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 درباره هويت جنبش مستقل زنان
 حشمت محسني

 

در مقاله اي تحت   ) چاپ آلمان (جالل آلياري در اولين شماره گاهنامه تلنگر          . ر

تشريح اين  «فمنيسم، جنبش دموآراتيك يا سوسياليستي؟ هدف خود را            «عنوان  

قرار داده آه ثابت آند جنبش فمينيستي نه به جنبش دموآراتيك بل آه به               »مسئله

فمينيسم، جنبش دموآراتيك يا     «ساختار مقاله   . سوسياليستي تعلق دارد  جنبش  

تشكيل شده از يك مقدمه آه در آن با مرزبندي با درك                            » سوسياليستي؟

با انگيزه مردساالرانه و براي       «سوسياليست ها وآمونيست ها آه مي خواسته اند       

افته و آن را     تداوم بخشيدن به هژموني مردانه در جنبش، به اين مفهوم گرايش ي               

خيلي ساده مي خواسته   «آه  » تئوريسين هاي بورژوايي «و نقد   » فرموله آرده اند 

آن گاه پس از ذآر اين مقدمه نوبت به          » .جبهه مبارزه عليه خويش را پراآنده سازد       

تشريح اين تز مي رسد آه چرا جنبش فمينيستي به جنبش سوسياليستي تعلق                

يل  ارائه مي دهد اول اين آه مبارزه عليه                 نويسنده در اين رابطه دو دل          . دارد

 .مردساالري با مبارزه عليه سرمايه داري در هم تنيده شده است

 حقوقي براي تأمين منافع زنان اگر چه الزم           –دوم اين آه اصالحات سياسي       

است اما آافي نيست بنابراين جنبش فمينيستي بايد با سرمايه داري درگير شود و              

در .  داري به مبارزه برخيزد يك جنبش سوسياليستي است         جنبشي آه با سرمايه    

يكي به اين مسئله آه  به         . انتهاي مقاله نويسنده به ذآر دو نكته اشاره مي آند           

نيروهاي “نكته ديگر آن آه از نظر او              . جنبش مستقل زنان اعتقاد و باور دارد             

زنده سوژه اجراي سوسياليسم هستند و طبقه آارگر تنها نيروي سا                 “ متنوعي

سوسياليزم نيست، بنابر اين جنبش فمينيستي، جنبش جوانان، محيط زيست نيز               

نگاهي به ساختار مقاله     . جزو نيروهاي مبارزه براي سوسياليزم تلقي مي شوند         

نشان مي دهد، فلسفه وجودي اين مقدمه آن است آه فضاي رواني براي                           

 مخالفان جنبش فمينيستي    اين مقدمه در ضديت با    . نتيجه گيري مقاله را فراهم آورد    

فضاي احساسي خاصي بوجود مي آورد تا زمينه پذيرش نتيجه گيري مقاله را تدارك             

مقاله با يك بحث استداللي در نقد نظر مخالفان فرضي خود هنوز فاصله قابل              . ببيند

در بخش تشريح تزهاي ارائه شده توسط نويسنده نيز صرفًا احكام                . توجهي دارد 

نه مقدمه و نه      .  و ارتباط بين ادعا و تحليل گسسته است              آلي صادر مي شود   

با . تشريح تزهاي نوشته و نه نتيجه گيري آن با استدالل قانع آننده اي همراه نيست             

 .بررسي دقيق تر اجزاء اين نوشته بهتر مي توان اين حقيقت را نشان داد
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 خصلت جنبش مستقل زنان

آانوني گردد، الزم است در ابتدا      براي اين آه بحث پيرامون خصلت جنبش زنان        

در اين محور بحث،      . من به طور اثباتي  درآم را از ماهيت اين جنبش ارائه آنم                   

سئوال اصلي اين است آه جنبش مستقل زنان،  به جنبش دموآراتيك تعلق دارد يا               

از خصلت سوسياليستي برخوردار است؟ جنبش زنان بايد مبارزه عليه آدام سلطه             

آار خود قرار دهد تا بتواند به خصلت همگاني خود دست يابد؟                       را در دستور       

 بي واسطه ترين و عمومي ترين مطالبه همه زنان آدام است؟

بين زنان با مردان از يك طرف و بين خود زنان از طرف ديگر مناسبات متعددي از                 

روابط سلطه حاآم است اما پايه اي ترين، همگاني ترين و عمومي ترين مناسبات                 

ستم و  . ه آه همه زنان را جدا از مردان در بر مي گيرد، سلطه جنسي است                 سلط

سلطه جنسي خصلت رابطه همه مردان نسبت به همه زنان را نشان مي دهد و به               

نحوي از انحاء از ستم هاي ديگر نظير ستم طبقاتي، نژادي، ملي دامنه ي                             

 رهايي و آزادي     جنبش آزادي جنسي قبل از هر چيز يعني جنبش        . گسترده تري دارد 

در اين سطح از مبارزه همه زنان منافع مشترك دارند و                   . زنان از سلطه مردان     

سلطه جنسي نقطه    . مي توانند اتحاد خود را در نفي سلطه جنسي حفظ آنند               

بخش بين زنان است و مي تواند بر عوامل ديگري آه اين اتحاد را تحت تأثير                     وحدت

نقطه وحدت بخش است آه خصلت جنبش           و درست همين      . قرار دهد فايق آيد     

مبارزه عليه سلطه جنسي بنا به        . فمينيستي را تعين مي بخشد نه عوامل ديگر         

تعريف يك مبارزه عمومي و دموآراتيك است آه به خاطر همين خصلت همگاني                   

. خود خصلت طبقاتي ندارد و با نفي سلطه طبقاتي فاصله معيني را حفظ مي آند               

زه زنان اگرچه دموآراتيك، ترقي خواهانه و بسيار ضروري          اين خصلت همگاني مبار   

سوسياليستي تلقي آردن اين    . است اما حاوي هيچ عنصر سوسياليستي نيست       

جنبش وجه مشخصه سلطه همگاني مردان بر زنان را ناديده مي گيرد و مبارزه                     

ش اين حرف البته نبايد بدان معنا فهميده شود آه جنب           . عليه آن را مختل مي سازد     

