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  ديروز نظريه عضالني آقاي هالكوئي
  "زناني ديگر" امروز بيانيه 

ران چاپ و پخش شد، حاوی بيانيه ای است تحت  در اي٢٠٠٩که در ماه مارس " زنانی ديگر"اولين شماره گاه نامه 

 بايد بيانيه اعالم موجوديت يک تشکل جديد زنان باشد که در آن اصول عقايد، ًکه قاعدتا" زنانی ديگر"عنوان 

ھرچند تجزيه و تحليل مواد اين بيانيه نياز به بررسی . نظريات و اھداف خود را در شش ماده اعالم داشته اند

  .آن اشاره ای داشتاساسی  ولی در يک نگاه، می توان به بعضی خطاھای دارد،تری مشروح 

شان مورد تبعيض قرار   جنسيتۀتمامی زنان صرفا بواسط"ه است که راگراف اول بيانيه آمددر ھمان خط دوم از پ

ه ر قضيه بظاھ". ميگيرند و به ھمين دليل بايد صفی مستقل تشکيل دھند و برای رفع اين ستم و تبعيض مبارزه کنند

مورد نيست که شان  خاطر جنسيته  بًصرفااين اشتباھی سھوی باشد، چرا که واضح است که زنان يد که نظر می آ

  و مورد استثمارنيزخاطر موقعيت اقتصادی شان ه  ب، مانند مردان،تبعيض قرار می گيرند، بلکه عالوه بر آن

  . ی تنھا يکی از ستمھای وارده به زنان استعبارت ديگر، ستم جنسه ب.  قرار می گيرندات ديگرتبعيض

زمينه ھای بروز اين تبعيض، که ريشه اش در تقسيم کار بر اساس نقش  " بعدی بالفاصله می خوانيم کهۀ در جمل

ی مانند دولت و خانواده، و ئھای متفاوت در توليد مثل بوده است، در جوامع طبقاتی و از طريق نھادھا

فراھم شده و در جامعه سرمايه داری با شدت بيشتری تثبيت و ) به ويژه سنت و مذھب(ه ايدئولوژيھای مردساالران

  . "ه شده استننھادي

گمان می کند که علت فرودستی جنسی زن نقش او در توليد مثل، يعنی امر بارداری، زايمان و نگھداری از ه نويسند

، زنان "ماقبل تاريخ"ی و اشتراکی ئ نظام قبيله در طی يک ميليون سالدر حاليکه توجه ندارد که . کودک می باشد

تحت ھمين شرايط، که در آن توليد مثل و نگھداری کودک با آنان بوده است، نه تنھا با مردان برابر و فارغ از ھر 

يک نگاه به تاريخ . گونه تبعيضی بوده اند، بلکه حتی از احترام بيشتری در مقايسه با مردان برخوردار بوده اند

با مالکيت .  پيدايش مالکيت خصوصی بوده است،ان روشن می کند که سرآغاز فرودستی و استثمار جنسی زنباست

َخصوصی و ثروتی که مردان از قبل آن ب دست می آورند، برای اولين بار ازدواج از طريق زن خری آغاز می ه ِ

 که یزيرا مرد از ھمان زمان. ل می شوداين ترتيب، برای اولين بار زن به برده کاری و جنسی مرد تبديه گردد و ب

زن را از طريق خريد وی به تملک خود در می آورد، با حق کنترلی که بر او پيدا می کند، به بھرده برداری جنسی 
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 ستم جنسی از نظر تاريخی مقدم بر ": بنابراين، اولين جمله بيانيه نيز که می گويد. و کاری از او می پردازد

از چرا که ھيچ دليلی وجود ندارد که مردان . آيدنمی از آب در چندان درست " ر زنان استھرگونه ستم ديگر ب

، عالوه بر بھره برداری جنسی می نھند بنيان  راده، خانواده پدرساالرخود در آوربه تملک را که زنان ھمان زمان 

  . به بھره برداری کاری از ھمسر خود در خانه و بيرون خانه نيز نپردازند

در تقسيم کار بر اساس نقش ھای "  آنطور که نويسندگان بيانيه ادعا می کنند، ريشه ستم جنسی بر زنان نهعالوهه ب

اھميت اين نظريه . بلکه در مالکيت خصوصی و قرار گرفتن آن در دست مردان بوده است، "متفاوت در توليد مثل

نوان راه حل نھائی رفع تبعيض بر زنان ناديده عه نادرست در اينست که رفع نظام طبقاتی و مالکيت خصوصی را ب

 توليد مثل از دوش زنان می نمايد، که اين با نتيجه گيری بند ششم ِمی گيرد، و آزادی زن را موکول به برداشتن بار

 در پذير است که  امکان ای زنان در جامعهۀلأ حل نھائی مس ": شده استدر اين بند گفته. دمی باشتناقض در بيانيه 

 که ارتباط با طبيعت، با یانسانيۀ جامع. »ديگری«نه نشانی از طبقات باشد و نه نشانی از مردساالری و نه : آن

ی که در آن توليد  ا جامعه. ھا و با خود نه براساس تسلط و کنترل بلکه بر اساس تعامل، توليد و خالقيت باشد انسان

