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  فمينيسم ليبرال در برابر سوسياليسم

٢ 
  !نه به جنبش زنان ليبرال

 يکم

  ی زنان سنجيدنی است بر مبنای آزادی اراست است که معيار آزادی ھر جامعه

   در گرو آزادی زنان استیاراست است که آزادی ھر جامعه

  راست است که بدون آزادی زنان سخن گفتن از آزادی جامعه ياوه است

) زنان( خود ۀدھند و ھر جنبش اجتماعی فقط با حضور نيمراست است که زنان نيمی از جمعيت ھر جامعه را شکل می

   .مند استتوان

ترين جوامع و کشورھای معاصر زنان از حقوق اجتماعی برابر با مردان برخوردار  که حتا در مدرنراست است

  .نيستند

ھای جنسی، حقوقی، سياسی، داری اصلی از ستمراست است که در کشورھای فرعی، زنان بيش از کشورھای سرمايه 

  .برنداقتصادی، فرھنگی و غيره رنج می

 و کويت و بحرين و مصر و اردن و ا از جيبوتی و نيجريه و ليبي-داری عی سرمايهراست است که در کشورھای فر

 حق طالق و حضانت و برابری  عراق و ايران گرفته تا پاکستان و افغانستان مبارزه برای آزادی پوشش و  فرھنگ و

 تحقق آزادی زن و احقاق رفت درگرايانه است اما ھر اندازه پيش اگرچه تالشی تقليل- جنسی و ارث برابر و غيره 

   .مطالبات پيش گفته حرکتی مثبت و رو به پيش است

  

 دوم

 ۀتاريخ جوامع از گذشته تاکنون، تاريخ مبارز"ھا و موارد مشابه راست است ولی بر مبنای اين نظريه که  اينۀھم

   : که– و پذيرفت -توان گفت می) ١٨۴٨مانيفست ـ ." (طبقاتی بوده است

ھای مختلف فمينيستی، وتاب و لعابی از نحلهمشھور شده است و با آب" جنبش زنان ليبرال"حت عنوان چه امروزه تآن

ست که در غالب اوقات به منافع اکثريت زنان کارگر و  اماليستیگيرد ، نه فقط حرکتی مينیمطالباتی معقول را پی می
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ھای نھفته و فعال ذھنی بقاتی  ارتجاعی خود از ظرفيتگاه طکه در مجموع به سبب پایماند، بلاعتنا میکش بیزحمت

   .کاھدھای اجتماعی فراگير مبتنی بر ستراتژی سوسياليستی نيز میو مادی جنبش

 ئی پرتوان آن نيروۀجنبش زنان ليبرال به يک مفھوم جداسازی، انتزاع و محروم کردن جنبش طبقات فرودست از نيم

ر يي کارگر به ھم بريزد و زمينه ھای تغۀ کارـ سرمايه، توازن قوا را به سود طبق طبقاتیۀتواند در مبارزاست که می

  . اجتماعی راديکال را مساعد کند

 یاتر برشمرديم مقولهخواھی که پيش از ترقییاداری فرعی با وجود درجهجنبش زنان ليبرال در کشورھای سرمايه

ابد يی  مءداری ارتقا دوم فمينيستی در کشورھای اصلی سرمايهھای موجواپسگراست که در بھترين شرايط تا حد جنبش

  .ھای جنسی استعليه زنان و پس زدن ستم) گی، اجتماعیخانواده(ش مبارزه با خشونت و آخرين ظرفيت

  ۀکه به واسط بھره مند است، بلئی و خرده بورژوائیجنبش زنان ليبرال نه تنھا از خصلت طبقاتی مشخص بورژوا

کشاند و از حمايت زنان کارگر تھی می ز مطالبات  راديکال ، صفوف  جنبش کارگری را به تحليل میصرف نظر ا

 !کند

ترين سطح ممکن مطالبات رفرميستی درجا زده است و در ايران، زمانی که در اوج جنبش زنان ليبرال ھمواره بر نازل

 .کردمک دراز میقم و مجلس شورای اسالمی دست کوی ُکشانش بود برای مشروعيت بخشيدن به پالتفرم خود، به سبره

ھای ھای خود را در پارلمانشکل جديد ھمان جنبش، اينک به دليل فشارھای دولت دھم، به غرب خزيده و خواسته

اين . کندمداران دنبال می نوبل و پوليتسر و البی با سياستۀداری از جمله جايز و مراکز متکی به سرمايهئیبورژوا

 ناقضين حقوق ۀيد چه بداند و چه نداند، واقعيت اين است که نھادھا و افراِد به اصطالح حامی او خود از جملشکل جد

 جنسِی امثال ۀ ضد انسانی صندوق بين المللی پول و رفتارھای بيمارگونئیست که به سياست ھا اکافی.  زنان ھستندۀاولي

که اگر در غرب زنان از مصونيتی نسبی مضاف به اين. م برسيددقيق شويد تا به عرض... برلوسکونی و استراس کان و

ند و از خشونت سازمان يافته عليه آنان کاسته شده است و آپارتايد جنسی تا حدودی ا نھاد کار و خانه برخوردارۀدر حيط

ھای ه اين آزادی کارگر است که بۀ طبقۀآوردھای بيش از صد و پنجاه سال مبارزبه بايگانی رفته است، ھمه و ھمه دست