مبارزه براي سوسياليسم نسبت به سلطه جنسي بي  تفاوت است و يا ارتباطي                 

بل آه اين حرف بدين معنا است       . بين سلطه جنسي و سلطه طبقاتي وجود ندارد         

آه محو سلطه جنسي و برابري شرايط زنان و مردان ساختار سرمايه را درهم                      

در خالص ترين  وجود سلطه جنسي نشان مي دهد آه سرمايه داري             . نمي شكند

. وضعيت خود قرار ندارد و از مناسبات متعدد سلطه براي تعالي خود سود مي جويد              

 سياسي دو جنس مي تواند در چارچوب سرمايه داري           – در نتيجه برابري حقوقي    

. تحقق يابد و دستيابي به اين خواست مستلزم شكستن ساختار سرمايه نيست               

 .رمايه داري را در هم مي شكندسوسياليسم اما قبل از هر چيز چارچوب س
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بنابر تعريف، جنبش سوسياليستي، جنبشي است آه با سرمايه داري تضاد              

جنبش سوسياليستي، به جنبشي اطالق          . ساختاري و ماهوي داشته باشد         

مي شود آه براي دستيابي به خواست ها و مطالبات خود سيستم سرمايه داري را              

 …انواع نابرابري هاي جنسي، ملي، نژادي      سرمايه داري تاآنون از      . در هم شكند   

اما استفاده از اين نابرابري ها       . براي بقا و ادامه موجوديت خود بهره برده است             

جزيي از ذات و ساختار سرمايه داري نيست و جزوء عوامل آمكي براي موجوديت                 

محو اين نابرابري ها لزومًا و ضرورتًا با محو و نابودي سلطه              . آن محسوب مي شود  

طبقاتي همراه نيست و سرمايه داري اساسًا با وجود و آارآرد اين سلطه است آه               

سرمايه داري نظامي است آه اساسًا بر اجبار فرااقتصادي استوار           . موجوديت دارد 

نيست بل آه بر عكس بر نابرابري اقتصادي استوار است وجه مشخصه اصلي و                   

بنابر اين بحث بر سر     . ده است تعيين آننده سرمايه داري همانا همين خصلت ياد ش        

رابطه سرمايه داري و پدرساالري نيست هم چنان آه بحث بر سر رابطه                               

سرمايه داري با انواع ديگر سلطه نظير سلطه ملي، نژادي نيست بحث بر سر تبيين              

آن جا آه نويسنده به درستي به        . رابطه بين اين مجموعه مناسبات سلطه است         

.  سرمايه داري انگشت مي گذارد اشكالي وجود ندارد      نقش رابطه بين مردساالري و    

 » هم هويتي « مسئله آن جا به گره بر مي خورد آه صرف پيوند بين اين دو به نتيجه                

استفاده سرمايه داري از صنعت          . سرمايه داري و پدرساالري منتهي شود             

زمان سرمايه داري  . پورنوگرافِي را نمي توان جزء شالوده سرمايه داري محسوب آرد       

طوالني وجود داشته اما از صنعت پورنو در آن خبري نبوده است و قابل تصور است                 

يا . آه در اثر مبارزات نيروهاي مدافع دموآراسي اين صنعت به عقب رانده شود                  

برابري دستمزد مستلزم نابودي ساختار سرمايه داري نيست برابري دستمزد زن و             

. را به وسط صحنه مي آورد       آه تازه آن  مرد نفس آارمزدي را در هم نمي شكند بل          

عوامل ياد شده براي سوسياليستي تلقي آردن جنبش فمينيستي جزء عوامل                 

رابطه پورنوگرافي با سرمايه داري يك رابطه         . ضروري و عام سرمايه داري نيست      

ذاتي و ضروري و عام محسوب نمي شود چرا آه در همه اجزاء سيستم، به شكل                  

وجود پورنوگرافي و استفاده شاخه اي از سرمايه داري از          . اردذاتي و عام وجود ند     

همين سرمايه داري حمايت   . آن را نمي توان در ساير اجزاء سرمايه داري نشان داد           

همه زنان را به خود جلب نمي آند بلكه بخشي از زنان را در برابر بخش ديگر قرار                     

 .مي دهد

طه وحدت بين زنان تلقي        بنابر اين اگر مبارزه براي محو سلطه جنسي نق              

مي شود، اگر اين مبارزه تنها زنان آارگر را شامل نمي شود و همه زنان را در بر                        

وحدت منافع  “ مي گيرد مبارزه عليه سلطه طبقاتي اين وحدت را در هم مي شكند و             

در سطح مبارزه عليه    “ تمايز منافع    “ زنان در سطح مبارزه عليه سلطه جنسي به         “ 
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مبارزه عليه سلطه طبقاتي تنها پروژه زنان و            .  تبديل خواهد شد     سلطه طبقاتي 

مخدوش آردن اين دو سطح از مبارزه قبل از هر             . مردان آارگر است نه همه زنان      

چيز نه به جنبش رهايي زنان از سلطه مردان آمك مي آند نه به جنبش طبقاتي                    

سلطه طبقاتي را   اگر به خاطر سلطه جنسي نبايد        . زنان آارگر عليه سرمايه داري    

آم رنگ جلوه داد، به خاطر سلطه طبقاتي نيز نبايد ويژگي عام سلطه جنسي را در                

بنابر اين در مبارزه عليه سلطه جنسي همه زنان منافع             . هاله اي از ابهام فرو برد     

مشترك دارند در سلطه طبقاتي بخشي از زنان منافع ويژه اي دارند و حاضر نيستند               

 زن عام وجود ندارد بل آه       «“به قول آولن    . ن مبارزه متحد شوند    با بقيه زنان در اي      

اين تفاوت ها را قبل از هر چيز در خود جنبش             ) ١. (»زنان، آن يا اين زن وجود دارد        