   ".نباشد» ديگری«ی که در آن کسی  ا معهجا. صورت گيرد» ديگران«و نه توسط » ديگران«نه برای 

 اولين تقسيم طبيعی در جوامع اوليه می ،"نقش ھای متفاوت در توليد مثل"بيانيه از ۀ  نويسندِعالوه، اگر منظوره ب

شرکت در شکار ، به کار جمع آوری دم امکان له بارداری و زايمان و عأخاطر مسه باشد، تقسيمی که در آن زن ب

، بايد گفت که اين امر نه تنھا در آن مقطع باعث شغول می شودی و نگھداری از کودکان و سالمندان مدانه ھای گياھ

مين غذای أانه ھای گياھی نسبت به شکار در تخاطر نقش مھمتری که ده  ب بالعکس،فرودستی زن نمی شود، بلکه

، ھمينکه منتھی دانه ھای گياھیجمع آوری ۀ وظيفخصوص که ه ب.  می گرددوی داشته، باعث اھميت مقام "کالن"

  . به اوج خود ميرساندنيز به کشف کشاورزی توسط زنان می گردد، موقعيت آنانرا در جامعه 

زمينه ھای بروز اين تبعيض، که ريشه اش در تقسيم کار ": مزبور می خوانيم راگرافسرانجام در آخرين جمله از پ

ی مانند دولت و خانواده، ئر جوامع طبقاتی و از طريق نھادھا، دبر اساس نقش ھای متفاوت در توليد مثل بوده است

  ". فراھم شده) به ويژه سنت و مذھب(و ايدئولوژيھای مردساالرانه 

عنوان ارگان ھای حامی  اين تبعيض و ه بدولت، خانواده و ايدئولوژی ھای پدرساالر ارگان ست که ضح اوا

بنابراين، نمی توانند خود زمينه ھای . وجود آمده انده بعيضات بپيدايش خود اين ت بعد از تبعيضات ديگر، ھمگی

به اين ترتيب مالحظه می . تبعيض به زن، بلکه نتيجه آن بوده اندۀ آنھا نه علت و زمين. بروز آنھا را تشکيل دھند

ی مغشوش به گردد که اين نتيجه گيری نويسندگان بيانيه نيز با واقعيات تاريخی منطبق نمی باشد و از نظر تاريخ

  . نظر می رسد

در بند اول از جمله . و سراسر نادرست نويسندگان بيانيه، در بخش ھای بعدی آن عريان تر می شودمغشوش ديد 

  : می خوانيم

اولين تقسيم  :ی فرودستی زنان تقسيم کار بر اساس نقشھای متفاوت زنان و مردان در توليد مثل است علت اوليه"

ۀ به واسط (، و ھمزمان کشاورزی برای زنانیی خوراک ھاماعی کار بين زنان و مردان، گردآوری دانهاجت

به دليل (شکار برای مردان ۀ و بخش عمد) کودکانۀ يکجانشينی و عدم تحرک به دليل بارداری، پرورش و تغذي

، با خودشان و فرزندانشان عتزنان با طبيۀ رابط. بوده است) تحرک و فارغ بودن از نقشھای طبيعی توليد مثل

اما نگاه . ی مبنی برھماھنگی،تعاملی و توليدی بوده است که در اين تعامل خود و طبيعت را متحول کرده اندارابطه 

به کارگيری آن و رويکردی ديگر به طبيعت ۀ مردان شکارگر به دليل در اختيار داشتن ابزارھای خاص شکارو شيو
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مردان با طبيعت و موجودات زنده، با تکامل ابزارھای ۀ رابط. گرانه به طبيعت شد لطهبه تدريج تبديل به نگاھی س

يا اين شيوه شکارگران نسبت به زندگی ديگر . شکار به اشکالی خاص، به شکل تصرف، کنترل و تخريب درآمد

 کنندگان، يعنی زنان را قدرتی کنترل کننده پيدا کردند و توانستند حيوانات و ديگر توليد) حيوانات و بشر(موجودات 

  ".برداری قرار دھند ھم مورد بھره

در اينجا صريحا علت فرودستی زنان نقش آنھا در توليد مثل، نه در مالکيت خصوصی و ثروت مردان، اعالم می 

عالوه، از اختصاص شکار به مردان و جمع آوری دانه ھای گياھی ه ب. گردد که من نادرستی آنرا قبال توضيح دادم

بشری بوده است، به غلط، تحت عنوان اولين تقسيم کار اجتماعی بين ۀ زنان که اولين تقسيم کار طبيعی در جامعبه 

در حاليکه اولين تقسيم کار اجتماعی با پيدايش مالکيت خصوصی و استثمار انسان . زنان و مردان نام برده می شود

عالوه، اين تقسيم کار نه ميان ه ب. وجود می آيده  بن آدست بخش ديگره توسط انسان و برده شدن بخشی از جامعه ب

ه از اينرو، ب. وجود می آيده ب) اعم از زن و مرد(زنان و مردان، بلکه ميان صاحبان ثروت و افراد عادی و بردگان 