  !واقعيت تحليل تاريخی را با شعار پردازی و فاکت سازی به اکونوميسم متھم نکنيم. بخشدنسبی مفھوم واقعی می

چه که زنان در کشورھای  مطالبات زنان را با آنتبع به داری  طبقاتی در کشورھای اصلی سرمايهۀانکشاف مبارز

 اصلی زنان ايران حضور در ۀشود که دغدغچنين گفته می. رده استگيرند متفاوت کداری پی میفرعی سرمايه

اين . ھای جعفر پناھی و تھمينه ميالنی و رخشان بنی اعتماد دنبال می شودلمست که در ف اھای فوتبال و مقوالتیاستاديوم

  !راست نيستۀ اما ھم. راست است. ادعا نادرست نيست

 که از منظر سوسياليست ھای چپ و جنبش کارگری سوسياليستی مخفی  نيستیا در ايران معاصر پديده ستم جنسی

ھمه روزه ستم جنسی را به متنی واقعی و کنکرت در ايران تبديل ۀ وضوح قوانين موضوعه و وقايع اتفاقي. مانده باشد

 در ميان بر اساس گزارش مجمع جھانی اقتصاد؛ ايراِن کنونی به لحاِظ شکاف جنسيتی و خشونت بر زنان .کرده است

در قوانين فعلی حاکم بر کشوِر ما زنان . ايستاده است١٢٧ۀ  در رد٢٠١٢اين مجمع در سال ۀ  کشور مورد مطالع١٣۵

سنِد محضری اين مالکيت در قوانين جاری کشور زده !  مردان به شمار می روندخصوصی مالکيتدر واقع بخشی از 

 قانون مدنی در روابط زن و شوھر مرد رئيس مطلق خانواده ١١٠۵ۀ بر اساِس ماد. شده است و رسميت تام و تمام دارد

ۀ بر اساس ماد! پدران شانۀ ع جنازييحتا به قصد تش. مردان از خانه خارج شوندۀ زنان نمی توانند بدون اجاز  .است

 قانون مجازات اسالمی؛ اگرمردی ھمسرش را حين سکس با مرد ديگری ببيند و زن و مرد را درجا بکشد؛ ۶٣١

کيد خاص أمباح چند ھمسری که با تألۀ مس.(برخوردار نيستند" حقی"حال آن که زنان از چنين ! مرتکب قتل نشده است

 قانون مجازات اسالمی ٣٠٠ۀبه موجب  ماد)  بماندمجلس شورای اسالمی حمايت شده است فعالً ۀ از سوی زنان نمايند
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بر اساس ھمين قوانين حجاب امری . ه مرد مسلمان استديه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غير عمدی نصِف دي

اين ۀ ھم. ليس ويژه در نظر گرفته شده استواجباری است و برای اجرای آن انواع و اقسام مجازات ھای مختلف و پ

  سوسياليست ھا می فھمند و برای مبارزه عليه لغو تمام اين نابرابری ھا ارج-  و بيش از اين ھا را- ستم ھای مضاعف را

 . اين ھا نيستئیله به تنھاأاما مس. و احترام قائل ھستند

 در ايران در کنار ستم جنسی و انواع ستم ھای حقوقی؛ بی کاری و نابرابری اقتصادی و به تبع آن فقر و به دنبالش 

لم تحت  و مستند از اين قمصور یادر اين مورد بنگريد به مقاله. (گی زنان را سخت شکننده کرده است؛ زندءفحشا

  :در اين لينک"  گریکاری، فقر و روسپیبی:" عنوان
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گيرم به شکلی . شوده میداری نيز مشاھد  ھمين استثمار و خشونت جنسی به صور ديگری در کشورھای اصلی سرمايه

 تا ويتنام، از انگلستان امريکاترين معضل اکثريت زنان جھان از کاری و فقر مھمواقعيت است که بی. ترشيک و مدرن

ھای فمينيستی و جنبش زنان به جنبش. است...  واال تا تايلند و اندونزی و عراق و مصر و تونس و ليبيگتا ايران، از پرت

  .ماندتفاوت مینان بیترين نياز زمھم

گويد، نسبت به وضع کودکان کار دار سخن نمیجنبش زنان ليبرال از مطالبات اقتصادی و اجتماعی و سياسی زنان خانه

  . گيرد نمیءاز زنان کارگر امضا. رود شھرھا و روستاھا نمیۀبه حاشي. ماندتفاوت میبی

. دھد که آنان از کار، نان، مسکن و آزادی سياسی سخن بگويندمی جنبش زنان ليبرال اجازه نئیماھيت طبقاتی بورژوا

 حضور زنان ۀو الزم" آپميک" يک ۀھزين.خيلی از اعضای اين جنبش اساساً نيازی به کار و نان و مسکن ندارند 

  .رود فالن کارگر زن نيز فراتر میۀليبرال در فالن اکسيون، از اجاره خان

از نوع (دموکراسی  ست که برای سکوالريسم، رفع تبعيضات جنسی، ال جريانی مدنیشود جنبش زنان ليبراگفته می 

 کننده ءاف بايد برای اين جنبش ارضاالمثل سکوالريسم الھام علیاز قرار با اين افق فی. کندمبارزه می) پارلمانتاريستی