مثًال آيا سوسيال فمينيست ها با ليبرال        . فمينيستي مي توان بخوبي مشاهد آرد      

 واحدي تغذيه مي آنند؟       فمينيست ها يكسان مي انديشند؟ آيا از پايه اجتماعي            

پاسخ قطعًا منفي است و درست ناديده گرفتن همين تفاوت هاست آه نقطه                      

وحدت و نقطه تجزيه جنبش زنان را ناديده مي گيرد و هر آدام از آن ها را در جايگاه                    

يك گرايش انحرافي در تبيين رابطه سلطه جنسي با            . واقعي خود قرار نمي دهد    

طه طبقاتي، سلطه نژادي، سلطه ملي اين است آه            انواع ديگر سلطه نظير سل     

هويت هاي ديگر زنان اهميت ندارد و تنها سلطه جنسي است آه هويت اصلي زنان              

اين گرايش به زنان هم چون يك طبقه همگون مي نگرد به قول ژاك            . را تعيين مي آند  

ژاك آرگوت در اين باره       . آرگوت از تشخيص سطوح مختلف سلطه ناتوان است            

»  طبقه    –جنس  « هم چنين مي خواهم ترديد خود را در مورد مفهوم              “ گويد  مي 

بدون ورود به بحث هايي آه ممكن است درباره شيوه توليد خانگي مطرح          . ابراز دارم 

شود، به نظر مي رسد آامًال واضح است آه اين مساله در حوزه مردساالري،                        

ن معنا نيست آه زنان را به          استثمار و اجبار مي گنجد اما اين تشخيص لزومًا بدي            

مثابه يك طبقه اجتماعي به حساب آوريم آه بتوان درباره آن همان استدالالتي را                  

بنابر اين همان   ) ٢(» به آار برد آه مارآس در مورد مبارزه طبقاتي به آار مي برد               

طور آه مي توان از مرد آارگر و مرد بورژوا سخن گفت هم چنين مي توان از زنان                      

 . زنان بورژوا نيز ياد آردآارگر و

گرايش ديگر اما سلطه جنسي را ناديده مي گيرد و تنها سلطه طبقاتي را مد                 

اين ديدگاه همه چيز را به سلطه طبقاتي فرو مي آاهد و از مشاهده                    . نظر دارد 

اين ديدگاه مبارزه زنان را زير مجموعه طبقه           . سطوح مختلف سلطه ناتوان است      

در . ائل زنان را در گرو حل مسائل طبقه آارگر مي داند             آارگر مي فهمد و حل مس      

. حالي آه ستم جنسي نه تنها عمودي بل آه به شكل افقي نيز اعمال مي شود                   

يعني تنها مردان بورژوا نيستند آه بر زنان ستم روا مي دارند بل آه مردان آارگر نيز                 

تولد طبقه آارگر   به عالوه ستم جنسي نه با        . بر زنان آارگر سلطه اعمال مي آنند      
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اين ستم به خاطر    . بوجود آمده و نا با حاآميت طبقه آارگر ضرورتا از بين مي رود                 

در ستم جنسي،   . بودن زنان اعمال مي شود و انحصارًا بر آنان روا مي شود            » زن«

زنان با هيچ نيرويي مشترك نيستند در حالي آه در ساير ستم ها زنان با بخشي از                  

من در اين نوشته تالش دارم فلسفه          . ترآي برخوردارند مردان  از سرنوشت مش      

وجودي و وجه مشخصه هر يك از سطوح مبارزه عليه سلطه جنسي و سلطه                       

طبيعتًا ديوار چيني، مبارزه عليه سلطه جنسي و سلطه           . طبقاتي را  توضيح دهم     

طبقاتي را از يك ديگر جدا نمي آند و در عالم واقعيت تداخل اين سطوح مختلف                       

از اين رو تفكيك مبارزه عليه سلطه          . زه امر بديهي و طبيعي تلقي مي شود         مبار

جنسي از مبارزه عليه سلطه طبقاتي نبايد بدين معنا فهميده شود آه پس مبارزه                 

براي سوسياليزم و نيروي اجتماعي آن جنبش آارگري در مبارزه عليه پدرساالري                

 جنبش آارگري بايد پيش از         اتفاقًا مدافعان سوسياليسم و     . نقشي بعهده ندارند   

به عبارت  . همه و بيش از همه نيروهاي ديگر براي محو سلطه جنسي تالش ورزند              

ديگر امروزه مبارزه براي سوسياليسم از مبارزه عليه پدرساالري و مردساالري جدا              

جنبش فمينيستي قبل از هر نيرويي در جنبش سوسياليستي مي تواند               . نيست

بنابراين مسئله زنان مسئله جنبش آارگري و          . جو آند متحد طبيعي خود را جست      

. جنبش مبارزه براي سوسياليسم نيز هست  اما عكس اين رابطه صادق نيست                  

يعني جنبش سوسياليستي براي اهداف فمينيستي مبارزه مي آند اما                            

اين حرف البته بدين معنا نيست       . فمينيست ها براي سوسياليسم مبارزه نمي آنند     

ينيست ها در جنبش فمينيستي براي سوسياليسم مبارزه                  آه سوسيال فم     

طبيعي است آه اين گرايش براي سوسياليسم و براي اهداف آارگري               . نمي آنند

اما مي دانيم نه همه فمينيست ها سوسيال فمينيست هستند و نه      . تالش مي ورزند 

به عالوه مبارزه سوسيال       . سوسيال فمينيست ها معادل جنبش فمينيستي            

فقط . ت ها لزومًا با همدلي و مبارزه جنبش آارگري همراه نيست                        فمينيس

سرمايه داران نيستند آه از موقعيت فرو دست زنان بهره مي برند بل آه عالوه بر                    

بايد بياد داشته باشيم    . آن ها آارگران مرد نيز در اين رابطه از امتيازاتي برخوردارند           

. خالفت فعالي از خود نشان داده است آه با اشتغال زنان، اتحاديه آارگري مردان، م       

مبارزه مردان آارگر   ). قابل توجه آساني آه از طبقه آارگر درك اسطوره اي دارند           ( 