 اندک ًال کامبا دستمايهحتی با اصطالحات رايج اوليه در اين زمينه نيز آشنا نبوده، يد که نويسندگان بيانيه آ نظر می

اعتشاشات   بدون ھيچگونه غرضی،نده ای که از تاريخ داشته اند، ناآگاھانه و احتماالکا پرغايته  بو اطالعات

ولی چيزی که باعث تعجب من می شود، اينست که نويسندگان بيانيه . صورت بيانيه در آورده انده بفکری خود را 

آنھا  روشنگر ٢۴ئی را که من يکی دو ھفته ی قبل در شماره غايت نادرست آقای دکتر ھالکوه در اين بند نظرات ب

 در عين تاثير گرفتن از حدس من اينست که نويسندگان بيانيه. مورد انتقاد قرار دادم، نعل به نعل تکرار کرده اندرا 

 ندمورد بوده ا ايده ھای او در اين بوده و تحت تاثيرنيز  از شنوندگان برنامه ھای دکتر ھالکوئی ادبيات مارکسيستی،

من در نقد خود از دکتر ھالکوئی نادرستی اين نظرات را . شده اندخنده آوری که مرتکب چنين اغتشاش فکری 

ھمينقدر خاطر نشان می سازم که تخريب طبيعت و . توضيح داده ام، و لذا نيازی به تکرار آنھا در اينجا نمی بينم

 آنطور که به غلط در بيانيه آمده است، ، بلکه نتيجه سلطه مردان سابقا شکارگر،ۀ سلطۀ محيط زيست نه نتيج

  . سرمايه داری و طبيعت سود جويانه  و مخرب آن می باشد

استدالالت بند اول، علت پيدايش نظام موجود را که در آن طبيعت بنا بر  ،که نويسندگان بيانيهاز آنجا عالوه، ه ب

س آن و أآن، بلکه قرار داشتن مردان در رۀ  دارانه و سودجويانتخريب و انسان استثمار می شود، نه خصلت سرمايه

بر جای مردان را گرفته اگر زنان زعم آنان، ه اين نتيجه حاصل می شود که بد، لذا ن آنان می دانۀخوی تجاوزگران

يز کرده، ھمه چ، از نظام موجود رفع مفسده شانخوی تعاملی و ھم آھنگ کننده خاطر ه  ب،مسلط گردندھمه چيز 

اين ترتيب، نويسنگان بيانيه نه با ديدی ماترياليستی و علمی، بلکه با ديد جنسی به سراغ تاريخ ه ب. می شودراه ه روب

چنين تحليلی جز آنکه جنبش زنان را از مسير واقعی خود که جھت گيری عليه نظام تبعيض . و تحليل آن ميروند

زنان عليه مردان تبديل ۀ وده و آنرا به جنبش تفرقه افکنانآميز سرمايه داری و مردساالری می باشد، منحرف نم

.  بر اينکه خود نظام سرمايه داری را از ضربات جنبش زنان مصون ميدارد ًمضافا. يدآکار ديگری نمی ه نمايد، ب

رافی راگراف مزبور دست به چنين تحليلھای جنسی و انحويسندگان بيانيه، در حاليکه در پاما نکته جالب اينست که ن

  درجه چرخش، نظرات کامال متضادی را ابراز داشته،١٨٠راگراف بعد، با ورد تاريخ ميزنند، بالفاصله در پدر م

تشاش فکری غی نمايند، و به اين ترتيب اوج اعلت اسارت زنان  را تمرکز ثروت در دست مردان، اعالم ماينبار 

وت جامعه در دست مردان، زنان را به ابزاری در خدمت تمرکز ثر: " آنھا می گويند. خود را به نمايش می گذارند

  ".آنان تبديل کرد
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 و لذا ارزش .بھتر از بخش ھای اوليه آن نيست آشفته فکری و تناقض گوئی از لحاظبيانيه نيز بعدی بخش ھای 

ام سلطه و الغای کار خانگی نه فقط با امحاء نظ"عباراتی نظير عطف توجه به با اينحال . بررسی بيشتر را ندارد

که (اين وجه جنسيتی "،  "مالکيت خصوصی بلکه با امحاء نگاه ابزاری به زن و مالکيت مرد بر زن مقدور است

، نظام سلطه، مالکيت خصوصی و مردساالری را "زنانی ديگر"به زعم )  از من-بايد مبنای مبارزه قرار گيرد

 که در خالل بيانيه، ،"ل معاش و توليد مثل ميشودييد وساد سازمان اجتماعی شامل تولتوليد و بازتولي"و " ھدف دارد

.  خالی از فايده نيستچشم می خورند و عباراتی مستنتج از تحليل ھای مارکسيستی می باشند،ه در اينجا و آنجا، ب

ظريات طور پراکنده از مطالعه مکاتب و نه که نويسندگان بيانيه آنچه را که ببر مال می کند  اين واقعيت را چرا که

بيانيه در اين صورت ه  سر ھم کرده و بی،تعمقھيچگونه طور ناقص و پراکنده، خوانده اند، بدون ه گوناگون، آنھم ب

 . آورده اند

  

 
 
 
 
 
 
 


