نکته در آن است که در میان تضادهاي حل نشده اي 
به  محرکه ي  نیروي  و مي توانند  باقي هستند  جامعه ي سوسیالیستي  در  که 
جلو پرتاب کردن انقالب باشند، ادامه ي مبارزه براي رهایي کامل زنان یکي از 

تعیین کننده ترین جوانب و تبارزات آن خواهد بود.
باید بدانیم که کل این فرآیند در خط مستقیم تکامل نخواهد یافت و تداوم 
ساده و مستقیِم تئوري جنبش کمونیستي و تجربه ي جامعه ي سوسیالیستي 
نخواهد بود. بلکه الزاماً فرآیندي پیچیده تر و بسیار غني تر خواهد بود و نیازمنِد 
بود.  خواهد  بزرگ تر  بسیار  نظریه پردازي هاي  و  تحلیل  تجارب،  از  آموختن 
تجارب و تحلیل هایي که در هر یک از چشم اندازهاي مختلف انجام شده و در 
نهایت نقطه نظرات طبقات متفاوت را نمایندگي مي کنند. همه ي این ها را باید 
پوشش داد و در برگرفت و در همان حال از طریق به کاربست بینش و روش 

کمونیستي سنتز کرد.



شد  گفته  که  مطالبي  کلیه ي  جمع بندي:  عنوان  به 
تأکیدي است بر ضرورت گسست ها و جهش هاي بیشتر 
هدايت شده  پراتیِک  حیطه ي  در  و  تئوري  حیطه ي  در 
مثابه ي  به   زنان  رهايي  زمینه ي  در  تئوري.  آن  توسط 
يافتن  دست  و  کمونیستي  انقالب  از  تعیین کننده  بخش 
به »چهار کلیت« در کامل ترين شکل آن؛ تأکید است بر 
لزوم به کاربست کامل تر و منظم تر روش و رويکرد سنتز 
به  پايه دست زدن  اين  بر  اين مساله و  با  نوين در رابطه 

پیشرفت هايي که به طور عاجل طلب مي شوند. 
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