انگليس با اشتغال زنان و بهره برداري از آار خانگي زنان داستان غم انگيزي دارد، آه              

 . البته پرداختن به آن جاي خود را مي طلبد

 ه تعلق دارد؟جنبش فمينيستي به آدام جبه

اولين تز  . اآنون ضروري است آه تزهاي نويسنده را مورد بررسي قرار دهيم             

نويسنده براي اين آه ثابت آند جنبش فمينيستي به اردوي سوسياليستي تعلق                

: او در اين باره چنين مي نويسد     . دارد، رابطه مردساالري با نظام سرمايه داري است      
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االري و نظام سرمايه داري چه به لحاظ          جنبش زنان جنبشي است عليه مردس        “ 

تاريخ شكل گيري آن و چه به لحاظ وضعيت مشخص آنونيش يك نظام مردساالر                   

محسوب مي گردد، سرمايه داري علي رغم تحوالت بسيار هم چنان يك نظام                       

جنبش زنان بنا به فرض يك جنبش       . مردساالر باقي مانده و بر آن پايه ايستاده است        

مردساالري نه معلق در هوا، بل آه          . ليه نظام مردساالر است     موثر و بنياني ع     

متجسم در يك نظام اجتماعي مشخص و مسلط است و طبعًا نمي تواند عليه آن                   

نظام به مبارزه برنخيزد و جنبشي آه عليه نظام سرمايه داري مي جنگد چيزي جز                 

اشد  سرمايه داري هر چقدر هم آه جامعه آزادي ب         …جنبش سوسياليستي نيست    

باز هم به لحاظ فرهنگي و اجتماعي بر روابط سلطه تكيه زده و از بازسازي و                          

 جنبش زنان نيز      …بازتوليد روابط سلطه سود مي برد و خود را تداوم مي بخشد                 

 . “نمي تواند در برابر دفاع سرمايه داري از روابط سلطه عصيان نكند

 . نكته وجود دارد٢در اين تز نويسنده 

سرمايه داري چنان در هم تنيده و بر هم استوارند آه تفكيك           مردساالري و    -١

 .آن ها امكان پذير نيست

جنبش زنان نيز نمي تواند در برابر منافع سرمايه داري از روابط سلطه                    -٢

 .عصيان نكند

در باره نكته اول بايد     . اآنون بگذاريد تك تك نكته ها را مورد مالحظه قرار دهيم           

ري به اين نظام هاي اجتماعي خدمت مي آند و از           گفت ترديدي نيست آه مردساال     

اين بازتوليد در اين يا آن نظام          . طريق آن ها نيز تا حدودي خود را بازتوليد مي آند            

طبقاتي مي تواند از ويژگي ها و مختصات خاصي برخوردار باشد و در بطن آن ها                    

معهذا رابطه  . مي تواند به شكل هاي مختلفي ابعاد گسترده يا سير نزولي پيدا آند            

اما سئوالي آه   .  طبقاتي را نمي توان انكار آرد     –مردساالري با نظام هاي اجتماعي     

بالفاصله مطرح مي شود اين مسئله است آه رابطه مردساالري به نظام اجتماعي             

سرمايه داري يك رابطه ذاتي، ضروري و عام است يعني موجوديت يكي در گرو                    

يگر سرمايه داري است آه مردساالري را بوجود        به عبارت د . موجوديت ديگري است  

آورده، آن را پرورش داده يا اين آه مردساالري است آه سرمايه داري را آبياري آرده               

نگاهي به تاريخ شكل گيري مردساالري و تكوين        . و به آن موجوديت بخشيده است      

ر از  نظام سلطه جنسي نشان مي دهد آه موجوديت آن بسيار طوالني تر و قديمي ت           

اين نكته اي است حتي نويسنده آن جا آه             . موجوديت سرمايه داري بوده است      

روابطي آه نه با سرمايه داري بلكه بسيار قبل از موجوديت آن شكل                  « :مي گويد

 سال است آه متولد شده ،       ٥٠٠سرمايه داري اآنون   . به آن اعتراف مي آند   » گرفته

 حالي آه روابط سلطه جنسي به         در. رشد يافته و به بقاي خود ادامه مي دهد            

قدمت روابط سلطه طبقاتي قبل از سرمايه داري است وحتي ردپاي آن را مي توان               
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به عالوه اين ساده لوحي است آه فكر آنيم         . در نظام اشتراآي اوليه نيز نشان داد       

با سرنگوني نظام سرمايه داري روابط سلطه جنسي، فرهنگ مردساالري نيز با آن             

نگاهي به تجربه جوامع نوع شوروي نشان مي دهد آه روابط سلطه           . وداز بين مي ر  

با هر  . جنسي نه تنها از بين نرفته اند بل آه موجوديت و بقاي خود را حفظ آرده اند                 

تحليلي آه از نظام شوروي داشته باشيم اشتغال نسبتًا آامل زنان در اين جوامع را               

طبقاتي سرمايه دارانه بر زنان تا حدود       در اين جوامع سلطه      . نمي توانيم انكار آنيم  

زيادي از بين رفته بود معهذا تبعيض نسبت به موقعيت اجتماعي زنان به حيات خود                

مالحظات سيمون دوبوار در ديدار از شوروي نكات بسيار جالبي را              . ادامه داده بود  

 همه زنان شوروي آار مي  آنند و آن هايي آه آار              «: او مي گويد . روشن مي آند 

از سوي زنان ديگر، سرزنش       ) همسران بلند پايگان و مردان مهم ديگر          (نمي آنند  

آن ها  . زنا ن شوروي از اين آه  آار مي آنند بسيار به خو د مي بالند                     . مي شوند

مسئوليت هاي شايان توجه سياسي و اجتماعي دارند و از اين مسئوليت ها                       

كساني در شوروي، همانند       از سوي ديگر وضعيت شرم آور ي          …براستي آگاهند    

آاِر : جاهاي ديگر، وجود دارد آه جنبش هاي زنان هم اآنون با آن ها پيكار مي آنند                

خانگي و سرپرستي از آودآان، در شوروي هم آار ويژه و انحصاري به شمار                        

 آن ها آن سوسياليسمي آه انسان را دگرگون مي سازد و روياي مارآس              …مي آيد  

