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 هان طنين افکن در سراسر جاين فرياد.  بودفرياد مردم تونس و مصرالشعب يريد اسقاط النظام 
هنوز  اما در هيچ يک از آن ها،، نظام. گرديدد و موجب سقوط رژيم های ارتجاعی در هر دو کشور ش

سقوط نکند، همواره امکان احيای ضربه ديده حاکم بطور کامل و تا زمانيکه نظام .  نکرده است سقوط
نگيز انقالب ايران در سی و دو اين سرنوشت غم ا.  وجود دارد- حتا به اشکال ارتجاعی تر از پيش -آن 

 حمله به حقوق، نکردهسقوطحاکم بعد از سقوط رژيم شاه، اولين نشانه ی آن که نظام . سال پيش بود
 .زنان بود

خمينی، سه هفته پس از انکه جای شاه را گرفت، حمله عليه حقوق زنان را در شکل صدور فرمان 
را مانند روز روشن “ انقالب اسالمی"يت ارتجاعی همين اقدام، ماهيت بغا. حجاب اجباری، آغاز کرد

.   »! به عقب برگرديمتاما انقالب نکرديم «: زنان عليه نظام جديد شورش کردند و شعار دادند . کرد
 شکست خورد و جمهوری اسالمی که مملو از نفرت نسبت به برابری زن و مرد بود،  شورش زناناما

  . متولد شد
 به  آنان  وگذراندند  از درون ماشين مغز شوئی دينی راهای مختلفبه مدت سی و دو سال نسل 

 از  اطاعت محضکه اخالق مساوی است با تبعيت زن از قوانين اسارت بار شريعت وند آموزش داد
  تالش کردند  نصف مرد است و ،پسر و دختر در مکتب دين خواندند که ارزش زنبه گوش  . مرد
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روش ف را به چشم احشامی قابل خريد و مردان را عادت دهند که زنان
مالکيت مرد بر زن را در اشکال قرون  جمهوری اسالمی، اصل. بنگرند

مانند قتل های ی کردن جناياتی قانون. وسطائی احياء و قانونی کرد
 کهچند همسری مردان . شدناموسی را روا داشت و خود مجری آن 

 و مايه ی مباهات  تبديل به اصلی مقبولبودرفتار اجتماعی ننگين 
 حمله مستمر به حقوق و شخصيت زنان، محور تالش های .گرديد

برای تحميل اين نظام . جمهوری اسالمی در به قهقرا بردن جامعه شد
زن، مادر "قرون وسطائی، نيروهای انتظامی و بسيج را با ايدئولوژی 

مجهز کرده و مانند سگ " مقدس خانه نشين يا فاحشه ی خيابانگرد
  .به جان زنان انداختندهار 

نماد استبداد آن و واليت فقيه با تثبيت جمهوری اسالمی، نهاد 
امروز در مبارزات . نماد بردگی زن در اين نظام شدحجاب اجباری 

. اين عالی است. خيابانی شعار مرگ بر واليت فقيه همه گير شده است
اما تا  . اين نيز بسيار خوب است. ندمبارزات خيابانی تعرضی تر شده ا

زمانی که آگاهی عمومی مردم به حدی نرسيده است که ريشه های 
نظام جمهوری اسالمی را هدف قرار دهند نمی توان گفت که صاحب 

  .افکار راديکال شده اند و می توانند نظام را سرنگون کنند
 شعارهای ضد حجاب اجباری و ضد قوانين شريعت که زنان را 

ائی ترين خواست های راديکال عليه اين ابتداز برده ی مرد می کند 
  . اما هنوز جنبش مردمی به آن حد ارتقاء نيافته است. نظام است

شک نيست که رهبری اسالمی سبز مهمترين مانع در مقابل رشد 
در ميان همهمه و شور . راديکاليسم در اين جنبش ضد رژيمی است

.  بيابدمبارزاتی نبايد گذاشت که جنبش ضد رژيمی خصلتی مردانه
چنانچه اين جنبش خصلتی مردانه بيابد، تبديل به پشتوانه ای برای 

. که احيای جمهوری اسالمی است خواهد شد» سبز«برنامه ی رهبری 
اگر مسئله ی رهائی زنان تبديل به يکی از شعارها و مطالبات مرکزی 

و حداکثر در . جنبش مردم نشود، اين جنبش ره به جائی نخواهد برد
پابرجائی نظام ها به . می ماندباقی  کردن چهره های نظام سطح عوض

  .چهره هايش نيست بلکه به ريشه هايش است
اسقاط «و . ستم بر زن از ستون های جمهوری اسالمی است

. برای زنان ايران به معنای سرنگونی کليت اين نظام است» النظام
ر چنگال  طبقاتی که د-تغيير نظام، بدون رها شدن نيروهای اجتماعی 

تقليل سقوط نظام به سرنگونی نوک هرم آن، . آن اسيرند، بی معناست
.  بس خطرناک است و زنان آگاه بايد با تمام قوا با اين نگرش بجنگند

، نهادهای قوانين، مجموعه ی جدا ناپذيری از اقشار حاکم، نظام
حاکميت و اصول ايدئولوژيک، سياسی، اجتماعی و اقتصادی حاکميت 

نگونی نظام جمهوری اسالمی بدون رهائی زنان از نابرابری سر. است
 بدون جدائی دين از دولت ممکن نيست و وقانونی و عملی در جامعه 

در مرکز جدائی دين از دولت، سرنگون کردن قوانينی قرار دارد که زن 
  . را به شکل شرعی و اسالمی برده ی مرد می کند

 در نظام جمهوری زنان نه فقط تحت ستم ترين قشر اجتماعی
اسالمی اند؛ بلکه نيروی اجتماعی قدرتمند و بالنده ای اند که رهائی 
جامعه از چنگال نظام جمهوری اسالمی وابسته به شرکت فعال آنان 

  .است
در ايران امروز، رفتار و رويکرد هر جريان سياسی در جامعه نسبت 

کرد اجتماعی  چه در قانون و چه در عمل-به آزادی و برابری زن و مرد 
اين که امروز موسوی و .  يک معيار شناسائی دوست از دشمن است-

کروبی که از بنيان گذاران نظام جمهوری اسالمی بودند، مورد بی 
مهری گردانندگان کنونی نظام قرار گرفته اند، در ماهيت ارتجاعی 

اصول اين . برنامه ی سياسی و اجتماعی شان تغييری بوجود نمی آورد
ايه ی مباهات آنان است در حالی که همين اصول مايه ی رنج و نظام م

  . نابودی زنان و اکثريت مردم کشور بوده است
اجرای بی تنزل قانون «کسانی که برنامه ی اجتماعی شان در 

فشرده شده است، دشمنان » خمينيزمان بازگشت به «و » اساسي
صحبت . ن نگريست ديد بايد به آنابا اينآزادی و برابری زنان هستند و 

از يکسو، و از سوی ديگر دعوت به تحمل آيه های “ آزادی"از 
ايدئولوژيک و اخالقی دينی که سی و دو سال زنان را محکوم به گوشه 

  !، شرم آور استه استگيری، افسردگی و خودسوزی کرد
در گرو قطع کردن آن از ريشه هايش است نظام يک ساقط کردن 

 که بايد عليه آن ستيی ريشه ها مهمترين يکی ازمردساالری دينی و 
  ستم بر زن از نقاط تالقی و تمرکز تضادهای اجتماعی .کردمبارزه 

مرکز زلزله ای است که می تواند طومار . ماست ی مختلف جامعه
اگر آتشفشان ضد جمهوری اسالمی . جمهوری اسالمی را درهم پيچيد

امل انقالب اجتماعی بی از اين دهانه منفجر شود، پشتوانه ی آغاز و تک
می چهره ايران بلکه خاورميانه و جهان را که نه تنها میگردد نظيری 

  .عوض کندتواند 
اکثريت مردم خواهان تغيير وضع جامعه و پيشروی آن به سوی 

آنان به درستی رژيم جمهوری اسالمی را . آزادی و عدالت اجتماعی اند
همين اما . ی می دانندمنبع انکار ناپذير تمام پلشتی های اجتماع

مال شدن آزادی زنان توسط رژيم را جزو اين پلشتی  مردم، هنوز، لگد
اين . و اين از نقاط ضعف خطرناک اردوی مردم است. ها نمی شمارند

نشانه ی بارز آن است که هنوز اکثر مبارزين خيابان ها در مورد اينکه 
ی به آن چه جامعه ای با چه مشخصاتی می خواهيم، راه دست ياب
 در ابهام و چيست و با چه نوع رهبری می توانيم آن را بدست آوريم،

يا بهتر است بگوئيم هنوز زير نفوذ افق، برنامه و . ناروشنی بسر می برند
   .هستند» سبز«رهبری سياست های 
کنونی، رهائی زنان در شعار کلی آزادی و برابری  ی در مرحله

ونی جمهوری اسالمی، جدائی دين تبلور يافته است که به معنای سرنگ
از دولت و کسب برابری حقوقی و حقيقی در نظام اجتماعی آينده 

رهائی از . اما اين تنها گشودن باب اول در راه رهائی زنان است. است
تاريخی کامل زن از قيد ستم، کامال - جامعه ی طبقاتی و رهائی جهاني

ی بشری به کمونيسم به يکديگر وابسته اند و هر دو با رسيدن جامعه 
متحقق خواهند شد زيرا در جامعه ی کمونيستی نه از روابط سنتی 

   .یمالکيت اثری است و نه از افکار سنت
اما برای اينکه به آنجا برسيم بايد از همين امروز که برای کسب 

بايد در . آزادی و برابری مبارزه می کنيم، بذرهای آن جامعه را بپاشيم
ی کمونيستی را ترويج کنيم زيرا مبارزه برای جنبش زنان ارزش ها

آزادی و برابری افقی نيست که بتواند حصارهای جامعه ای که بر پايه 
ی روابط استثماری و مبادله ی کاالئی سازمان يافته، بشکافد و رهائی 

فرآيند حل کامل ستم بر زن فرآيندی . کامل زنان را متحقق کند
 از پيروزی، بار گرانی از دوش زنان در هر مرحله. مارپيچی خواهد بود
برای اينکه اين مبارزه در ميانه راه متوقف نشود يا . برداشته خواهد شد

به بن بست نرسد بايد همواره به افقی که رهائی کامل را به بار خواهد 
در صورتی که جنبش کمونيستی با تئوری های . آورد، چشم دوخت

ن شکل گيرد آنگاه می کمونيستی صحيح در بطن جنبش رهائی زنا
مبارزه برای آزادی و برابری به  ی توان تضمين کرد که نه تنها مرحله

  . پيروزی برسد بلکه در همانجا توقف نکرده و به ورای آن رود
اگر :  با کمونيست ها داريمسخنی صريح و بی پرده در اين پرتو 

يده کمونيست ها خصلت و اهميت اين تضاد و مبارزه ی اجتماعی را ند
و بر پايه ی آن عمل نکنند، فرصت بزرگی را برای بازسازی جنبش 
کمونيستی به مثابه نيروئی که بايد پيشاهنگ آينده باشد و نه پس 

وظيفه همه کمونيست ها،  در ايران . مانده گذشته، از کف خواهند داد
و سراسر جهان است که مسئله رهائی زنان را به عنوان بخش مهمی از 

تاريا و رهائی کل بشريت نگريسته و برای پيشبرد مبارزه در رهائی پرول
در . اين جبهه از نبرد طبقاتي؛ استراتژی و برنامه خود را  روشن کنند

زمينه رهائی زنان از قيد ستم، کمونيسم، راديکال ترين فکر و تالش 
با به چالش کشيدن افکار و سنن عقب مانده در . تاريخ بشر بوده است

ی مردم و ترويج افکار رهائی بخش کمونيستی، منجمله ميان توده ها
رهائی کامل زنان، قطب خود را در مقابل قطب جمهوری اسالمی 

  . بسازيم
حاکميت سی و دو ساله ی مرتجعين اسالمي؛ جامعه را تشنه ی 

 افقی که اين بار با بهره بردن از .طرح دوباره افق کمونيستی کرده است
 الهام بخش تر ،سوسياليستی قرن بيستمتجارب مثبت و منفی جوامع 

و با طراوت تر از گذشته به ميدان خواهد آمد و امر رهائی زنان بيش از 
  . اين ضرورت را پديد آورده استر چيزه

  
  ) م-  ل - م (حزب کمونيست ايران  
  ٢٠١١ مارس ٨ 
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 آغاز شد و در بهمن ماه همان سال ٨٨مبارزات ضد رژيمی که از خرداد 

بی باکی جوانان در مقابل .  بهمن خيز برداشت٢٥افت شد؛ بار ديگر در دچار 
نه تنها هدف گيری . قوای سرکوب، بار ديگر فضای جامعه را عطرآگين کرد

! شخصيت و نهاد نمادين جمهوری اسالمی در شعارهای مرگ بر خامنه اي
ی فراگير شد؛ بلکه اعالم هم سرشتی و هم سرنوشت! مرگ بر اصل واليت فقيه

رژيم جمهوری اسالمی با رژيم بن علی در تونس و مبارک در مصر، چهار بند 
ترس از مردم، اين مفلوکان را وادار به . سران جمهوری اسالمی را لرزاند

حرکات دون صفتانه ی بيسابقه مانند کشتن جوانان در صحنه ی درگيری 
نگی فرستادن کشتی های ج. ودزديدن جنازه آنان بعنوان شهيد خود کرد

اش با هدف گذر از آبراه سوئز يک حرکت بيسابقه ی از سر استيصال ديگر 
اين رژيم است برای ايجاد درگيری نظامی در منطقه و جلوگيری از سرنگونی 

ترس آنان از فردائی که به دست مردم بيفتند، از . خود بدست توانای مردم
يشان در خيابان عرش اعالی قدرت به پائين کشيده شده و عمامه ها و تاج ها

ها غلتانده شود، و دماغ پر نخوت و جهالتشان به خاک ماليده شود، عده ای 
را وادار کرد » رنجيده خاطر«و مرتجعين به اصطالح » دوم خردادي«از سران 

اما در پشت پرده، اختالفات درونی شان آن . که با رهبر بيعت دوباره کنند
 . چنگ می کشندچنان حاد است که مرتبا بر سر و روی هم 

در مقابل وضعيت اين مفلوکان، توده های مردم از اينکه بار ديگر عليه 
جوانان . جمهوری اسالمی به موضع تعرض بازگشته اند، راضی و خوشحالند

از اينکه در جنگ خيابانی تا آنجا که توانستند حق نيروهای سرکوبگر را 
 های مرعوب کف دستشان گذاشتند، سرمست اند و در مواجهه با ژست

  .کننده ی رژيم، قصد عقب نشينی ندارند
 بهمن  بدون شک ملهم از خيزش ٢٥ جسارت و تهور تظاهر کنندگان 
به هيچ گرفتن قدرت های ارتجاعی . دالورانه ی مردم تونس و مصر بود

حاکم يک تغيير ايدئولوژيک بزرگ است که مردم تونس و مصر در صحنه 
آنان اين پيام قدرتمند را به اقصی نقاط . ندی سياسی خاورميانه بوجود آورد
تن دادن به وضع موجود غير قابل قبول : جهان منجمله ايران رساندند که

است؛ رژيم های مرتجع، نماد وضع موجودند و بی هيچ ترديد و تاخيری 
اثرات اين تحول در ايران، جادوی ايدئولوژی . بايد آنان را واژگون کرد

را که رهبران سبز به دست و پای مردم »  دشمنرفتار مسالمت آميز با«
 بهمن بازتاب تغييری بود که پيشاپيش شروع ٢٥. بسته بودند، باطل کرد

بيان می ! ايران چرا نتونست؟! شده بود و در جمالتی چون، تونس تونست
  . شد

 شروع شده بود با دو عامل ٨٨سکون يکساله در مبارزاتی که از سال 
. ، خط سازشکارانه ی رهبری سبزهمچنينديد و سرکوب ش: رقم می خورد

 که شعار مرگ بر خامنه ای در خيابان ٨٨پس از تظاهرات عاشورای سال 
های تهران و شهرستان ها طنين انداخت، و عده ای از زنان در تظاهرات 

و سران ملی مذهبی (» سبز«های خيابانی حجاب از سر برداشتند، رهبران 
کردند و خود نيز تصميم » افراط«ردم را متهم به به دست و پا افتاده و م) 

گرفتند، به اصطالح فتيله ها را پائين بکشند زيرا در بی باکی و راديکاليسم 
 خطر از هم پاشيدن کليت - بخصوص جوانان و زنان -توده های مردم 

» شکاف«آنان حتا سياست استفاده از . جمهوری اسالمی را به چشم ديدند
و رهبر را نيز دنبال کردند، با اين هدف که رهبر را به ميان احمدی نژاد 
اما اوضاع آنچنان قطبی شده است که سازش کاری ! سمت خود بکشند

از يک : تبديل به مخاطره ای دوگانه برايشان شده است» سبز«رهبران 
طرف، سازش کاری باعث می شود که ماهيتشان آشکار شده و در ميان 

ف ديگر، بدون ورود قدرتمند مردم به صحنه ی مردم بی پايه شوند و از طر
  .  مبارزه، آنان يک لقمه ی جناح حاکم خواهند شد

و . در هر حال، رژيم های ارتجاعی در کل خاورميانه به لرزه در آمده اند
آزادی در گرو . اين بر سرعت قطار سرنگونی جمهوری اسالمی افزوده است

 نظامی است که نماد و بر پا درهم شکستن کليه نهادهای سياسی و دينی و
نه تنها واليت فقيه و رئيس جمهور و .  دارنده ی جمهوری اسالمی اند

دستگاه امنيتی و انتظامی بلکه کل قوای مسلح و مجلس اسالمی و قانون 
نه تنها نهادهای سياسی و دينی حاکم بايد ! اساسی، همه بايد بروند

 اجتماعی، قدرت اقتصادی بلکه برای دست يابی به عدالت. سرنگون شوند
از نظر  .طبقات سرمايه دار و مالک حاکم نيز بايد درهم شکسته شود

اکثريت مردم بخصوص کارگران، نه فقط قدرت سياسی و دينی اينان 
مقدس و پذيرفتنی نيست بلکه دارائی های اقتصادی شان نيز مقدس و 

عالوه بر .  بردشرايط حاکميت اين مرتجعين را بايد از بين. پذيرفتنی نيست
. قدرت نظامی و امنيتی، قدرت اقتصادی نيز جزو شرايط حاکميتشان است

اين ها اقليت انگلی هستند که به ازای تحميل فقر و محنت بر اکثريت 
بر زمين های حاصل خيز، بر . مردم به ثروت های افسانه ای دست يافته اند

فت، بر راه ها و آبراه جنگل ها و آب ها، بر منابع زير زمينی ديگر مانند ن
های کشور حکم می رانند و از همه ی اين ها مهمتر بر حاصل دست رنج 

از . کارگران و دهقانان و ديگر توليد کنندگان جامعه فرماندهی می کنند
نظر اکثريت مردم بخصوص کارگران اين قدرت اقتصادی غير قابل قبول 

ها و سپاه پاسداران و قدرت اقتصادی بنياد. است و بايد درهم شکسته شود
اين، جزء اولين خواست های . خانواده های حاکم بايد درهم شکسته شوند

مصادره ی امالک و . جنبش انقالبی برای سرنگونی جمهوری اسالمی است
برج ها و کارخانه های متعلق به سپاه پاسداران و سران آن، مصادره ی 

 ی امالک و برج ها و دارائی های نهاد رهبری، آستان قدس رضوی، مصادره
کارخانه های خانواده های حکومتی مانند خانواده خمينی، مصباح يزدی، 

اين قشر انگلی که !  آري... الريجانی، رفسنجانی، مهدوی کنی، اژه ای و
ش داده اند، بايد درهم گسترحريصانه و آزمندانه، فاصله ی طبقاتی را 

ه اين شکاف طبقاتی، به و آن منبر و مسجدی که رذيالنه ب. شکسته شوند
محروميت های سياسی و اقتصادی و اجتماعی بخصوص ستم بر زنان، 

  . تقدس بخشيده اند به آتش کشيده شوند
همانطور که خيزش مصر نشان داد، يک گروه کوچک از جوانان مصمم 
می توانند پيام رهائی بخش خود را تبديل به خواست ميليون ها تن کنند و 

هر چند انجام يک انقالب . ض دو هفته پائين کشنديک رژيم را در عر
واقعی که عرصه ی سياسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه را بطور ريشه ای 
عوض کند؛ راهی طوالنی تر و پيچيده تر از به زير کشيدن يک رژيم است و 
الجرم نيازمند فداکاری ها و آگاهی بسيار گسترده تر از اينها و مهمتر از 

ر فرماندهی سياسی انقالبی برای هدايت انقالب است؛  اما همه داشتن مق
می توان با نيروئی کوچک، . اگر عزم و تصميم باشد هر کاری می توان کرد

جمعيتی بزرگ را انگيزه و قوت قلب داد که بر خيزند و کارهائی کنند که 
مانند مصر در ايران نيز . در شرايط عادی به نظرشان غير ممکن می آمد

اما  پيشروی های کيفی اين . قلب تپنده ی اين مبارزات هستندجوانان 
جنبش ها و تبديل آنان به يک جنبش انقالبی، وابسته بدان است که اين 

در ايران، . جوانان مبارز محدوديت های فکری خود را نيز به چالش بگيرند
» سبز«توهم نسبت به امکان اصالح جمهوری اسالمی که توسط رهبری 

مشابه همين .  ضربات جدی به جنبش ضد رژيمی زده استرواج يافته
بودن ارتش هست، در » خنثي«توهم در ميان جوانان مصری در مورد 

حاليکه رژيم مبارک بدون ارتش نمی توانست بوجود آيد و سی سال دوام 
اينگونه توهمات در نتيجه ی رواج گفتمان طبقات حاکمه در ميان . بياورد

نگامی که رژيم های منفور در آستانه ی سقوط قرار ه. مردم، بوجود می آيد
می گيرند؛ برخی نيروهای سياسی ارتجاعی نيز به صفوف اپوزيسيون می 

آنان هرگز نمی توانند نماينده ی خشم عميق اکثريت مردم از اين . پيوندند
آنان هرگز نمی توانند آمال و آرزوهای اکثريت . نظام ستم و استثمار باشند

ست يابی به آزادی سياسی و عدالت اجتماعی را درک کنند و مردم برای د
اين حقيقت را نبايد فراموش کرد بخصوص در . خود را با آن همگام کنند

برهه هائی که برخی از اين نيروها به  دليل منافع خودشان موقتا خود را با 
برنامه سياسی و اجتماعی آنان هميشه ارتجاعی و در . مردم همراه می کنند

  . اد با منافع سياسی و اجتماعی اکثريت مردم بوده و خواهد بودتض
ما کمونيست ها خواهان انقالبی هستيم که اکثريت مردم را از دهشت 

و تمام قوايمان را در . های سياسی و اقتصادی و اجتماعی موجود برهاند
خدمت ساختن اين راه و سازمان دادن توده های مردم در اين راه گذاشته 

ولين اقدام تعيين کننده برای تحقق چنين انقالبی سرنگون کردن ا. ايم
ش سرنگونی جمهوری اسالمی را بايد با جنب. کليت جمهوری اسالمی است

گلوی جمهوری . آگاهی در مورد اينکه انقالب واقعی چيست، اشباع کرد
  .اسالمی را بايد فشرد و اجازه ی بازسازی اش را در هيچ شکلی نداد

  

 !گلوی جمهوری اسالمی را باید فشرد
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 در کنفرانس مریم جزایریخنرانی بسط یافتھ ی متن زیر س
این کنفرانس . ستا» سیاست و شعر در مقاومت زنان: مخالفت«

 توسط بنیاد حامد شھیدیان در دانشگاه تورنتو بھ ٢٠١٠در ماه مھ 
 .حقیقت -سرپرستی شھرزاد مجاب برگزار شد 

 مقدمھ 
 ، سازمان١٣٥٧با استقرار دولت تئوکراتيک در ايران در سال 

. شدی از صريح ترين امور دولتی دادن ستم بر زن تبديل به يک
ترين از ستم بر زنان ايران تبديل به شاخصی شکل جديدی برقرار

جديد بر دو پايه توجيه ی گرانهاين روابط ستم. معرف رژيم جديد شد
» خدا«ی که از سوی جايگاه زن و اخالقی يعن الهياتیی اپايه:  شد

به اين صورت که رفتار و ی سياسی ار پايهديکته شده است؛ و ب
که » شيطان بزرگ«است در مبارزه عليه ی زن محکی پوشش بيرون

» غربيی فاسد کردن زنان مسلمان ايران با فرهنگ جنس«از طريق 
  .زده است» تهاجم فرهنگي«دست به 
ثابت ی طور انکارناپذيردولت تئوکراتيک در ايران بهی تجربه

. قدرت استی و رابطهی اجتماعی ابطهکرده است که دين ر
منجر به ممنوعيت نقد » تساهل«ی ممنوعيت نقد دين تحت لوا

رابطه : گرانه در جامعه استقدرت ستمی و رابطهی اجتماعی رابطه
  . که ميان مردم و دولت و همچنين ميان خود مردم برقرار استی ا

تلف در ايران، دين قدرت حاکم است و روابطش با اقشار مخ
قانون پوشش (حتا حجاب . استی و اجتماعی نيازمند تحليل سياس

ی بلکه دارا. نيست» خنثا«ی انتخاب يا ميراث فرهنگ )یاسالم
سرکوب زنان در ی ترين نماد سياساست و مهمی اجتماعی محتوا

  .ايران است
پس از آن، ی و در ماه ها) ٢٠٠٩ (١٣٨٨در تابستان سال 

و ديگر شهرها، تهران ی هاايران در خيابانزنان ی باکانهی مبارزات ب
از مردم اقصا نقاط جهان را ی بسياری اسالمی عليه نگهبانان تئوکراس

غلط را ی هااز فرضی اين رخداد بسيار. به وجد آورد و الهام بخشيد
را ی ايران» زن مسلمان«ی دلبخواه برای هويتی  از جمله سازه ها–

 دود –رايج بود ی کادميک سکهگذشته در محافل آی که در دو دهه
  .کرد و به هوا فرستاد

کردن ی طغيان خود را عليه اسالم )١(» سال صفر«زنان ايران از 
ايران آغاز ی اسالمی  توسط جمهور)یپدرساالر(ی روابط پاتريارک

فرمان حجاب ی خمين) ١٩٧٩مارس  (١٣٥٧در اسفند . کردند
 توسط زنان در شورش پنج روزهی جواب و. را صادر کردی اجبار

مجبور شد فرمان ی خمين. مهم کشور بودی تهران و ديگر شهرها
شديد به ی جوئمناسب با کينهی خود را پس بگيرد تا اينکه در فرصت

در آن زمان آن دسته از حاکمان که امروز خود را . زنان حمله کند
 ی،و امروزه خاتم(خوانند ی می اسالمی جمهور» اصالح طلب«جناح 
از ته ) هستند اش شناخته شدهی شخصيت های  کروب وی موسو

ی در تحميل آن بازی اقلب از اين اقدام حمايت و نقش برجسته
) و ديگرانی شامل نهضت آزاد( هامذهبيی مانند ملی ديگران. کردند

  . با اما و اگری  هر چند برخ–از اين اقدام حمايت کردند 
» اصالح طلب«از زنان منتسب به جناح ی ها بعد، برخسال
از ی همراه با عده ای مذهبی ملی و نيروهای اسالمی جمهور

ی روشنفکران و متخصصين و هنرمندان سکوالر که درگير فعاليت ها
به نام ی  مقيم خارج جريانياناز دانشگاهی بودند و برخی  اوئ.یج. ان
اين ی سکوالرها. وجود آوردندرا به» کمپين يک ميليون امضاء«

رشد ی  کردند که کارِ از درون نظام تنها راه ممکن براجريان استدالل
ی ميان جمهوری تلويحی اين پروژه در واقع ميثاق. جنبش زنان است

ی حداقل جناح(ی اسالمی جمهور. و اپوزيسيون وفادارش بودی اسالم
 جنبش مقاومت زنان مهاری برای به اين تالش به عنوان راه) از آن

  . ريستنگی می اسالمی عليه تئوکراس
حاکم در ليست ی طبقهی هامونث خاندانی اعضای هر چند اسام

ی دعا«گذاران کمپين غايب بود اما کمپين مخفيانه بنيانی اوليه
فعالين کمپين به تقلب حيرت انگيز . آنان را به همراه داشت» خير
را که بسيار عام بود بدست ی ابتدا بيانيه ا. نيز دست يازيدندی ديگر

ی حقوقی پس از انتشار کليات طرح و جزوه . گان دادندامضاء کنند
و قانون نظام ی روشن شد که اين پروژه در چارچوب ايدئولوژآن 

از زنان و ی که اين واقعيت آشکار شد بسياری زمان. است  حاکم
  .حمايت خود را پس گرفتندی  امضامخالف رژيم، مردان 
ترين  بدنامازی مشروعيت بخشيدن به اين ائتالف که برخی برا

گان جنبش زنان ظاهر به عنوان ستارهی اسالمی عناصر جمهور
از روشنفکران و ی شدند، کمپين سخت تالش کرد که حمايت برخ

  .فعالين چپ در تبعيد را نيز جلب کند
) و مشتقاتش(من در اين نوشته استدالل خواهم کرد که کمپين 

ه يک جريان حقوق زنان نيست بلکی طلبانه برااصالحی حتا جنبش
منظورم از اين واژه اين است که اين . است» اسالميی مشروطه«

ی اسالمی جريان خواهان اصالح قانون است اما مشروط به چارچوبه
  . ايرانی قانون اساس

بخش زنان ی رهائی است در مقابل رشد مبارزهی اين جريان سد
ضد ی ژها فعاالنه يک بينش و استرات کمپيني.یاسالمی عليه جمهور

وقفه در مورد مضرات گذر بي. کنندرا در ميان زنان تبليغ ميی انقالب
و نظم و قانون ی اسالمی جمهوری تحميلی حصارهای به ورا

ی کنند و با تمام قوا برانويسند و موعظه مياش ميگرانهسرکوب
ترين سطح ممکن زنان به پائينی ها و آرزوهاپائين کشيدن افق

 »استمطلوب است که ممکنی چيز«: گويندکنند و ميتالش مي

  تشکیل، توسعھ و دگردیسی کمپین
در تجمع درآمد آن اما پيش.  تاسيس شد١٣٨٥کمپين در سال 
ه رياست ر دوردی يعن -- بود ١٣٨١سال در پارک الله تهران 