واقعيت اين است که در ! بوتو اغواکنندهنظير گرايانه و رسيدن به جايگاه بیمدل جمھوری مری رابينسون آرمان. باشد

البته که قصابان برآمده . شودسه کشور آذربايجان، ايرلند و پاکستان حقوق زنان به سه شکل کم و بيش متفاوت نقض می

برند، اما در نھايت عقالنی شدن اف به حقوق زنان يورش میتر از اوباش علیاز اسالم سلفی در پاکستان وحشيانه

شود و به آزادی زن گر باکو متوقف می در استثمار زنان نفت- به روايت جنبش زنان ليبرال -ُکش پاکستانی ن زۀالقاعد

سطح مطالبات و ماھيت جنبش ھای اجتماعی ۀ ن کنندييکيد براين نکته که منافع طبقاتی تعأدر مجموع و با ت. انجامدنمی

 از راديکاليسم اگر می خواھد به تمام اھداف بزرگ و یا درجه ھستند ؛ واقعيت اين است که جنبش زنان ليبرال با ھر

راھی که برای بخش خرده بورژوا ! پيوستن به جنبش کارگری. کوچک خود دست يابد تنھا يک راه فرا روی خود دارد

 .و راديکال جنبش زنان ليبرال باز است اما برای ليدرھای پرو غرب و بورژوا و بورژوامآب اين جنبش بسته است

  !به حکم منافع طبقاتی! دسِت کم تنگ است اين راه

نگارنده از بيخ و بن با ايجاد ھر نوع تشکلی که به وحدت . اند دفاع کرده"تشکل زنان کارگر"دوستان بسيار نازنينی از 

 از اين جمله است تشکل زنان کارگر و حتا تشکل زنان. مک کند توافق نظری و عملی داردکارگر کۀ و انسجام طبق

اما در کشوری که تشکل سازی از پايه غير قانونی است و ! نويسنده و نقاش و مجسمه ساز و عکاس و روزنامه نگار

فقط تشکل ھای دولت و حکومت ساخته اجازه و حق فعاليت دارند ، در کشوری که تعداد تشکل ھای مستقل کارگری 

 مستقل کارگری نيز زنان در اقليت مطلق کمی و اش از شمار انگشتان دست کم تر است و تازه در ھمين تشکل ھای

مضاف به اين ! يا پردازی اتوپيک استؤباری در چنين کشوری سخن گفتن از تشکل زنان کارگر يک ر.... کيفی ھستند
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ثر ؤ کارگر فقط در متن جنبش چپ کارگری قادر به ايفای مۀپذيريم که زنان کارگر به عنوان نيمی از طبقکه اگر می

-تشکل زنان کارگر فی. ست ا کردن جنبش کارگریتی خود ھستند، ديگر سخن گفتن از يک تشکل مستقل شقهنقش طبقا

خانه، سه روز مرخصی مازاد بر مردان المثل بايد برای حق برابری با مردان کارگر در تمام زمينه ھا، ايجاد رختشوی

سيس أ ت- داری به عنوان کار  خانه–دار مزد شھروندی برای زنان خانهمحيط کار، دستۀ کارگر، شرايط ويژ

ھا در متن پالتفرم جنبش اگر اين خواسته. ھا مبارزه کندشيرخوارگاه و مھدکودک و البته رفع ستم جنسی و مشابه اين

ترين مفھوم آن فرو غلتيدن اين جنبش در سراشيِب اکونوميسم و انحطاط مردساالری است و کارگری ثبت نشود، راست

زنان . کندخواھانه و سوسياليستی جنبشی است که برای آزادی جامعه مبارزه می از دست دادن ماھيت ترقیبه تبع آن

تواند شکل بگيرد تا ھمراه  می جنبش يا تشکل اين زنان نيز فقط در درون طبقهتبع به ند و ا کارگرۀکارگر بخشی از طبق

  . طبقاتی متشکل را پيش ببردۀارزداری مبرزمان مرد، عليه سرمايهو ای بسا پيشاھنگِ ھم

 

  !سرمايه داری مرد است

مداران به طور داری، افراد و سياستشناختی در کشورھای فرعی سرمايهھای جامعهبر مبنای يک تحليل مبتنی بر داده

 قدرت ۀليھای او بارز اين مدعاست که در ابتدای خزيدن به پلهۀرضاشاه نمون. رسندمعمول از مسير قدرت به ثروت می

ميزان . ھای ايران را به نام خود ثبت کرده بود فرودست و فقيری بيش نبود اما ھنگام تبعيد نيمی از سرزمينۀسرجوخ

 اگرچه پوشيده است اما در يک قلم گفته شده که منطقهۀ علی و مبارک و قذافی و ساير ديکتاتورھای ساقط شدثروت بن

مداران در در مقابل افراد و سياست.  مالی داشته استۀر ناقابل اندوختالد ميليارد ٣٠جناب سرھنگ قذافی بيش از 

ايم که ھمين حضرت هما ھم مثل شما شنيد. رسندداری پيشرفته از مسير ثروت به قدرت سياسی میکشورھای سرمايه