آاري آه ايشان آرده اند تنها دگرگون آردن مناسبات         . رده اندهم بوده را بدست نياو    

ولي با گذشت زمان ما در مي يابيم آه براي دگرگوني مردم  تغيير              . توليد بوده است  

بدينگونه با  همه سيستم اقتصادي         . مناسبات توليد، به تنهايي بسنده نيست           

 توجه به مالحظات     با) ٣(متفاوت، نقش سنتي هنوز به مردان و زنان برمي گردد،             

باال نه از نقطه نظر تئوريك و نه از نقطه نظر تجربي رابطه تفكيك ناپذير مردساالري                 

با سرمايه داري يك اصل قابل تأييد نيست اين حقيقت را مي توان در تكوين                             

پدرساالري قبل از پيدايش سرمايه داري و بقاي سلطه جنسي بعد از سرمايه داري              

 به طور نسبي در نظام مردساالري تحول ايجاد شد اما به                 در اروپا . مشاهده آرد 

هيچ وجه با تغيير ساختار سرمايه مالزمه نداشته است يا حمله به نظام سلطه                     

بنابر اين  . طبقاتي لزوما به محو سلطه جنسي در شوروي منتهي نشده است                 

رد چرا  مي توان بطالن تز اول مبني بر تفكيك پدرساالري و سرمايه داري را اعالم آ                

آه موجوديت يكي الزامًا و ضرورتًا با موجوديت ديگري همراه نيست و تفكيك اين دو                

نظام امكان پذير است و رابطه آن دو يك رابطه عرضي، غير ماهوي و غير ضروري                    

سرنگوني اقتصاد سرمايه داري و     «جوليت ميچل حق دارد وقتي مي گويد          . است

ود به معناي دگر سازي ايدئولوژي          مبارزه سياسي در اين رابطه به خودي خ                

من تاآنون تالش داشتم استقالل نسبي مردساالري را از          ) ٤(» .پدرساالري نيست 

اما واقعيت اين است آه بين اين دو رابطه معيني نيز                 . سرمايه داري نشان دهم   
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اين درست است آه پدرساالري و سرمايه  داري هر آدام از اجزاء                     . وجود دارد  

د برخوردارند اما موجوديت هر يك از اجزاء سيستم پدرساالري            مستقل و خاص خو    

به عناصر سيستم سرمايه داري نياز دارد و براي تداوم بقاي خود به رابطه متقابل با                

اين رابطه متقابل اما استقالل دو سيستم را نفي نمي آند              . آن مشروط مي شود   

رابطه متقابل   معهذا نكته مهم در           . بلكه آيفيت خاصي به آن ها مي بخشد             

پدرساالري با سرمايه داري اين است آه عناصر هر يك از اين دو سيستم انگيزه                     

هارتمن انگيزه و عاليق متفاوت       . يكساني در بهره برداري از عناصر يكديگر ندارند          

در جوامع سرمايه داري     « : پدرساالري و سرمايه داري را چنين توضيح مي دهد            

اما با درك روشني    . رمايه و پدرساالري موجود است    رابطه اي محكم و پايدار بين س      

از مفهوم پدرساالري و شيوه توليد سرمايه داري مي توان فهميد پيوند پدرساالري و              

علت را مي توان چنين توضيح داد آه مردان و              . سرمايه اجتناب ناپذير نبوده است    

يروي آار زنان    سرمايه داران اغلب عالئق متضادي بويژه در رابطه با استفاده از ن                

: يكي از راه هايي آه بدان وسيله مي توان تضاد را نشان داد اين است                      . دارند

اآثريت مردان حضور زنان را در خانه براي دريافت خدمات شخصي ترجيح مي دهند،             

) و البته نه زنان خودشان را      (تعداد آمتري از مردان آه سرمايه دار هستند زنان را             

البته دستيابي به خدمات شخصي يا بقول           ) ٥(“ميخواهندبراي آار در بازار آار          

با محروم آردن زنان از بازار آار تامين نمي شود         ) ٦(» شيفت مضاعف «هيالري الند   

ستم . به عالوه همين هدف با وجود اشتغال زنان نيز توسط مردان پيگيري مي شود             

 حاليكه ستم   در. بودن زنان انحصارًا بر آن ها تحميل مي شود        » زن«جنسي بخاطر   

 .طبقاتي همه زنان را در بر نمي گيرد

بر .  اآنون نكته دومي را آه در تز نويسنده طرح شده مورد بررسي قرار دهيم              

جنبشي آه عليه نظام سرمايه داري مي جنگد چيزي جز            «مبناي اعتقاد نويسنده     

اين تز اما بسيار عاميانه و در عين حال حاوي هيج            » .جنبش سوسياليستي نيست  

. هر جنبش سوسياليستي ضرورتًا ضد سرمايه داري است       . عنصري از دقت نيست   

همين حقيقت را     . اما هر جنبش ضد سرمايه داري لزومًا سوسياليستي نيست              

مبارزه سوسياليستي بدون نيرو و       . مي توان درباره جنبش آارگري نيز مطرح آرد         

ري لزومًا و ضرورتًا     مبارزه جنبش آارگري ناممكن است، اما هر مبارزه جنبش آارگ            

آيا مبارزه اتحاديه هاي آارگري عليه سرمايه داري خصلت           . سوسياليستي نيست 

سوسياليستي دارند؟ تأييد اين سئوال قبل از هر چيز آبكي بودن سوسياليسم                   

با توجه به اين حقايق درباره خصلت بندي جنبش هاي             . مدعي را نشان مي دهد     

رد آه مبارزه عليه سرمايه داري با چه پالتفرمي          اجتماعي بايد به اين نكته توجه آ        

همه مي دانند آه جنبش اسالم گرايي از زاويه ارتجاعي با                     . صورت مي گيرد  

جنبش فمينيستي نيز با نظام سرمايه داري تضادهايي       . سرمايه داري مبارزه مي آند  
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 جنبش  معيني دارد و عليه اين نظام به مبارزه بر مي خيزد اما زاويه و جهت مبارزه                  