فراخوان دهندگان، در نهايت تعجب . »اصالح طلب«ی خاتمی جمهور
البته . سرکوب شدی و انتظامی يتامنی توسط نيروهاتجمع زنان 

اين تجمع اجازه ی ند براه بودبه دليل آنکه نتوانستفراخوان دهندگان 
اکثر اينان از !. نده بودکردی بگيرند از حضور در آن خودداری رسمی 

دادند ی بودند و دائما به رژيم اطمينان خاطر می مبلغين پيگير خاتم
. »ن ذاتا مسالمت جوستجنبش زنا «با آن ندارند زيرای ضديتکه 

اين جريان بود در ی که از سازماندهان مرکزی خراسانی نوشين احمد
ی جمهوری  که قانون اساسکردی تاکيد ممختلف ی هاموقعيت

کند و تنها مشکل آن است که اين حقوق زنان را تامين ميی اسالم
نگاه کنيد به مقاالت آذر درخشان تحت ( .شوندنميی اجرائ، قوانين

نوشين و .  از تلطيف قوانين تا اصالح قوانينی،نوشين احمد: وينعنا
  )٢.) ( تغيير  قوانين نابرابر يا توجيه قوانين نابرابری،احمد

بيانيه، کليات طرح، : هنگام تاسيس، کمپين سه سند منتشر کرد
زير را پيش ی  در بيانيه خواست تغييرات قانون.یحقوقی و جزوه
ديه مرد و زن، و قانون ی ران، برابر تغيير سن بلوغ دخت: گذاشت

شهادت زن و مرد، قانون حضانت،  قوانين مربوط به اجازه همسر يا 
 )٣. (مردی سفر، و حق طالق و چند همسری پدر در زمينه

ی  که کمپين مخالف جمهورشودتاکيد مي» کليات طرح«در 
آميز طبق قوانين تبعيضی يا اسالم نيست و خواست بازبينی اسالم

بعنوان شاهد نيز را چند آيت اهللا تائيد  و باشدی مسالم نامشروع نا
  .آورندی م

بسيار مهم با ی بعد از تاسيس، کمپين دو جلسهی به فاصله کم
اينان . برگزار کردی اسالمی جمهور» طلباصالح«شرکت زنان جناح 

جلسه . خود را رسميت بخشيدندی کمپين، همکاری بيانيهی با امضا
ی هاخانوادهی باالی تشکيل شد که اعضا١٣٨٥ی اخر داول در او

  سرنگونی نظام پدرساالری جمهوری اسالمی 
 گام فوری در راه رهائی زنان



     ٥u 
 که ديگر شرکت داشتندی و بسياری حاکم مانند زهرا اشراقی طبقه
  .  بودندی  حکومتمقامی يا دارای  اوئ.یج. خود صاحب اناکثرا

در اين جلسه تاکيد شد که کار کمپين نه بيرون از چارچوب 
ردم و نه بيرون از اسالم است و نه بيرون از چارچوب فرهنگ م

شهيندخت (از زنان حزب جبهه مشارکت ی  يک.چارچوب قانون
ممکن است «گونه مباحث کرد که، طرح اينی  ابراز نگران)یموالورد

و » گرايان را نگران از دست رفتن ارزش ها و دين مردم کنداصول
مردساالرانه از دين ی هدف ما، مبارزه با قرائت ها... «: تاکيد کرد که

عضو کميته روابط ی و سوسن طهماسب» ت و نه مبارزه با خود ديناس

کار ما نه خارج از چارچوب اسالم و «: کمپين جواب دادی عموم
فرهنگ مردم است و نه خارج از چارچوب قوانين و به همين دليل 

گذاران را مخاطب خود قرار داده ايم است که مردم و قانون
  ). جاهمان(

 ی،به رياست خاتم» جبهه مشارکت«که است ی زم به يادآورال
رژيم » اصالح طلب«جناح ی برادر رئيس جمهور وقت، حزب رسم

  .بود
شامل شيرين  ) ٢٠٠٧ فوريه ١٥( ١٣٨٥بعد در بهمن ی جلسه

رئيس کميسيون زنان حزب (پور  فخرالسادات محتشميی،عباد
ی اعضاديگر و  )یخاتمی مشارکت و رئيس دفتر زنان رياست جمهور

عضو کميسيون ی   در اين جلسه فريده ماشين)٤.(مشارکت بودحزب 
شده  بحث کمپين در کميسيون مطرح« : زنان حزب مشارکت گفت

است ی پالتفرم حرکت، اجتماعی مخالف آن نبوده است ولی و کس
معتقدند که با توجه به خاستگاه حزب و ی اعده. شودی نبايد سياس

ی حقوقی هادفترچه طالببه می مسلمان بودن اکثريت مردم، نکات
 »کمپين اضافه شود که حمايت بيشتر مردم مسلمان را داشته باشد

نيز به تحسين و تمجيد از ی فريده غيرت و شيرين عباد). جاهمان(
  )٥. (اسالم پرداختندی عظيم و پويائی هاظرفيت

ئولوژيک کمپين ايدهی خانهکه توپی خراسانی نوشين احمد
مقبول جلوه دادن ی ابزارگرايانه برای ها تئورياست و در استفاده از

افکار ی مقاالتی دارد، طی با قدرت حاکم تخصص باالئی کارسازش
کريه ميان کمپين با زنان ی ايجاد ائتالفی حاميان کمپين را برا

نسل «: حاکم اين چنين آماده کردی ئولوژهيئت حاکمه و با ايده
و هم فکرانش منظور، خود [ی ايرانی پنجم فمينيست ها

. ... از قدرت استی نسبی ائولوژيک اما با فاصلهغير ايدهی نسل]...است
صرفا با ی و فکری ديگر راديکال بودن يا نبودن يک جريان اجتماع

  )٦ (». ...پذير نيستاش امکانفعاالنی ئولوژنوع ايده

فاصله از «گويد به حاميان کمپين ميی احمدنوشين ی وقت
 ابی از نزديکمنظورش آن است که، ! و نه مطلق» استی  نسب،قدرت

زيبا جلوه دادن اين ائتالف ی برای و. نکنيدی قدرت احساس ناراحت
اختالف «مخالفين رژيم را به ی ناپذير، سازش با رژيمکريه
ايران و سراسر جهان ی در جنبش ها. دهدتقليل مي» ئولوژيکايده

ی  توسط رويکردی،ا فکريی راديکال بودن يا نبودن جريانات اجتماع
کنند، ی حاکم اتخاذ می ارتجاعی هاکه هر يک نسبت به دولت

کار سازش«يا » مردمي«ی بر اين مبناست که جريان. شودی تعيين م
و ی طوالنی اين سنجه، تاريخ. شودخوانده مي» طلب و خائنو تسليم

به اين ی دار در ايران و جهان دارد و امثال نوشين احمدريشه
ی هاموعظه. توانند گريبان خود را از آن خالص کنندها نميگيساده

خواهند را که ميی امايه است که تنها عدهقدر بيآنی احمدنوشين 
اين نسل «: دهد کهاو ادامه مي. تواند فريب دهدفريب بخورند مي

ناميد " مسلمانی فمينيسم عامه"را شايد بتوان ... جديد از فمينيسم 
در " قدرتی اسالم دارا"در ماهيت و با " ئولوژيکم ايدهاسال"که با 

خود و ی رابطهی نوشين احمد. ». ...ها، متفاوت استروش و خواسته
ی اسالمی دولت جمهوری يعن» قدرتی اسالم دارا«کمپين را با 

در ماهيت با آن متفاوت نيست فقط در روش و : ايران روشن کرد
  . ها متفاوت استخواسته

را به شدت مورد انتقاد ی نوشين احمدی ن فلسفهآذر درخشا
است که برده را ی ارتجاعی اين بينش....« : نويسدقرار داده و مي

  )٨)(٧(» .اش عادت کندی بردگی کند که به زنجيرهادعوت مي
 به ی،اسالمی طلب جمهوربا جناح اصالحی جوش دادن اتحاد

در تصور  زمان البته آن. کمپين جواز اپوزيسيون وفادار را داد
گنجيد که بعد نميی مانند نوشين احمد» موقعيتيی هافمينيست«

آيد و در کار است که به ميدان ميهم ی نسل ششم» نسل پنجم«از 
به وجود ی اسالمی کليت نظام جمهوری موقعيت بود و نبود را برا

وقفه در راه اتحاد  کمپين بي٨٦ و ٨٥در هر حال، در سال . آوردمي
با ی کرد و تالش کرد وارد پيمانی پيشرو» قدرتی م دارااسال«با 

ی اين هدف از طريق ايجاد ائتالف. نيز بشود» اصول گرا«زنان جناح 
اين . برآورده شد» قانون حمايت خانواده«جهت ممانعت از تصويب 

ی هاآزاديی گيرو صيغهی قانون به مردان در زمينه چندهمسر
اصول «اعتراض زنان جناح ی دااين قانون حتا ص! دادميی بيشتر
که شوهرانشان خصوص آنحکومت را در مجلس درآورد به» گراي

و صيغه امتحان ی چند همسری پيشاپيش دست خود را در زمينه
ها شدند تا دوش به ها هم يار کمپينيبه اين ترتيب، اين. ند بودکرده

 



   t ٦   
 و گان مجلس با پسنماينده. دوش هم به جنگ قانون مذکور بروند

ها اين واقعه کمپيني. پيش کردن جمالت قانون آن را تصويب کردند
بدين ترتيب، کمپين . هزاره سوم زنان قلمداد کردندی را پيروز
در نتيجه . هم نشان داد» اصول گرا«خود را به زنان جناح ی شايستگ

ی اسالمی اش به مجلس شوراگسترش يافت و دامنه» جنبش زنان«
 !مبارکيی چه لحظه. متولد شد» زنان یهم گرائ«و . هم رسيد

دهم ی دست به کار تدارک انتخابات دوره » زنانی گرائهم«
مطالبه « شد و پيشنهاد اتحاد ١٣٨٨در سال ی رياست جمهور

تنظيم شد که بتواند زنان گرايشات ی پالتفرم طور. را داد» محور
حاکمه را در بر بگيرد و رسما طرف هيچ يک از ی متفاوت طبقه

  . انديداها را نگرفتک
در ی که آن انتخابات معروف رسيد، شکاف بزرگی   اما زمان

مقاومت ی شدن سونامی جاری را به روی اصفوف طبقات حاکم روزنه
رنج کشيده ی اسالمی سال در چنگال جمهوری که سی هائتوده

دو . خشم قرار گرفتندی زنان در صف اول اين سونام. باز کردبودند، 
درون طبقات حاکمه و تضاد ميان مردم ی تضادها(ابنده تضاد حدت ي

 درهم پيچيدند که منجر به )یاسالمی جمهوری و طبقات حاکمه
اتحاد «اين خيزش، سرنوشت . شدی بسيار مهمی خيزش سياس

  . به اصطالح جنبش زنان را مهر و موم کرد» بزرگ
 یهمگرائ«. گذشته را نابود کردی اتحادهای اوضاع نوين پايه ها

شان »جنبش زنان «ی،نوشين احمدی طبق گفته. از هم پاشيد» زنان
ی نژاد را گرفتند و برخی طرف احمدی برخ: از سه طرف منشعب شد

رژيم را دارند و ی شده و خواست سرنگون» راديکال«ی به قول و
ی مانند خودش وسط را گرفته اند و نقش چاله پر کن را بازی کسان
.  که باد از کدام طرف خواهد وزيدچون مطمئن نيستند. کنندمي

)١٠)(٩( 
ی بندرژيم ايجاد گروه» اصالح طلب«جناح ی سياسی نيازها

ها  به از کمپينيی عده ا. را ايجاب کرد» جنبش زنان«از ی جديد
مشهور آن زهرا رهنورد ی پيوستند که چهره» سبز زنانی گرائهم«

زنان ی شاخه، سبزی گرائاين هم. استی همسر ميرحسين موسو
ی و برنامهی است و در چارچوب استراتژی جنبش سبز موسو

  . کندی آن عمل می سياس
نژاد تقريبا ی احمدی پس از تقلب انتخاباتی خيزش مردم

ی اکننده در اين جنبش تودهزنان شرکت. سال به طول انجاميديک
جوانان از ی خودروی به لطف خبررسان. اکثرا جوان و سکوالر بودند

اما بر سر . تهران اين واقعيت کامال ثبت شده استی هاخيابان
آن چه آمد؟ آيا از » زنانی گرائهم«ی کمپين و شعبه» مطالبات«

ی ناياب برای مردم در سراسر کشور به عنوان فرصتی هاخيزش توده
طور که کمپين وعده آن( زنان در مورد حقوقشانی باال بردن آگاه

ها عليه طرح کمپيني. دانندب را ميسود جستند؟ همه جوا) داده بود
  کردندسخت تالش کردند و استداللدر اين خيزش مطالبات زنان 

و اين ! شودی م» عمده«که اين کار موجب انحراف اذهان از موضوع 
ی موسوی برای ها برقرار عدالت انتخاباتبه نظر آن» موضوع عمده«

راه هستند که هميشه هياهو به ی اين ها همان کسان. بود
است و قسم ی ذاتا غير سياس» جنبش زنان«انداختند که مي
. اند»مستقل«در اين جهان ی خوردند که از هر مرکز قدرتمي

ماهيت ی انگيزحيرتی گمالحظهبزرگ با سرعت و بيی هابحران
و ادعاهايشان را بر مال ی سياسی ها و نهادهاشخصيتی همهی حقيق
  .کندمي

  اصالح یا پیرایش؟: اسالمی ایرانکمپین و قوانین جمھوری 
کمپين تاسيس شد اعالم کرد که هدفش اصالح آن رشته ی وقت

قبل از . زنان تاثير داردی است که در زندگی اسالمی قوانين جمهور
که از خواستند اصالح کنند يا اينکه ببينيم کدامين قوانين را مياين

به ی ر است نگاه اين هدف را برآورده کنند بهتستندخواميی چه راه
 بخصوص در رابطه با جايگاه –کنيم ی اسالمی ماهيت قوانين جمهور

  .زن در جامعه
ی باستانی قانون(بايد خاطرنشان کرد که در ايران قانون شريعت 

به مراتب مهمتر از ی نقش) کندرا ديکته ميی که روابط قدرت معين
ايران ی ماسالی جمهوری در واقع قانون اساس. هر قانون ديگر دارد

 بنيادگرايان ٥٧در سال . گيردی مشروعيت خود را از شريعت م
قدرت قانون شريعت را به ی بالفاصله پس از اشغال کرسی اسالم

ی  حتا قبل از تصويب قانون اساس–عمل گذاشتند ی مرحله
کشور روانه ی قضات شرع را به هر گوشهی  خمين.یاسالمی جمهور

در ی خمين.  اعدام دلبخواه کردندوی کرد و آنان شروع به دستگير
. را صادر کردی فرمان حجاب اجباری گيرکمتر از يکماه پس از قدرت

را ملغا کرد و حق » قانون حمايت خانواده«چند هفته پس از آن 
ی گذاشته شد و سن قانونی دينی هااتوريتهی صدور طالق بر عهده

وت سلب شد و از زنان حق قضا.  تقليل داده شد١٣ به ١٨ازدواج از 
   )١١.( سال محدود شد٤٠ی به زنان باالی گتوزيع قرص ضد حامله

است ميان ی  پيوندی،اسالمی جمهوری در واقع قانون اساس
ی مدرن يک دولت جهان سومی قانون شريعت و اشکال و محتوا

ی دار به اين سو در بطن نظام سرمايه١٩که از قرن ی  دولت–متعارف 
 .   گرفته و توسعه يافته استشکلی جهانی امپرياليست

ی اسالمی جمهوری در قانون اساس» شهروند«يغيبت کلمه
بر ی متکی اسالمی برجسته است زيرا مفهوم قانون و حق در جمهور

ی جمهوری قانون اساس) ١٢. (است» طبيعي«و » الهي«قانون ی تئور
دوش ی خدا محور است و بار تعيين سرنوشت را از روی اسالم
ی اسالمی جمهوری  از قانون اساس٥٦اصل !  داردر ميها بانسان

و اين »   خداست  از آن  و انسان  بر جهان  مطلق حاكميت«: گويدمي
را تفسير » الهي«ی خود را در ايران دارد که ارادهی خدا مردان زمين

مفروض ی اسالم ميان خدای اين واقعيت که فقها. کنندميی و اجرائ
فرمانده مطلق ی آن است که قشر خاصی معناو مردم رابط هستند به 

هستند که اين هفتاد ی و کليه ثروتی حيات هفتاد ميليون ايران
اين قوانين به وضوح . کند و در کشور موجود استميليون توليد مي

ستمگرانه در رابطه با زنان و ی رشته روابط اجتماعيکی بندقالب
 بر حسب مذهب، سلسله اين قوانين اتباع را. اندديگر اقشار جامعه

کنند که مختلف تجزيه ميی ها جنسيت به کاستی،مراتب مذهب
ی طبق قانون اساس. ندحقوق و امتيازات متفاوتيی طبق قانون دارا

مردان غير ی عالوهزنان به(اکثريت مردم ايران ی اسالمی جمهور
که ی قانون اساسی در هر جا. حق رئيس جمهور شدن ندارند) شيعه

شده است بالفاصله اضافه » برابري«و » آزادي«، »حق«ز صحبت ا
 از ٢١ و ٢٠ی مثال اصل ها. (»در انطباق با اصول اسالمي«: شده

  )یقانون اساس
است که بر ی آن تک خال» اصول اسالمي «ی،اسالمی در جمهور

ی گويد مذهب رسم مي١٢اصل . جويدميی پيشی  و حياتهر حق
توان  که اين اصل را هرگز نميکندايران شيعه است و اضافه مي

بايد ی سياسی نهادهای  کليهی،قانون اساسی طبق مقدمه. تغيير داد
ی تشکيل شوند و فقط آن کسان» ئولوژيکدرک ايده«ی بر پايه

شوند که از اين امتحان سربلند ی توانند صاحب مقام حکومتمي
  . بيرون آيند

شيعه تدوين ی  فقهاآثاری که بر پايهی اسالمی قانون مجازات ها
ی و ضد زن نظام جمهوری شده است، به بهترين وجه ماهيت ارتجاع

ستيزانه و غايت زندرک ماهيت بهی برا. دهدرا نشان ميی اسالم
قصاص يا خون /به قانون ديهی اين قوانين کافيست نگاهی ستمگرانه

حيات » بهاي«با نصف ی حيات يک زن را مساو» بهاي«بها کنيم که 
  . کندمرد محاسبه ميی يک بيضه» بهاي«با ی و حتا مساومرد 

ی است ميان روبنای پست مدرنيستی پيوند. ا.جی قانون اساس
داري؛ بيان دولت تئوکراتيک قرون وسطا با بازار مدرن سرمايه

توان آن مي! کندنميی فرق. مدرنيزه يا دولت مدرن تئوکراتيزه است
دار گويد، طاليهپديا مي ويکي.پست مدرن تشبيه کردی را به معمار

در ی بازگشت عتيقات به هنر معماری پست مدرنيسم در هنر معمار
تصورش را بکنيد که . عکس العمل به فرماليسم سرد مدرنيسم است

العمل در عکس: کار ببريمبهی بخواهيم اين را در مورد روابط اجتماع
 حيات مردم در داد و ستدی مالی مجرد و سرد بازارهای هابه روش

خريد و فروش برده در کنار بازار سهام وال استريت بر ی جهان، سکو
دولت ی اسالمی جمهور. همين استی اسالمی جمهور. پا کنيم

قرن ی دارآداب سرمايهی است که کليهی دالر- تئوکراتيک پترو
جا زنان بهی گچون بردهی بيست و يکم را در ترکيب با عتيقات

توسط مفاهيم پست ی پذيردلی هاانبله، ساختم. آوردمي
و ی اما از زير خاک درآوردن روابط اجتماع. اندتوليد شدهی مدرنيست



     ٧u 
ی جامعهی ها در کارکردهاآنی رسوم دفن شده و ادغام دوباره

پردازان نظريهی بر خالف گفته! پذير نيستاصال دلی دارسرمايه
ی ا باقيی  حجاب اسالمی،فرهنگی گرائمدرن و نسبيتپست

مردم ايران يا » فرهنگي«شريعت اسالم نه تنها ترجيحات ی زنجيرها
روابط ی ها کليهآنی ديگر نقاط خاورميانه نيستند، بلکه احيا

  .موجود را تشديد کرده استی ستمگرانهی اجتماع
ی قوانين بازتاب روابط اجتماع. انداجتماعيی محتوای قوانين دارا

از ساختار قدرت هستند؛ ی کنند؛ بخشيها خدمت ماند و به آنحاکم
 اعمال قدرت حقی دارای د که چه طبقاتنکناين واقعيت را بيان مي

بر ديگر طبقات و اقشار ی و فرهنگی و سياسی و نفوذ اقتصاد
خال اصول در واقع تک» اصول اسالمي«خال تک. انداجتماعي

ستم و ی استثمارگرحاکم است که آب تقدس بر استثمارگر ی طبقه
مند گفت مارکس که، قانون چه برا و قدرت. اندپاشيدهشان ی گر

تواند بيان روابط مالکيت مسلط است و تاکيد کرد که حق هرگز نمي
آن شکل ی که بوسيلهی جامعه و فرهنگی باالتر از ساختار اقتصاد

اين، هم در مورد قوانين سکوالر صادق است و هم . گرفته، باشد
. توان نشان دادبه وضوح ميی اسالمی در جمهور و .یقوانين اسالم

 دار بزرگ زمين-  صنعتي-ماليی هاايران، گروهی اسالمی در جمهور
ی دارسرمايهی هاقدرتی  تحت سلطهی جهانی که با بازارها(

 –قدرت را نيز در دست دارند ی نهادها) انددر هم تنيدهی امپرياليست
نگهبان و ی  و بسيج، شورا سپاه پاسدارانی،مثال نهاد بيت رهبر

ها بر تصويب قوانين و تفسير آن. قضائيه و غيرهی مجلس و قوه
نهاد ستم بر زن، در قلب اين ساختار قدرت  .قوانين هم سلطه دارند

  .داردی جا

استراتژی سیاسی کمپین یک 
  میلیون امضاء

 کمپين،ی سياسی استراتژ
ی  نظام قانونفعاليت در چارچوب

و از درون آن ی کنونی و سياس
در انطباق با اين . بوده است

سياست، از همان ابتدا گفتمان 
را در پيش ی ئولوژيک اسالمايده

که از ی شيرين عباد. گرفت
امروز در (گذاران آن بود بنيان

ی همواره مبلغ چيز) تبعيد است
» واقعي«به نام تفسير يا خوانش 

از جايگاه زن در اسالم بوده 
اين باور، ی در راه  القا. است

فعالين کمپين در استفاده از 
زبردست ی ابزاری هااستدالل

و ديگر فعالين ی عباد. اندشده
ترين خصوص قرآن صريحو بهی گويند، متون اسالمکمپين مي
بستن بحث، ی برا. ميان زن و مرد را طرح کرده اندی مفاهيم برابر

 را نيز )یمانند صانع(اهللا مشهور چند آيت الهياتیی تفسيرها- باز
ی  تفسيرها-اما باز. آورندخود ميی ادعا» درستي«عنوان شاهد به

ی شيعه توسط اينان نتوانسته جا» الهي«و ديگر متون ی متون قرآن
« در چارچوب ديدگاه ان ها ی تواند برود زيرا همه برود و نميی دور

. کنندتکاپو مي) اند شدهآفريده  متفاوتکه زن و مرد(» قانون طبيعي
ی اين تضاد الينحل. استی اجتماعی اکه، ستم بر زن، مقولهر حاليد

  .کمپين را محکوم به فنا کردی است که پيشاپيش استراتژ
فقها ی ادغام دين و دولت و مقام انحصاری کمپين به هيچ ترتيب

به عبارت . گيرددر تصويب و تفسير قوانين کشور را به چالش نمي
ی زن و مرد را در چهارچوبهی قانونی خواهد نابرابرديگر، کمپين مي

کمپين حتا فراخوان لغو قانون ديه را نداده . حل کندی حکومت دين
زن و مرد مسلمان را داده ی خون بهای بلکه فراخوان برابر! است
در کتابش نقل ی اندازد که کاسيا علميی اين مرا به ياد حديث. است
ی ساز به ناقصحديث مربوط به نصايح محمد است راجع. کندمي

تحت عنوان ی در فصلی کاسيا عل). به نام ختنه(دختران ی آلت تناسل
) ص(محمد ی روز«: کندحديث را نقل مي» کم کن اما از بين نبر«

شديد نبر چون : کرد گفتکه در مدينه دختران را ختنه ميی به زن
» .مرد خوش آيندتر استی زن بهتر است و هم برای هم برا

  )١٠٥ص ی کاسيا عل. و اسالمی اخالقيات جنس(
، حديث فوق »اصالح قوانين«روشن کردن درک کمپين از ی برا

. گرانه را نگاه دار اما آن را اصالح کناصل ستم: ستی تشبيه مناسب
ترين به کوچکی يابدستی ها معتقدند تنها شانس زنان براکمپيني

 .حق، اين است که همين دين اصالح شود و در حاکميت بماند
بيندازند ی بر سر راه حکومت دينی بنابراين حاضر نيستند حتا ريگ

  .چه برسد به اينکه آن را به چالش بگيرند
را طلب ی از همه آشکارتر اينکه کمپين هرگز لغو حجاب اجبار

ی اين امر افشاگر ماهيت کمپين است زيرا رد حجاب اجبار.نکرد
ان حجاب  عليه  فرم١٣٥٧شورش زنان در اسفند ی موضوع مرکز

ی بود و از آن موقع تا کنون تحميل حجاب اجباری خمينی اجبار
ی به زنان و موضوع محوری اسالمی تيز حمالت جمهوری لبه

. بوده استی انتظامی ميان زنان و نيروهای روزمرهی هادرگيري
بوده است و برايش ی کمپين همواره عليه طرح چنين خواست

ی لغو حجاب اجباری نند مطالبه دازيرا مي. استدالل تراشيده است
است و کمپين بارها ی اسالمی دست زدن به سلسله اعصاب جمهور

  .نداردی اعالم کرده است که چنين قصد
ی به فعاليت های اسالمی جمهور با اين اوصاف عکس العمل

ی بوده است از فضا دادن به آن و دستگيری کمپين همواره ترکيب
اين تناقض در آن است که ی ه سرچشم. گاه به گاه فعالينشی ها

ی د اين نوع فعاليت به خنثنکنی سران رژيم از يکسو احساس م

ديگر ی کند و از سوی کمک می بسيار خطرناکی کردن بمب اجتماع
ی انفجاری در مورد اين موضوع اجتماع» دروني«ی حتا از صدائ

  . کنندی احساس خطر م
 اتکاء به قانون شريعت و همچنيندر چارچوب کار ی استراتژ

حاکمه که منافعش عميقا با حفظ نظام گره ی از طبقه ی جناح
خورده است، هر روز بيش از پيش کمپين را در جهت خيانت به 

  . منافع زنان کشيده است
هرگز تالش نکرده که شاخص . کمپين، حزب نظم موجود است

است ی اين واقعيت. معرف اين دولت تئوکراتيک را  لگد مال کندی ها
ی اسالمی دائما به سران جمهوری خراسانی وشين احمدکه ن

از تازه ترين اظهاراتش اعالم کرد ی در يکی و. کندی خاطرنشان م
پر کردن شکاف ميان دولت و ملت » جنبش زنان«ی که، وظيفه 

جنبش زنان در توليد ی پيروز«اين بيانات تحت عنوان ) ١٣!.(است
زهرا رهنورد به با حضور ی در جلسه ا» يک گفتمان تازه نفس

مناسبت سالگرد انقالب مشروطه ايراد شد و مورد تشويق حضار قرار 
اما گسترش جهش وار شکاف ميان دولت و ملت، نفس اينان . گرفت

  . اين گفتمان را عريان تر کردی را بريد و ماهيت بغايت ارتجاع
ترين و صريح ترين پردهی از بی همواره يکی نوشين احمد
همين . بوده است» سبز زنانی گرائهم«کمپين و ی سخنگويان پروژه



   t ٨   
ی برا. کنداز دوستانش را مضطرب ميی پرده سخن گفتن برخبي

که در چند سال گذشته از حاميان ثابت قدم ی مثال، هايده مغيث
 بوده است از اين )ینوشين احمدی هاخصوص ديدگاهبه(کمپين 

شکاف ميان را پر کردن » جنبش زنان«اظهارات نوشين که کار 
گويد، ممکن است کند و ميميی دولت و ملت دانسته، ابراز نگران

شود و اين » جنبش سبز«وابسته به ی اطور فزايندهبه» جنبش زنان«
با ی رهبريت نمادين مشخص... « ، »جنبش سبز«درست نيست زيرا 

و ی خاص درباره آزادی سياست مشخص و تبعا با روايت و استراتژ
  ) ١٤(» .داردی دموكراس

ها پيش از سالی و!. نزده استی  حرف تازه ای اما، نوشين احمد
نگاه . (اين سياست را فرموله کرده و برايش تبليغ و ترويج کرده است

در . به نام زنان عليه زنان«ليال پرنيان تحت عنوان ی کنيد به مقاله 
هشت مارس ی مندرج در نشريه » نوشين احمديی نقد ديدگاه ها

آنچه تازه است،  شرايط جامعه است که بيرحمانه نقاب ). ٢٢شماره 
به » استقالل«ی اينکه پرده از ی مغيث. داردی از چهره ها بر م

آن ی افتاده ناراحت است و نه از خطر وابستگ» جنبش زنان«اصطالح 
اين ی ها سياستپنهان نبوده و نيست کهی زيرا امر. به مراکز قدرت

ی مغيث. شوداسالم تعيين ميی  نجبادر بيتی کذائ» جنبش زنان«
بندد که کمپين يک ميليون امضاء و بر اين واقعيت چشم فرو مي

نخبگان ی هاسبز زنان در چهارچوب نگاه و ضرورتی سپس همگرائ
  . حاکم شکل گرفته و کار کرده اندی طبقه

ی گذارهيپای اجتماع اعتراض و نقد نهاد عنوانبه هرگز نيکمپ
 ميرژ داخل دری اپروژه عنوان به امری اابتد از و نشد

ی شيگرای افته يسازمان نهاد واقع در نيکمپ. شدی طراح
ی ارکيپاتر دولت با زدن چانه و چکی برا است» درون از«

 ساختار ديتجد خدمت در نيکمپ گفتمان .یاسالم
 ديتجد نيچن. است رانيای حاکمهی طبقهی هاائتالف
 -يدارهيسرما دولت کردن نفس تازه ی الزمهی ساختار
 به خدمت نيکمپی استراتژ. است رانيا دری اسالمی فئودال