- چنين پول. کرده استر در ستادھای تبليغاتی خود ھزينه النزديک به پنجاه ميليون د" مردمی"ی ظاھراً باراک اوباما

 ۀبه ھر صورت طبق. گذريمھای برگزار شده در ايران نيز حيف و ميل شده است که از آن می البته در انتخاباتئیھا

) دولت( طبقاتی ۀمشخص بورژوازی در اين و آن کشور چه از مسير ثروت يا از طريق قدرت به نظام و ابزار سلط

 را در اختيار دارد و با اين وسيله دو عنصر اصلی قدرت و الکيت وسايل توليدمنايل آمده باشد، واقعيت اين است که 

داری اصلی و فرعی  کشورھای سرمايهۀغالب وسايل توليد در ھم. ثروت را نيز ھم زمان تحت کنترل خود گرفته است

-به اين مفھوم می. ستترين ثروت موجود در دنيا نيز در حساب آقايان نھفته ازير يوغ مردان است و به تبع آن بيش

داری، اساساً متکی به روابط اجتماعی مردساالرانه است، و به يک عبارت  توليد سرمايهۀشيوخواھيم بگويم که 

  .  نيستندیان کنندهيي به معنای ديگر در ماجرای توزيع ثروت و قدرت زنان عدد تع!داری از جنس مرد استسرمايه

  

  مشارکت زنان 

ھوده داری از اساس بی توليد سرمايهۀ شيوۀتظار مشارکت برابر و فعال زنان با مردان، تحت سلطبه دليل پيش گفته ان

جمعيت کل کشور . اند درصد جمعيت کشور را ساخته١/۴٩زنان ) ١٣٨۵(بر اساس سرشماری رسمی در ايران . است

 نفر ٣۶٢ ھزار و ٨۶۶ ميليون و ٣۵ تعداد مردان.  نفر بوده است٧٨٢ ھزار و ۴٩۵ ميليون و ٧٠در آن تاريخ بالغ بر 

 درصد از کل جمعيت ١/۴٩در واقع زنان ايران تقريباً .  نفر بوده است۴٢٠ ھزار و ۶٢٩ ميليون و ٣۴و شمار زنان 

 جالب ۀنکت.  مرد ثبت شده است١٠٣ نفر زن، ١٠٠ يا به ازای ھر ١٠٣نسبت جنسی جمعيت . اندکشور را شکل داده

جا که در مقابل يک درصد  منفی جريان داشته است، تا آنۀ رابطزان مواليد و اشتغال زنانميکه در ايران ميان اين

به گزارش مرکز آمار ايران جمعيت فعال زنان در !!  درصد کاھش يافته است٢٣افزايش باروری، ميزان اشتغال زنان 
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 درصد ارزيابی شده حال آن ۵/١۴نرخ مشارکت زنان در اين زمان فقط .  درصد بوده است٧/١٢ اشتغال صرفاً ۀحوز

  . درصد بوده است۵/٢١که ھمين نرخ در عربستان زن ستيز

گوش عالم و آدم را َکر کرده بود " حقوق زن"طلبان، که بوق و کرنای که در زمان کيا و بيای اصالحتر اينو جالب

و ميزان حضور زنان در مجلس  درصد بوده ۴/١ھای دولتی ھای مدير کلی در دستگاهرسی زنان به مقامميزان دست

 درصد فراتر ۴/۴ از – سياسی و عروج دموکراتيزاسيون ۀ به عنوان نھاد حداکثری مشارکت و اعتالی توسع–ششم 

 از فاطمه حقيقت جو تا –مضاف به اين که نوع رفتار و سخن و پوشش زناِن اصالح طلِب مجلس ششم . نرفته است

، دو سال بعد از دوم ١٣٧٨سال (در ھمان دوره ! و عينی نقض حقوق زنان بود خود مصداق بارز –سھيال جلودارزاده 

 سه درصد – درصد ٢/١٨ھا صرفاً ت علمی دانشگاهأسھم زنان از عضويت در ھي") سازندگی" خرداد و ده سال پس از

  . بوده است– ١٣۵٧تر از سال کم

  

  !ھای تعديل ساختاری نئوليبرالی و فقر زنانسياست

به ھمين مناسبت .  است٢٠٠١واتی پروفسور دانشگاه کلمبيا و از کانديداھای نوبل اقتصاد در سال جاگديش باگ

ثيرات منفی گلوباليزاسيون در کشورھای فقير پرسيده بود و أاز او در خصوص ت) ويزيونیتلۀ در يک شبک(خبرنگاری 

رقيب . ی و دستمزدھای ناچيز اشاره کرده بودپيش از جواب جناب پروفسور به شرايط دشواِر کار زنان و دختران فيليپين

 به ويژه در کشورھای سرمايه –حضرت استيگليتز بدون اشاره به تنگناھائی که نئوليبراليسم بر زندگی زنان کارگر 

تحقيقات شاگردان او "  تحميل کرده است؛ به سادگی و با خونسردی تمام عيار ابراز لحيه فرموده بود که- داری فرعی

دھد که پس از به محاق تعطيلی رفتن يکی از کارگاه ھای کوچک در ھمين کشورھا؛ خانواده ھا دختران خود نشان می 

تنھا راه برای " در ادامه چنين خبر تعفن آميزی ، پروفسور نئوليبرال اضافه می کرد که!"  فرستادندءرا به شغل فحشا