فمينيستي يك مبارزه دموآراتيك و همگاني است و ساختار سرمايه داري را در هم               

اتفاقا هر چه پيرايه ها و زنگارهاي روابط ديگر سلطه از دامن                           . نمي شكند

سرمايه داري زدوده شود چهره آريه سرمايه داري روشن تر از آفتاب نيمه روز خود را             

 .نشان مي دهد

ه نويسنده بر روي آن تاآيد دارد اين مطلب است آه                 باالخره نكته ديگري آ    

سرمايه داري هر چقدر هم آه جامعه آزادي باشد باز هم به لحاظ فرهنگي و                       «

اجتماعي بر روابط سلطه تكيه زده و از بازسازي و باز توليد روابط سلطه سود                        

 روابط  بنابراين نمي تواند در برابر مبارزه عليه        . مي برد و خود را تداوم مي بخشد        

سلطه بي تفاوت بماند هم چنان آه جنبش زنان نيز نمي تواند در برابر دفاع                            

نويسنده با اين دليل چه چيزي            » .سرمايه داري از روابط سلطه عصيان نكند           

مي خواهد بگويد؟ اين آه سرمايه داري از روابط سلطه جنسي استفاده مي آند                 

ر اين آه جنبش فمينيستي نيز با       د. حقيقتي است آه نمي توان با آن مخالفت ورزيد       

استفاده سرمايه داري از روابط سلطه جنسي مبارزه مي آند نيز ترديدي وجود ندارد            

اما . و اساسًا يكي از علل وجودي مبارزه جنبش فمينيستي همين مسئله است                

مبارزه جنبش فمينيستي با بهره برداري سرمايه داري از روابط جنسي چه ربطي به            

ارد؟ آيا اين آه اصًال با خود سرمايه داري است آه اين مبارزه بوجود               سوسياليسم د 

مبارزه جنبش فمينيستي با موضوع مورد استفاده سرمايه داري چه ربطي            . مي آيد

به مبارزه با فاعل اين مسئله دارد؟ اين مخالفت با نفس موجوديت سرمايه داري                   

 مي بينيم نوشته با يك      است يا با وجود سلطه جنسي در سرمايه داري؟ چنان آه            

مقدمه درست شروع مي شود اما نتيجه گيري از مقدمه گسست مي آند و ارتباط                

در تصور نويسنده سلطه جنسي از هيچ قلمروي              . منطقي آن ها پاره مي شود     

مستقلي برخوردار نيست و مبارزه با آن به خاطر خدماتي است آه به بازتوليد                       

ده با وجود اينكه با درك مارآسيسم سنتي آه             نويسن. سرمايه داري ارائه مي آند   

سلطه جنسي را به نظام طبقاتي تقليل مي دهد مرزبندي مي آند اما همه تحليل                

 .مي شود او در چارچوب مارآسيسم سنتي ارائه

نويسنده براي اين آه ثابت آند آه جنبش مستقل زنان خصلت سوسياليستي            

 عالوه بر آن ها به تجربه عملي جنبش         دارد تنها به داليل نظري متوسل نشده بل آه        

تز دوم نويسنده اساسًا بر روي همين نكته استوار              . زنان نيز استناد آرده است      

واقعيت جنبش زنان زماني روشن تر مي گردد آه فرض           «تز دوم مي گويد     .  است

آنيم اين جنبش به نحو موفقيت آميزي حقوق سياسي مورد مطالبه خويش را                     

ًا در اين نقطه، سئوالي آه مطرح مي شود آن است آه جنبش               دقيق …بدست آورد   

  مسائلي آه ريشه در تاريخ        …زنان اين حقوق و آزادي ها را براي چه مي خواهد؟            
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دارند و نه با شعار و حرف بل آه با برنامه ريزي و جابجا آردن سياست ها و الويت ها                  

نيسم سود و زير پا گذاشتن      مسائلي آه حل آن ها جز با درگيري با مكا         . قابل حل اند 

فراتر رفتن از منافع بورژوازي و سرمايه داري نمي تواند ميسر شود براي همين                    

است آه سال هاست حق رأي زنان در بسياري از آشورهاي جهان به حقي غير                   

قابل انكار و تعرض تبديل شده ولي دستمزد برابر براي زن و مرد هنوز بدست                         

ن دليل ساده آه دستمزد برابر در ازاي آار برابر مستقيمًا           چرا؟ تنها بدي  . نيامده است 

در بررسي اين تز نويسنده به چند نكته          » .با منافع سرمايه درگير مي شود و بس        

 :بايد اشاره آرد

 حقوقي بخشي از منافع زن ها را تأمين              –اوًال اين آه اصالحات سياسي          

. عيتي است غير قابل ترديد    مي آند و همه خواست هاي آن ها را تأمين نمي آند واق          

اما سئوال اين است آه آيا همه زنان در تأمين منافع اقتصادي مبارزه مشترآي به                  

 حقوقي به تغييرات        –پيش مي برند؟ انكشاف مبارزه از اصالحات سياسي                   

ساختاري خواست زنان آارگر و زحمتكش است اما مي دانيم براي دستيابي به اين              

و . ن بايد با بخشي از زنان دست به مبارزه زنند                  هدف همين توده محروم زنا        

سازماندهي چنين مبارزه اي قبل از هر چيز مستلزم اين است آه تشكل مستقل                  

چه . زنان را تجزيه آنيم و بخشي از آن ها را در برابر بخش ديگري سازماندهي آنيم               

 حقوقي درخواست    –آسي گفته است آه فراتر رفتن از اصالحات سياسي                     

اگر به واقعيت تجربي نيز مراجعه آنيم آيا نويسنده                 . همه زنان است    مشترك   

مي تواند يك نمونه ارائه دهد آه جنبش مستقل زنان، مبارزه متحدي را براي                         

جابجا آردن سياست ها و      «ثانيا با    . دستيابي به اين هدف سازمان داده باشد           

اريخ دارند حل آرد دنيا     بتوان مسائلي را آه ريشه در ت       » برنامه  ريزي «با  » الويت ها