 نظام ساختار دری راتييتغ جاديا قيطر از پروسه نيا
 توانينم را نيکمپ نيبنابرا. استی اسالمی ارکيپاتر

 دری الب گروه ک يحالت نيبهتر در. خواند» زنان جنبش«
 روابطی نوساز ضرورت به که است ميرژ ازی جناح خدمت

ی جمهور نظام حفظی برای اسالمی ارکيپاتری تيجنس
  .  است بردهی پ ی،اسالم

کمپين دليل عمده است که ی برنامهی ماهيت ارتجاع
هر جريان سازمان . خواند» جنبش«توان آن را چرا نمي

 که بخواهد تبديل به جنبش زنان شود بايد چنان ی ايافته
 که روابط خصمانه قدرت زن ستيز داشته باشدی اسياسيی خط مش

حاکم با زنان را آشکار کند و بازتاب  نفرت عميق زنان از آن باشد؛ 
. مقاومت زنان و آرزوهايشان باشدی اش فشردهبايد افق و برنامه

کند و نه پژواک اين  نفرت و کمپين نه اين تخاصم را آشکار مي
فادار رژيم و اپوزيسيون وی در عوض نماينده و صدا. مقاومت است

از زنان جامعه ی حاکمه و آن قشری احساسات و افق زنان طبقه
متدين؛ که ی ها زنان خانواده–است که در حرکت يا جنبش نيستند 

اين . دانندی هم مسلک و هم هويت می خود را با اين حکومت دين
ی است که چرا کمپين هرگز خواست لغو حجاب اجباری ادليل عمده

. را بلند نکردی اسالمی و ضد زن جمهوری ن شرعقوانيی و کليه
توانند تبديل به جنبش ها  هرگز نمي" او.یج. ان"يا ی البی هاگروه
شده؛ ی سازو شبيهی جعل» مقاومت«ی ها نهادهااين. شوند

ی هاضد انقالب و به قهقرا رفتن جنبشی محصوالت دوران سلطه
  .در جهان هستندی انقالب

   قدرت استیحجاب اجباری رابطھ
ی و بعد از آن، دو پديدهی اسالمی حجاب قبل از جمهور

 با تبديل ی،اسالمی  بعد از جمهور. استکيفيتا متفاوتی اجتماع
ی هااز ستونی يکی  حجاب اجباری،به حکومت دينی سنت دين

  . اين رژيم شدی حاکميت قانون و قانون اخالق
بيت نس«در نتيجه رمانتيزه کردن آن توسط فکر سازان 

ايران نه ی اسالمی حجاب در جمهور. استی ، ارتجاع»فرهنگي

ی حاکمهی در دست يک طبقهی زنانه بلکه اهرم ستمگری فرهنگ
آن ی اجتماعی محتوا. رحم استبسيار بيی اقتصاد-نظامي- ديني

و قرار دادنش ی عبارتست از پائين راندن زن در سلسله مراتب اجتماع
زنان را مطيع نگاه . دانندی م» اشی اقعجايگاه و«چه اسالميون در آن

ی اين پديده هم دارا. داشتن کليد مطيع نگاه داشتن کل مردم است
تاريخ آن به فرمان . استی تاريخ است و هم واقعيت مسلم جار

. گرددباز مي) ١٩٧٩مارس  (١٣٥٧در اسفند ی خمينی حجاب اجبار
را به ی مينزنان خی طور که قبال گفته شد، شورش پنج روزههمان

. جنبش نوين زنان ايران را متولد کردی تاريخی اين واقعه. عقب راند
. ادامه يافت سال ٣٢ی سرکوب و مقاومت به حول حجاب اجبار

طور سيستماتيک پيش برده و بهی دولتی ريزسرکوب طبق برنامه
محدود ی دهسازمانی شده است اما مقاومت خودرو و پراکنده و دارا

آتش مبارزه را در ا همين حد از تالش سازمان يافته ام. بوده است
و همچنين در تبعيد فروزان نگاه ی شرايط سخت فعاليت زيرزمين

  .شته استدا
محسوب » سبز زنانی هم گرائ«ی از آنجا که زهرا رهنورد ستاره 

در مورد حجاب ی وی از نوشته های به يکی شود، بجاست نگاهی م
 چاپ ١٣٦٦در سال »  حجاب زيبائيحجاب وی زيبائ«ی مقاله . کنيم

جا که از آن. ارائه شده بودی شد اما پيش از آن به صورت سخنران
و حتا در اينترنت موجود (اين نوشته ناياب است ی فارسی نسخه
  . آن در اينترنت رجوع کنيمی انگليسی مجبوريم به نسخه) نيست

 گونهرا اين» حجاب و حجاب زيبائيی زيبائ «ی،آسو تهران

اما . است در دفاع از پوشش حجابی ارساله« : کندميی بندجمع
دليل و ی در ايران و ارائهی از حجاب اجباری آزاردهنده، دفاع و

کتابش را وقف آن کرده که ی رهنورد مقدمه... آن است ی برهان برا
به زن و مرد اعطا ی متفاوت بيولوژيک و اجتماعی ها نقشخدابگويد 

خواهد از بروز ها مي در انطباق با اين نقشکرده است و حجاب
مرد ممانعت » نقطه ضعف«زن و فشار بر ی جنسی جاذبهی بيرون
در غرب موجب بروز ی جنسی مهار نکردن جاذبهی به اعتقاد و. کند

در مورد حجاب ی اسالمی شده و رهنمودهای اجتماعی دردها
ناپذير از طور اجتنابکه بهی هائبهبود بحرانی است برای کليد

  ) ١٥(» .شودتوليد مي" آزاد و افسارگسيختهی فعاليت جنس"
عالوه . استی افسرده و ماليخوليائی هابافيکتاب مملو از انديشه

نشاندن نقطه ی به کرسی  رهنورد برای،طبيع-يالهياتی هابر استدالل
از ی ا، آميخته»طبيعت زن«خود در مورد به اصطالح ی نظر دين

» نسبيت فرهنگي«و » پسا استعماري«، »اليناسيون«ی استدالل ها
کند لغو حجاب در دوران رضاشاه او فکر مي.گيردرا به کار مي

از بين بردن استقالل ايران ی برای امپرياليستی هاپخت قدرتدست
در ذهنيت . هستندی  ابزار جنسفقطی زنان غربی وی طبق گفته. بود

حجاب بودن يافته و بيزمانميان تجارت سکس سای او، اساسا تفاوت
  .هستندی عمومی پورنوگرافی قربان همه . زنان شاغل نيست

ی  اسالميشتنخوی لغو حجاب بزرگترين تراژد«:گويدی رهنورد م
اسالم و اصالت از دست ی همين که اين پرچم متعال. ... ما بوده است

به نامحدود، تی  آزادی،ناموسی  بی،مردم پائين افتاد، جايش را رسوائ
و از بين رفتن کامل ی  فساد و هرزگی، خودنمائی، بيرحمی،کار

 



     ٩u 
ستم گر غرب و شرق ی خدا دست نظام ها. و استقالل گرفتی آزاد

از خويشتن ی  جدائی  سال گذشته ما را به مغاک رسوائ٥٠را که در 
  )١٦(» .مان پرتاب کردند، بشکندی  متعالی ِاسالم

 اسالم و اصالت است از نظر رهنورد، نه تنها حجاب زن پرچم
زن نماد شرف «و بخصوص در ايران، ی شرقی بلکه در کشورها

موجب از هم » شرف کلکتيو«و تجاوز به اين » .يک ملت استی جمع
کند ی از اين طريق ثابت می و. شودی آن ملت می پاشيدن روحيه 

حجاب در واقع به اين شرف کلکتيو ی که امپرياليست ها با لغو اجبار
گويد زن مسلمان بايد خانه نشين البته رهنورد نمي .ندتجاوز کرد

. فشرده است» زن کامل«ی او در واژهی رل مدل پيشنهادۥ. باشد
» اصالت«و » ريشه«ی است که هم دارای طبق نظر او زن کامل زن

» اصالت«و » ريشه«منظورش از . است و هم در جامعه فعال است
  .داشتن حجاب است

از تاريک انديشانه ترين و ی يک» يبائيحجاب و حجاب زی زيبائ«
توليد ی اسالمی ترين ادبيات زن ستيز است که در جمهورارتجاعي

  )١٧(.شده است

  یاسالم» فمینیسم«ی  زیر رھبری افق و برنامھ
با فعالين ی به درون ائتالفی اسالمی ورود زنان طبقه حاکمه

ی ين اتحادورود به چنی زيرا  برا. نبودهی سکوالر کمپين کار سخت
و طرز ی اسالمی جمهوری مجبور نبودند حمايت يا تقويت دولت دين

برعکس، اين فعالين . شان را کنار بگذارنداسالميی تفکر اجتماع
سکوالر کمپين بودند که کوشيدند مانند آنان فکر و عمل کنند و در 

نيز کردند تا خود و ديگران را » کار پژوهشي«ی اين راه مقدار زياد
ی  اما از نوع اسالم--هستند » فمينيست«نند که اين زنان، قانع ک

  !آن
کنند ی غرب تدريس می که در دانشگاه های از زنان ايرانی عده ا

فمينيسم «دانند به تئوريزه کردن ی م» سکوالر«و اغلب خود را 
» اثبات«ی آنان برا. به مثابه فمينيسم آلترناتيو کمر بستند» اسالمي

ی محور و مبلغ يک صورت بند-مردی ئولوژايده» ذاتا« اين که اسالم 
را به ی و پراگماتيستی ابزاری مردساالر نيست، استدالل های اجتماع

اين ی بر پايه . ميدان آوردند و به کار بردن آن ها را آموزش دادند
کردند ی مرد محور نيست نتيجه گيری ئولوژفرض که اسالم ذاتا ايده

ح پذير است و همراه با فعالين به ايران اصالی اسالمی که جمهور
» اصالح«ی دست به تبيين استراتژ» جنبش زنان ايران«اصطالح 

  .زدند» جنبش مسالمت آميز زنان«از طريق ی اسالمی جمهور
در ی گران فمينيست ايراناز پژوهشی ديگر، عده ای اما از سو

نظام ی از مکتب فکری را به مثابه شاخه ا» فمينيسم اسالمي«غرب، 
که اين جريان را ی درساالر و مردساالر دانسته و به آن کسانپ

شدت کنند، بهی جنبش زنان قلمداد می مفيد برای عنوان جريانبه
فمينيسم «از مبلغين مشتاق ی والنتين مقدم که يک. انتقاد کرده اند

را به اين ی اين جدال نظری اصلی بوده است شخصيت ها» اسالمي
 و زيبا ی، نيره توحيدی،انه نجم آبادافس«: کندی می صورت معرف

و حامد شهيديان و » فمينيسم اسالمي«از حاميان ی ميرحسين
فمينيسم (  »...از منتقدين آن ی شهرزاد مجاب و هايده مغيث

  )١٨) (٢٠٠٢در ساينز .  مقدم- اسالمي
« را پشتيبان » فمينيسم اسالمي« مقدم، خود و ديگر حاميان

داند و منتقدين اين ی م» ن و تغييرمقاومت و قدرتمند کردن زنا
ی اصالح در نظام اسالم... امکان هر گونه «که، ی جريان را کسان

  )١١٥٤همانجا ص . (کنندی را رد م» ايران
در گذشته » فمينيسم اسالمي «ی از تئوريزه کنندگان ايرانی برخ

اسالم و فمينيسم را غير ی سازگار) که در تبعيد بودندی در دوران(
از آن جمله ی و نيره توحيدی افسانه نجم آباد. دانستند یممکن م

ی را نم» نهفته در اسالمی استعدادها«آنان به دليل اينکه قبال . اند
فمينيسم «که به ی  هنگامی،نجم آباد. ديدند از خود انتقاد کردند

در اسالم ی ايمان آورد، از خود پرسيد آيا نديدن چنين شق» اسالمي
خودش و عدم تمايل به پذيرش چنين  یبه دليل محدوديت ها

  )١٩(نبود؟ ی امکان
او را به آنجا ی از کشف چنين شقی وجد و سرور نيره توحيد

در مجله » فمينيست اسالمي«خود را تقديم قضات ی رساند که دعو
در » استالينيست و مائوئيست«ی  کرد و شکايت کرد که مشتزنان

) يديان استمنظورشهرزاد مجاب و حامد شه(خارج از کشور 
به نقد » فمينيسم اسالمي«ی کشفيات او را در مورد ظرفيت ها

  )٢٠. (کشيده اند
... «: دهدی مهناز متين روند چرخش اينان را چنين توضيح م

دانستند، ی  را ممکن م“یفمينيسم اسالم"از آن ها که ی شمار
ی شيفته و شتابزده، به استقبال آن رفتند و به دفاع تام و تمام از زنان

پرداختند که اغلب متعلق به طبقات حاکم ايران و يا از حاميان 
اين فمينيست ها، اعتراضات ... . بودندی اسالمی سرسخت جمهور

را ی اسالمی زن ستيز جمهوری زنان در برابر سياست های روزمره 
ی فمينيست ها"ی که به مراتب فراتر از مطالبات محافظه کارانه 

سپردند و اولويت را به داد و ی ه فراموشرفت، در عمل بی  م“یاسالم
ی فمينيست ها.  دادند“یاسالمی فمينيست ها"با ی ستد نظر

توجه به اساس و بنياد زن ستيز احکام ی پژوهشگر خارج از کشور، ب
 قرآن کردند و کوشش در “یقرائت فمينيست"اسالم، حتا شروع به 

حقوق ی  با برابراسالمی که نشان از خوانائی يافتن مفاهيم و واژه هائ
رفع "زن ستيز؛ ی زن و مرد داشته باشد تا از اسالم به عنوان دين

  )٢١(» .گردد" اتهام
پست مدرن، نسبيت ی هابه نظريه» فمينيسم اسالمي«مبلغين 

نسخه (ی پراگماتيستی و همچنين فلسفهی و پسااستعماری فرهنگ
مورد به  تکيه کرده اند تا خود و ديگران را در )یرورتريچارد ی 

قانع » بخش فمينيسم اسالميی رهائی ظرفيت ها«اصطالح 
ی سعی ابزاری های اين تئوری کارگيربا بهی امثال توحيد) ٢٢.(کنند

کرده اند تا خود و ديگران را قانع کنند که چرا دادن فراخوان 
زنان مطلوب نيست ی رهائی دولت تئوکراتيک در ايران برای سرنگون

ی بود وضعيت زنان همانا کمک به ظهور تفسيربهی و تنها امکان برا
  )٢٣.(جديد از اسالم است

هشدار داد که ی و نجم آبادی حامد شهيديان به امثال توحيد
ی پايه و بی بی اسالمی شان در مورد نقش فمينيست هابينيخوش

زنان » اسالميی فمينيست ها«شهيديان تاکيد کرد که . مايه است
ی را در جمهوری کنند بحران جنسيتاند که تالش ميطبقه حاکمه

ی دار در ميان زنان ايران حادتر مکه به دليل تحوالت ريشهی اسالم
به » فمينيسم اسالمي«از ی حامد شهيديان در ارزياب. شود حل کنند

اشاره ی اسالمی مهم ميان آنان و مراکز قدرت در جمهوری رابطه 
 “یاسالمی ت هافمينيس"حاميان  «: دهد کهی او هشدار م. کندی م

غرب تدريس و ی خصوص آنان که در دانشگاه هادر خارج از کشور به
  )٢٤(» .بندندی مهم چشم فرو می کنند بر اين رابطه ی تحقيق م

فمينيسم «گاه حاميان شهرزاد مجاب معتقد است که تکيه
است و ضمن انتقاد از آن تاکيد ی نسبيت فرهنگی نظريه» اسالمي

رفرم ی برای  ايران“یاسالمی فمينيست ها"ی مه برنا«کرده است که، 
تعيين شده ی آن توسط دولتی محدوده ها. ماهيتا پدرساالرانه است

اش حاضر نيست در جهت ی درونی است که عليرغم شکاف ها
اين پروسه ايست که . حرکت کندی دموکراتيزه کردن روابط جنسيت

چنين دولت از قانون از دين و همی وابسته به جدائی به مقدار زياد
  )٢٥(» . استدين

دفاع از توهماتش نسبت به تغيير از درون نظم و ی برای توحيد
خود ی دين به خود«کند که، ی قانون حاکم در ايران استدالل م

تغيير ناپذير ندارد و مثل هر ی مجرد و مجزا از جامعه يا ذاتی ماهيت
لذا تابع . ..دارد ی اجتماعی ديگر، نهاد و ساختاری اجتماعی پديده 

  )٢٦(» . ...استی و اجتماعی تاريخی های قانونمند
خوب را در خدمت به ی تواند استداللی اپورتونيسم همواره م

تواند آن را ی بد به کار گيرد و باور کند که از اين طريق می چيز
بپرسيم از نظر شما اين ی خوبست از خانم توحيد. کندی پذيرفتن

! شان چيست؟يستند و جهانشموليچ» و تاريخيی قوانين اجتماع«
. زندی تاريخ می اش دست به بازنويس»گفتمان«به فراخور ی توحيد

زند که به قول ايشان تالش ی را م» کشيش رفرميست«او مثال لوتر 
منجر به تضعيف قدرت و اهميت نقش کليسا و سلسله «هايش 

از دين ی بدون اينکه خواهان جدائ. (مراتب روحانيت در نهاد دين شد
  )٢٧(».)حکومت باشند

خونين که ی دهقانی از جنگ های کند ذکری  اما او فراموش م
ی بود و به سرنگون» کشيش رفرميست«اين ی بخشا زير رهبر

بدون . انجاميد به ميان آوردی کاتوليک از قدرت سياسی کليسا



   t ١٠   
ی کاتوليک، مسيحيت هرگز نمی کليسای قدرت سياسی سرنگون

را » و تئوريک دين از دولتی عملی جدائ «او. شود» اصالح«توانست 
از اين ی داند بدون اينکه ذکری م» روشنگري«مديون روشنفکران 

در اروپا که ی بورژوائی هاانقالب واقعيت به ميان آورد که بدون 
» جدائي«هم از اين ی کليسا را سرنگون کرد حرفی سياسی اتوريته 

! استی اجتماعی ه االبته که دين پديد .توانست در ميان باشدی نم
 و فرهنگ(معين ی از روابط اجتماعی دين ساختار و نهاد مجموعه ا
خود آن روابط را ی و به نوبه است ) شکل گرفته توسط آن روابط

و بايد توانيم ی ماست ی اجتماعی چون دين پديده ا. کندی تقويت م
  . خصلت ستم گرانه  و منسوخ آن را تشخيص دهيم

به همين دليل فراخوان خانم . استی جتماعای دين پديده ا! بله
» دين و مسجد و منبر و اجتهاد را«بر اينکه زنان بايد ی مبنی توحيد

ی از انحصار مردان بيرون آورند و فعاالنه در گير آن شوند، فراخوان
کند که بيش از پيش ی زنان را تشويق می در واقع و. واپس گراست

: گويدی می و. رساالر شوندپدی تبديل به سربازان ساختار اجتماع
آقايان به سالح دانش، فن سياست و هنر ی انحصاری اگر دسترس«

پايان يافته است، چرا انحصار آنان به سالح دين و منبر و اجتهاد 
  ) ٢٨(»پايان نيابد؟

متفاوت نسبت به روابط ی  در ميان مردم همواره رويکردها
ی رويکردها: ردو منسوخ بروز کرده و خواهد کی ارتجاعی اجتماع

توسط ی چنين روابطی وقت). راست(راديکال يا محافظه کارانه ی انقالب
ی شود، آنگاه راه کارها و رويکردهای محافظت می قدرت دولت

مزبور ی با قدرت دولتی تبديل به همدست) راست(محافظه کارانه 
  .استی و ارتجاعی شده و بنابراين مستقيما ضد مردم

ستم گرانه ی روابط اجتماعی مع بشردانيم که در جوای ما م
برافتادن برده . تغيير نيافته اندی داخلی بدون انقالب ها و جنگ ها

ی اما اين نيز حقيقت. ممکن نبودی در آمريکا بدون جنگ داخلی دار
ی و پاتريارکی پوسيده چون تئوکراسی است که روابط اجتماع

  . کنندی ساززمانه خود را بازی توانسته اند در مواجهه با اقتضا
ی اولين کسانی اسالمی جمهوری های اسالم» فمينيست«

روابط ی کرده اند نگرش اسالم شيعه را در زمينه ی نيستند که سع
شهيديان مشاهده کرده حامد همانطور که . کنندی بازخوانی جنسيت

ايران قبال توسط » اسالميی فمينيست ها«از مفاهيم ی است، بسيار
فمينيست «و ی شريعتی و علی هللا مطهر آيت ای،آيت اهللا خمين

  )٢٩. (چون زهرا رهنورد طرح شده اندی هائ» اسالمي
کرده اند تا ی اسالم را بازخوانی اصلی اين افراد باورهای همه 

و ی زن را که در نتيجه رشد سرمايه داری موجوديت اجتماع
ی طور جدقرن بيستم بهی سوسياليستی همچنين تاثيرات انقالب ها

بار ديگر با شريعت اسالم شت ناپذير تغيير کرده است، يکو بازگ
ی ايران با بازار جهانی  بندهاهمآن ها تالش کرده اند . پيوند زنند
را ی پاتريارکی اشکال باستان، هم را محکم نگاه دارندی سرمايه دار
زنان ايران پرداخته را » هم خر و هم خرما«اين ی هزينه . احياء کنند

بوده ی  شديدتر شدن ستم پاتريارک،اين ترکيبی  نتيجهاند زيرا 
کنيم قرعه ی تاريخی فهم مسئله مقايسه ای اگر بخواهيم برا. است

افتد که با اتصال توليد ی به نام  وضعيت برده ها در جنوب آمريکا م
ی سيری برده دار در جنوب آمريکا با صنايع نساجی پنبه در پالنتاژها

 ها هولناک تر و بيرحمانه تر از پيش ناپذير انگلستان، وضعيت برده
  .  شد

مقدم، صحبت از والنتين همچون » فمينيسم اسالمي«طرفداران 
کنند و از منتقدين ی م»  فمينيستيالهياتوسيع تر ی آمدهای پ«

  ) ٣٠. (بينندی پرسند چرا اين جنبه  را نمی خود م
قلمداد کردن » وسيع تری آمدهای پ«: اين استی اما سوال واقع

بخش، چه بوده است؟ ی رهائی عنوان جنبشبه» فمينيسم اسالمي«
را جعل و شبيه » تغيير«ی طرز موذيانه اکه بهی تاثير تبليغ پروژه هائ

کنند ی کنند و در واقع به حفظ نظم کهن خدمت می می ساز
و ياس در ی و سرخوردگی همواره عبارت بوده است از گسترش گيج

تيره و تار ی است که در دوره های ميان ستمديدگان و اين ماجرائ
در جهان، مکرر در نقاط مختلف جهان رخ ی انقالبی نبود جنبش ها

رسند آنگاه ی وعده داده شده از راه نمی که تغييرهای زمان. دهدی م
و پائين » پيشرفت«و » تغيير«کنند به بازتعريف ی خبرگان شروع م

را آرزو ی کوچکتری آوردن افق انتظارات ستمديدگان که چيزها

آنچه هست مقبول است چون فقط : کنند و همراه با اين ها بگويند
  .آنچه هست، ممکن است

در ی نيره توحيد» گزارش کشوري«کنيم به ی مثال نگاهی برا
 در مورد وضعيت ٢٠١٠به تاريخ دسامبر » فريدم هاووس«ی مجله 

بر حقوق برای برای وسيعی فعالين حقوق زنان کارزارها«: زنان ايران
تعيين شده توسط ی راه انداخته اند که در چارچوب پارامترها

قانون ی کلی معذالک، چارچوبه .  موفقيت آميز بوده اندی،تئوکراس
و ی تئوکراتيک دولت مرتبا عناصر مترقی تبعيض آميز است و زيربنا
  )٣١(» .کندی دموکراتيک آن را بال اثر م

ده توسط تعيين شی پارامترها«شگفت انگيز آن است که 
موفقيت فعالين ی برای شده است محک اندازه گير» تئوکراسي

ی دارای و شگفت انگيزتر آنکه قانون اين تئوکراس! حقوق زنان
  .هم هست» و دموکراتيکی عناصر مترق«

 ٤طبق اصل «: دهدی گزارش خود را اينطور ادامه می توحيد
ن، هر بنابراي. استی  شريعت تنها منبع قانون گذاری،قانون اساس

ی در رابطه با حقوق زن وابسته است به نفوذ سياسی تغيير يا رفرم
  )٣٢(» . و تفسير آنان از اسالم)یروحانيون اسالم(علما 

ی اسالمی به رژيم جمهوری توحيد» توصيه هاي«به ی نگاه
ماهيت . افشاگر استی خيلو غيره نگهبان ی ايران، مجلس، شورا

و ی وابسته به نظم جهانی  المللناگوار گزارش دادن به يک نهاد بين
را که کنار ی اسالمی توصيه نامه نوشتن به مراکز قدرت جمهور

ايشان با  دقت » توصيه هاي«بگذاريم، جالب توجه آن است که 
قدرت مردان ی بسيار جفت و جور شده اند که مبادا باعث دلخور

کند و ی که او قانون مجازات سنگسار را بحث می پس از بخش. شود
با ی ايران و سودان تنها کشورها«کند که، ی خاطرنشان می ه درستب

خود ی اکثريت مسلمان هستند که سنگسار را در قوانين جنائ
حتما لغو اين ی توحيدکند که ی خواننده فکر م) ٣٣(» گذاشته اند

طور اما اين. خود خواهد گذاشت» توصيه هاي«قانون شنيع را جزو 
اين قانون «: کنند کهی م» توصيه «ايشان به حکومت ايران. نيست

که مورد توافق ی جنسی رابطه ی مجازات بايد ميان تجاوز به معنا
بيرون از ازدواج که با توافق متقابل ی جنسی متقابل نيست و رابطه 

الزم به توضيح است که در اين قانون (» .همراه است، تمايز بگذارد
که به ی د و هم زنانشونی تجاوز مجازات می مجازات، هم زنان قربان

  ).شوندی بيرون از ازدواج می ميل وارد رابطه 
گر حقوق زنان و واقعا شگفت انگيز است که يک معلم و پژوهش

که به ی تواند تا بدان حد سقوط کند که سنگسار زنانی چپ سابق م
 بگذارد و  راشوندی بيرون از ازدواج می جنسی ميل وارد رابطه 

اگر لغو کامل اين قانون : اين باشدی توحيدشايد جواب خانم ! بگذرد
شود و ی مزياد ما با رژيم ی فاصله طلب کنيم، را ی مجازات اسالم

کوچک و ی بايد ارزش گام ها! استی اين عين افراط و چپ رو
ی هيچ چيز زيباتر از دستاوردها! تغيير را بدانيمی به سوی واقع

  !آهسته نيستی کوچک و گام ها
ی را برای مجلس بايد طرح قانون«: ندکی توصيه می توحيد

کند که ی توصيه نماما . »...ارائه کند ی ممنوعيت خشونت خانگ
قانون، . را لغو کنند» خشونت خانگي«ی قوانين خشونت بار پشتوانه 

هيچ ی و. داندی اين را می است و توحيد» ناموسيی قتل ها«ی حام
مضافا، مگر . کندی نمی در مورد لغو اين قوانين برده گ» توصيه اي«
 در دوران )یناموسی مشخصا قتل ها(ی داند که خشونت خانگی نم

مردان در مورد » آگاهي«تحت تاثير گسترش ی اسالمی جمهور
  شان ابعاد سرسام آور به خود گرفته است؟ » حقوق شرعي«

است که ی سقفی نمونه ی خانم توحيد» گزارش کشوري«
ی م. شور تعيين کرده اندمقاومت زنان کی ها همواره برای کمپين

بودند که با ی بر ذهنيت و عملکرد زنانی توان ديد که چگونه ترمز
ی اسالمی پيوستن به کمپين قصد مبارزه عليه نظام زن ستيز جمهور

  . را داشتند
زنان پدرساالر با نظام ی که تعامل و چک و چانه ی از کسان

، آيندی م ناميده و از آن به وجد» فمينيسم بومي«پدرساالر را 
  . بيش از اين بيهوده استی انتظار
را که قلب ی قوانين و جنايت هائ» اسالميی فمينيست ها«

در واقع . دهد محکوم نکرده اندی شکيل مزنان را تی دولتسرکوب 
کفار و «کند که ی  اعالم م زنانمجلهی اولين شماره ی سرمقاله 



     ١١u 
. دياننقل شده توسط شهي. (مخالف حجاب اند» دشمنان اسالم

ی اسالمی به جنايات جمهوری آنان هرگز اشاره ا) ٦٢٥ص . همانجا
 عليه )یموسوی نخست وزيری در دوره  (١٣٦٠ی در سراسر دهه 

مجاهدين ی  مانند تجاوز به دختران باکره –زن ی زندانيان سياس
داند که اين جنايات بر ی می حتما خانم توحيد.  نکرده اند–خلق 
و احاديث ی عالم به ظاهر و باطن آيات قرآنی »علما«ی فتوای پايه 
ی حداقل براخوبست به ايشان توصيه شود که . شدی انجام می اسالم

اش از اين ی ماکياول» توصيه هاي«و » گزارش کشوري«ی سازی غن
در تعيين سرنوشت زنان » علما«اثبات قدرت ی برای فاکت تاريخ
   .استفاده کند

و حکومت ی  اسالمالهياتی درونی کلنجارها» فمينيسم اسالمي«
در غرب، آن را ی ايران» سکوالر«اما پژوهشگران . استی اسالم

را به آن » جنبش زنان«کرده و جايگاه ی بخش تلقی سياست رهائ
ی چارچوبه های اين عمليات محير العقول فقط از عهده . داده اند

اينان از يکسو، . آيدی بر می  دست راستی پست مدرنيستی فکر
ی تلفی با حکام زن ستيز را عين واقع گرائی و همکاری  طلبتسليم

به خشم آمده ی واقعی ديگر، از مقاومت و مبارزه ی کنند و از سوی م
  .     خوانندی احمقانه می اتوپيائی و آن را گزافه گوئ

  :بخش بعدي... ادامه دارد
  !طبيعتی جاودانه ی و مرزهای فمينيسم اسالم

  توضیحات
 روزه ی زنان ايران ٥ستندی در مورد شورش نام م» سال صفر« -١

 است که توسط يک ١٣٥٧عليه فرمان حجاب اجباری خمينی در اسفند 
گروه فمينيست فرانسوی که آن زمان به ايران سفر کرده بودند تهيه شد و 