در اين زمينه بنگريد به !!" (ر ديگری ساخته نيستشرايط گلوباليزاسيون است و از دست مردم کاۀ مردم پذيرش ھم

:  ؛ تھران١٣٨٧فکر دموکراسی سياسی، "از کتابی سانسور شده به ھمين قلم " دموکراسی در بند  جھانی شدن"فصل 

  )انتشاراتی نگاهۀ سسؤم

و اجرای سياست ) پی. آ. اس. ای ( يافتهءو تعديل ساختاری ارتقا) پی. آ . اس(برنامه ھای موسوم به تعديل ساختاری

ھای سمی و ھول ناِک نئوليبراليستی صندوق بين المللی و بانک جھانی زنان را به گودال مھلک ترين شرايط اقتصادی 

  :سياسِی ممکن انداخته است

  .تر از مردان ساعات کار بيش-

  . برای اشتغال درآمدزا محدوديت فرصت-

  .ر توليد مستقيم نيروی کاۀ حذف از گردون-

  .مزد نازلھای خصوصی با دست تحديد شرايط کار در مراکز دولتی و انتقال به بخش-

  . گری خيابانی ھُل دادن زنان به سوی صنعت پورنوگرافی و روسپی-

  . آزار جنسی در داخل و خارج محيط کار به ويژه در شيفت شب-

  . محروميت از مرخصی زايمان-

  .مندیله محروميت از حق عائ-

  .  کارگریۀگی شدن در اتحادي محروميت از حق نمايند-

  . اخراج بعد از ازدواج-
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. ھای نئوليبرالی بسيار نزديک است در کشورھای زير يوغ برنامه-  به تعبير فروغ - " سياهۀخان"آمار ساز و کار اين 

در . کنم، اشاره میجاپانداری يعنی يهترين کشور يا بھشت موعود سرماالبرای نمونه به وضع کارگران زن در ايده

وقت حال آن که در بخش مشاغل نيمه. دھند درصد نيروی کار را تشکيل می٢/٨٨ن ثابت، مردان  از ميان شاغالجاپان

اصالحات اقتصادی و . ثبات به زنان تعلق دارد درصد نيروی کار نيمه وقت و بی۶/۴٠ درصد فعالند و ١/٨مردان تنھا 

 ممکن ۀترين زاوي را به سياهجاپانی کار در پنج سال گذشته به موازات تشديد بحران اقتصادی، زنان کارگر ر قانونييتغ

 ۀاصالحي. قوانين محدوديت تعطيالت و کار تا پاسی از شب برای کارگران زن لغو شده است. بازار کار رانده است

 صرف نظر از شرايط اشتغال يا بندھای قرارداد؛ ن و قانون برخورد عادالنه با شاغالمساوی اشتغالقانون فرصت 

.  را بازگذاشته است تا به ھر شکلی که دل شان خواست، زنان کارگر را تحت فشار قرار دھندجاپانیکارفرمايان دست

  .را نيز تصويب نکرده است)  ا. ال . آی( سازمان جھانی کارۀ حتا معاھدجاپاندولت 

فريقای شمالی و خاورميانه ا اندونزی، نپال، تايلند، ويتنام، سريالنکا، ھند تا  جنوبی، مالزی،وريایکنگ، کدر ھنگ

- يکی ديگر از چند بھشت موعود سرمايه( جنوبی وريایبرای مثال در ک.  است–تر  و البته وخيم–وضع به ھمين منوال 

داد سفيد مشھور شده است و ثباتی در ايران به مشاغل قراراين بی. ثبات است درصد کارگران زن بی٧٠شغل ) داری

اين بی کار کردن ھا و اخراج ھا با .  شخصی کارگر را اخراج کندۀجانبه وبا ارادتواند به طور يککارفرما می

جديدی شده است تا نئوليبراليسم ايرانی ۀ جديد قانون کار از سوی دولت عدالت پرور نھم و دھم وارد مرحلۀ اصالحي

چاوز ما و احمدی نژاد "در اين زمينه بنگريد به مقاله ی !  بزندیا پينوشه –م فريدمنی يک سور روی دست نئوليبراليس

  :مندرج در اين لينک. "از ما بھتران، تفاوت ساختاری دو قانون کار جديد

http://www.afgazad.com/Aaiene-Iran/101712-MQG-Tafaawot-Saakhtaary-Do-Qaanone-

Kaar.pdf 

  

  !ی که سياه استازنان مجرد و مطلقه در خانه

  :گويدالمثل تزاری میيک ضرب

  »!!مردی با ھمسرش. ند، اما بعد دانسته آمد که آنان يک نفر بودنداخيال کردم دو نفر «

 کارفرما ۀءاستفاد در محيط کار يا جامعه ھمواره در معرض سو- ھم داشته باشند ئیر بر و رو اگ-زنان مجرد يا مطلقه 

دن، پروريدن، شستن، ئيی، زالگحام" وليت خطيرؤمس"که زنان شوھردار نيز بايد مضاف به اين. و مردان قراردارند

ش بکشند و اگر در ھمين حال شاغل نيز باشند  به دو– حتا در مواقعی که تمايلی ندارند –پختن، و البته ھم بستر شدن را 