معضل زنان  . قابل تحمل تر از اين جهنمي بود آه هم اآنون ما در آن زندگي مي آنيم             

فقدان برنامه، مخدوش بودن سياست ها و الويت ها نيست، فقدان جنبش ميليوني             

زنان، آگاه و مستقل است تا بتواند ساختار هاي پدرساالرانه از نظام سرمايه داري در        

ثالثا اگر دستيابي به دستمزد برابر در ازاي آار برابر مردان و زنان با                    . هم بشكند 

مانع ساختاري روبرو نيست و برابري دستمزد در چارچوب همين سرمايه داري قابل             

تصور است، چه آسي گفته است آه مبارزه براي دستمزد برابر زنان و مردان يك                   

: ق اين شعار چنين مي گويد     مبارزه سوسياليستي است؟ آندره ميشل درباره تحق        

در قلمرو دسترسي به آار و برابري دستمزدها، ابتكار عمل در مبارزه به دست                   «

زنان آارگر و آارمند افتاد تا حق آار خود را در درون بحران حفظ و رعايت قوانين                        

را آه در اياالت متحده و اروپا تحت فشار           ) مزد برابر در مقابل آار برابر      ( تساوي گرا  

در اياالت متحده، فمينيست ها در . افزون فمينيست ها به دست آمده بود بقبوالنند    روز
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 ايالت براي بوجود آوردن برابري حقوق آه برابري در تمامي قلمروها را براي هر                ٣٨

 .)٧(» دو جنس مد نظر داشت مبارزه پرشوري به راه انداختند

هيچ آدام پيوند   چنان آه مشاهده مي آنيم داليل طرح شده توسط نويسنده             

ذاتي، ضروري و عام با سرمايه داري ندارند و با مشخصه عارضي، دوره اي ، غير                    

در اين جا توضيح يك نكته اما ضرورت            . ضروري مي توان آن ها را فرمول بندي آرد        

 عده اي از فمينيست ها تالش آردند از طريق تشريح آار خانگي                ٦٠در دهه    . دارد

آنها با توضيح    . اري و سلطه جنسي را نشان دهند          رابطه ضروري بين سرمايه د     

نقش آار خانگي و تأثير آن در ايجاد ارزش، تالش آردند رابطه ساختاري                                

بر طبق ديدگاه اين دسته از فمينيست ها        . سرمايه داري و پدرساالري را تبيين آنند      

. سرمايه داري براي آسب ارزش اضافي ناگزير به استخدام نيروي آار آارگر است              

در قرارداد آار بين آارگر و سرمايه دار، او ناگزير است ارزش نيروي آار آارگر را                        

بپردازد، اما سئوال اين است آه ارزش نيروي آار چگونه تعيين مي شود؟ پاسخ اين              

سئوال اين است آه ارزش نيروي آار از طريق تأمين وسايلي آه در بازتوليد نيروي                

رگر براي توليد، قواي معيني را مصرف           هر آا . آار الزم است مشخص مي شود       

مي آند آه براي بازتوليد آن به مصرف وسايل معيشتي آه بتواند نيروي آار را احياء                

را »  خوراك، پوشاك، سوخت، مسكن  …نياز مندي هاي طبيعي   «اين  . آند احتياج دارد  

نيز »  معنوي   –تاريخي  «به عالوه در تعيين ارزش نيروي آار فاآتور         . شامل مي شود 

عنصر مهم ديگر در    . دخالت دارد آه ويژگي آن در اين يا آن جامعه با هم فرق دارد                

صاحب نيروي آار   « بازتوليد نيروي آار توليد، توليد نسل است آه به قول مارآس              

پس اگر بنا به مقتضاي تبديل مستمر پول به سرمايه وجود مستمر                . ميرنده است 

گاه ضروري است آه فروشنده نيروي آار، جاويد        نيروي آار در بازار نيز الزم است، آن        

گردد، هم چنانكه هر فرد زنده اي بوسيله توالد و تناسل خويشتن را جاويدان                         

نيرو هاي آاري آه در نتيجه فرسودگي و مرگ از بازار بيرون آشيده               ). ٨(» مي آند

. ردندمي شوند همواره بايست با تعداد الاقل برابري از نيروهاي جديد آار جبران گ                

بنابراين مجموعه وسايل معيشتي آه براي توليد نيروئي آار ضرور است، شامل                 

وسائل زندگي جانشينان آن يعني اوالد آارگران نيز مي شود تا بدين طريق اين نژاد               

چنانكه مشاهده مي آنيم سرمايه دار        » .آاالداران ويژه در بازار جاويدان بماند            

همه ملزومات بازتوليد را در نظر گرفته و در            مي بايست براي بازسازي نيروي آار        

از مجموعه عوامل بازتوليد        . تعيين دستمزد آن ها را مورد مالحظه قرار دهد                 

آارهايي نظير بچه داري،    . نيروي آار، بخشي از اين روند در خانه بايد تأمين شود              

 جملگي در خدمت بازتوليد نيروي       …نظافت، خانه داري، آشپزي، شستشوي لباس       

ر قرار دارند و سرمايه دار درست به همين بخش از بازسازي نيروي آار، دستمزد                 آا

اين بخش از    . پرداخت نمي آند و از آار خانگي بصورت رايگان استفاده مي آند                
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بازسازي نيروي آار توسط زنان صورت مي گيرد و هر جا آه استثمار طبقه آارگر                    

.  آار اين پديده مشاهده مي شود      وجود دارد به عنوان بخش ضروري بازتوليد نيروي        

آنها معتقد  .  توسط پاره اي از فمينيست ها مطرح گرديد         ٧٠ و    ٦٠اين بحث در دهه       

بودند آه براي رهايي زنان ، مبارزه با سرمايه داري جدا از مبارزه با آارخانگي                         

به عالوه در رابطه با ماهيت آار خانگي بحث هاي دامنه داري بين                           . نيست