 .خدمت بزرگی به ماندگاری اين خيزش کرد
سايت  و ١٢ نشريه ی هشت مارس شماره  مقاالت آذر درخشان در -٢
مقاالت آذر  -- mars.com ٨.www.قابل دسترس استشت مارس ه

 نوشين :درخشان بر نوشته های زير از نوشين احمدی خراسانی استوار است
 ١٣٧٦ سال ٣٤در مجله جامعه سالم شماره » با نياز زمانه«احمدی خراسانی 

زنان زير سايه پدر «و هم چنين کتاب مجموعه مقاالت نوشين احمدی بنام 
از « از همين نويسنده در مقاله ای به نام . /منتشر شده است» اخوانده ه

،کتاب مجموعه مقاالت »٧٦ اسفند -محافل زنانه تا تشکل های مستقل زنان 
 پيام –نوشين احمدی /» زنان زير سايه پدر خوانده ها«نوشين احمدی بنام 

يرماه هشتم ت -به کنفرانس بنياد پژوهشهای زنان ايرانی در مونترال کانادا 
زنان زير سايه پدر «، در مجموعه ١٣٧٧ تابستان -» با نياز زمانه« / ٧٨

 فمينيسم / ١٣٧٧ تابستان -»اجتماعی زنان دورنمای جنبش«/ »خوانده ها
به » بيرون«ما از / ٧٧ سال –اسالمی در نگاهی به روزنامه زن و مجله زنان 

 ، بهترين ٧٧ل  سا– ١٥مجله زنان شماره /١٣٧٩خودمان می نگريم؟ اسفند 
» قيم مدار«در مقابل فرهنگ » حق مدار«فرهنگ / ها و بدترين ها برای زنان

زنان زير سايه «،کتاب مجموعه مقاالت نوشين احمدی بنام »، ٧٨ اسفند -
/ ٧٨ دی –»بررسی جايگاه و عملکرد آنان: تشکل های زنان«/ »پدر خوانده ها

 –نوشين احمدی / ١٣٧٤ »!تمکين زن ايرانی، شيوه معتاد زندگی اوست«
)/ از تجربه ای زنانه، در پارک الله تهران (١٣٨٢ اسفند –تريبون فمينيستی 

آيا  (١٣٨٣ آبان ٢٣ شنبه – تريبون فمينيستی –نوشين احمدی خراسانی 
نوشين )/ سازمان های زنان از تحليلگران آمريکايی مشاوران بهتری نيستند؟

رفراندوم برای  (٢٠٠٥ مارس ٣١ – تريبون فمينيستی –احمدی خراسانی 
 ٢٢ – تريبون فمينستی –نوشين احمدی خراسانی )/ تغيير قوانين ضد زن

نوشين احمدی )/ از زنان در گفتمان سياسی» قربانی سازي« (٢٠٠٥آوريل 
جنبش مهاجران و  (٢٠٠٥ آوريل ٠١ – تريبون فمينيستی –خراسانی 

 )رفراندوم در ايران
  آميز تبعيض  برای تغيير قوانين”يك ميليون امضاء“بيانيه  -٣
 ٣٠ شنبه - مريم حسين خواه- ٣٣٨تغيير برای برابری شماره مقاله  -٤

 ناهيد -نشست روابط عمومی کمپين با فعالين جنبش زنان/ ١٣٨٥دی 
 ١٣٨٥ بهمن ٣٠ دوشنبه -جعفري

تغيير قوانين تبعيض آميز، خالف شرع و مقابله با : فريده غيرت -٥
 ١٣٨٥ مهر ٢١ جمعه - وبه حسين زادهمحب: نظام نيست گفت و گو

نوشين ”حق طالق“با حفظ : دو سال زندگی مشترک در کمپين -٦
 ٢٠٠٦ دسامبر ٣١ برابر با ١٣٨٥ دی ١٠ يکشنبه –احمدی خراسانی 

توجيه قوانين نابرابر يا تغيير قوانين نابرابر؟ آذر .  آذر درخشان -٧
  ٢٠٠٧ مارس ٣ –درخشان 

٨- http://www.cpiran.org/Zanan/azar.htm 
 ١٣٨٩ مرداد ٢٥-نوشين احمدی خراساني -٩

   - http://www.feministschool.com/spip.php?article٥
٤٩٦ 
در مجله ی . ارائه شده توسط جميله ندائی. سرکوب قانونی زنان - ١١

   )افغانستان-ايران(هشت مارس ارگان سازمان زنان هشت مارس 
مفهوم در اين . ، اخالق است»قانون طبيعي«جوهر تئوری کالسيک  - ١٢

نيست بلکه امری ) کنوانسيونی(امری قراردادی » چه نبايد«و » چه بايد«
در اين نگرش، پيروی از قانون طبيعی . است» طبيعت«مشتق شده از 

در يونان قديم . ضروری است حتا اگر در متن قانون مدون نشده باشد
 می گفتند قانون اخالق صرفا محصول) قراردادگرايان( کونوانسيونيست ها 

اما .جامعه و قراردادهای اجتماعی ست و به اين معنا، قابل تغيير است
افالطون، ارسطو و سيسرو نظريه ی مخالف را داشتند و اخالق را مشتق از 

 . طبيعت و ازلی و ادبی می پنداشتند
پيروزی جنبش زنان در توليد گفتمان . نوشين احمدی خراسانی - ١٣

 ١٣٨٩ مرداد ٢٥ -تازه نفس
 اصالح طلبی راهی دشوار و حساس است، شبيه روی بند راه-مغيثي - ١٤

 )٢٠١٠سپتامبر  (١٣٨٩ شهريور ١٤- رفتن
دانشگاه . آسو تهرانی. امپرياليسم غرب و بنيادگرائی اسالمی: تباني - ١٥

 -ر در مقاومت زنان سياست و شع:  در کنفرانس مخالفت٢٠١٠مه . تورنتو
 .بنياد حامد شهيديان، دانشگاه تورنتو

تراژدی لغو «بخش . زيبائی حجاب و حجاب زيبائی. زهرا رهنورد - ١٦
 Beauty of Concealment and Concealment   .انگليسی. »حجاب

of Beauty 
 برای موسوی رهنورد ضمن ٨٨در جريان کارزار انتخاباتی سال    - ١٧

 در زير چادر از چارقدهای رنگارنگ استفاده می ظاهر شدن در کنار شوهرش
جواب او اين . کرد که مورد انتقاد بنيادگرايان اسالمی جناح حاکم قرار گرفت

برخی از کمپينی ها از اين حرکت ! همه رنگ ها متعلق به خداست: بود که
يعنی . رهنورد به وجد آمدند و او را تحسين کردند که چقدر شجاع است

 همواره الهياتیاما اين نوع مشاجرات .  سقف تعيين کردندبرای شجاعت هم
نمونه ای از . »رنگ«در حوزه های دينی در جريان بوده است منجمله بر سر 

اين نوع مباحث که در ميان نقاشان اسالمی دوران سلجوقيان جريان داشت 
  .اورهان پاموک به تصوير کشيده شده است» نام من سرخ است«در رمان 

١٨ - Moghadam, “Islamic Feminism” in Signs. ٢٠٠٢ 
همچنين نقل شده توسط شهيدان . ١٢کنکاش شماره . نجم آبادی - ١٩

 در ايران نامه 
همچنين نقل شده . ٢٩ شماره زناننامه ی توحيدی به مجله ی  - ٢٠

 .٦٢٨توسط شهيديان در ايران نامه ص 
سه مرحله، : اسالم و مسئله ی زن پس از انقالب بهمن. مهناز متين - ٢١

 .٢٠٠٨ مارس ٧. سشسه پر
يک چالش دموکراتيک يا چرخش : فمينيسم اسالمي. توحيدی - ٢٢

همچنين نگاه کنيد به مصاحبه ی . ١٤٣ ص ١٣تئوکراتيک؟ کنکاش شماره 
 موسوی خوزستانی با کاظم علمداري

 ٩٨-٩٦همانجا ص . نيره توحيدی - ٢٣
ايران نامه . فمينيسم اسالمی و جنبش زنان در ايران. شهيديان - ٢٤

همچنين به فصل دوم و سوم کتاب . ٦١٧ص . ١٩٩٨ائيز  پ٤شماره ی 
به انگليسی و . صدای در حال ظهور در جنبش زنان: زنان ايران«شهيديان 

 ٦٣٣همچنين ص 
٢٥ - Theorizing Politics of “Islamic Feminism” - شهرزاد 
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  پاسخ بھ نشریھ پیام فدایی

  امید بھرنگ 
آیا ستم « مقالھ ای تحت عنوان »یپیام فدای« نشریھ چندی قبل در

بھ قلم سھیال دھماسی منتشر » جنسیتی معلول ستم طبقاتی نیست؟
این مقالھ بھ نقد یكی از تزھای پیشنھادی حزب ما برای . شد

نوسازی جنبش کمونیستی در ارتباط با مسئلھ زنان اختصاص 
  ) ١.(دارد

ای جنبش چپ ایران را فرا در شرایطی كھ بی تفاوتی تئوریك سراپ
اگرچھ مقالھ مذكور . گرفتھ نمی توان از چنین نقدی استقبال نكرد

حاوی نظرات تئوریك جدی و پیشرویی نیست و در جنبش زنان 
كمتر كسی را می توان یافت كھ بھ چنین دیدگاھی باور داشتھ باشد؛ 
اما جنبھ مثبت مقالھ این است كھ در آن نویسنده روشن و صریح 

دگاھھای سنتی و غلط و تقلیل گرایانھ ی خود را در مورد مسالھ دی
دیدگاھھایی كھ بدون نقد آن جنبش كمونیستی . زنان  جلو می گذارد

. نمی تواند نقش پیشروی خود را در قبال جنبش زنان ایفا كند
پس از چند دھھ سكوت در مورد » چریكھای فدایی خلق«متاسفانھ 

ی خود را در ارتباط با جنبش زنان مسئلھ زن، اكنون رسالت سیاس
) از نظر آنھا بھ عنوان جریانی بورژوایی(حملھ مدام بھ فمینیسم 

قرار داده و آتش بیار سطحی ترین نظرات تئوریك و سیاسی در 
  ) ٢. (این زمینھ شده اند

  
ی  به تزها »...كها يچر«انتقادات طرح شده توسط ی رئوس اصل

  : ستن قرار ايحزب ما از ای شنهاديپ
ی و مبنا» قيتحق«را به عنوان ی چ سند و نوشته اي ما ه– ١ 
  . ميخود ارائه نداده ای تزها

سم را يم ماركسيکوشی سم مينيفمی ه به علم تقلبي ما با تك– ٢
سم در ارتباط يماركسی نظرات انقالبی سم را به جاينيكنار زده و فم

از نظر (که ی در حال. ميبا مسئله زنان و رفع ستم از آنان بنشان
داند که ی می نه جنبش زنان به خوبيهر فرد آگاه در زم«.....") کهايچر"

آنچه که . نداردی وجود خارج" سميفمن"به نام ی ت، دانشيدر واقع
از ی ست، بلکه مجموعه ايشود، علم و دانش نيسم خوانده ميفمن

رائه در ارتباط با مسأله زنان و ستم بر آنان، همراه با ای ر علمينظرات غ
  » .باشدی می ر واقعيو غی ليتخی راه حل ها

است و نظرات انگلس در ی ستير ماركسيحزب ما غی  تزها– ٣
ف كرده يرا تحر»  و دولتی ت خصوصيمنشا خانواده مالك«كتاب 

  . است
را » ان زن و مرديم" عتيطب"بر حسب «م کار يتقس حزب ما – ٤

داند، نه مبارزه ی  م)ینابرابری ا حامل نطفه هايو (ی منشأ نابرابر
ی مبارزه براو رفع ستم از زنان؛ ی برای جامعه طبقاتی جهت نابود

م کار يتقسی عني(، "ه زنان را در خود داشتياولی بذر فرودست"آنچه 
موضوع کار ) ن زن و مرد رايب" عتيطب" و بر حسب “یخودبخود"

  .نه قرار داده استين زميخود در ای اسيس

  !یكشف حقیقت؛ متد علم
ارائه شده توسط ی شنهاديپی تزهای م که هدف اصلينرا بگوئياول ا

.  اسناد، كتابها و مقاالت مختلف مورد اتكا نبوده استی حزب ما، معرف
 از خط و عملكرد ی  انتقاد-ی خيه تاريك جمع بست اوليبلكه ارائه 

 بوده - ستم يژه در قرن بي بو- ی ن الملليبی ستيغالب بر جنبش كمون
درك ی نه برايبوده تا زمی كيه تئوريك چارچوبه اوليرائه هدف ا. است

از ی اري تز طرح شده بس٧. ديقتر از ستم بر زن فراهم آيعم
ستها را نسبت به يان كمونيج و مسلط در مينادرست رای دگاههايد

نادرست  تا كنون ی دگاههاين ديا) ٣.(رديگی مسئله زن به چالش م

بر ی پافشار. ببار آورده استی ستيجنبش كمونی برای انباريج زينتا
ستها از تحوالت زمانه يشتر كمونيبی آنها فقط موجب عقب ماندگ

نده يشاهنگ آيستها به پيخواهد شد و مانع از آن خواهد شد كه كمون
  . بدل گردند

را طرح ی ح و عادالنه اي انتظار صحی،البته نگارنده مقاله انتقاد
كه ی كسان. ابل اتكا ما شده استقی قاتيكرده و خواهان ارائه منابع تحق

دارند و با تفکر و ی شتريت بيت و جديزنان حساسی بر سر مساله 
ابند که يتوانند دری دارند، ميی آشنای حزب ما مقداری اسيات سيادب

توان از ی بطور مشخص م.  نقطه رجوع ما بوده اندی كيچه منابع تئور
ی بعدی ه تا جهشهاياول یاز گامها«به نام ی كتاب. دو كتاب مهم نام برد

» ييدن به رهاي درباره ظهور انسان، سرچشمه ستم بر زن و راه رس-
يی  درباره رها-از آسمان ی مين«و كتاب ) ٤(ك يبری اسكای اثر آرد

  ) ٥. (ليبوروای اثر كلود» نيزنان در چ
ل رشته ي فارغ التحصوی ست انقالبي کمونكتاب اولسنده ينو

ی د علميجدی ه بر داده هايالش كرده با تكتکه است ی تكاملی ولوژيب
» ...منشا خانواده «دوباره به منشا ستم بر زن كند و كتاب ی نگاه

ك يسنده آن يكتاب دوم كه نو. قرار دهدی نيانگلس را مورد بازب
نه رفع ستم يدر زمی تحوالت انقالبی است به بررسی ست فرانسوينيفم

ن كتاب يا. ختصاص داردزمان مائو ای ستيالين سوسيبر زنان در چ
. دهدی  آن ارائه مه يمبارزه علن ستم بر زن و يياز تبی قتريدرك عم

ی ستهايابد كه چگونه كمونی ين كتاب خواننده در ميبا خواندن ا
 -ن ين و استالي دوران لن- ی ستياليسوسی با نقد تجربه شوروی نيچ

  . ندتافينه دست ين زميدر ای بخش ترييشرفته تر و رهايبه درك پ
م ينكه تالش كرده اين ايدر ع. ميار آموخته اين دو كتاب بسيما از ا

مختلف ی كه توسط شاخه های به نسبت توان خود آثار گسترده ا
مهم ی گر از كتابهايدی كي. ميز مطالعه كنيد شده را ني تولی ستينيفم

اثر  »هي بدن و انباشت اول-آدمخوار و ساحره «نه  كتاب ين زميدر ا
كمبودها و ی رغم برخيآن علی سنده يكه نو. استی چي فدرايلويس

 تالش دارد ی،خيسم تاريالينه بكاربست متد ماترياشكاالت در زم
ی ه داريجامعه سرمای ريگاه ستم و استثمار زن را در اوان شكل گيجا
  )٦. (ن کندييتب

ه و دانش يش مهر بطالن بر هر نظريشاپيكه پی كسی اما برا
ت ها، از ذهن بسته و دگم يحرکت از واقعی زده، بجای ستينيفم

ن يكه به ای دارد؟ از كسی تيمنابع چه اهمی کند، معرفيحرکت م
شود مجموعه ی سم خوانده ميآنچه كه فمن«مبتالست كه ی شداوريپ
 چگونه )یمورد بررسی نقل از مقاله (» استی ر علمياز نظرات غی ا
   داشت؟  رای نيسخت زمی تهايتوان انتظار قبول واقعی م

نه يتا كنون ساالنه صدها كتاب و مقاله در زمی الدياز دهه هفتاد م
د شده و مرتب بر يسم تولينيمختلف فمی ستم بر زن توسط شاخه ها

فهرست آثار منتشر شده در . شودی حجم آنها جهش وار افزوده م
. ر آب پنهان استيمش زياست كه بدنه عظی خيران، تنها نوك كوه يا

ن آثار را مطالعه يباشد همه ای كه مدعجست توان ی می كمتر كس
افت كه نخوانده حكم ابطال يتوان ی مرا ی كرده و بدتر از آن كمتر كس

  .اعالم كرده باشدی تين قاطعين آثار را با چنيهمه ای ارزش علم
قله نشسته و ی كنند باالی است كه فكر می ن احساس كساني ا

. پناه برده اندی ت به غاريقعنظاره گر همه  امور هستند اما در وا
ژه يبو. شودی می و عملی ذهنی موجب عقب ماندگی تفرعن در هر كار

است که ذهن خود را ی شرو کسي پ.یعلمی نه علم و پژوهشهايدر زم
گذارد و همواره ی ده شده باز مينادی ده هاينو و پدی ده هايپدی به رو

ئل، بشر را ن مسايفهم ا. د استيجدی ق علميکشف حقای در جستجو
دن از يآزاد، نهراسی داشتن ذهن. کنديکمک ميی دن به رهايدر رس

كشف ی دان گذاشتن براين شرط پا به مياولی علمی ج هر پژوهشينتا
قت آزاد يافت اگر حقيدست ی توان به آزادی چگونه م. قت استيحق

  . نباشد

  !یمعمای ستم جنسیتی و ستم طبقات
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به  ) ده هاين ايو همچن(ن اصل علم، برخورد به جهان يتری ه ايپا

گران يف نظرات ديتوان با تحری نم. باشدی كه هست می ان صورتهم
و ی آگاه«ك چرخش قلم ينگارنده مقاله با . ش برديبه پيی بحث جد
» سميعلم فمن«به ی م را براحتيكه ما بدان اشاره دار» يستيدانش فمن

 علم، .دهدی دلخواه را صورت می هايريجه گيكند و بعد نتی بدل م
 چه پسوند –توان به آن وصل کرد ی را نمی چ پسونديعلم است و ه

. لين قبيو از ا» يطبقات«ا ي» يپرولتر«و چه پسوند » يستينيفم«
مربوط به ستم ی افته هايو ی  دانش و آگاهی،ستينيفمی ا آگاهيدانش 

خ، يو در طول تاری کنونی بر زن، اشکال گوناگون اين ستم در جامعه 
غات، فرهنگ، يآموزش، تبلن، ياست، ديگاه  آن در اقتصاد، سيجا
و ی و ملی و نژادی طبقاتی آن با ستم های دگيچيدر هم پ...  ات و يادب
  . مبارزه با آن استی ره  و راه هايغ

ات ين معنا كه واقعيهستند به ای دات علمين تولياز ای اري بس
مثال به کتاب . ستندينی اريكنند و بسی منعكس می را بدرستی نيع

آب ی ست هاينيد تا نقد او را به فميجوع کنک ريبری اسکای آرد
دات ين توليست هاست که از ايکمونی فه يوظ. دينيره ببيو غی ستانيز

ی علمی با استفاده از متدولوژی عنياموزند ي  بنقادانهم يعظی فکر
.  جوانب درست را از جوانب نادرست جدا کنندی کيالکتيست دياليماتر

کاردو يت و ريآدام اسمی هاي تئورکه بطور مثال مارکس بای همان کار
  . و هگل و فوئرباخ  انجام داد

انند  م-بشر ی ا اشكال گوناگون كسب شناخت و آگاهين دانش يب
ر يعلم تاثی  روی گر از آگاهياشكال دالبته .  با علم فرق است–هنر 

سم بر تكامل علم ينيرات فميتوان از تاثی مثال نمی برا. دنگذاری م
مرد ی دگاههاير ديتحت تاثی  تا مدتها پزشك.غافل بودی پزشك

مختلف قرار ی ش هايو آزمای ماريل از بيه تحليساالرانه، بدن مرد را پا
. كردی زنانه نمی هايماريتوجه خاص به بی نه حتين زميدر ا. دادی م

ی از روابط اجتماعی ن علم را تا حدينه تنها ای ستينينگرش فم
د بلكه موجب يرهان) نه مشخصيزمن يدر ا(ستمگرانه و محدود كننده 

  . شدی ن علم در درك از بدن انسان بطور كليرشد و تكامل ا
گر اشكال يدی نفی ك علم بر مبنايز به عنوان يسم نيماركس

فهم ی بلكه از همان ابتدا حداكثر تالش خود را برا. امديبوجود نی آگاه
ی علمق ي تالش کرد حقا؛بكار بردی علمی هايدانشها و تئوری تمام

گوناگون کشف شده توسط دانشمندان  )یو علوم اجتماعی علوم تجرب(
تفکر خود قرار دهد و بر ی مختلف را در بدنه ی رشته هاو متفكران 

كشف سلول، خود مارکس و انگلس ی  طبق گفته . بيفزايدخود ی غنا
ی های موجب دگرگونن يتكامل داروی ا تئورين بخار و ياختراع ماش

د شده توسط يتولی ق علمي حقاچرا. ر تفکر آنان شددی م انقالبيعظ
ی در رابطه با تکامل تئوری گاهين جاي چنتواند ی ست ها نمينيفم
کرد يکه رويی ؟ هرچند از چپ هاداشته باشندی ستيمارکسی ها

ی د بنظر ميسم دارند بعيو هم زمان مذهب گونه به مارکسی التقاط
که خود مارکس و (سم يپررنگ را در مارکسی ن جنبه هايرسد ا

  .ده، درک و جذب کرده باشنديرا د) د داشتنديار بر آنها تاکيانگلس بس
   

ك نمونه از برخورد ماركس و ي تنها  »... منشاء خانواده «كتاب 
آنها بر .  در زمانه خود بودد شدهيتولی استفاده از شناخت هاانگلس به 

ا فرموله و  ر)یا اجتماعی يعلم(ق ين حقايای نكه چه كسيای مبنا
بوده  ی و ضد انقالبی ا انقالبيا پرولتر ين كرده، كاشف آن بورژوا يتدو

ی اتيو حی كيالكتيرابطه دی آنها بدرست. كردندی بدانها  برخورد نم
قا يبشر را عمی گر دستاوردهايان گذاشتند با ديكه خود بنی ان علميم

ن سم بدون دربرگرفتيدانستند كه ماركسی درك كرده بودند و م
. خود را حفظ كنديی اي تكامل و پوی،تواند سرزندگی گر نميق ديحقا

گر اشكال يسم با ديان ماركسيرابطه می بعدها مائو تسه دون بدرست
را ی ق علميسم حقايماركس«نگونه فرموله كرد كه يای را بدرستی آگاه

  » .شودی ن آنها نميگزيرد اما جايگی دربر م
د كه ارزش دانش و نگرش شونی افت می ينكه امروزه كسانيا

كنند، ی رد می به کل» سمينيفمی علم تقلب«را تحت عنوان ی ستينيفم
از ی اريكشف بس. آورندی ش در ميخود را به نمامركب شتر جهل يب

چون ی آگاهی ستهاينيمرهون فمی ق مربوط به مبارزات اجتماعيحقا
قت يقن حين بار بر اينخستی او بود كه برا. مون دوبوار بوده استيس
و » شودی شود بلكه زن می زن، زن زاده نم«انگشت نهاد كه ی ه ايپا

ی و بطور کلی  زبانی، فرهنگی،ت اجتماعيک وضعيزن بعنوان 

ی او بود كه برا. متفاوت روبروستی تيدر برابر مرد با موقعی تيجنس
 زنان . دي در فلسفه را به نقد كش»سوژه«ن بار درك مردانه از ينخست

نه يق و تفحص در زمي با تحقن سوي به ا١٩٧٠ی دهه ست  از ينيفم
د و يدر روند تولی المثل در ارتباط با نقش كار خانگی گوناگون فی ها

 در .نده اافزودی اسياقتصاد سی  بر غنای،ه داريد نظام سرمايباز تول
ست  يست مارکسينيپروهشگران فمی به اندازه ی انيچ جريران، هيا

» ياسالمی ست هاينيفم«ی  مضحکه وی نيدی استقرار پدرساالر
ن يتوان ای ا ميآ. ر افشا نکردنديگيرا بطور مستدلل و پی حکومت

ستها بر آن ينيو فم» استی اسيامر سی امر خصوص«قت را كه يحق
ی ارهايكه موجب ارتقا معی قتينهاد؟ حقی فشردند را به كناری پا

ن يا چنيآ. گوناگون شدی اجتماعی ان مرد و زن در جنبشهايروابط م
ت شناخته خواهند شد و يامروز به رسمی ستهايتوسط كمونی قيحقا

 كشف ست ها ينيکه توسط فمی قيحقای ر؟ نفيا خيسنتز خواهند شد 
ان برخورد يستم مرد بر زن، بلكه بی نفی است برای شده نه تنها پوشش

  . ز هستيسم نيبه ماركسی ستيو دگماتی مذهب
مختلف ی ست از ظهور شاخه هانكه مدتهايرغم ايو نكته آخر، عل

ی ره ميسم و غيكال، ماركسيبرال، راديسم لينيسم مانند فمينيفم
ك كاسه كرده و يشوند كه همه را ی دا ميپی گذرد، هنوز عده ا

ن است يسئوال ا. دهندی ل ميتقليی بورژوای سم را به  مقوله اينيفم
نگ خا از چه فرهيست و تاريچی از برای معرفتی ن جان سختيكه ا

انحراف ی عنيسم ينيفم«تخم لق يی روهايبرخاسته است؟ چه نی اسيس
ن يشكانده اند؟ اگر چه ای رانيچپ ای روهايرا بر زبان ن» ييبورژوا

ژه دوران ي بو–ی شه در گذشته چپ جهانيری فرهنگ تا حد
كه چپ ی دوران. ( ونال سوم دارديونال دوم و بخشا انترناسيانترناس
ن فرهنگ در يخا اياما تار.) روبرو بوده استيی ژواسم بورينيبا فمعمدتا 

  .ر شده استيچپ جامعه ما توسط حزب توده فراگی روهايان نيم
ی روسی ستهايونيزيه بر آثار روين كار را عمدتا با تكي حزب توده ا

ن روسها بودند كه در يا. ت داده استيران سرايای به جامعه روشنفكر
قلمداد يی سم را برابر با جنبش بورژواينيخود واژه فمی ره المعارفهايدا

بود كه در ی شات مردساالرانه اير گرايف تحت تاثين تعري ا)٧ (.كردند
رشد و گسترش ی الدي می ژه پس از دهه سيبوی ستيجنبش كمون

ی شوروی ستياليجامعه سوسی ه گر عقبگردهايكه توجی شيگرا. افتي
ی الديمی  در دهه سكهی شيگرا. نه برخورد به مسئله زنان بوديدر زم

ن را ممنوع اعالم يت پرداخت، حق سقط جنيغ مادريبه تبلی در شورو
را ی از حقوقی اريبا بسيرا جرم قلمداد كرد و تقريی كرد، همجنسگرا

  .به كنار نهاد ت شناخته بود،يزنان به رسميی رهای كه انقالب اكتبر برا
ط ك خيبه ی ست شورويش غلط در حزب كمونين گراي بعدها ا
ی  شوروی ستهايونيزيرون يا. افتينه زنان ارتقا يدر زميی آشكارا بورژوا

ی می معرف» ييبورژوای انحراف«سم را به عنوان يني فمبودند كه همواره
از ی ان بخشيدر م» ياسيدانش س«ا ين فرهنگ يمتاسفانه ا. كردند

آنان را نسبت به جنبش زنان دامن زد و ی تفاوتی ر شد و بيچپها فراگ
  . ق توسط آنان شديدن حقايمانع از دی چون چشم بندهم

ن يبر ای ضربه سختی الديالبته رشد جنبش زنان در دهه شصت م
سم يونيزيمائو از روی كه تحت رهبريی ستهايكمون. تفكر وارد آورد

كهن در جنبش ی ده هاياز اشتاز گسست يپ  دند،يبری خروشچف
كماكان اغلب ه است كی تين واقعيااما ) ٨. (بودندی ستيكمون
 در مجموع نظر –ن يست چي منجمله حزب كمون–ستها يكمون

ی برای غرب نداشتند و تالشی ستينينسبت به جنبش فمی مساعد
ن گونه خود و يآنان بد. ر شدن با افکارشان نکردنديو درگی كينزد

در زدودن ی توانست نقش موثرتری كه می ازين را از امتيجامعه چ
ی سنتی ده هايافكار و ا. فا كند محروم كردنديای سنتی ده هايافكار و ا

ی می ن از آن طرفداريدرون حزب و جامعه چيی بورژوای روهايكه ن
  . كردند
سم ينيه فميكه تاز مبارزه علي«امروزه » ...كها يچر«ان ينكه جريا

شده است، نشانه عدم گسست آنان از » ييبورژوای به عنوان جنبش
 است كه -ی اسيمشخصا فرهنگ و دانش س -كهنه ی ده هايافكار و ا

 .ك به هفت دهه معرف آن بوده استيحزب توده در جامعه ما نزد
و ی نه زنان، نشانه زمختينو در زمی ده هايمقاومت در برابر افكار و ا

فرهنگ و افكار عقب افتاده ضد زن است كه مدام در جامعه ی سر سخت
ن فرهنگ در ياکال بروز از اشی کي. شودی د ميد و بازتوليو جهان تول

ستها در حال ينيكه مدام هشدار دهند كه فمن است يان يصفوف مبارز



   t ١٤   
ه مردان يخواهند علی تفرقه انداختن در صفوف مردم هستند و م

  . ستيبرخوردار نی نيه عيكه از پای امر. ستميمبارزه كنند نه س

  حراست از ایده ھای كھن یا دفاع از نظرات انگلس؟
خلق يی فدای كهايچر«رسد كه رجوع ی ه نظر مدر نگاه اول ب