  .بايد اين روند را فقط با معيار استثمار وحشيانه محک زد

 برنده یاشوند و در ھيچ محکمهداری، زنان مطلقه يا مجرد ھميشه در شمار مغلوبان محسوب می سرمايهۀدر جامع

 که به یابه زعم کارفرما زن مطلقه. امعه جوری ديگرکند و بازار عمومی ججور ستم میبازار کار به آنان يک. نيستند

دستمزد کم و . نھادھای غيرمنصفانه و ضد انسانی تن بدھددنبال کار آمده است، ناگزير بايد به تمام شرايط پست و پيش

داند که آسمان ھر کجا ھمين رنگ است و مقاومت به زن مطلقه می. ئیجوو اگر مناسب بود کام. کار غير تخصصی

گويند به اين مشاغل می. اردذگترين دستمزد نيز نيروی کارش را به حراج میناگزير با نازل. کاری و فقر است بیۀمثاب

تعفن موجود در .کند اين اصطالح کثيف تنھا مفاھيم کار غير تخصصی و دستمزد ناچيز را تداعی نمی!!"کار زنانه"

  .يعنی کاری که ھر مردی حاضر به پذيرفتن آن نيست" هکار زنان. "مردساالر را نيز معنا می کندۀ جامع

  

  !زنان دو شغله
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 ۀپس بايد عالوه بر وظيف" جای مادران در بھشت است"و چون . گی امری واجب و البته بدون مزد و منت استکار خان

در ھمين . نداتو بزنند و ھميشه بوی پياز داغ صادر کن. تا لباس زير شوھران را بشويند مادری، از جوراب بوگند

 بھتر نيست گفته –نھاد ابيم که آميزش جنسی غالباً يا ھمواره با پيشيی تر برويم، درممناسبات خانوادگی، اگر کمی پيش

گی نداشته باشد، اين عمل  آماد-گی تن و جان  از جمله خست-ر زنی به ھر دليل شود و اگ مردان انجام می- تحميل : شود

داری زنان حتا مالک جسم خود نيز  مردساالِر سرمايهۀجامعخواھم بگويم که در می!! ودشسويه آغاز و تمام میيک

  .نيستند

 - کار در بيرون خانه -دار، اگرچه عمالً دو شغله ھستند، اما فقط به خاطر يک شغل در اين مناسبات زنان شاغل و خانه

 يا  پس انداز، خانهۀکنند اگر در نتيجی ھم کار می که زنان و مردان پا به پائیھادر چنين خانواده. گيرندمزد می

زنان فقط مالک . شوداتوموبيلی خريداری شود، در غالب قريب به اتفاق موارد، سند مالکيت آن به نام مرد ثبت می

يد  بخت بروند و با موی سفۀرخت سفيد به خان" ھستند که بعد از دو سه سال پوسيده است و چون قرار بوده با یاجھيزه

  !! دنی و گذرا داشته باشند مادی از دنياییاشوند، پس نبايد بھره" عازم آخرت

اما . کنندگردند و شغل ديگری را شروع میخسته از کار به خانه باز می. زنان دو شغله عموماً وقت مفيد و آزاد ندارند

 قرار گردش و -دوم و سوم در کار نباشد  و ئی اگر زن صيغه–شان آنان با دوستان.  ديگر استیاوضع مردان به گونه

-کنند و میپزند و سرو میزنند و زنان میھا پاسور و تخته نرد و عرق و دم و دودی میدر مھمانی. ارندذگچرخش می

روند که خوابی میشنوند و آخر شب، خسته و شکسته برای آغاز روزکاری ديگر، به رختشويند و زر زر بچه را می

 تازه زنان برای آماده. رودگيرد به سراغ ديگری می مطلوب نمیۀه از جسمی فرسوده دارد و چون نتيجانتظار عشو

 فرزندان بايد دست کم يک ساعت زودتر از مردان خواب را ن و رخت و لباس پوشاندئی فرزندان مدرسهۀسازی صبحان

سای ؤدن ھای پيش گفته برای مردان و رتفريحات و حال کرۀ مردساالر ھمۀ در جامع! تر خود بشکننددر چشمان

گيرم برخی از اين رفتارھا در خفا آزاد است اما در ھمين جامعه فی المثل سيگار کشيدن در خيابان و . خانواده آزاد است

پيراھن عبور از خط قرمز ۀ بلند خنديدن قباحت دارد و کمی چاِک سين. حتا در مھمانی برای زنان زشت و عيب است

مردان . اين اعمال برای زنان فعلی سخيف استۀ  به راحتی می توانند جوک بگويند و فحش بدھند ؛ اما ھممردان! است

در بخش ھای . می توانند با شلوارک در ميان جمع فاميل بنشينند و گپ بزنند اما بی کينی پوشيدن برای زنان قدغن است

و زنان اگر آروغ بزنند بايد ! قابل جمع کاری خطاست رفتن زنان در مئیما حتا دست شوۀ عقب افتاده تر ھمين جامع

چرا که . شير دادن بچه بايد به شکلی انجام شود که پستان زن در معرض نگاه نامحرم قرار نگيرد. تنبيه اخالقی شوند