اما . ك گرفتيد به فال نين مقاله به انگلس را بايای سنده يو نو» رانيا
به ی ستيل آثار ماركسيتبدی است برای ن رجوعيت آن است كه ايواقع

   .یدگم مذهبی آموزه ها
ما پرچم ی شنهاديپی در مقابله با تزهای نجاست كسانيمشكل ا
نه يشان در زمی اسيك سيدئولوژيفراشته اند كه خط اانگلس را برا

  . با مباحث انگلس نداردی چ خورنديزنان، ه
ماركس ی ادداشتهايه بر يخ، انگلس با تكين بار در تارينخستی برا

جامعه ی ن شكافهايتری ه اياز پای كيدر مورد ی ل علميتوانست تحل
غاز گر خدمت آ و  ارائه دهد »...منشا خانواده «را در كتاب ی بشر
ی ه ولياو چارچوبه اول. اد زن باشديبه درك انسان از علل انقی ميعظ

  . اد و ستم جلو گذاشتين انقين ايتببی برای ن كننده اييراهگشا و تع
ستم مرد بر زن مقارن ی ريمثال انگلس نشان داد كه شكل گی برا

ن رابطه يدر ای چ تقدم و تاخريه ی،ستم طبقاتی ريبود با شكل گ
بر ابزار ی ت خصوصيستم بر زن همزمان بود با ظهور مالك. جود نبودمو
از ستم بر زن را ی د، شكل متفاوتيوه تولياو نشان داد كه هر ش. ديتول

ن دو جنس توسط روابط  يآورد و شكل خانواده و روابط بی ببار م
او ثابت كرد كه . خوردی رقم می خيهر دوره تاری  اجتماع–ی ديتول

ه يزن و در جامعه سرمای د خانواده همراه بود با بردگنهای ريشكل گ
نهاد خانواده ی زن به پرولتر مرد بدل شده است؛ و تنها با نابودی دار

توان به جامعه ی ن خواهد رفت و مياز بی ن بردگياست كه ا
  . افتيدست ی ستيكمون

قبول دارند كه »  ...كها يچر«ا يآ. مين نكته آخر شروع كنياز هم
ا ي (استی  و خانواده محل »رست و زن پرولت امرد بورژوا«ده در خانوا

چرا كه آنان . ميشك داراد زن؟ يانقی برا) استی فشرده روابط اجتماع
بر آن نكرده اند ی ديك از آثار خود تاكيچ يچ زمان در هينه تنها ه

   . غ کرده انديحکم تبلن يه ايبلكه مدام عل
ن يا. ن در جامعه استياديبنی ان شكافيب» زن پرولتر مرد است«

ی ز در بر مي را ن– منجمله طبقه كارگر –شكاف همه طبقات جامعه 
ی مرد كارگر در خانه در برابر زن خانه همچون بورژوا عمل م. رديگ

توان ی ن رابطه نميدن اير كشيبدون به ز. داردی كند و ستم روا م
. ددر كل جامعه كريی ه روابط بورژواياز مبارزه علی صحبت جد

ن شكاف و يدهد كه از ای از را به مردان جامعه مين امتيای ه داريسرما
است كه مردان را به ی از و منفعت مادين امتي هم سود برند،ی نابرابر

ك ين زن و مرد يشكاف و تفرقه ب. كندی بدل می ستمگران خانگ
ن شكاف را بوجود يستند كه ايستها نينين فميا. استی نيشكاف ع
. کنندی انش ميپوشانند بلکه عری ن شکاف را نمين ها اآ. آورده اند

زن پرولتر «ی عنيانگلس ی ه ايه بر همان حكم پاياز آنها با تكی اريبس
ن جوانب گوناگون از آن يين شكاف و تبيما را نسبت به ا» مرد است

ی و ستم برمی كنند و زنان را نسبت به اشكال گوناگون نابرابری آگاه م
ی برايی چه راه حلهای ستينيفمی ك از شاخه هاي هر نكهيا. زاننديانگ

ی ن راه حلهايگذارند و تا چه حد ای ن ستمها جلو ميبرطرف كردن ا
ی است و قطعا مهر راه حلهای هستند، امر درجه دومی و عملی واقع

 در -ت شانياز حقانی ن امر ذره اياما  ا. ن را بر خود دارنديمعی طبقات
  .كاهدی  نم-گون ستم اشكال گونای نه  افشايزم

م كار يرابطه تقس(ی مقاله انتقادی ش از آنكه به نكته اصليپ
و ربط آن به ) ستم بر زنی ريان زن و مرد و شكل گيمی عيطب

به اثر ی خيد نگاه تاريد است كه بايم الزم به تاكيانگلس بپردازی بحثها
ی لمگر عين اثر مانند هر اثر ديا. ميداشته باش» ...منشا خانواده «
ی های نيت ها و کم بياش، مهر محدودی اساسی های نيرغم ژرف بيعل

خواست آن ی بدون شك اگر امروزه انگلس م. زمانه را بر خود دارد
كه در ی خي تار-ی علمی ن دستاوردهايسد، بر آخريكتاب را دوباره بنو

وارده گوش ی قا به نقدهايكرد؛ عمی ه ميد  شده، تكينه تولين زميا
در ی ستياليژه جوامع سوسيبوی ستيك جنبش كموني پراتداد؛ بهی م

كرد و ی ستم در ارتباط با زنان و نقاط قوت و ضعف آن توجه ميقرن ب
موجود »  ...منشا خانواده «كه در كتاب يی كرد هم خطاهای تالش م

، بر نقاط كور آن ديجدی افته هاياست را اصالح كند هم با استفاده از 
. د كنديرا تولی افته تريد و اثر تكامل يق آيافی  بشرشناخت مقطع از 

ها به كتب ی ك مانند برخورد مذهبيستها به آثار كالسيبرخورد ماركس
همه دورانها ی ست و برايدر آنها نی چ اشتباهيست كه هي نقدس م

  . صادق است
انگلس . ميآن زمان اسم ببری خيت تاريد از چند محدوديبگذار

ر در آورد كه به گفته خودش تنها حدود يكتابش را به رشته تحری زمان
تا قبل از آن . گذشتی خ خانواده ميبه نام تاری  سال از رشته ا٢٠
و ی ل شناسي فسی،علوم انسان شناس) ٩. (موجود نبودی ن رشته ايچن

از آن زمان تا كنون مواد . كردندی می ن خود را طيدوران آغازی ولوژيب
د مجددا مورد مطالعه و يو باتواند ی انباشت شده كه می اديخام ز

است يی ن هايسيجزو معدود تئور" كيبری اسكای آرد. "ل قرار داديتحل
ن مواد خام انباشت شده، كتاب انگلس را يكه تالش كرده در پرتو ا

  . قرار دهدی نيمورد بازب
كه به ی اما كار كسان. استی فاحشی خدمات انگلس خطای نف

ستند كه آن معرفت را به يآن نمعرفت گذشته قانع هستند و دنبال 
ی فكری ن دسته دارايا.  مهلك است به همان اندازه جلو سوق دهند،

اگر انگلس . ندارندی ستياز متد ماركسی چ دركيمنجمد بوده و ه
كرد و همه ی روز خود نگاه می قات علميبه تحق» ...كها يچر«همچون 

منشا « نام بهی كرد، اثری می تلق» ير علميمجموعه از نظرات غ«را 
  . شدی خلق نم» ...خانواده

ه جوامع يدر مورد دوران اولی قات علميعالوه بر گسترش تحق
د ستم بر زن و يد و باز تولينه توليدر زمی ه داري كاركرد سرمای،انسان

ن ستم بر درك و ين بردن اياز بی برای ن وشورويا در چيلتاروتالش پر
گاهش در كل جامعه يجان ستم و يای سم هاياز مكانی دانش همگان
ن از علم ياز سنتز نوی د به بخشين موارد بايهمه ا. افزوده است

  . سم بدل شونديكمون
ت نقش ارث ياهم«تواند از درك انگلس در مورد ی نمی امروزه كس

. دفاع كند» ن نهادي ای نهاد خانواده و عملكرد اقتصادی ريدر شكل گ
ان زن و مرد را در خانواده يم یروابط اجتماعی ن استدالليه چنيا بر پاي

ان يزن و شوهر در می عشق جنسی زه کند و مدعيده آليای كارگر
ا همچون انگلس ي. ك قاعده باشديطبقات ستمكش به عنوان 

را » يصنعت همگان«ا شركت زن در ي. را انحراف بدانديی همجنسگرا
ی ز انحرافي كه بعدها دستاويی خطا) ١٠. (زن قلمداد كنديی رها
سم ياليژه در تجربه ساختمان سوسيبو(ی ستيتمند در جنبش كمونقدر

ل يتقلی اقتصاديی زن را به رهايی كه رهای فاانحر.  شد)یدر شورو
  . داد

  !اھمیت تحلیل ماتریالیستی از رابطھ میان دو نوع  تولید
روابط ی ه مادي پان بارينخستی ن ماركس و انگلس بودند كه برايا

ح يتوض» يآلمانی دئولوژ يا«را در کتاب ان انسان ها يمی اجتماع
دات گوناگون يوابسته به تولی بشری جامعه ی آنان گفتند، بقا. دادند

هر . د مثل استيو تولی مادی ازهايد نين آنها تولياست که مهمتر
ی ان ميجری کرشته روابط اجتماعيدات در چارچوب ين توليای دو
ی ن روابط اجتماعيان ايبدات، ين توليانجام ای م کار برايتقس. ابندي

نبوده  بلکه در مقاطع گوناگون ی و ابدی ازلی ن روابط اجتماعيا. است
منشا خانواده «انگلس در كتاب . ر شده استييخ بشر دستخوش تغيتار
د و تناقضات ين دو نوع از تولين ايبی كيالكتيتالش كرد تا رابطه د» ...

  )  ١١. (ش را نشان دهديو تضادها
بر ی مبتنی  كه از دوره ظهور سلسله مراتب اجتماعاو نشان داد

ی حاكم بر روابط جنسی ن و مقرارت اجتماعيت تا به امروز قوانيمالك
د يباز تولی برای د افراد بلكه ابزارين بازتوليتضمی برای نه فقط ابزار

انگلس در حد توان خود تالش كرد نقش . ت بوده استيمناسبات مالك
نكه يا. ل كنديستم بر زن را تحلی ري گبر شكلی عيم كار طبيتقس

ن در جوامع يمعی اجتماعی م كارهايم كار به تقسين تقسيچگونه ا
در انگلس . طبقات باز شدی ريشكل گی ه پا داد و چگونه راه براياول

ان مرد و زن يم كار مين تقسينخست«د كرد كه ينه تنها تاككتابش 
ی طبقاتی ن دوگانگيخستن« بلكه ثابت كرد كه » .د مثل استيتولی برا

ان مرد و  يمی د آمد همزمان است با تكامل دوگانگيخ پديكه در تار
همزمان است با ی ن ستم طبقاتيو نخستی زن  در ازدواج تك همسر

  ».ستم جنس نر بر جنس ماده



     ١٥u 
افت كه درجات متفاوت جبر و يالبته انگلس فرصت و امكان آن را ن

ق مورد يفرزندان داشتند را دقكه زن و مرد در ارتباط با ی ارياخت
مات كار يگر تقسيدی ريرات آن را بر شكل گيقرار دهد و تاثی بررس

 در  )و نقش متفاوت زن و مرد را(م كارها ين تقسيو نقش ای اجتماع
  . نشان دهدی ه بطرز همه جانبه ايانباشت مازاد اول

ت صورت گرفت، قاعدتا يجنسی م كارها كه بر مبناين تقسينخست
ها ی ن ناموزونيا. ن زن و مرد را در برداشته  استيبی نيمعی زوننامو

كه بعدها همراه با ظهور . ه را در دل خود داشتندياولی هايبذر نابرابر
در خود ی كه بذر نابرابر(ه يم كار اولي آن تقسی،مات طبقاتيتقس

ل يهمه جانبه و منظم بر زنان تبدی ستمگری برای ه ايبه پا ) داشت
ی ولوژيگرفت، بی شکل نمی طبقاتی م اگر جامعه يي بگوقتريدق. شد
 هر .شدی  ول.شدی نمی تحت ستم قرار گرفتن وی برای ه اي پازن 
ارمواقع يبس. استی نيط معيازمند شرايند نينكه ببار نشيای برای بذر

ی ولوژيل بيسر نوشت زن به دل. ننديتوانند هرگز ببار ننشی بذرها م
بجز نقش مشخص زنان در ی گري، عوامل دن شده نبوديياش از قبل تع

    . ظهور کند الزم بود تا ستم بر زن انسان د يبازتول
بذر " آنچه ی مبارزه برا«كنند كه حزب ما ی ن ما را متهم ميمنتقد

خود قرار ی اسيوضوع کار سرا م" ه زنان را در خود داشتياولی فرودست
ت يط و عدم رعافقط نشانه  سبك كار غلی فاتين تحريچن» .داده است

كوتاه به ی با نگاهی هر كس. استی در بحث و جدل جدی اسلوب علم
حزب ی ه ايابد كه خط پايتواند دری ما می شنهاديپی مجموعه تزها

  .ستيما چ
م الزم يبپرداز» هياولی هايبذر نابرابر«ت بحث ينكه به اهميقبل از ا

ن ينقش اكه انگلس به ی در سطحی حت» ...كهايچر«به اشاره است كه 
از . د پرداخته، باور ندارندين دو نوع توليبی كيالكتيها و رابطه دينابرابر
كه آنان از انگلس در نقد نظرات ما  آورده يی تمام نقل قولهای البال

. ديد را فهمين دو نوع تولين ايتوان نحوه نگاه شان به رابطه بی اند، م
 كه انگلس در جهت پردازندی می ن نقل قولها به جنبه ايبا همه ايتقر

حال آنكه . آوردی می مادی ازهايند يد مثل از  توليت تولياثبات تابع
ندو، يان ايمی كيالكتيانگلس در سراسر كتابش تالش كرده رابطه د

شان بر ی ر گذاريتاثی خيان آنها و پروسه تاريتضادها و تناقضات م
. هدقرار دی علمی  مورد بررس)رای گريبر دی کيو نه  (گر رايكدي

را در ياند ز» ياجتماع«دات ين توليای م هر دويهمانطور که گفت
ابند و لحظات گوناگون از ی يان ميجری نيمعی چارچوب روابط اجتماع

  .نديان انسان هايمی روابط اجتماع
كه سراغ كتب ی ها زمانی ستها مانند مذهبيمعروف است كه دگمات

ن شامل يا. شندكی رون ميه ها را بين آيروند بدتری مقدس خود م
كار «كند كه ی  ملاو از انگلس نق. ز شده استيسنده منتقد ما نينو
ندارد و خانه ی با تفوق زنان بر مردان تضاد" زنانی طاقت فرسا"

ه ياولی تفوق زن است، كه عموما در زمانهای ان مادي بنی،ستيكمون
ر تز مادی آنتی زمان برد تا روشن شود كه پدرساالر) ١٢(» .بوجود آمد

مادر . موجود نبودی به نام مادر ساالری ده ايپد. نبوده استی ساالر
ه فرزندان تنها از يدر جوامع اول. مادرساالرانه  نبودی رابطه ی تبار
ا اعمال ی يا برتري تفوق ی نشانه ن يا. شدندی ق مادر شناخته ميطر

و  (و اعمال قدرتی چون برتری مي مفاه.نبودقدرت زن بر مرد 
 محصول )کندی جا استفاده می که منتقد ما ب» يآزاد«و » يبرابر«

. نداشتندی از اعراب در دوره مادر تباری بوده اند و محلی جوامع طبقات
 . است» ...منشا خانواده «كتاب ی تهايگر از محدوديدی كين يا

   در چیست؟" بذر نابرابریھای اولیھ" اھمیت بحث 
ی بذر نابرابر"ند بحث آغشته ای كيسم مكانياليكه به ماتری كسان

ن بحث يشان از ای ريجه گيعموما نت. کنندی  را درک نم"هياولی ها
كها يچر«  نقد !»ن كننده استييعامل تعی ولوژي پس ب «آن است كه

که ی کس«از نظر آنان . استی كين برداشت مكانياز چنی انعكاس» ...
بذر "زنان شده و ی د مثل از طرف زن باعث فرودستيمعتقد است تول

ن بردن ياز بی د براي، اصوالً با"ه زنان را در خود داشتياولی فرودست
نقش زن در حمل ی عنيه آن، ياولی زنان، حمل کننده بذرهای فرودست

کودک را ی ه زندگيه دوران اوليا آوردن آن و تغذين در رحم، دنيجن
  » .متوقف کند

ه خط راست کوتا«كه يی ن درك ابتداياست در سطح ای ن تفکريا
توان به ی تر می كين مكانيا از ايآ. »دو نقطه استی ن فاصله يتر

   برخورد كرد؟ هي و چند الدهيچيپی روابط اجتماع
م که ستم بر زن با توقف يريگی جه نميت نتين واقعياوال، ما از ا

ستم بر ی د کننده يل بازتوليمان را تبديآنچه زا. شودی مان حل ميزا
ی د، آن روابط اجتماعيط توليشرا. استد آن يط توليکند، شرای زن م

ی م کار اجتماعيتقس. دهدی ل ميد را تشکيک تولی يکه چارچوبه 
. کندی د نميرا باز تولی خود ستم گری ز به خوديشت نيد معيتولی برا

م کار يل به تقسيتبدی نيمعی م کار در چارچوب روابط اجتماعيتقس
  .شودی ستم گرانه م

مربوط به ی های دگان و تئورينش ستم دان واکيمی ا، رابطه ايثان
ی زنان برای نه و جهانيريدی ا مبارزه يآ. آنان موجود استی دگيستم د

د؟ يگوی به شما می زين چيسقط جنی و خواست آزادی توقف باردار
گذارد و شما را به فکر ی می ريدر افکار شما تاثی ن واکنش انسانيا ايآ

ا ياست؟ آ» يانحراف«ی ن واکنشينکه از نظر شما ايا ايدارد؟ ی وا م
از ی نظام طبقاتی استفاده ی نه يبه شما در زم» يرحم اجاره ا«رواج 

  )١٣(د؟ يگوی می زياز او، چی جهت بهره کش» عت زنيطب«
ا يد؟ آيد مثل هستيزن در تولی ا شما معتقد به نقش ابديثالثا، آ

د يق آفائی ن عقب ماندگيانسان بر ای گنجد که روزی در ذهن شما نم
ن تصور در نظام ينکه ايا ايد نشود؟ يق رحم زن توليو نسل انسان از طر

که يی ا آرزوين تصور يا به اعتقاد شما چنياست؟ آ» کفر«شما ی فکر
» يمبارزه طبقات«ارتباط دارد، در تضاد با ی نيزمی ت هايکامال با واقع

  است؟
 كه در اين زمينه های م هر مبارزيح بگوئيد رك و صريبگذار

ع فکر نکند، سرانجام محكوم خواهد شد كه نظم يجسورانه و وس
  . تصور كندی موجود را ابد

  . استی در دو نكته اساس» هياولی های بذر نابرابر«ت بحث ياهم
و ده ها ياز پدی ستها همواره به درك علميكم الزم است كه كموني

ی ستياليابند و امور را همه جانبه تر و ماتريدست ی جهان ماد
ی ازمند مفهوم سازينی ستيجنبش كمون. ن كنندييتر تبی كيالكتيد
د يستم مرد بر زن و مسئله تول. شتر در رابطه با ستم مرد بر زن استيب

گر روابط ستمگرانه و ياست و مدام با دی ده ايچيمثل توسط زن، امر پ
ی ه ايف پاياز وظای كيكه (نهاد خانواده . كندی استثمارگرانه تداخل م

مختلف به ی در جوامع مختلف شكلها) د مثل استيم تولياش تنظ
 اعمال سلطه مرد بر زن بوده و »محل« همواره ی ول. خود گرفته است

ازمند شناخت همه جانبه از يده، نيك پدير ييشرط تغ. سته
  .دهدی ده را شكل مياست كه آن پدی اساسی محركها

ی د مثل توسط زنان، چالش فكرينبودن تولی دوم، طرح ابد
به عنوان ركن » عت بشريطب«ی مقابله با تئوری برای زيك آميتحر
دن ير سئوال كشيبدون به ز. استی نيو ديی بورژوای نيجهان بی اساس

از نوع ی توان با انواع و اقسام تفكرات ارتجاعی نم» زنی عينقش طب«
كه نقش ی اناتيجر. مقابله كردی ستيا فاشی يان مذهبيادگرايبن
نكته آن است . از تفكرشان استی بخش مهم" زنی عيو طبی خداداد"

جنبش . ست و عوض خواهد شدير نيک تقديولوژيكه ساختار ب
نقش «ت و يرامون جنسيپی د از بحث هايتواند و نبای نمی ستيكمون

  . ديجوی دور» زنی عيطب
 زن ستم بری  ماركس و انگلس  به مسئلهکه ی  در دوران
د يافت كه توليشر امكان آنرا خواهد بی نكه زمانيتصور ای پرداختند حت

گسست همه جانبه از . ر ممكن بودي غشته شود،مثل از دوش زنان بردا
ی در صورت. ار مشكل بوديد مثل بسينه توليدر زم» يعيامر طب«تفكر 

ن مسئله  مورد يبه اشكال مختلف ای ه داريسرمان ي در همكه امروز
تر و ی جدی ستياليجامعه سوسمسلما .  گرفته استخطاب قرار 

 روشن است . ن مسئله راه حل جستجو خواهد کرديای براقاطعانه تر 
د مثل از دوش يفه توليبرداشتن وظی ستيكه شرط گذر به جامعه كمون

ی ق اجتماعيكه بدست آورده از طری بشر با امكانات كنون. ستيزنان ن
دم ر افكار مرييو تغ فرزندی ف مربوط به نگهدارياز وظای اريكردن بس

د مثل توسط زن، ياما مسئله تول. ان برديتواند ستم بر زن را از می م
. ديق آيد بر آن فايبای بشر است كه روزی ان عقب ماندگيكماكان ب

د مثل ربط ين نوع توليبه ای اديهسته خانواده به درجات زی ريشكل گ
ن ياز ای د درك علميبا. داديی توان كم بهای ن مسئله نميبه ا. دارد
ست شرکت در ياحزاب کمونی  فهيروشن است كه وظ. ل داشتيمسا

است ی ن عرصه اياما ا.  ستين مشکل نيحل ای برای علمی آزمون ها
ن يرا ايد در مورد آن فکر کنند و نظر داشته باشند زيستها بايکه كمون



   t ١٦   
دارند و بر شکل ی شناخت بشر را بر می که حصارهای هستندها مسائل

» عتيک طبيالکتيد«ست کتاب يکاف. ر دارنديتاثی افکار اجتماعی ريگ
بشر در ی  روزدر هر حال. دين را بفهميد تا ايانگلس را بخوانی نوشته 

ممكنست ی حت. افتين هم دست خواهد يبه ای علمی طه آزمونهايح
  .ن مسئله حل شودير اينی ستيدن به جامعه كمونيتا قبل از رس

تكرار و بر ی خانگت ستمگرانه كار يماهی ن در افشايلنی  زمان
.  آن انگشت نهادخرفت كنندهكننده و محدود اش و نقش ی كنواختي
 ماه ٩فقط است؟ منظور ی ات مبرين خصوصيد مثل از ايا توليآ

منظور كل تفكر . ستين) ك زنيفرضا سه بار در طول عمر (ی باردار
ن كار يزنان در ای ا غرق شدن ذهنيو آماده شدن (در مورد نقش زن 

) كنندی می كه بچه داری شناسند تا وقتی كه خود را می  زمانژه ازيو
و مراقبت ی نگهدارفكر . ت و مادر شدن تا زمان ازدواجيفكر مادر. است

ك ين ياز ای ، همه جوانبن مختلف بعد از ازدواجيدر سناز فرزند 
  .  را در خود داردی نندگكدمحدوو ی نواخت

ك زن يولوژيت بيوقعاست كه می ستيالين مسئله ماتريمهم درك ا
بدل شده است كه زن مجبور ی م كاريتقسی به مبنای در جامعه طبقات

ت برده وار از ين تبعيكه ای مسلما زمان. ت برده وار از آن استيبه تبع
همانطور كه هر . ن رود، زن هر طور كه بخواهد بچه دار خواهد شديب

ی كارهام يگذارند و از تقسی كس اوقاتش را هر گونه كه خواست م
م كار يت برده وار از تقسيعدم تبع. كندی ت نميتبعبرده وار ی اجتماع

ن آاست كه ماركس بر ی ستيجامعه كمونی اصلی ها شاخصاز جمله 
  .  انگشت نهاد

خود ی كه آزادی زنانی از نشانه های كيخا يست كه تاريجهت نی ب
يی وپاا در جوامع اري. جستن از بچه دار شدن استی طلبند، دوری را م

ك هابسبام يار. بچه دار شوندی ندارند در دوره جوانی لياغلب زنان تما
ت زنان در قرن نوزدهم بر نكات يقات خود در مورد موقعيدر تحق

ی د در كنار تحوالت اقتصاديگوی او م. انگشت گذاشته استی مهم
ر ساختار خانواده ييكه اروپا از سرگذراند و موجب تغی قيعمی اجتماع

كاسته شد، رواج شعار فرزند ی ت دهقانياز به خانواده پرجمعينشد و از 
ی مهم برای از مولفه های كي، خود فرانسهی ان زنان شهريكمتر در م

ی ز بينی الدي م٦٠در دهه )  ١٤. (زن بودی ده آزاديای ريشكل گ
ناخواسته نقش ی از بارداری ريشك رشد تحوالت فناورانه در جلوگ

ی سنتی تيو روابط جنسی خانوادگی  سنتهازنان ازيی در رهای موثر
  .دادی كمی بهاد يات نباين واقعيبه ا. داشت

  !كمونیسم، بازگشت بھ دوران كمونھای اولیھ نیست
خ جوامع همواره يزه كه نشان دهند  تارين انگيستها با اياغلب كمون

. كنندی ه رجوع مياولی نبوده، به تجربه كمونهای خ جامعه طبقاتيتار
ده يش از اندازه ايه بياولی مواقع كمونهای اس برخين قي اانيدر جر

شود كه ی ه مانع از آن مياولی زه كردن كمونهايده آليا. شودی زه ميآل
ند انقالب يفرآی های دگيچي و پجهان امروزی واقعی های دگيچيبر پ

 پرتو افكنده سم يبه کمونی ه داريو گذار از عصر سرمای ستياليسوس
ی ايتا متفاوت زن در دنيفيت كيها، موقعی دگيچيپن ياز ای كي. شود

نده تكرار يآی ستيجامعه كمون. ه بشر استياولی امروز با دورانها
كه در دوران كمون ی تيست زن به موقعيقرار ن. ستيه نياولی كمونها

كه داشته به » يخيارج و قرب تار«ه داشته باز گردد و به اصطالح ياول
  .او بازگردانده شود

  : ميبپرداز» ...كهايچر«زه كردنها توسط يده آلين ايمونه از اك نيبه 
ی عيطبی جمعی زندگ، نسلی قانون بقا و ن تکامليقوانبنا بر «

از جمع به ياز فرد به جمع و نيبر نی طبقه، مبتنی انسان در جوامع ب
چ يدر آن جوامع ه ... همه افراد بودهی و آزادی بر برابری فرد، و مبتن

نه تنها زنان و . و ستم وجود نداشتی نابرابری برای ادل و عامل ميدل
ی از آن نمی گر نداشتند و سوديکديستم بر ی برای ليچ دليمردان ه

ن يجه قوانيو در نتی عيکه بطور طبی زه ايغر(ی زيبردند، بلکه بطور غر
شده ی ماقبل جوامع طبقاتی ب انسانهاينصی اجتماعی تکامل و زندگ

نسل آنها بود، ی بقای ن خطر برايه بزرگتراز ستم و خشونت ک) بود
ی زندگی ، و حتهر نوع ستم و خشونت و عدم اتحاد. جستندی می دور
ه را يانسان اولی  ادامه زندگی،متحدانه جمعی از زندگی و دوری فرد

ی بقای فراوان برای بود و با دشواری عيکه دائمأ در معرض خطرات طب
د از يتاك -همانجا (» .اختاندی کرد، به خطر می نسل خود تالش م

  . )ماست
ی عني(» جامعه«ی ريشکل گر از ين تصويتری ر علمين غيا

و ) خودی د بقايد و بازتوليتولی م کار برايانسان ها و تقسی گردهمائ
ی ک مدعين بار است كه ياولی برا. ه استياولی كمونهامشخصا 

ربط ی عين تكامل طبيه را به قوانيجوامع اولی خصلت كمونسم يمارکس
) »بذر وار«حتا اتصال (ی جاد هر گونه اتصالي منتقد ما که از ا.دهدی م
ن بود يخشمگی تيجنسی روابط اجتماعی ريو شکل گی ولوژيان بيم
ی کمونی ل از جامعه يتحلی ر بنايرا ز» قانون تکامل طبيعي«کباره ي
كه ناظر تکامل موجود ات زنده و مشخصا ی قانون تکامل! کندی م

» انسانی عيطبی جمعی زندگ«. وانش استيسان از اجداد حتکامل ان
ی ه يبر پای عني. استی انسان، اجتماعی جمعی چه؟ زندگی عني

  . م کار استيروابط تقسی برقرار
اصل كند كه ی نخستين بار در تاريخ كشف می منتقد ما برا

طبق . است» نسلی قانون بقا«همان ی عيطبدر تكامل » تنازع بقا«
ل داده يزه تقليبه غری ، روابط اجتماع»شف بزرگاك«ن يد ايصالح د

جستن از ستم و خشونت قلمداد ی زه مسبب دوريامل غر و عشودی م
ی پروسه ای طی اجتماعی ن زندگيبدتر از آن قوانی شود و حتی م

ا شکاف بزرگ انسان از اجداد يز يکه تمايدر حال. شودی زه ميبدل به غر
تواند طرح ی ل مين دلي به هم.شعور استی ريوانش در شکل گيح

را متوقف کند و ی تواند بارداری م. تواند پرواز کندی م. زديبری اجتماع
 ....  

ی زه ميده آليه را اياولی كه كمون های سنده مانند اغلب كسانينو
موجود در آن جوامع ی ه ايو پای ستيك شكاف آنتاگونيكنند، چشم بر 

ن و يه همواره بر سر سرزمياول ین جوامع گوناگون كمونهايب. بندندی م
برخوردار ی چ خصلت طبقاتيسم از هين آنتاگونيا. بودی ريمنابع درگ

ی و منابع شان را به خطر می را كه زندگی نبود، انسانها جانوران
ی  به قتل مزينگر را يدی انسانهال ين دليبه هم. كشتندی افكندند م

ی هر فرد می عني –د شكل گرفت يكه مازاد تولی تنها زمان. رساندند
به ی ها مبنايرين درگي ا- د كند يش توليازهايتوانست اضافه تر بر ن

مازاد و طبقات در هر ی ريتا قبل از شكل گ. اسارت گرفتن برده شد
ن آنها خوش و خرم نبود و آنگونه كه يه، روابطه بيك از جوامع اولي

ونت از خشی عار) در كل(ت يكند بشری سنده سطور فوق قلمداد مينو
زه را بر يبهتر است گفته شود آنچه كه مهر غر. و سرشار از اتحاد نبود

ست كه بشر ين نيسئوال ا. شدی بعدی نه ساز شكافهايخود داشت زم
ر، يا خيتكامل را داشت ی ر بعديجستن از مسی چقدر امكان دور

. ش رفتينگونه به پيای خيت تارين است كه در عمل واقعيمسئله ا
اش ی زندگی عت بود، جبر جنبه اصليه در اسارت طبيانسان كمون اول

برخوردار ی چ گونه آزاديبا از هيه تقرين زاويداد و از ای ل ميرا تشك
خود ی ه امكان آن را نداشت كه آگاهانه و داوطلبانه زندگيبشر اول. نبود

ه ين كمون اوليبی ن فرق اساسيا. ر دهدييرا انتخاب كند و جامعه را تغ
  .  استی جهانی ده اينده است كه اساسا پديآی ستيبا جامعه كمون
ی گريز شكل دين" ان زن و مرديه مياولی هايبذر نابرابر"ی بواقع، نف

 که با ظهور طبقات ه استيموجود در جوامع اولی دن شكافهاياز ند
ت متفاوت زن يموقع. زات و سلسله مراتب ستم گرانه شديل به تمايتبد

ه مازاد نقش ياولی ريدر شكل گی ات آن جوامع حتيو مرد در ح
حتاج يمای ت كه  نوزادان براين واقعيمثال همی برا. فا كرديای متفاوت
ر مادر به عنوان يبه شی نسبتا طوالنی ك دوره زمانی يخود طی اساس
از به ين نوع نيا" كيبری اسكای آرد"به قول . وابسته بودندی اصلی غذا

افتن طرق جمع ی ي بران مايه اسالف نخستيمحرك اولی احتمال قو
ی تها در مقطعين فعاليا. بوده استی و انبار كردن نباتات خوراکی آور

كرد و جامعه ی ه مازاد بازيجاد انباشت اوليدر ای ن كننده ايينقش تع
ی ت راه را برايتنگدستانه رها كرد؛ و در نهای بقای تهايرا از محدود

ن موضوعات يهمه ا. مولده گشودی روهايم كار و نيشتر تقسيتكامل ب
در ی تيتر از نقش شكاف جنسی ستياليرسان ما در درك ماتری اري

  .ر آن استييتغی جامعه و چگونگ
ازمند ينی ستين است كه جنبش كمونيما ای تزهای د اصليتاك

از ی اريهمانگونه كه بس. ستم بر زن استی اسين اقتصاد سييتب
تمگر و ملل ان ملل سين شكاف مييست به تبياقتصاددانان ماركس

ن يد چنيز باينه نين زميپردازند، در ای ه ميده در انباشت سرمايستمد
ی ان زن و مرد نقش مهميم كار ميژه آنكه تقسيبو. رديصورت گی كار

ی ه داريم ثروت در همه جوامع بخصوص در سرمايدر انباشت و تقس



     ١٧u 
 كاری روين. مرد كردی ايزن را بدل به پرولتاری ه داريسرما. فا كرديا

ر شدن زن در كار يكار زن را به شكل درگی رويمرد را آزاد كرد اما ن
ادامه ی ن وابستگيوابسته به مرد كرد، هنوز ای اديبدرجات زی خانگ

مثال در ی برا. كندی فا ميه ايدر انباشت سرمای دارد و نقش مهم
دهند ی كه زنان در خانه انجام می مانند سوئد ساعات كاری كشور

ك به دو برابر ساعات كار يون ساعت است كه نزديلي م٢٣٤٠حدود 
ن يع ايدر صنا)  كارساعتون يليم ١٢٩٠معادل (ص داده شده يتخص

ه سهم كار زنان يك برآورد اوليران طبق يا در اي) ١٥. (كشور است
  ) ١٦. (باشدی  در صد م١٧ك به ينزدی د ناخالص مليخانه دار در تول

ر نظام يگذارند و درگی  مديكه زنان پا به عرصه تولی زمانی حت
ی در پله هاكار ی اجتماعی طه سازماندهيشوند، در حی می كار مزد

در طبقه ی شكاف و انشقاق جدرد و ما شاهد يگی ن تر قرار ميپائ
زان دستمزد، نوع كار، زمان كار و ين تفاوت در ميا. ميكارگر هست

قا به ي دقن تفاوتهاياز ای بخش. دهدی پاره وقت خود را نشان می كارها
د مثل، يمانند تولی گريف دير بودن زنان در انجام وظايخاطر درگ

ی فيوظا.  استی و كار خانگو افراد كهنسال خانواده از فرزند ی نگهدار
  . كندی ت ميت شان را به عنوان پرولتر مرد تثبيكه موقع

ه ينظام سرمای اساسی ه هايه پاياگر چه ماركس در كتاب سرما
ن ييتب. ل موضوعات نپرداختين قبيرد اما به ال كيرا تحلی دار

دارد ی ن كنننده اييستم بر زن نقش تعی اسياز اقتصاد سی ستيماركس
شود ی د ميد و باز توليكه تولی ه اشكالين ستم در كليم با ايتا بتوان

در م كه ينده را  چگونه سازمان دهيم كه جامعه آيم؛ و بدانيمقابله كن
 شود وستم بر زن محدود ی نيعی ه هايها و پاين نابرابريگام بگام اآن 
  . شته شوندان بردايتا از مينها

در جامعه » هياولی هايبذر نابرابر«ر و كاركرد يبطور مسلم نقش، تاث
ه نخواهد ياولی همانند كمونهای ستيا كمونيشرفته يپی ستياليسوس
ن يده ها مانع از آن خواهد شد كه ايو ای تحول در روابط اجتماع. بود

ببار ی طبقه به جوامع طبقاتی ان گذر از جامعه بيبذر آنگونه كه در جر
ك همه جانبه از جوانب ياما بدون درك تئور. نشست، عمل كند

توان آگاهانه و داوطلبانه خود ی ان زن و مرد نميمی هايگوناگون نابرابر
  . ر دادييو جهان را تغ

  !ماركسیسم علت و معلولی یا ماركسیسم عامیانھ
ی  ساله گذشته و نف١٥٠ی طی علمی های تمام بررسی  نفعلت

اد زن توسط ينه انقيكشف شده در زمی خيتاری ت هايه واقعيكل
ها و ستم ی منشأ همه نابرابر «:ندياز آن روست كه بگو» ...كها يچر«

و بوجود آمدن ی ت خصوصي، ظهور مالک)منجمله ستم بر زن(ها 
از . هم بودی ل جامعه طبقاتن شکيباشد که اولی می جامعه برده دار

و (ی تيستم جنسی نابودی ن روست که انگلس معتقد بود که برايا
د از يبای در اساس، جامعه طبقات) های گر ستم ها و نابرابريهمه انواع د

. انگلس استی دوباره بر بحثهای دين جمالت تاكيظاهرا ا» .ن بروديب
د تا يآی سم ميماركسانه كردن يشتر بكارعاميد امروزه بين تاكياما ا

ی و تداخلش با راه حلهای تيحل ستم جنسی پاسخ مشخص به چگونگ
ن يچپ ای روهاياز نی اريج بسيانه و رايدرك عام. گوناگونی طبقات

ز حل يستم بر زن نی بطور خودبخودی بوده كه با حل ستم طبقات
روان يو پی روسی ستهايونيزيخا متعلق به روين درك تاريا. خواهد شد

د ي بارا ی ستيونيزيراث رويمن يا. حزب توده بوده استی عنياش ی انريا
ن تحت يست چيكه حزب كمونی رغم گسستيعل. قاطعانه بدور افكند

ن گسست در جنبش ينه انجام داد، اين زميمائو  در ای رهبر
ان ين در جريست چيحزب كمون. ر نشديران فراگيای ستيكمون

ی شوروی مثبت و منفی ه بر درسهايسم و تكياليساختمان سوس
توان رفع ستم بر زنان را به رفع ستم بر ی افت كه نميدری ستياليسوس

ده اند و از همان آغاز حل يده در هم تنين دو پديا. طبقات واگذار كرد
خاص  از مبارزه ی مشخص و لحظه ای ده ايمسئله زنان به عنوان پد

 دامن زدن دون ب.ازمند برخورد آگاهانه استينی طبقاتی ه جامعه يعل
 محدود كردن مدام زن، بدونی در مورد ضرورت رهائی به آگاه

ی كردن امور مربوط به خانواده نمی ان زن و مرد و اجتماعيمی نابرابر
به ی سم سخنيبه سمت كمونی ستياليجامعه سوسی ريتوان از جهت گ

ك زن يكه ی تازمان«د كرد كه ين مائو بارها تاكيهمی برا. ان آورديم
شرفت يو در رابطه با پ» ستيآزاد نی تحت ستم باشد، كسا يدر دن

نه خاص زنان يدر زمی بر انقالب فرهنگی ستياليشتر جامعه سوسيب

  . انگشت نهاد
ی  شرفتهين تجربه پيزه كردن ايما تئوری شنهاديپی مجموعه تزها

  .  استشتر رفتنيو پی ستيکمون
به يی ان و كم بهانه بر خورد به مسئله زنيكه انحرافات در زمی زمان

دا يپی كند، كسانی داد مي بی در مبارزه طبقاتی اجتماعی روين نيا
منتظر از ی تين رفتن ستم جنسياز بی برا«شوند و مدام تكرار كنند 

را دارد كه ی كارشان حكم همان كس. ديباش» ين رفتن جامعه طبقاتيب
ع يتشع جنازه به يهنگام تش»  د كرد؟يدر كتاب چه با«ن يبه قول لن

  . گفت خدا به كارتان بركت دهدی كنندگان م
ك يانگلس . ستيبه انگلس روا نی حتی ن حكمينسبت دادن چن

ات چند يواقعی تمام تالشش در بررس. ن بوديسيالكتيست دياليماتر
ك علت يده را ساده نكند و آنها را به يچيل پين بود كه مسايه ايال

بود كه در سراسر ی ن متدولوژيا. ك دست كاهش ندهدير و يفراگ
ست يونيزيروی تنها عده ا. ديآی به چشم م»  ...منشاء خانواده «كتاب 

رند و بر يگی ج زمختين نتاين  كتاب چنيتوانند از ای ست ميا دگماتي
. حواله دهندی طرف كردن همه ستمها را به بر طرف كردن ستم طبقات

ستم «ان است كه حزب ما  تحت عنوی انه ايل گراي آن متد تقل،نيا
با تفكر . به چالش گرفته است» ستينی معلول ستم طبقاتی تيجنس

ی  نم »فش مشخص خواهد شديز تكليعلت كه بر طرف شود، معلول ن«
ن متد يا. ح دادير آنها را  بازشناخت و توضييتها و پروسه تغيتوان واقع

نه زنان يدر زمی ستيمفرط جنبش كمونی و تفكر موجب عقب ماندگ
ستها شده ياز كمونی ارين تفكر موجب فلج شدن ذهن بسيا. شده است

  . است
ستم بر ی اسيو مقاله اقتصاد سی شنهاديپی همانگونه كه در تزها

روابط ی ك اثر جانبيرا ی تيتوان مسئله جنسی م، نه ميد كرديزن تاك
ل داد و نه اعالم كرد كه با يه دار تقليان كارگر و سرمايمی استثمار

مسئله . ز اتومات حل خواهد شدين مسئله نيای حل مسئله طبقات
بدون ی كيده شده اند؛ يدر هم تنی ت و طبقه  به شكل تنگاتنگيجنس

ن رفتن آن يمنوط به از بی كين رفتن ياز ب. ستيموجود نی گريد
ی انقالبی ستيب صد سال است كه جنبش كمونيقر. استی گريد

   نباشد،سم قابل تصوريزنان بدون كمونيی اگر رها«: افت كهيدر
قت ين حقيا) ١٧(» .ستيزنان قابل تصور نيی ز بدون رهايسم نيكمون
ان ما با يمی ن است جدل اساسيا. د دوباره در دست گرفتيرا با
نه مسئله زنان كه يدر زم» رانيخلق ايی فدای كهايچر«مانند ی اناتيجر

نه گسست ين زميو محافظه كارانه در ای سنتی دگاههايهنوز از د
  .نكرده اند

  : منابع و توضیحات
  ١٣٨٩، آذر ١٣٨ رجوع شود به نشريه پيام فدايی شماره - ١
»  تزهای پيشنهادی حزب ما برای نوسازی جنبش كمونيستی در زمينه زنان«

نخستين بار در نشريه » اقتصاد سياسی ستم بر زن«بهمراه مقاله ای به نام 
قاله بهمراه ايندو م.  به چاپ رسيده است١٣٨٦، اسفند ٣٩حقيقت شمار 

كمونيسم و مساله زنان، «مجموعه مقاله های ديگر اخيرا در كتابی به نام 
  . باز تكثير شده اند» جهت گيريهای نوين

  
 رجوع شود به مصاحبه اخير تلويزيون كومله با رفيق اشرف دهقانی – ٢

 زن ی پيرامون جنبش رهائیگفتگو با رفيق اشرف دهقان. ی افق برابریبرنامه 
آماج اصلی اين مصاحبه . ٧/١٠/٢٠١٠ به تاريخ یگرايش سوسياليستو نقش 

همچنين رجوع شود به پيام اشرف دهقانی . نيستها تشكيل می دهنديرا فم
اين نقد در .  و نقد آن توسط اميد بهرنك٢٠٠٦به مناسبت هشت مارس 

اخيرا » جنبش كمونيستی و مساله زن، تجربه ها و نقدها«مجموعه ای به نام 
  .   چاپ شده استتجديد

  
؛ »ستم جنسيتی معلول ستم طبقاتی نيست« :  اين هفت تز از اينقرارند- ٣
؛ »طبقه كارگر مرد نيست«؛ »توليد فقط توليد وسايل معاش نيست«
؛ »سرمايه داری بدون استثمار زن قادر به توليد وبازتوليد خود نيست«
مساله مساله زنان يك «؛ »مسئله زنان يك مساله بورژوايی نيست«

جا داشت » !ی زنان سوسياليسم است امايتنها راه رها«؛ »رفرميستی نيست
نظرات خود را در مورد ديگر تزهای ما می دادند » چريكهای فدايی خلق«كه 

  .پی می برديمخط و افكارشان تا بهتر به 
   



   t ١٨   
او در .  آردی اسكای بريك از فعالين حزب كمونيست انقالبی آمريكاست– ٤

. تكامل و تاريخ هنر نيز كتابهای مهمی به چاپ رسانده استزمينه تاريخ 
 ١٩٨٤برای نخستين بار در سال » گامهای اوليه؛ جهشهای بعدي"كتاب 

بخشهايی از . ميالدی توسط انتشارات بنر در شيكاگو به چاپ رسيده است
ارگان سازمان زنان »  هشت مارس«اين كتاب در شماره های اوليه نشريه 

توسط مريم جزايری به فارسی ترجمه شده )  افغانستان–ان اير(هشت مارس 
قابل توجه است كه اين كتاب نقش مهمی در بازسازی ايدئولوژيك . است

  . در زمينه زنان ايفا كرده است) سربداران(سياسی اتحاديه كمونيستهای ايران
  
به سايت » نيمی از آسمان« برای دسترسی به ترجمه فارسی كتاب – ٥

 ميالدی ١٩٧٣اين كتاب در سال .  رجوع كنيد- بخش كتابخانه –سربداران 
 توسط منير اميری به فارسی ١٩٩٩در سال . به زبان فرانسه منتشر شد

   . برگرداننده شد
  
در همين شماره » آدمخوار و ساحره«رجوع كنيد به معرفی كتاب  – ٦

  .حقيقت
  
٧ -” Feminism,” The Great Soviet Encyclopedia, Volume 

١٩٨١ ,٢٧, p. ١٤٢. 
را در سه پاراگراف اينگونه تعريف » فمينيسم«دائره المعارف بزرگ شوروی  

  : ميکند  كه خالصه  اش از اين قرار است
فمينيسم، جنبش زنان برای بدست آوردن حقوق برابر با مردها در جامعه ی 

  پيدا شد ابتدا در آمريکای شمالی١٨در قرن ] فمينيسم]. [است[بورژوازی 
و بعد در فرانسه در طی انقالب ) ١٧٨٣- ١٧٧٥(در دوران جنگ استقالل 

به مسائل مبرم روز نمی پردازند و " سازمانهای فمينيست معموال.... فرانسه
  . فعاليت خود را به  رهائی زنان محدود ميکنند

در اين تعريف فمينيسم با فمينيسم ليبرالی اشتباه شده و حتی منشا آن را 
اول باری که مسئله فرودستی زنان به شکل مسله ی . ميده اندهم اشتباه فه

 در فکر و تئوری ارائه شد توسط  مری ولستنکرافت rights»  حقوق«
 Vindication of the Rights ofکتاب ( بود ١٧٩٢انگليسی در 

Women)  انحراف (در کمينترن فمينيسم به معنی جنبش زنان بورژوا
  .  ميشددرک ) بورژوائی در جنبش زنان

فدراسيون دمکراتيک بين المللی «همچنين اين حضرات دائره المعارف نويس 
مسائل «را چيزی غير از سازمانهای فمينيستی ميدانند چونکه » زنان

حزب توده و ساير . را مد نظر داشت يعنی دفاع از اردوگاه شوروی» عمومي
نامه های برادر عضو اين فدراسيون بودند و مثل طوطی بر" احزاب واقعا

  .بوروکراتهای زن ستيز مسکو را در نشريات زنان خود تکرار ميکردند
  
  جنبش مائوئيستی در فرانسه در اواخر دهه شصت و اوايل هفتاد ميالدی - ٨

نقش تعيين كننده ای در براه انداختن جنبش زنان و دفاع از حقوق 
  .همجنسگراها ايفا كرد

  
پنج «حت تأثير ره تاريخ خانواده ت بايد توجه داشت كه هنوز در آن دو-٩ 

تر از  طور مفصل  پدرساالر که در آنجا به خانواده شکل. موسی بود» کتاب
ترين نوع خانواده  جاهای ديگر تشريح شده بود، نه تنها به صورت قديمي

 اين – بعد از کنار گذاشتن چند همسری –پذيرفته شده بود، بلکه همچنين 
گوئی که خانواده . رژوائی کنونی يکی تلقی شده بودنوع خانواده، با خانواده بو

  .رکت تاريخی نشده استحابداً مشمول 
  

 برای آشنايی با برخی از اين انتقادات به مجموعه مقاالتی كه تحت -  ١٠
اين . گردآوردی شده رجوع كنيد» ريشه های ستم كشيدگی زنان«عنوان 

،در »سياليستي نشريه پژوهشهای سو-سامان نو«مجموعه مقاالت توسط 
شماره های مختلف ـ تجديد چاپ شده و در سايت اينترنتی اين نشريه قابل 

  . دسترس است
  

روابط عمده يا جوانب اساسی » ايدئولوژی آلماني« ماركس و انگلس در - ١١
توليد ابزار معيشت، توليد نيازهای : فعاليت اجتماعی را اينطور نام می برند

اين سه جنبه از فعاليت اجتماعی «از نظر آنان ). خانواده(جديد، توليد انسان 
را البته نبايد به صورت سه مرحله ی جدا از هم در نظر گرفت، بلكه آنها سه 

سه لحظه هستند كه از زمان پيدايش تاريخ و اولين انسان وجود ... جنبه 
و ادامه ميدهند » داشته اند و هنوز در تاريخ امروز خود را تحميل می كنند

د زندگی، هم توليد خود در جريان كار است و هم توليد زندگی تازه در تولي«
  ) انگليسی٤٨ ص –ايدئولوژی آلمانی . (».....جريان زائيدن

برای بحث بيشتر در اين زمينه می توانيد به مقاله رفيق امير حسن پور در 
اين مقاله در شماره . مورد واژه طبقه و رابطه بين دو نوع توليد رجوع كنيد

  .  قابل دسترس است- ١٣٨٦ بهمن - نشريه دانشجويی بذر ٢٤
  

در خانه «:  ترتيب و ترجمه دقيق جمله نقل شده انگلس از اينقرار است– ١٢
در حالی كه . كمونيستی، بيش تر و حتا همه ی زنان به يك تيره وابسته اند

ه بنيان مادی برتری زن رخ دادی است ك. مردان از تيره های مختلف ديگرند
بيش تر در زمانهای نخستينی پديد آمد و اين كشف باكوفن  سومين  خدمت 

من هم چنين می افزايم كه گزارش های جهان گردان و . بزرگ او است
 در زمينه كار -مبليغ های مذهبی درباره ی زنان در ميان وحشی ها و بربرها 

» .ی ندارد به هيچ روی با آن چه در باال گفته شد تضاد-طاقت فرسای آن ها 
 نشر ١٣٨٦برگردان خسرو پارسا، چاپ اول ويراست نوين . -منشا خانواده (

انگلس نكات فوق را در چارچوبه اثبات اينكه ) ٦٣ و ٦٢ديگر، صفحه های  
او در اين قسمت از كتابش بارها ازكلماتی . طرح می كندزن از آغاز برده نبود 

  .ستفاده می كندا» خانوار، خانه و خانه داری  كمونيستي«چون 
تا چه حد قابل » خانه و خانوار و خانه داري« اينكه مفاهيم امروزين چون 

اما كم نيستند چپهايی كه با . كاربست برای آن دوران است، قابل فكر است
تكيه به چنين عباراتی روابط خانوادگی در كمونهای اوليه را ايده آليزه می 

افكار سنتی، خانواده را اوج تعاون و كم نيستند  كسانی كه تحت تاثير . كنند
همبستگی ميان انسانها قلمداد كرده و حتی صحبت از خانواده كمونيستی 

اين چنين توسط نويسنده » خانه كمونيستي«اينكه عباراتی چون . می كنند
مقاله انتقادی مورد تكريم قرار می گيرد، بيان چنين تاثيرپذيريهای ايده 

  .آليستی است
  

اين امر اكنون . داری قادر است بر هر رابطه ای مهر كااليی كوبدسرمايه  –١٣
طی چند دهه اخير ما با گسترش پديده ای به . شامل مادريت نيز شده است

زنانی كه رحم خود را برای كاشت تخمك و . روبرو ايم»  رحم اجاره اي«نام 
از اجاره دادن رحم عليرغم اينكه در برخی . زايش فرزند، اجاره می دهند

 –كشورها به داليل اخالقی ممنوع اعالن شده، در مناطقی از كشور هند 
سرمايه داری اكنون اين .  رو به گسترش است-مانند احمد اباد و گوجرات 

ورده تا نرخ دستمزد زن برای حاملگی را محاسبه كند و بر  آتوانايی را بدست
. ينه ارزانتر استكه نيروی كار در اين زممراجعه كند مبنای سود به مناطقی 

 در ٢٠١٠در سال » واناناشيال سار«در اين ارتباط می توان به تحقيقات 
  . رجوع كرد» سروگيسي«ارتباط با پديده 

مفهوم سازی اجتماعی برای گذار به تجاری كردن رحم اجاره «او در زمينه 
او در تحقيقات خود شرح دقيقی از موقعيت . تحقيق می كند» ای در هند
نانی كه به اين كار روی می آورند، روابط حاكم ميان كلينيكها و طبقاتی ز

اين زنان، رابطه با همسران و فرزندانشان و رابطه زوج اجاره كننده با مادر 
رحم «. حبس اجباری اين زنان ارائه می دهداجباری و اصلی، و حتی تغذيه 

يتی و فشرده مناسباتی است كه بر پايه ستم طبقاتی، ستم جنس» اجاره اي
شكل گرفته ) ستم ملل امپرياليستی بر ملل كشورهای تحت سلطه(ستم ملی 

  . است
  

 دوره چها رجلدی بررسی تاريخ سرمايه داری در قرن نوزده و بيست اثر – ١٤
اريك هابسام، اطالعات جالبی در زمينه موقعيت زنان و تحوالتی كه در اين 

عصر «، »عصر انقالب«نامهای هر چهار جلد به . زمينه صورت گرفته، دربردارد
  . نده ابه فارسی برگردانده شد» عصر نهايتها«و» عصر امپراطوري» «سرمايه

  
کار خانگی مبنای مشترک سرمايه « برگرفته از مقاله ای به نام – ١٥ 

  .   درج شده در سايت آفتاب– ١٣٨٦ مرداد ١٣ -  »ساالری و مردساالري
قل شده از مركز پژوهشهای مجلس  ن–  خبرگزاری دانشجويان ايران - ١٦

درج شده در سايت .  می باشد١٣٨٥شورای اسالمی، اين آمار متعلق به سال 
  نت . اطالعات

  
 اين جمله برای نخستين بار توسط آنيسا آرماند و پس از پيروزی – ١٧

او از زنان بلشويكی بود كه به همراه . انقالب اكتبر در روسيه بيان شد
رهبری تحوالت  انقالبی در رابطه با زنان را در كشور الكساندرا كولنتای 

  . شوراها بر عهده داشت
  



     ١٩u 

  
  ٢٠٠٤- »اوتونومدیا: بروکلین«انتشارات 

با مکمل ی ه داري نظام سرما(بر جهان حاکم ی ظام اجتماعچرا ن
د يد و بازتولي توله زنان را يخشونت عل) اشی و برده داری فئودالی ها
ماجرا از چه قرار  ؟از داردينی ع اجتماعيرفتار شنن يه اکند و چرا بی م

  است؟
و » فرهنگ عقب مانده«جواب ها معموال در حول و حوش 

دور » يفئودالی جامعه ی ايبقا«ا يو » استثماری واکنش به فشارها«
خ يتاری دگيچيبه عمق و پ) ٭(ی چيا فدريلوي ساما جواب. زندی م

  . است
ی موشکافانه ی با بررس»  هياولبدن و انباشت : آدمخوار و ساحره«

 استعمار و ی،ه داريسرمای خياز تقاطع تاری ري نظکمر ي تصو،خيتار
 انيمموضوع بحث در ی تا مدت کتاب، .دهدی بدست می پدرساالر

ی کال بخصوص جنبش هايرادی اجتماعی ن جنبش هايفعال
 .ک بودين در جهان آکادميش منقديستامورد ن يو همچنی ستينيفم

به ی مهمی اصالحی ن کتاب تبصره ي، اآناناز ی برخی  به گفته
ی زنانی تزها . است»هيانباشت اول«ی نه يدر زمی ستيمارکسی ل هايتحل

که آثار ) ٣(ز يا مايو مار) ٢(مز يو سلما ج) ١(اروسا داال کوستا يچون مار
باشند، ی می ستينيجنبش فمی ک هايکالسی ک اکنون در زمره يهر 

پشت کتاب ی  هاه نامهيتوصاز ی کي. دهندی ل مياتشککتاب او ری ربنايز
ی گريخواند و دی م» ستياليست و پژوهشگر ضد امپرينيفعال فم«او را 

ق يار عميبسی خيل تاريتحلی با ارائه «: دهدی ح مينگونه توضيکتاب را ا
از تالش ی شکار ساحره بخشی دهد که کارزارهای نشان می چيفدر... 
بوده و در ظهور ت به آن يل جنسي تحمارگر وبدن کمنضبط کردن ی برا

کتاب «: ديگوی گر ميدی کيو )  ٤(» .داشتی نقش محوری ه داريسرما
 ضد ی،تواند هم زمان ضد استعماری زد که ميری را می جنبشی شالوده 

 )٥(» .باشدی ه داريو ضد سرمای پدرساالر
سم به يخ دوران گذار اروپا از فئوداليتار» آدمخوار و ساحره«کتاب 

ا نظام ي(ت زن يکه در موقعی ر و تحولييدگاه تغيرا از دی ه داريسرما
 بهی مرکزی ن ماجرا، نقشيو در اکند ی  رخ داد دنبال م)یپدرساالر
ن يکتاب ای خين سوال تاريمهمتر. دهدی م» شکار ساحره« ی کارزارها

اعدام ی زن به اتهام جادوگرچرا در آغاز عصر مدرن صدها هزار : است
ن يخونی هم زمان است با شروع جنگی ه داريند و چرا عروج سرماشد
  )٦ (.ه زنانيعل

ل شکل يتحمی ن است که کارزار شکار ساحره،  برايای چيجواب فدر
مقطع ی وی بررسی خيتاری صحنه . بر زنان بودی از پدرساالری ديجد
ر کارزار شکا. در اروپا است» يه داريسم به سرمايگذار از فئودال«ی زمان

 در ١٧ و ١٦در طول دو قرن ) گرفتی که عمدتا زنان را در بر م(ساحره 
ی دهقانی ام هايقی جه يآن در نتی سم و نظام اجتماعيفئودال. اوج بود

 ،تازه مولودی ه داري سرما. دضربه خورده بوی سائيو ضد کلی ضد فئودال
ی کارزارهای چيفدر. ت خود داشتيو تثبی از به حل بحران اجتماعين
ن يرا در اب زنان سرکش يو تاد» فرقه ها«و سرکوب » ولگردان«ه ينبت

  .دهدی چارچوب قرار م
ن سو ي به ا١٩٦٠ی دهه ی خيتاری منابع کتاب عبارتند از پژوهش ها

ی ، پژوهش ها»يه داريسم به سرماي از فئودالگذار«در مورد دوران 
در ی الرگاه نظام پدرساين سو در مورد جاي به ا١٩٧٠ی دهه ی ستينيفم

ی نه يدر زمگذشته ی که در دو دهه ی مونوگراف هائه، و يانباشت سرما
قرون وسطا و اوائل عصر ی و شهری روستائی هادحضور زنان در اقتصا

در مورد شکار را ی عين اسناد وسيهمچنی و. د شده استيتولمدرن اروپا 
ی ررسبب ير کارائيماقبل استعمار و جزای کايزنان در آمری ساحره و زندگ

ه در فاصله يجريس و پژوهش در نيتدرخودش، ی و به گفته . کرده است
پول ی ن الملليتوسعه صندوق بی ها که طرحی زمان (١٩٨٦ تا ١٩٨٤ی 

ی جنبش هابا ی و آشنائ) ر و رو کرديساختار آن کشور را زی و بانک جهان
ی قاومت ممی  جمعمنابع زراعتن ها و يزمزنان که در مقابل غصب 

   .نگارش کتاب بوده استدر ی  کمک بزرگکردند،
در چند قرن ، اشکال ستم و مقاومت زنان ی چين کتاب فدريادر 

ناشناخته ی اريبر بسکه ی خيتار. کندی می  را بررس١٧ تا ١٣متالطم 

و ی ريخ شکل گيه به متن تاريموضوع ستم بر زن را از حاشی و. است
ی از آن می رهائی ان به متن مبارزه بريو همچنی ه داريحرکت سرما

ه يند تولد سرمايرآفم که يشوی  کتاب متوجه مني اخواندنبا . آورد
ند شکل يطبقه کارگر، فرآی ريو شکل گی از بطن نظام فئودالی دار
ن يای موتور محرکه .  بودزي نديجدی تيجنسی ک رابطه ی يريگ

 که بودی ه داريسرمای کار برای روين نيد، تاميجدی تيجنسی رابطه 
ی طبقاتی افته تر از نظام هايک تر و سازمان يستماتيم بر زن را سست

  .ن کرديشيپ
 تا قرن ٩از قرن . اروپا روابط سرواژ حاکم بودی فئودالی در جامعه 

 «. ) ١٩٥٦:٦٣ ,Pirenne( دهقان مترادف بود با سرف ی الدي م١١
 .ندارباب بودی خودش و اموالش دارائ.  سرف وابسته به ارباب بود...