ھتر پستان بد و بی ادبی است و بۀ  استفاده از کلمپستان در شمار آلت جنسی و ممنوعه است و در فرھنگ فارسی اصوالً 

در اين صورت رمان و شعِر شما می تواند از فيلترينگِ بررس وزارت ارشاد . سينه بھره گرفته شودۀ است از کلم

در " مھبل آشنا شويمۀ با واژ"نسبتا آوانگارد از سھيال وحدتی تحت عنواِن ۀ در ھمين زمينه بنگريد به مقال. عبور کند

  :اين لينک

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=49048 

  .....ادامه دھيم

آقای الف "روی کارت دعوت نوشته . اند باری يک خانواده با زن دو شغله را در نظر بگيرد که به مھمانی دعوت شده

بانو می شود ۀ کمی کالسيک تر واژ".  به اتفاق بانو"نويسند ه میدر بھترين شرايط به جای خانواد" به ھمراه خانواده

! منزل البته مفرد يا يکی از اھالِی ھمان اھل بيت است! يا منزل منتظرن!  می گويند به منزل سالم برسانيد!منزل

يک رحم ھميشه مشغول کار خود بوده و به ھمسرش در حد .. )  جنگ و صلح وۀنويسند( معروف است که لئوتولستوی

تا .  شوھر، ھميشه در حال قُرولُند بوده استئیاعتنادر اين حال ھمسر تولستوی شاکی از بی. کرده استبارآور توجه می
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جناب کنت در حال حل مشکالت ! خانم: "دھد تا سر خانم داد بزند کهکه يک روز خدمت کار خانه به خود اجازه میاين

  !مصيبت را ببين!" لطفاً دست از سر ايشان برداريد. ا ندارندھای شما رئیبشريت ھستند و فرصت پرگو

  

  ! و سنديکاغيبت زنان در اتحاديه

ھای کارگری نقش مفيد شايد به داليل پيش گفته است که زنان کارگر در بدنه و به خصوص رھبری سنديکاھا و اتحاديه

در . دھندھای کارگری را مردان تشکيل می غالب اتحاديهۀت مديرأدانند که اعضای ھيھمه می. ثری ندارندؤو م

. شودشود، صدای مردان شنيده می انجام میچ مار٨ھای مختلف از جمله يک مه و حتا  که به مناسبتئیھاسخنرانی

زنان !!" دھی زنان در متن جنبش کارگری دشوار استسازمان"کارگری معتقدند که ) کارمحافظه(ھای مديران اتحاديه

 وقت الزم برای فعاليت اجتماعی تبعبه خود در خانه نيز عمل کنند و  بايد به وظايف -ليل ضيق وقت  به د-کارگر 

  . طبقاتی نفی شده استۀترين شرايط مبارزاستدالل مھملی که بارھا با حضور قاطع زنان در سخت. ندارند

ھای کارگری انگلستان اعضای اتحاديه درصد از ٢٧فقط ) نئوليبراليسم ھار انگليسی( به قدرت رسيدن تاچر ۀدر آستان

. کردند  ايفای نقش میئی  مديريت اتحاديهۀکه از اين ميزان صرفاً دو درصد در رداز زنان شکل بسته بود و شگفت آن

معلوم است که در .  درصد از نمايندگان اعزامی زن بودند۵منتھی به عروج تاچريسم فقط ۀ دھۀھای سالياندر کنگره

برای .شود کارگر نيمی از قدرت کمی و کيفی خود را به ھمراه ندارد مغلوب نئوليبراليسم میۀ که طبقچنان شرايطی

  .اثبات نظر خود به يک خبر مھم کارگری استناد می کنم

مورد " مک به ايجاد تشکل ھای کارگریھماھنگی برای کۀ کميت" مجمع ششم ١٣٩١ ]جوزا[ خرداد٢۶در تاريخ 

 فعال ۶٠در ميان . دستگير و زندانی شدند) در کرج(و تمام اعضای حاضر در مجمع ليس قرار گرفت ويورش پ

بگذريم از اين که !  زن حاضر بودند که گفته می شود دو نفِر ايشان ھم مھمان بوده اند۴کارگری دستگير شده تنھا 

شھرھای صنعتی مانند تھران پيوسته اند و سھم " ھماھنگیۀ کميت"اکثريت قاطع اين فعاالِن کارگری از غرب کشور به 

  !در اين کميته صفر است...و اصفھان و اراک و شيراز و تبريز و قزوين و ساوه و

اند اما ويژگی بارز آنان تر بودهمندتر و ھوشزنان کارگر اگرچه نسبت به شرايط و محيط کار ھمواره از مردان حساس

 منحوس اصطالح آشنا و.  جدی گرفته نشده است- ما  چه رسد به کارفر-   ھای کارگری ھرگز از سوی اتحاديه

 گويای ناديده گرفتن ئی به تنھا–دار باشد  حتا اگر اشاره به زنان خانه- " شاننی و ھمسرااعضای اتحاديه ھای کارگر"

  . زنان کارگر است

  