ن يمهمتر. ... حاکم بود اتشيبر هر جنبه از حی ربابامالک اقانون 
 خادم -اربابی  در رابطه )یسه با برده گيدر مقا(که سرواژ ی رييتغ

. داشتی د دسترسيما به ابزار تولين بود که سرف مستقيبوجود آورد ا
قطعه ... داد ی ن ارباب انجام ميزمی د رويکه بای کاری در ازا... 
قطعه کرد و ی ن ميشت خانوار را تاميکه مع کردی افت ميدر. ..ی نيزم
» ١٩٢٧:١٣٤ Boissonnade.. (ديرسی به فرزندانش به ارث من يزم
  ) ٢٤ص (

ن معموال به مرد يت فرودست مردان را  داشتند و زميزنان موقع
ی زنان در دفاتر امالک اربابی ل اسامين دلياحتماال به هم. شدی داده م

ی از قانون ملک اربابی ل تخطيکه به دلی بجز زمانار کم است يبس
ش از آن که تحت اقتدار يسرواژ زنان بی در زندگ. شدندی محاکمه م

ی نيرف از زمزن و مرد س. ارباب بودندی مردان خانواده باشند، برده 
در . بردندی ک اندازه بهره ميکرد، به ی که آنان را وابسته به ارباب م

نان کمتر به مردان ي ای،ه داريدوران سرما» آزاد«سه با زنان يمقا
ی اديز زيتمای و روحی  اجتماعی،خانواده وابسته بودند و به لحاظ بدن

ت يدر انگلستان، شراکت همسر در مالک«) ٢٥ص . (با مردان نداشتند
کردند مرد ی ازدواج می زن و مردی وقت"ن آنقدر روشن بود که يبر زم

داد و دوباره آن را تحت نام ی پس من را يبه ارباب رجوع کرده و زم
مضافا، از . ١٥٥:١٩٨٩b Hanawalt)." (کردی افت ميخود و زنش در

  ]مصرف خانواری د برايتول[ی شتين سرواژ معيزمی آنجا که کار بر رو
ز تر از يض آميدر آن کمرنگ تر و کم تبعی م کار جنسيبود، تقس

  )٢٥ص (» . ...بودی ه داري سرمام کار در زراعتيتقس
خ ياز تاری فقط بخشستم بر سرف ها کند که ی د ميتاکی چيفدر

مکرر پنهان و آشکار، سازمان ی ان هايگر، و مهمتر، طغيبخش د. است
مقاومت و . بودی ن نظم فئوداليه ايعلآنان ی افته يافته و سازمان ين

 به اشکال گوناگون ١٥ و ١٤ و ١٣ی ن روابط در قرن هايه ايشورش عل
ی گاريه بيمقاومت سرف ها علآن ی ن جنبه يمهمتره ان داشت کيجر
و ی در روابط فئودالی اديرات زيين دوران تغيدر هم. ن ارباب بوديزم بر

به ی چيفدر. مهاجرت به شهرها شروع شد. ت دهقانان رخ داديموقع
 به بعد زنان در راس حرکت به ١٣از قرن «سد، ينوی لتون مينقل از ه

  بدن و انباشت اولیه:  ساحرهآدمخوار و    معرفی کتاب

 



   t ٢٠   
. دادندی ل مين را تشکين شمار مهاجريشتريبشهرها قرار داشتند و ی سو
)Hilton ٣١ص (» ) ١٩٨٥:٢١٢(  

که يبطور.  مردان کمتر شدازت زنان يتبع اما. شهر زنان را آزاد نکرد
ی در شهرها. کنند و سرپرست خانواده باشندی توانستند تنها زندگی م

مع  شی، آهنگری، نانوائی،قرون وسطا زنان در مشاغل گوناگون مانند قصاب
  .کردندی کار مره يو غی  کاله دوزی،ساز

) (Shahar ٢٠٠-١٩٨٣:١٨٩/King ی  و در فاصله ٦٧-١٩٩١:٦٤
در ). ٣١ص . (ر بودندي شغل درگ٢٠٠ زنان فرانکفورت در ١٤ و ١٣قرن 

آن ها ی  تا٧٢زنان در موجود بود که اصناف ی ه ي اتحاد٨٥ انگلستان
هم ی آموزش و پزشک ی زنان وارد عرصه ١٤در قرن . ت داشتنديعضو

 شد، فقط زنان قابله آن را ابداعن يعمل سزاری  وقت١٣در قرن . شدند
  )٣١ص . (٧١-٣٧٠ :١٩٩٦ Optiz)( .دادندی انجام م

ی  مذهب–ی اسيسی رهبری که دارای دهقانی  جنبش ها١٤در قرن 
صدها هزار تن در آن ها متشکل . دنديبودند سراسر قاره اروپا را در نورد

در آن ی عيمه برده در شمار وسينی ت هايز بعنوان رعيزنان نبودند و 
را ی فئودال» يقرار داد اجتماع«ن شورش ها نه تنها يا. کردندی شرکت م

ی ز درهم ميگر را نيدی ن ها و قواعد اجتماعيزدند بلکه آئی بهم م
ک شکل از جنبش يبطور مثال، . از آن ها بودی کيت زنان يموقع. ختندير

ا ي» مرتد«اجتماعات ی ريشکل گی سائي ضد کل-يالضد فئودی ها
سا زنان يد، در کليگوی نو وولپه ميوآچياز قول جی چيفدر. بود» يرافض«
 و از چنان داشتندن حقوق برابر با مردان يچ بودند اما در جنبش مرتديه

گر يدی چ کجايکه در هبرخوردار بودند ی و تحرک اجتماعی زندگ
  )٣٨ص ) (١٩٧١:٢٠ Volpe.( شان ممکن نبوديبرا

چند قرن ی  طی،ه داريسم به سرماياروپا از فئودالی گذار جامعه 
از روستا به ی تيبزرگ جمعی های  جابجائی،دهقانی پرتالطم با شورش ها

ن ياز ای فقط گوشه هائی چي فدر.رقم خوردر يو مرگ و می شهر، گرسنگ
د که پاره يتوان دی ن مختصر ميخ را شرح داده است اما در هميفصل تار

را در ی ميعظی چه انرژی فئودالی و فکری اجتماعی رهايشدن زنج
کند آن تکان ی که انسان تصور می  به گونه ا-- دگان بوجود آورد يستمد

ره ی ه داريسرمای بجز توسعه ی گريتوانست بر تحول دی بزرگ می ها
 گردد و ما دری مرتبا به آن باز می چيست که فدريشه اين انديا. ديبگشا

  .م کرديسطور بعد به آن اشاره خواه
ی ريو شکل گی د با نابود شدن اجتماعات دهقانانيگوی می چيفدر

ش از گذشته استقالل خود را از يبی زنان به لحاظ اقتصادی جوامع صنعت
و ی عمومی ن هايکسان به زميمرد و زن » سرواژ«در دوران . کف دادند

که نظام يهنگام. شتنددای شتيد معيو امکان تولی جنگل ها دست رس
ی شد مرد دهقان طرف معامله ی تيل به نظام ارباب و رعيتبد» سرواژ«

شت يمعی د برايمبادله از تولی د برايجدا شدن تول. ن دار شديارباب زم
و زراعت ی کار خانگ. د کرديرا تشدی تيم کار جنسي تقسی،در کشاورز

را از دست داد و فروش ارج و منزلت خود ی د برايدر مقابل تولی شتيمع
ی و نابود» يحصار کش«ی با کارزارها. س بالمنازع خانه شديمرد رئ

از ی  زنان بخش بزرگی،صنعتی شهرهای ريو شکل گی اجتماعات دهقان
ن مردان بودند که وارد يرا در ابتدا ايدادند زی ل ميرا تشک» ولگردها«

 .شدندی می مشاغل صنعت
 در اروپا شکل ١٨تا قرن " آزاد"ی بازار کار مزد«: سدينوی می و

از کارگران ی ، فقط بخش محدودنکه شکل گرفتينگرفت و حتا بعد از ا
مبارزات حاد ی جه يشدند که آنهم در نتی دقراردای ار مزدر کيدرگ

ن ي معذالک ا.دادندی ل ميت آنان را مردان بالغ تشکيبدست آمد و اکثر
ی روي بحران ن بروزعثاء نبود بايقابل احی ت که سرواژ و برده داريواقع
 در اروپا ١٧تا قرن اما قرون وسطا بود ی که مشخصه ی شد؛ بحرانکار 

کار را به ی رويد ني بازتول،ل شدت استثمارين بحران بدليا. فتايتداوم 
 که هنوز --ن تضاد يا) د کوکيويآندره گونتر فرانک و د. (مخاطره افکند

ز هر جا در ش اي ب–است ی ه داريسرمای از مشخصات توسعه 
پس از فتح ی  در دهه ها.به بار آوردی  نابودکايآمری  قاره عمراتتمس

و ی ماريکار، بی جه يآن در نتی ت بوميکا،  دو سوم جمعيآمری قاره 
کار ی روين بحران در مرکز تجارت برده و استثمار نيا .ن رفتيه از بيتنب

زند که بعد از ی ن ميد استانارد تخميوي د)٦٦ص (» .  ... برده قرار داشت
 درصد ٩٥کا که يان آمريون نفر از بوميلي م٧٥کا، يآمری فتح قاره 

 .ن رفتنديدادند از بی ل ميت آن را تشکيجمع
ی  حمله مهای غله و نانوائی ه انبارهامردم گرسنه ب ١٧ و ١٦در قرن  

نکه يعالوه بر ا. ز بوجودآمديت نيهم زمان بحران جمع) ٨٠ص  (کردند

ه يت اروپا را محو کرده بود، رشد سرماياز جمعی رگطاعون بخش بز
نجاست يا. کار بوجود آورده بودی رويش نيافزای برای فشار بزرگی دار
ی توسعه ی برای ن کننده ايينقش تع» رحم «ی،چي به قول فدرکه

ی چيکار، فدری رويخ بحران نيتاری با بررس .کندی دا ميپی ه داريسرما
ی ريشکل گی خيبستر تار« : ن مسئلهيمرسد که هی جه مين نتيبه ا
ه يسم به سرمايگذار از فئودالی د در دوره يبازتولخ يتارخ زنان و يتار
ی ت اجتماعيدر موقعی ه داريکه ظهور سرمای راتييرا تغياست؛ زی دار

 در –کا يو در اروپا و آمری  بخصوص در سطح پرولتر–زن بوجود آورد 
د يز اشکال جديمنابع کار و نی ر جستجو براياول تحت تاثی درجه 

  )٦٦ص (» .م آن بوديکار و تقسی رويدن به نينظم بخش
ی گر از آنان نقل ميبا رجوع به مستندات پژوهشگران دی چيفدر

سم در اوج بود، در يکه مرکانتالی ، در دوره ا١٧کند که در اواخر قرن 
 .ت غلبه داشتيش جمعيافزای برای وانه واريل ديکشورها تمای همه 

از انسان شکل گرفت که به انسان به ی دي، مفهوم جدآنو همراه با 
ی د کننده يا توليدولت، به صورت کارگر ی برای صورت مواد خام

 نقل شده در -١٩٦٥: و اسپنگلر ١٩٦٦: از هکشر(ست ينگری کارگر م
را ی ه داريد مثل سرماياست توليوضع شد که سی نيقوان) . ٨٨ص 

خانواده . شدی ه ميگرفت و تجرد تنبی ش مازدواج پادا. دادی شکل م
ت يکار اهمی رويد نيت و بازتوليدر انتقال مالکی ديبه عنوان نهاد کل

ش نژاد يافزای برا«لوتر رهبر پروتستان ها اعالم کرد، زن . افتی ينينو
ی ازيامتی هم داشته باشند دارای آنان هر ضعف... انسان الزم است 

ی آنان رحم دارند که م: کندی ل مشان را ابطايهستند که ضعف ها
 ١٧ و ١٦از اقتصاددان قرن ی چيفدر) ٨٧ص (» .د مثل کنديتواند تول

ک شهر وابسته به مساحت ی يکند که، بزرگی نقل م» بوتروی ووانيج«
ن آن يبلکه منحصرا وابسته به شمار ساکن. ستيش نيوارهايدط يمحا ي

  ). ٨٧ص . (است
نفوس و نظارت دولت بر ی ريمارگن دوره آيد، در ايگوی می چيفدر

اما . شودی آغاز می خانوادگی د مثل و زندگي تولی،رفتار جنس
ی ک جنگ واقعيش نفوس، آغاز يافزای  دولت برا عملن ابتکاريمهمتر

ه زنان است که بوضوح هدفش خارج کردن کنترل بدن زن از يعل
 ق کارزار شکار ساحرهين جنگ در درجه اول از طريا: استی دست و

الت يد مثل و هر گونه تمايش برده شد که هر شکل از کنترل توليپ
ی دانست و زنان را متهم به قربانی طان مير مولد را کار شيغی جنس

ف ين جنگ شامل بازتعرياما ا. کردی طان ميکردن بچه ها در بارگاه ش
 به بعد، در همان ١٦از اواسط قرن . د مثل هم بوديجرائم مربوط به تول

قا يشان از آفری انسانی ن محموله يبا اولی پرتقالی های کشتزمان که 
ه ياشد مجازات را علی اروپائی گشتند، تمام حکومت های باز م
ص . (بردندی  بکار می،ن و طفل کشي سقط جنی،از بارداری ريجلوگ
 در ١٥٥٦در سال . دن زنان حامله ابداع شديد پائيجدی شکل ها). ٨٨

ی می سير زن حامله را موظف به نام نووضع شد که هی فرانسه قانون
. مرد مجازات مادر مرگ بودی د ميکرد و اگر بچه قبل از غسل تعم

ی  شبکه .کردی نمی ا نه فرقير مادر بود ين مرگ تقصيحال ا
 و محروم کردنشان از هر نوع  مجردافتن مادراني مخصوصی جاسوس

ی درانن مايحتا سر پناه دادن به چن.  درست شدی،ت اجتماعيحما
  )٨٨ ص - ١٩٨٣: و اوزمنت١٩٩٣:زنريبه نقل از وا. (جرم محسوب شد

ا جاسوس يدر فرانسه و آلمان، دولت قابله ها را مجبور کرد که 
ه تولدها را گزارش يد کليآنان با. کار شونديا از کار بيدولت شوند و 

ی ا ميازدواج بدنی مان رسميکه خارج از پی داده و پدران کودکان
زن ی کم کم قابله ها. را گزارش کنند) اصطالح حرام زاده هابه (آمدند 

افت يتسلط ی ن اصل پزشکيو ا. مرد دادندی خود را به دکترهای جا
ات مادر مرجح شمرده يات طفل  بر حي حی،ط اضطراريکه در شرا

ی اعدام می  در اروپا زنان به اتهام طفل کش١٨حتا تا اواخر قرن .شود
« : کند کهی سه ميرا با قرون وسطا مقات ين وضعيای چيفدر. شدند

کردند و کنترل ی استفاده می ريزنان از اشکال گوناگون جلوگ
ه ياما با ظهور سرما. داشتندش يخود مثل يتولی بر پروسه ی بالمنازع

شد که توسط مرد و دولت ی ل به قلمرو عموميرحم آن ها تبدی دار
ی ه داريباشت سرماما در خدمت انيد مثل مستقيشد و تولی کنترل م

  )٨٩ص (» .قرار گرفت
 ی،ه داريق تر منطق انباشت سرمايعمی افشای برای چيفدر

ی سه ميکا مقايآمری پالنتاژهای را با زن برده ی سرنوشت زن اروپائ
البته او . بود اربابانی کار برده برای رويد نيکند که نقش شان تول



     ٢١u 
را زن ي است زتيمحدودی دارای سه اين مقايکند که چنی اضافه م

عا ي وسالبته زنان پرولتر(گرفت ی قرار نمی علنا مورد تجاوز جنسی اروپائ
و فرزندانش ) شدندی مهم ه يآن تنبی را و بگرفتندی مورد تجاوز قرار م

ط يد، شرايگوی می اما به درست. شدی د و فروش نميدر بازار برده ها خر
ی آشکار مان تر يعررا  یه داريمنطق انباشت سرماپالنتاژها ی زنان برده 

ن دو، در هر دو حالت بدن زن يان ايم ميعظی رغم تفاوت هايو عل. کند
کار شد و با آن به عنوان ی رويد کارگر و گسترش نيل به ابزار بازتوليتبد
که طبق ضرباهنگ خارج از کنترل زن کار ی عيطبی ن جوجه کشيماش

  )٩١ص . (کند، رفتار شدی م
  آدمخوار و ساحره

ی ز دنبال ميگر را نيدی دو مشغله ی چين کتاب، فدريارش ادر نگ
و در ی ستينياز نقطه نظر فمی ه داريسرمای توسعه ی نيکم، بازبي: کند

د، يگوی م. »خ طبقهيتار«از » خ زنانيتار«ز از جدا کردن يهمان حال پره
ر اقتباس شده، بازتاب يام شکسپيلي وTempest» تندباد«نام کتاب که از 

ات مبارزات ضد يا آدمخوار، که هنوز در ادبيبان يکال: استی گگانين يا
ساحره . استيپرولتاری نده يب پژواک دارد، نمايجزائر کارائی استعمار

با جرات که تنها ی کافر، شفا بخش، زن نافرمان است؛ زنی نده ينما
ام يزد و الهام بخش قيری ارباب زهر می که در غذای کند، زنی می زندگ

. ه استيو در حاشی ت فرعين شخصيا» تندباد«اما، در . شودی بردگان م
: ديگوی می چيفدر. در متن قرار داردی چيحال آنکه، در کتاب فدر

" طبقه"و " تيجنس"ی دهم به گذشتن از دوگانگی که من ارائه می ليتحل«
ل به حامل يتبدی ت جنسي هوی،ه داريسرمای در جامعه . کندی کمک م

ناب ی ت فرهنگيک واقعيد يت را نباي پس جنسشده است؛ی ژه ايکار و
ص (» .ستينگری ات روابط طبقاتيد به آن به مثابه خصوصيبلکه، با. ديد

١٤  (  
از گسترش ی ديسنده، آغاز دور جديگر کتاب، به قول نويمحرک د

است که ی ده هائي پدی ی و بازگشت جهانی ه داريروابط سرمای ی جهان
ن يزمی از جمله، مصادره . اندی ه داريش سرمايدايعموما مختص دوران پ

و ی نوائيبی سابقه ی و رشد بی کشاورزی د کننده يون ها توليليمی ها
  )١١ص . (سرکوب کارگران

 ی،ارتباطات تنگاتنگ پدرساالری افتن و ارائه يواقعا در ی چيفدر
ن کتاب در هم يای جای ر است و در جايگی سم پياليو امپری ه داريسرما

  .دهدی ده را نشان ميپوسی ن روابط اجتماعيای ريخ شکل گيتاری دگيتن
  تزھای کتاب و مشاھدات انتقادی بھ مارکس

ا و يد پرولتاري که کارزار شکار ساحره، در تولکندی د ميتاکی چيفدر
د دهقانان اروپا، يبود که خلع ی مدرن به همان اندازه اساسی ه داريسرما

قا و ي و تجارت برده در آفرکايدر آمری ن استعماريخونی و کارزارها
شکار ی کارزارها(ی خيسود تارين اپيای جاکند که ی مخاطرنشان 

  .استی مارکس خال» هيانباشت اول«مبحث در ) ساحره
د يخلع ی ه يرا عمدتا از زاو» هيانباشت اول«د، مارکس يگوی می و

و شکل ) ديد کنندگان از ابزار توليجدا کردن تول(خشونت بار دهقانان 
ان يدهد و فتح مستعمرات و برده کردن بومی شرح م» آزاد«کارگر ی ريگ

اما «. شماردی  لحظات مهم آن م را ازقا در معادن و پالنتاژهايکا و آفريآمر
ی نه يدر زمی ه داريکه سرمای قيبه تحوالت عمی چ اشاره ايدر اثر او ه

تا در ح. کندی زن بوجود آورد نمی ت اجتماعيکار و موقعی رويد نيبازتول
به کارزار بزرگ شکار ساحره که ی ه، مارکس اشاره ايل از انباشت اوليتحل

ی دولتترور ن کارزار يکه ايکند در حالی  رخ داد نم١٧ و ١٦ی در قرن ها
که ی ن هائيل اخراج آنان از زميدر شکست دهقانان و تسهی نقش مرکز

  )٦٣ص (» .شد داشتی می بهره برداری اشتراک
ز خوبست يگر قبل از هر چينتقاد و انتقادات دن ايدر جواب به ا

کردند و ی ه گذاريک علم را پايم که مارکس و انگلس صرفا يکنی ادآوري
انباشت «فصل بعالوه، . ق آن را نداشتندياز دقای اريفرصت بسط بس

ار مختصر است و به يتال بسيجلد اول کاپی مارکس در انتها» هياول
 کند کهی بحث ممارکس . پردازدی مورد بحث نمی ندهايل به فرآيتفص

» انباشت«از ی ازمند شکل خاصي نی،ه داريسم به سرمايگذار از فئودال
تفاوت ی ه داريسرماانباشت » معمول« که با شکل کار و ثروت بودی روين

دهقانان و کندن آنان از ی عمومی ن هايز زميمثال، غصب قهرآم. داشت
کار ی برای صنعتی شهرهای  سوشت شان و راندن آنان بهيد معيابزار تول

ن نوع يمارکس ا. ق غارت مستعمراتيا انباشت ثروت از طري .یمزد

ی بعدی ه در دورهايد، سرمايگوی داند و می م» هياول«انباشت را 
ه يگسترش روابط سرماق يخود، صرفا از طری ابنده يگردش توسعه 

  .کندی انباشت می استثمار کارگر مزدو ی دار
شکار ی دهد، کارزارهای در کتاب نشان می چيهمانطور که فدر

ی ديجدی م روابط پدرساالريدن و تحکياز انتظام بخشی  بخشساحره
 مارکس و انگلس موضع .ل کردي تحم جامعهبری ه داريبود که سرما

ان مرد يپدر ساالر داشته و حتا در روابط می در مورد خانواده ی حيصر
. خوانندی مرد می ايتار زن را پرولی،کارگری و زن در خانواده 

ست يفست کمونيدر مانی بجز اشاره ا«د، مارکس يگوی می چيفدر
ی وارث برای د کننده يتولی بورژوائی نکه زن در خانواده يبر ای مبن

کند که ی ت اشاره نمين واقعيت خانواده است؛ هرگز به ايانتقال مالک
او . شدز مقاومت بايو نی بهره کشی ک عرصه يتواند ی د مثل ميتول

ن يد مثل سر باز زنند و ايتوانند از تولی هرگز تصور نکرد که زنان م
  ».باشدی از مبارزه طبقاتی تواند بخشی سر باز زدن م

د ين مسئله که تولين درست است که مارکس و انگلس به ايبله ا
ن يستم گرانه الجرم به مقاومت در ای مثل در چارچوب روابط اجتماع

ک ساحت مقاومت زنان ياختند و آن را بعنوان دهد نپردی عرصه پا م
ن کتاب يدر ای چيم، فدريهمانطور که در باال گفت. نکردندی شناسائ
م يو تحکی ه داريسم به سرمايدهد که در عصر گذار از فئودالی نشان م

ز يامروز ن. کردندی د مثل مقاومت مي زنان در مقابل تولی،ه داريسرما
ی ن و دسترسيحق سقط جنی رزه برابه اشکال گوناگون منجمله مبا

ن از مبارزات مهم زنان يکنند و ای ن عرصه، مقاومت ميبه آن در ا
گاه يمارکس و انگلس بطور مفصل به جاز درست است که ين نيا .است
در ) کاری روينی د کننده ينقش زن بعنوان تول(ی تيم کار جنسيتقس

ن ي پردازش اکيتئوری ه ي اما پا.نپرداختندی ه داريانباشت سرما
ی ه تئورين پايست ها نه تنها بر اينکه مارکسيا. مسئله را گذاشتند

را بسط و توسعه ندادند بلکه آن ها را دفن هم کردند، ی ستيکمونی ها
است که ی را رواج دادند انتقادی ش مادريمنحط کی ه هايو حتا نظر

  .  نه به آنانکردی ستيد به جنبش کمونيبا
ی بوضوح م» يآلمانی دئولوژيا«مانند ی مارکس و انگلس در اثر

د يبازتولجوانب مختلف دارد که ی بشری جامعه د يبازتولند که يگو
د ها ين بازتوليو ا. ن آن هاستيد نسل از مهمتريو بازتولی مادی ازهاين

و فرهنگ ی نيمعی  اجتماع-يروابط اقتصادی همواره در چارچوبه 
قت را ين حقي مارکس ا.شودی شکل گرفته توسط آن روابط انجام م

 ی،برده دار[ از هر شکلش ی ت خصوصيکند که در مالکی روشن م
خانواده حداقل به شکل ی اعضای بردگ] استی ه داريو سرمای فئودال

» .کندی می س خانواده از آن ها بهره کشيرا رئيز«وجود دارد ی حيتلو
. )ز فوگليلی نوشته . ٥فصل . سم و ستم بر زنينقل شده در مارکس(

در ی ف روابط داخليدر تعر» يآلمانی دئولوژيا«مارکس و انگلس در 
ن ياول«ند، يگوی استفاده کرده و م» نهفتهی بردگ«ی خانواده از واژه 

» .خانواده نهفته استی خام، در بردگبه صورت ت، هر چند يشکل مالک
  )٤٦ ص ٥مارکس و انگلس آثار منتخب جلد (

ی م ميخالصه کناين زمينه در را ی فدريچی م تزهاياگر بخواه
ی ايپرولتاری طبقه : اول. گذاردی جلو مرا چهار تز توان گفت که 

د دهقانان اروپا از ابزار معاش، برده کردن يق خلع يفقط از طری جهان
: دوم. امديآن، بوجود نی قا در معادن و پالنتاژهايکا و آفريان آمريبوم

ن کار و يک ماشيه ل آن بي و تبد»بدن«ر يين پروسه مستلزم تغيا
ه صرفا يانباشت اول: سوم. کار بودی رويد نين بازتوليل زن به ماشيتبد

بلکه انباشت انشقاق در بدنه . ه نبوديتمرکز کارگر قابل استثمار و سرما
جاد سلسله مراتب در درون بدنه يز بود که منجر به ايطبقه کارگر نی 
ی کارگر اروپائ(نژاد ت و يه جنسيبر پای سلسله مراتب: ن طبقه شديای 

م يتوانی ن ما نميبنابرا.  و سن)یو کارگر جهان سومی کائيو آمر
که هم جنس مونث دارد و هم (د کارگر يه را صرفا توليانباشت سرما
ک يرا به عنوان ی ه داريتوان سرمای  نم:چهارم. ميبدان) جنس مذکر

 تر و رحمانهياشکال بی ه داريرمارا سيزد يدی خيشرفت تاريپی لحظه 
  .د کرده استيرا تولی ع تريشن

د که يگوی م» هيانباشت اول«در مورد ی گريدی نکته ی چيفدر
هنوز » هيانباشت اول«ن ينکه، ايا. اول اوستی قابل توجه تر از نکته 

ون زن جوان يليک مي در عرض چند سال ١٩٩٠در دهه ! ادامه دارد
ی ارگاه هال به کارگر کيتخت بنگالدش تبديدر داکا پای روستائ

  . شدندی ديتول



   t ٢٢   
ر ي بطور غی،د مثل و کار خانگيتولی نه يت زن در زمينکه فعاليا
رون از يدر ب(ی ه داريد و فروش بازار سرمايم و خارج از روابط خريمستق

 درست وی  مشاهده اشودی تصاحب می ه داريتوسط سرما) روابط ارزش
ا يمار .تر شودشيبی پژوهش های ه يد کارپاياست که بای ل معتبريتحل
ی پدرساالر« در کتاب خود تحت عنوان )یست آلمانينيپژوهشگر فم(ز يما

ن امروز، انباشت يدهد که تا همی نشان م» ياس جهانيو انباشت در مق
ن کردن دهقانان يزمی  بزنان وی ه وابسته به کار پرداخت نشده يسرما

ست که ين رابطه، ارزش اضافه نيد در ايگوی ز ميما. جهان سوم است
د کننده استخراج ياز تولی زندگی ه ياولی ازهايشود بلکه نی استخراج م

پنهان ی شه بخشين روند همي اهکند کی د ميتاکی به درستی و. شودی م
  . بوده استی ه دارياز سوخت و ساز سرما

شناخت از د خاطرنشان کرد که يبااما . ار مهم استيز بسيمای نکته 
ه يان سرمايمی مائوتسه دون رابطه . ستين ین کارکرد، موضوع تازه ايا

د يدن اضافه كار  تولين مکيو همچنی بر استثمار کار مزدی متکی دار
  .خواندی مه فئوداليرا نظام ن» ر کارگريغ«کنندگان 

ن حال رشد يدر عی ه داري رشد سرمانکهيدر مورد ای چيبحث فدر
از انشقاق طبقه کارگر بوده و طبقه کارگر فارغ ی انشقاق در بدنه 