  !مندی زنانشپذيری و ھوآسيب

  :نداپذيرترمندی ھای ويژه ھميشه از مردان آسيبزنان کارگر با وجود ھوش

  .زيکیمناسب بودن ابزار توليد به طور ف نا-

  . محيط کار خصمانه، خشن و مردانه-

  . کارفرمای مرد-

  .ھای بھداشتی مناسب و مجھز فقدان سرويس-

  . تبعيض و تھديد جنسی-

  . و بيولوژيکی بر زنان کارگر باردارئیيمياک آثار خطرناک عوامل -

  .ثباتم و کار بیھای نامنظ استرس ناشی از شيفت-

  .زيکی از جمله رباطی، چشمی، استخوانی و عضالنیھای ف آسيب-
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ھا، کاربست صحيح وسايل شدارھا و اخطارھا، تحمل دشواریئوجو، فھم و انتقال ھ جستۀبا وجودی که زنان در حوز

نسبت به مردان ھا، دريافت خطرات کار و غيره از موقع و وضع به مراتب بھتری ايمنی، دقت در درک نشانه

 به کارگرفته ئیھاغلھمواره در ش) تر عضالنیاز جمله قدرت کم(زيکی ھای فند اما به دليل بعضی کاستیبرخوردار

  . ھای شان ندارندمندیشوند که ارتباط مناسبی با توانمی

انند ايران کيفيت و کميت ھا، در کشوری مبا وجود تمام محدوديت. نداترزنان به لحاظ آموزش پذيری نيز از مردان قوی

التحصيل پسر،  فارغ١٠٠ به ازای ھر امريکادر . ، ھميشه از پسران برتر بوده استالتحصيالن دخترفارغدانشجويان و 

 . به سود دختران است١۵٠ به ١٠٠ اين ميزان به نسبت يدندر سو. شوندالتحصيل می دختر فارغ١٣٠

  

  ....باقی اين سخن را زين سان ھمی شمار

ترين زنان صاحب نظر چپ و سوسياليست  تا توانسته است در حق شاخصئیدر صد سال گذشته مديای مسلط بورژوا

ھای خبری و تصويری ايجاد از رزا لوکزامبورگ و الکساندرا کولونتای و کالرا زتکين تا رايا دونايفسکايا محدوديت

 ئیر جونز، برای تحکيم مبانی اقتصاد و فرھنگ بورژواو ماد) دوچانگارا (ئیاگر تالش زن کارگر بوليويا. کرده است

. اين ستم طبقاتی از بورژوازی شگفت نيست. ھای فراموش ناشدنی تبديل شده بودندبست، اکنون به اسطورهصورت می

. اما واقعيت اين است که جنبش کارگری نيز به دليل حاکميت جريان مردساالرانه، مجال رشد زنان را سلب کرده است

تر نشانی از حضور قاطع  کم– از انگلستان و فرانسه تا ايران - ھا و سنديکاھای کارگری ھا و مجامع و اتحاديه کميتهدر

توان در حد انگشتان يک دست زنان  ايران به ندرت میۀصد سال گذشتدر تاريخ فرھنگ يک. زنان ديده شده است

اش نيز مرد  که حتا معشوقه-تاريخ مذکر اين کشور . و ساعدیپای دھخدا و نيما و ھدايت و شاملو ھم. شاخص برشمرد

 طبقاتی است ۀاين، تاريخ مبارز.  راه رشد زنان را بسته است–ام است و مغ بچه است و من در يک کتاب به آن پرداخته

ير يا رابعه بنت اند، حداکثر نقشی در حد مادر حسنک وز حاضر شدهئیاند و اگر در جاکه زنان غالباً در آن غايب بوده

 .اند کردهء العين و فروغ فرخزاد ايفاةکعب قزداری يا طاھره قر

) امريکا(داری معاصر ترين کشور سرمايه"دموکراتيک"در . از قرار در تمام دنيا وضع به ھمين منوال بوده است

در ھمين . بوده استکشد و ھنوز يک رئيس دولت زن پيروز انتخابات نبانوی اول کشور، شھرت شوھرش را يدک می

کين ر مک در کنا– پارتی  تی والبته ساماندھی اوباش–ھای جسمی و جنسی کشور سارا پيلين صرفاً به خاطر جذابيت

البته ! داری شرکت وزير خارجه  شوھرش نبود مدير حسابۀن، اگر به اعتبار و سابقخانم ھيلری کلينت. گيردقرار می

واقعيت اين است که ! تاچر و مرکل! و آھنين گوی سبقت را از مرداِن کابوی ربوده انددر اين ميان دو  ديپلمات خشن 

 !  از انسانيت نبرده بودند و نبرده اند نيزئیچنين زنانی نيز نماد خشونت عريان مردساالری سرمايه داری ھستند و بو

  

  

 : حجيم کاسته باشيمۀ ر مصيبت اين مقالتا کمی از ذک. زن و مرد.  جان لنون را با ھم بخوانيمبخشی از يک ترانه

 

  ترين دنياستزن فرودست

 آری چنين است

  ات بيندازگیاگر باور نداری نگاھی به شريک زند

   بردگان استۀزن برد

  آری بايد اين را فرياد کرد
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  دار شودکنيم که بزايد و بچهمجبورش می

  گی شودگذاريم يک مرغ چاق پيرخانعد میب

  جايش در خانه است و بس م ئيگوبه او می

  ست  اکنيم که بيش از حد غيراجتماعیش میبعد سرزنش

   ...      خوردو به درد دوستی نمی
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