ی از شکاف های تيشکاف جنس. امد درست استيبوجود نی تيجنس
تواند ی نمی ه داريبدون اتکاء بر آن سرماار مهم است که يبسی اجتماع

» منضبط کردن«ان يمی چيفدراس يق)  ٧. (بطور سودآور انباشت کند
در ی  و.کامال بجاستی اسي قی،ه داريبدن کارگر و رحم زن توسط سرما

روابط ی ه داريدهد که سرمای ارائه می خي اسناد و شواهد تارکتاب خود
افته تر از اعصار يار سازمان يل کرد که بسيرا  تحمی نينوی پدرساالر

  .کار کردی روينی د کننده ين توليل به ماشين زن را تبديشيپ
سم به يند گذار از فئوداليدر مورد فرآی چيفدری ل هايتحلی برخ

 ق از بحرانيدقی ريتصوی ضمن ارائه ی و. تکجانبه اسی يه داريسرما
جواب اربابان فئودال و اشراف تاجر و «: ديگوی اروپا می نظام فئودال

ت تا يصد ساله که در نهای اجتماعی ن برخوردهايشان و پاپ ها به ايکش
ت ي واقعنينجا او بر اياما در ا» .بودی ه داريبن قدرتشان را لرزاند، سرما

ی و طبقه ی ه داريسرمای روابط اقتصادندد که بی چشم فرو می خيتار
طبقه ی بورژواز. رون آمدنديبی جامعه فئودالی تضادهااز بطن ه دار يسرما

وابسته به استثمار بود که بر خالف فئودال ی ديجدی استثمارکننده ی 
ن يبه زمی د و بدون وابستگين و ابزار توليکارگر بدون زم(» آزاد«کارگر 

نکه ين طبقه بدون اياما ا. کردی غلبه بر جامعه تکاپو می  بود و برا)یارباب
ه يبه اشکال گوناگون علدهقان ی توده های عنيسم يفئودالی ان اصليقربان

ام يل به قياز اروپا تبدی که در نقاطی مبارزه ا(سم مبارزه کنند يفئودال
خود را در ی رد و نظام اقتصاديتوانست قدرت را بگی نم) ن شديخونی ها

  . ر جامعه بگستراندسراس
» ضد انقالب«را حاکم شدن ی ه داريحاکم شدن سرمای چيفدر

ی کسرين معنا که طبقات حاکم، يبه ا). ٢٢-٢١ص (کند ی می ابيارز
ت ين واقعياما ا. د ساختار کردند و در قدرت ماندندياصالحات و تجد

ب يقر. داشتی طوالنی خيند تاريخود فرآی ه داريحاکم شدن سرما. ندارد
 –بر اروپا غلبه کرد ی ه داريد تا باالخره سرماي سال طول کش٣٠٠ به

سم و يفئودالی ايو سپس احی ه داريسرمای روزي پکه بای  سال٣٠٠
همانطور که ی چيفدر. رقم خوردی ه داريسرمای نهائی روزيباالخره پ

داند؛ جا به جا به شورش ی می کيبا يه دار را تقريطبقات فئودال و سرما
ن دو يان ايد و تفاوت ميگوی م» يمبارزات پرولتر«ز يرا نی ندهقای ها

  .کندی طبقه را مخدوش م
ما ی ه داريخ تولد سرماياز فصول هولناک تاری کيبا نگاشتن ی چيفدر

که از سر ی در حالی ه داريسرما« اندازد کهی مارکس می اد گفته يرا به 
ن يبا ا. ».دد متولد شيچکی ش و از تمام منافذش خون و چرک ميتا پا

را به چالش گرفت، ی ماركس در عين اينكه نظام سرمايه داروصف، 
ی اجتماعی ک از نظام هايچ يرا هی ائين پويا. ديز ديآن را نی پويائ

ی اجتماعی ک از نظام هايچ ينکه، هين نداشتند و مهمتر از آن ايشيپ
ز بای ستيکمونی ک جامعه يگذار بشر به ی نگونه جاده را براين ايشيپ

   . نديبی  متناقض را نمشين پويای چيفدر. نکرده بود
تنها راه ممکن ی ه داريرشد سرما« نکه، يدر مورد ای چيفدری ه ينظر

ار جسورانه و ضد تفکر يبس» سم نبوديبه بحران فئودال جواب در
ل ياما دال. ز و آموزنده استيک آميار تحرين نظر بسيانه و از ايقدرگرا

ی ن کتاب ارائه نمي حداقل در ا–دهد ی  ارائه نمهين نظريای برای اديز
در سراسر اروپا شورش ها و « : ن کهيکند به ای و فقط اکتفا م. دهد

سم براه افتاده بود که يه فئوداليگرا علی اشتراکی اجتماعی جنبش ها
و ی اجتماعی ه برابريگرا بر پای ن تساوينوی ک جامعه ی يوعده 

ی وی  به گفته ».در هم شکسته شدندن ها ياما ا. دادی تعاون را م
در آلمان بود که در » يجنگ دهقان«ن جنبش ها يان اين بيقدرتمندتر

د که چرا درهم يگوی نمی چي فدر)٦١ص . (شکست خورد ١٥٢٥سال 
ن بود که هر چند يآن زمان ای ت هاياز واقعی کيشکسته شدند؟ 

بطور ی اتطبقی ا بوجود آمده بود اما هنوز جامعه يپرولتاری طبقه 
. طبقه ظهور نکرده بودی بی ک جامعه ينقد نشده و چشم انداز ی علم

ل جامعه ي تبدی انقالبی های مارکس تئوری  وقت١٩ن اتفاق، در قرن يا
. را بوجود آورد، رخ دادی ستيکمونی طبقه ی بی به جامعه ی طبقاتی 

خود را ی ورش آگاهانه يتوانست ی ها نمی ن تئوريا بدون ايپرولتار
   .آغاز کندی ه داريه نظام سرمايعل

د، يگوی کند و می ز انتقاد ميت مارکس نيجمعی به تئوری چيفدر
تال صحبت يو جلد اول کاپ) ١٩٧٣: ١٠٠ص  (سهيگروند رمارکس در 
ه يکرده و گفته است که سرما» ت اضافهيجمع«ک ی يرياز شکل گ

باال کار ی رآوربارا يابد زياعتنا به شمار نفوس ادامه ی تواند بی می دار
ی تواند توسط تعداد کمتری همان مقدار محصول می عني(رود ی م

ت، ي مارکس همچون آدام اسمی،چيبه اعتقاد فدر). د شوديکارگر تول
و . نديبی می اقتصادی توسعه » يعيطبی جه ينت«ت را يش جمعيافزا

ت يباشد و نه فعال" يعيک فاکت طبي"د يد مثل بايچرا تول«: پرسدی م
منافع متفاوت و روابط قدرت ی ن که محل تالقيخا معيتاری اعاجتم
و حتا تصور نکرد که ممکنست در . دين سوال را نپرسيمارکس ا. است

. داشته باشندی رابطه با بچه درست کردن، زن و مرد منافع متفاوت
ی ز و بيتمای ند بيک فرآيه آن است که ين قضيرفتار مارکس با ا

  » .ت استيجنس
ه ياما نظر. ن سوال را نکردياست که مارکس ای تيواقعن يبازهم ا

ی تلق" يعيک فاکت طبي"را د مثل يتولچوجه يت مارکس بهيجمعی 
ی ت مالتوس، با وضوح و برائيجمعی ه يکند و اتفاقا در رد نظری نم

خا يتاری اجتماعت يک فعاليد نوع انسان يدهد که بازتولی ح ميتوض
ان اضافه يرد که فرق ميگی  ماو مالتوس را به سخره. ن استيمع

ی و م. نديبی متفاوت را نمی د اجتماعيتولی وه هايت در شيجمع
ش بشر بطور يا افزايکند که گوی ن القاء ميمون چنين ميا... «: ديگو

کتاب ششم از گروند  - ٦٠٦ص (» ...استی عيند طبيک فرايخالص 
  )کوالسين نيترجمه مارتی سي به زبان انگل-سهير

د انسان را که در طول يند بازتوليفرای محدوده ها) سمالتو(او «
کند و ی می رونيبی سدهای کسريل به يکند تبدی ر مييخ مرتبا تغيتار

ص (» ...کندی د ميبازتولی عين طبيقوان... ل به يرا تبدی رونيبی سدها
  ) همانجا- ٦٠٧

واضح مرتبط است با ی ليت مارکس خيجمعی ه يپس نظر
بجاست . ديتولی ژه يط ويو شرای خيار ت–ی اجتماعی ندهايفرآ

د، روابط يتولی ژه يط ويم که منظور مارکس از شرايکنی ادآوري
د يتول. دهدی ل ميد را تشکيتولی است که چارچوبه ی اجتماعی ديتول

مارکس و . شودی انجام می نيمعی همواره در چارچوب روابط اجتماع
 ی، برده داری،مونگوناگون را در اشکال کی ن روابط اجتماعيانگلس ا

ک از يکردند و نشان دادند که در هر ی شناسائی ه داريو سرمای فئودال
  .متفاوت استی تينها شکل خانواده و روابط جنسيا

» ت اضافهيجمع«ی ه يدر مورد نظری چيد فدريای به نظر م
ش يافزا«مارکس صحبت از . مارکس هم دچار سوء تفاهم است

کند بلکه صحبت از ی نم» يصاداقتی توسعه ی جه يت در نتيجمع
کار ی ش بارآوريافزای جه يدر نت» ت اضافهيجمع«ک ی يريشکل گ

است؟ نسبت به » اضافه«ی زيت نسبت به چه چين جمعياما ا. کندی م
د، يگوی مارکس م. سودآور آنی ريدر به کار گی ه داريتوان سرما

ی عني» کار اضافه«. »کار اضافه«ت اضافه منطبق است بر يجمع
) خود رای کاری روين(ت کار کردن خود را يتواند ظرفی که نمی ارگرک

د خود مبادله يشت و بازتوليه دار بفروشد و آن را با اسباب معيبه سرما
 »تياضافه جمع«ی ريشکل گ. استی نوائيجه اش بي که نت.کند

د يمتفاوت تولی وه هايد، در شيگوی  مارکس م.ینوائياست با بی مساو
مثال، . ت متفاوت استيت و اضافه جمعيش جمعيافزاقانون ی اجتماع

اما در . به بار آوردی نوائيبود که بی کافی ک خشکساليسم يدر فئودال
تنها در «: ديآی  بوجود متوسعهی جه يدر نتی نوائيبی ه داريسرما

 خود کار،ی جه يبه شکل نتی نوائيه است که بيبر سرمای د مبتنيتول



     ٢٣u 
دات از يتاک(» .شودی ، ظاهر مکاری ورينی رشد بارآوری جه يدر نت
ترجمه ی سي به زبان انگل- سهي کتاب ششم از گروند ر-٦٠٤ص . ماست

  )کوالسين نيمارت
  نقد فوکو

 نيو تدوی بررس. کندی مشل فوکو يمبه ی انانه يزبينقد تی چيفدر 
 از آثار مهم فوکو است اما به گفته »منضبط کردن بدن«و » هيتنب«خ يتار
خ يها و تاری در بررس» يمنضبط کردن بدن و«ه زن و يبتن ی،چيفدری 
ب و يکه اسناد و مکتوبات در مورد تادي در حال،ب استيفوکو غای سينو

بعالوه، در آثار . ستافراوان خ و در جوامع مختلف يدر طول تاره زن يتنب
 ١٧ و ١٦در دو قرن » ساحره ها«ی روانش اصال  از محاکمه يفوکو و  پ

نکه يد فوکو در ايضمن تائی چيفدر. ستيان ني مدری حرفی الديم
ی  است، به ورابطه قدرتک يان يب» منضبط کردن بدن«و » هيتنب«

ی قدرت بی ن رابطه يای نسبت به سرچشمه فوکو کند که ی انتقاد م
گذشته ی اجتماعی قدرت در نظام های ن رابطه يد ايگوی اعتناست و نم

  ست؟يآن چی ه اجتماعشود؟ و خاستگای ه ميو حال از کجا تغذ
به » بدن«ی ست همواره به مقوله ينيفمی ن هايسين و تئوريفعال

جنس مذکر و ساخته شدن ی سلطه ی شه هايدرک ری برای ديعنوان کل
ست ينيد، فميگوی می چيفدر. سته انديجنس مونث، نگری ت اجتماعيهو
کند يه شرين نظريشان در ايگوناگون فارغ از اختالف های ف هايطی ها

ت کردن زن با مفهوم يانسان ها و هم هو ی سلسله مراتبی که طبقه بند
مرد از ی و بهره کشی م قدرت پدرساالريپست تر از مرد، در تحکی ی بدن

ته، بچه يل از سکسوآليل، تحلين دليبه ا. داشته استی کار زن، نقش مهم
خ زنان يو تاری ستينيفمی ل هايو بچه بزرگ کردن در مرکز تحلی زائ
... «ست ها، ينيکند که فمی خاطرنشان می او به درست. ر داشته استقرا

- مردی استثماری را که نظام های زيخشونت آمی راه کارها و روش ها
بدن جنس مونث و کنترل آن به کار برده ی اداره ی محور در تالش برا

ی و نشان داده اند که بدن زن عرصه . اند را کشف و افشا کرده اند
در واقع . کار بستن فنون قدرت و روابط قدرت بوده استبه ی برجسته 

ی نه ي در زم١٩٧٠ی که از اوائل دهه ی اريبسی ستينيمطالعات فم
گذارد، و ی که تجاوز و کتک بر زن می د مثل زنان، اثراتيکنترل تول

د شده است، يتولی ت اجتماعيبه عنوان شرط مقبولی بائيل زيتحم
ن مربوط به بدن هستند که در گفتمای ميات عظيخدمات و کشف

 )١٥ص (» .شل فوکو نسبت داده اندين ها، به غلط به ميسيآکادم
ی رهائی در مبارزه برای از موضوعات مرکزی کي ستم بر زن :کالم آخر

ران و يدر سطح ا(ی ستيرادار جنبش کموناغلب ا وقات اما . ت استيبشر
ی جدی حثتوان به بی رد و به ندرت ميگی ن موضوع را نميا) جهان

نکه چرا زن تحت اشکال خاص ستم است و چرا يدر مورد ابرخورد کرد 
حاکم بر  جهان ی طبقاتی ن حد در کارکرد نظام هايه زن تا ايخشونت عل

بر شکاف ها و ی راتي کارکرد نهاد ستم بر زن چه تاث؟استمعاصر برجسته 
ی  برا"زن"دان آمدن يکارگر دارد؟ چرا بدون به می زات درون طبقه يتما

ی ن شکاف ها را نمي ای،و مردساالری پدرساالری رهايپاره کردن زنج
ورش برد؟ کتاب يه يکرد و به بارگاه سرمای ل به اتحاد طبقاتيتوان تبد

ر است که چشم يکم نظی ستينيدات فمياز تولی کي» آدمخوار و ساحره«
ه يو تداوم سرمای ريدر شکل گی پدر ساالری ن کننده ييگاه تعيرا بر جا

خاص از نظام ی ا لحظه ين جنبه يدهد که ای  و نشان مکندی باز می دار
 .خ آورده استيتاری ز به صحنه ي گورکنان خاص خود را نی،ه داريسرما
ی جدی مسائل» زن و طبقه«خ ياز تاری دان آوردن فصليبا به می چيفدر

ر يست ها اجتناب ناپذيکمونی به آن ها برای توجه جد. طرح کرده است
 . است

  توضیحات 
 فعال فمينيست و -١٩٦٧ ساکن آمريکا از سال -متولد ايتاليا: ٭سيلويا فدريچي

 همراه با  تئوريسين های فمينيست چون ١٩٧٠ در اوايل دهه –استاد دانشگاه 
را بنيان » کلکتيو فمينيستی بين المللي«مارياروسا داال کوستا و سلما جيمز 

او همچنين بخشی . بود»  برای کار خانگيمزد«گذاشت و از سازمانگران کارزار 
برای » کميته آزادی آکادميک در آفريقا«و » کلکتيو يادداشت های شبانه«از 

حمايت از مبارزه ی دانشجويان و معلمان عليه برنامه های تعديل ساختاری 
انجمن « نيز در تاسيس ٢٠٠٣ و ١٩٩١در فاصله ی . بانک جهانی در آفريقا بود

   .و پروژه ی ضد اعدام نقش داشت» لفلسفه ی راديکا
١ - Mariarosa Dalla Costa:Women and Subversion of the 
Community—١٩٧١ 

٢ -Selma James: Sex, Race and Class—١٩٧٥ 
٣ - Maria Mies: Patriarchy and Accumulation on a 
World Scale 
٤ - Fiona Jeffries, Rain Review of Books 
٥ - Salvatore di Mauro, Capitalism, Nature and 
Socialism 

تاريخ پژوه غربی برايان پاوالک شمار اعدام شدگان را در اوج اين کارزار  - ٦
اما اضافه می کند که چند برابر .  هزار نفر ارزيابی می کند٢٠٠ تا ٥٠بين 

اين رقم به دادگاه ها کشيده شدند و بازهم چند برابر رقم متهمينی که 
در دادگاه های پر سر و متهمين . اهی شدند، خانواده ها درگير بودنددادگ

بسياری . صدا محاکمه شده و به روش های بيرحمانه ای به قتل می رسيدند
از محکومين سوزانده شدند و بسياری ديگر به دار کشيده شدند و در موارد 

م می مراسم به قتل رساندن زنان در مالء عام انجا. زيادی شقه شقه شدند
ترس و . شد و تمام اعضای خانواده و اهالی ده مجبور به شرکت بودند

وحشتی که اين کارزار در طول دو قرن در سراسر اروپا توليد کرد سرانجام در 
بيرحمی و وحشيگری به کار رفته در . تاديب جمعيت زنان اين قاره موثر افتاد

زيرا اين . ئی نبوداين کارزار نمونه ای از بيرحمی و وحشيگری قرون وسطا
. کارزار اصال مربوط به قرون وسطا نبود بلکه مربوط به تولد سرمايه داری بود

شکار توسط تحصيل کرده ترين، با سوادترين، « برايان پاوالک می گويد، 
واضح است که مسيحيت . ... تعليم يافته ترين نخبگان شهری انجام می شد

ما هيچ کليسائی را نبايد سرزنش چارچوبه ی شکار جادوگر را فراهم کرد ا
کرد زيرا شکار جادوگران را حکومت های سکوالر به داليل غير مذهبی پيش 

پوالک همچنين تاکيد می کند که )  همانجا-برايان پوالک(» .می بردند
رهبران شکار جادوگر معتقد بودند که زنان بيش از مردان مايه ی جادوگر 

 درصد قربانيان ٩٥البته . ان مردانی نيز بودندشدن دارند اما در ميان قربانيانش
تقريبا صد در صد نظام قانونی يعنی قضات، «: و اضافه می کند. زن بودند

وزرا، کشيشان، پاسبان ها، زندانبانان، دکترها، شکنجه گران، هيئت منصفه، 
در هر حال شکار جادوگر )  همانجا–برايان پوالک (» .جالدان مرد بودند

و فدريچی تالش می کند يک تحليل ماترياليست . زنان بودجنايتی عليه 
تاريخی از چرائی اين جنايت با قرار دادن آن در چارچوبه ی تاريخی و 

اولين کتاب فمينيستی در مورد تاريخ شکار . اجتماعی رخدادش، بدست دهد
 توسط باربارا اهرنرايش و درده اينگليش به شکل ١٩٧٣جادوگران در سال 

تاريخچه ای : جادوگران، قابله ها، پرستاران«: ستی تحت عنوانيک جزوه ی د
آنان معتقدند زنانی که تحت عنوان . منتشر شد» از زنان شفا دهنده

دستگير و اعدام شدند، در واقع شفادهندگان و قابله های سنتی » جادوگر«
  . بودنداجتماعاتشان

يدی با سرمايه فدريچی بخشی از تاريخ همدستی مردان کارگاه های تول -  ٧
 برای ممانعت از ورود زنان به اين رشته ها را  آشکار می ١٧داران در قرن 

همواره ميان ستم ديدگان » اتحادهای طبقاتي«و نشان می دهد که . کند
نبوده است و گاه ميان استثمارگران و استثمار شوندگان عليه ستم ديدگان 

عمره چيان به آفريقا وی می گويد، با ورود مست. ديگر شکل گرفته است
افسران بريتانيائی و فرانسوی به مردان زمين و ابزار و . همين الگو تکرار شد
زراعت های زنان را از بين برده و آنان را مجبور کردند . آالت و آموزش دادند

به اين ترتيب در مستعمرات . که در کشت پالنتاژها وردست مردان شوند
فدريچی در مصاحبه .  مرد بوجود آوردندروابط قدرت جديدی را ميان زن و

می گويد، تا همين امروز، سياست ) ٢٠٠٩» سياست و فرهنگ«مجله ی (ای 
و مردان نيز از . دادن مالکيت زمين فقط به مردان است» آژانس های توسعه«

اين مسئله راضی بوده اند و در واقع در مواجهه با کم ياب شدن زمين زراعتی 
ن زنان از حق استفاده از زمين های اشتراکی و خوب، برای محروم کرد

و اين در حاليست . بازنويسی قوانين استفاده از آن ها توطئه چينی کرده اند
که در مقابل حمالت طرح های اقتصادی نئوليبرالی که زمين های کشاورزی 
را از توليد برای تغذيه به اقتصاد کشاورزی صادراتی تبديل می کند، اين زنان 

که با احيای زمين های غير مزروعی و کشت معيشتی بقای خانواده هستند 
که به مبارزات کشاورزان » چپ«بر خالف تصور نيروهای . را تامين می کنند

اهميت نمی دهند، نيروی کار درگير در کشاورزی و مشخصا نيروی کار زنان 
ه اين عاملی است ک. برای هر نوع تغيير و تحول اقتصادی تعيين کننده است

اش » بازسازي«بانک جهانی خوب می فهمد زيرا در همه ی برنامه های 
  .تغيير در روابط کشاورزی را در الويت قرار می دهد
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ک واقعه يکسال وقفه در حرکت مردم، يک به ي بهمن بعد از نزد٢٥

ک حرکت بتوان آن را نقطه يد در چارچوب يمهم که شای واقعه ا. بود
  .    ٨٨زش سال يدر خيی مهمتر از روزهای واقعه ا. عطف دانستی 

ی اسياز نظر س. کردی دو مساله جنبش مردم را دچار افت موقت
ذهن و عمل مردم ی فا کرد و بر رويسبز ای که رهبری نقش مخرب

 .ميرژی سرکوب های گريد و ديترمز کش
داشتند را ی ها هر چی حکومت. ها بود ن ساليسال قبل از بدتر

روزنامه را ی دند، کليبه بند کش. اب به کار بستندسرکوب و ارعی برا
ک نفر را يکبار ي ساعت ٨ها را تخته کردند، و هر ی بستند، کتابفروش

ن ير تحت عنوان اراذل و اوباش و از بيفقی ن توده هاياز ب. اعدام کردند
به وجود آوردند که ی چنان جو. ها تحت عنوان محارب با خدای اسيس

ن باور به وجود يزش فعال بودند ايان خي در جرکهی ان برخيحتا در م
ن يا. ت شده انديها تثب ني بازگشته و ا٦٠ی ها آمد که جامعه به سال

ی جمهوری رسانه ها. ل کنديخواست تحمی م ميبود که رژی باور
دند که يکوبی بر طبل دروغ می ما طوريو به خصوص صدا و سی اسالم

نها يم باور کردند که ايرژاز مردم به رغم نفرت شان از يی بخش ها
ن فکر بودند که با طرح ين تر مردم در ايبخش خوش ب. شدندی ماندن

ابد و دور ی يش ميافزای اقتصادی فشارها" ارانه هايهدفمند کردن "
ها ی لين خين فکر در بيهم زمان ا. نان استی زش هاي دور خی،بعد

يی د، دورنمابرنی که بکار می وجود داشت که با شدت ارتجاع و اختناق
  .... ستيزود در مقابل رو نی مبارزه به زودی برا

مردم تونس و مصر بپا خاستند، مهر ی افتاد؟ وقتی اما چه اتفاق
تشعشعات مبارزه . ن ماه از لبان مردم برداشته شديسکوت پس از چند

مردم ی ت از مبارزه يد و مردم در حمايران  رسيمردم مصر به ای 
ن يبا ا. ران پرداختنديسه با ايند و به مقازدی مصر و تونس حرف م

به بعد ی اريبس. در راه خواهد بودی  بهمن٢٥کرد ی فکر نمی وصف کس
ی افت قبض هاينکه با دريد بسته بودند و ايد اميد و سال جدياز ع
در جامعه ی ن برابر قبل خواهد بود، اتفاقاتيد برق و گاز که چنديجد

ی برگزاری تقاضای و کروبی که موسوی حتا زمان. رخ خواهد داد
ت از مردم تونس و مصر ي بهمن و در حما٢٥روز ی تظاهرات برا
ن مردم غلبه داشت که بنا به سرکوب و ين باور در بيکردند، باز ا

  ...اختناق، تعداد تظاهر کنندگان اندک خواهد بود
اکثر شعارها، . داشتيی سم بااليکاليراد.  بهمن با شکوه بود٢٥

ی ه خامنه ايشعار بر عل(داد ی را هدف قرار می  خامنه اه ويت فقيوال
ی اسالمی جمهوری مترادف با سرنگونی اريه در ذهن بسيت فقيو وال

 ٨٨جنبش ی کتاتور که در دوره ياز مرگ بر دی است و سطح باالتر
ه يشبی مرگ بر خامنه ا. داد، داردينژاد را هدف قرار می عمدتا احمد

شعار ). م بود و مقصود کل نظام بوديک رژيمرگ بر شاه است که نماد 
ی به گوش م" اهللا اکبر"ش از شعار يار بي، بس“ی آزادی، آزادی،آزاد"

  . است٨٨ ماهه سال ٩زش يبه جلو نسبت به خی نها گاميا. ديرس
ی جيدفاع از خود، بلکه در برابر مزدوران بسی جوانان نه فقط برا

و ی ا از جوانان مصرنيقياست که ی زين چيا. داشتندی موضع تعرض
پر از سنگ بود که جابجا ی های کوله پشت. آموخته شده استی تونس

هم " نيوالنتا"وسط مبارزه موضوع . ه ها شاد و باال بوديروح. شدی م
ن را با سنگ باران يوالنتا"گفتند ی جوانان می برخ. شدی طرح م

 ٢٥نست که در تظاهرات يت ايواقع". ... ميريگی ها جشن می جيبس
ابان آمده بودند تا يآنان به خ. گشتندی نمی بهمن مردم دنبال موسو

کال تر آمده ين بار راديخواهند و ای م را نمين رژيند ايگر بگويبار د
در يی کمتر از روزها..." يموسو"ا ي" اهللا اکبر"مثل يی شعارها. بودند
ن ين  امر چقدر ربط دارد به گسست از ايا. ديرسی  بگوش م٨٨سال 

از مبارزات مردم مصر و تونس که در ی ريا درس گی ي ارتجاع“یررهب"
د يگفتند، بای ن نميمرتجعی برا" زنده باد"مبارزات شان ی انه يم
  .ده بشوديشتر فهميب

: مي نگاه کن)یاسالمی جمهور(ت طرف مقابل يحاال به موقع
ی نمی چ کسيبرخوردار بود که هی  بهمن از خصلت٢٥تظاهرات 

د يشا. اتخاذ نکند) ا بر لهيله (ش ساکت باشد و موضع توانست در برابر
  .  بهمن٢٥خواندن " عطفی نقطه "ی باشد برای لين هم دليا

زد د ( دولت آلمان ی ون رسميزيتلو: ميست ها شروع کنيالياز امپر
را با " شود؟ی انه چه ميخاورم"تحت عنوان ی ز گرديعا ميسر) اف

ک يل در آلمان، يسابق اسرائر يآلمان، سفی ر امور خارجه يشرکت وز
. ب داديرا ترتی گريو مفسران دی رانيای عرب، دختری سنده ينو

ن برنامه تالش داشت تا به شرکت کنندگان جهت بدهد که يای مجر
ستند بلکه خواهان يران خواهان انقالب و خشونت نيمردم در مصر و ا

ن يای خط مجر. موجودندی اسيسی اصالحات همراه با حفظ ساختارها
د بروند اما ي با)یا خامنه ايمثل مبارک (ی بدنامی بود که چهره ها

ی و صدای فارسی سی بی بود که بی ن خطيا. ساختار حفظ شود
  . ...کردندی غ و القا ميکا هم تبليآمر

برنده عمل ی غي چون ت٨٩ بهمن ٢٥مردم در ی تظاهرات انقالب
. کردندی م مد موضع خود را اعالين دودوزه باز هم بايمرتجع. کرد

اد مرگ يک صدا فريندگان مجلس که يشان نمايده و پريدری رفتارها
ی ن و آن سر دادند، نشان از آن داشت که حس کردند رويبر ا

  . ...آتشفشان نشسته اند
و ی که با سران نظامی در نشستی خامنه ادر اخبار آمده است که 

ن ير نشدند در انکه چرا آنها قادير اطالعات داشته از ايو وزی تيامن
  . کرده است کساله جنبش را خفه کنند به آنها اعتراضي

ده اند چون يت اش چسبي و ب“یرهبر"ن به ين مرتجعيالحال ای ف
ت خود را در راس قدرت يب قادرند موقعين ترتيکنند به ای حس م

ن يای اما همه . ن کننديتضمی و اقتصاديی و قضای و نظاميی اجرا
شان تر و ي پر“یناخدا"اند که به ی لي گان ذلشکستهی مزدوران، کشت

 . مضطرب تر از خود دل بسته اند
مختلف مردم ی ان گروههايدر می خوبی ه ي بهمن روح٢٥بعد از 

از ی با شجاعت و مسئوالنه به بحث و جمعبند. شکل گرفته است
ی دن هايرغم خط و نشان کشيعل. زنندی خود دست می مبارزه 

گر يکبار دي. کشندی رسند توان خود را به رخ مارتجاع، مردم شاد و خ
کنند که ی زنند و اعالم می که بر آنان رفته حرف ميی مردم از رنج ها

ی تواند زخم های ن نمين مرتجعيا" گور به گور شدن"ز بجز يچ چيه
ی و نگرانی ه گرفته اند و با شادابيمردم دوباره روح. ام بخشديآنان را الت

ن يزم. ستينها عاليا. زنندينه خواهد بود، حرف منکه دور بعد چگوياز ا
  . ...يانقالبی بذرهای است برای زيحاصلخ
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