مثال در رابطه با اين آه خود آار خانگي ارزش ايجاد                 . ورت گرفت فمينيست ها ص 

يك نظر معتقد است آه آارخانگي ارزش ايجاد           . مي آند يا نه، دو نظر وجود دارد         

سكومپ معتقد است خانه داري آار     «مثال  . نمي آند بلكه در تكوين ارزش نقش دارد       

سد ولي بايد وجهي از     نامريي به نظر مي ر   » بي مزد بودن   «هر چند به سبب     . است

توليد نظام سرمايه داري به حساب آيد، چون به سرمايه دارها امكان مي دهد نيروي             

. آار مردان را بيشتر استثمار آنند و از اين راه ارزش اضافي بيش تري بدست آورند                 

اما آار خانگي ارزش اضافي توليد نمي آند و در نتيجه تصور پيروي آن از قانون                        

» .اما از سوي ديگر توليد آننده شكلي از ارزش است         . ادرست است ارزش اضافي ن  

نظر ديگر عكس اين نگرش مي پندارد و بر آن است آه آارخانگي به واقع آاري                       

مثال دالآوستا و جيمز بر آن بودند آه                . است آه ارزش اضافي توليد مي آند          

نان نيازي به   ز. آارخانگي زنان به واقع آاري است آه ارزش اضافي توليد مي آند           «

با هر يك از    » .ورود به نيروي آار توليدي ندارند، زيرا خود بخشي از اين نيرو هستند             

تفسيرهاي ارائه شده آه موافق باشيم اين بخش از فمينيست ها تالش آرده اند آه             

پيوند آار خانگي را با سرمايه داري بصورت ذاتي و ماهوي نشان دهند و رهايي                     

تحقيقات . أمان عليه آارخانگي و سرمايه داري نتيجه گيري آنند        زنان را از مبارزه تو     

اخير پيرامون آار خانگي و رابطه آن با سرمايه داري اما صحت همين ديدگاه ها را نيز                

مثال بن فاين رابطه خانواده و سرمايه داري را به سه دوره             . به چالش طلبيده است   

 .تقسيم مي آند

خانواده نام گذاري مي آند و با ورود گسترده        دوره اول آه آن را تابعيت صوري          

در اين دوره آه به لحاظ زماني به          . زنان و آودآان به بازار آار مشخص مي شود            

اوان پيدايش سرمايه داري برمي گردد، آار دستي به آار ماشيني غلبه دارد،                      

 .ساعات آار اضافي آوالك  مي آند و ارزش اضافي مطلق استخراج مي شود

 آه با عنوان تابعيت واقعي خانواده به سرمايه مشخص مي شود، در            دوره دوم 

در اين دوران ماشينيزم به آار دستي غلبه            . روند توليد تغييراتي صورت مي گيرد      

ساعات آار ثابت مي شود، بازدهي توليد باال مي رود و استخراج ارزش اضافي            . دارد

م تا اوايل قرن بيست را در بر         اين دوران آه از اواخر قرن نوزده       . نسبي غلبه دارد    

زنان عموما در خانه ماندگار      . مي گيرد در ساختار خانواده تغييراتي را ايجاد مي آند         
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مي شوند و به نگهداري بچه آه امر مهمي تلقي مي شود مي پردازند و در ساختار                

 .خانواده تك مزد آور برجسته است

 شود با دخالت دولت     دوره سوم آه با تابعيت اجتماعي خانواده مشخص مي          

در بازتوليد سرمايه مترادف است و تعهدات اجتماعي دولت گسترش قابل توجهي               

اين دوران از دهه هفتاد شروع شده و بر خالف تصور نويسنده مقاله نه    . پيدا مي آند 

همراه نيست بلكه بر عكس با گسترش آميت زنان          » بازگشت زنان به خانه   «تنها با   

 بهداشتي، نگهداري از آودآان در        –ين دوره آار آموزشي       در ا . شاغل توام است   

در . قالب مهد آودك ها گسترش پيدا مي آند و اهميت آار خانگي را آاهش مي دهد             

مثال در  . اين دوران ساختار خانواده از تك مزد آور به دو مزد آور تحول پيدا مي آند                   

ن به آار مشغول بوده اند     زنا% ٧،٣٢،    ١٩٤٨آماري آه ديويد آوتز ارائه داده در سال         

بر طبق همين   . زنان به آار اشتغال داشته اند     % ٩،٥٧،     ١٩٩٢در حاليكه در سال       

ديويد آوتز داليل اين پديده     . خانواده ها دو مزد آور بوده اند   % ٦٦،    ١٩٩٢آمار در سال    

را تمام شدن ذخيره نيروي آار، مهاجرت روستا به شهر، آاهش مرگ و مير و باال                      

ارآوري از يك طرف و آاهش مزد واقعي ازطرف ديگر و باالخره انتقال                          رفتن ب  

بن فاين اين پديده را در سطح عميق تري مورد . آارخانگي به امور اجتماعي مي داند    

بررسي قرار داده و آاهش آار خانگي را محصول دخالت دولت در اقتصاد، مبارزه                  

آن اوآلي در   . ار جمعيت مي داند  زنان براي دستيابي به حقوق برابر و تغيير در ساخت         

به بررسي مشابهي از رابطه آارخانگي و          » زن خانه دار «آتاب خود تحت عنوان       

او آارخانگي و   . نتايج تحقيقات وي بقرار زير است      . مراحل تاريخي دست زده است     

 :  دوره تقسيم مي آند٣تغيير موقعيت زنان را به 

 واحد توليد بيش از پيش جاي خود  دوراني آه خانواده به مثابه    : ١٧٥٠ – ١٨٤٠ -١

 اين دوره به تدريج زنان بافنده و              …را به واحد هاي توليد در آارخانه مي داد           

در ابتدا آل يك      . ريسنده ي سابق در آارخانجات نساجي به آار گرفته شدند             

خانواده استخدام مي شد و آودآان زير نظر والدين در آارخانه به آار                               

 . مي پرداختند

آاهش اشتغال زنان متاهل در خارج از خانه با رشد اين                 : ١٨٥٠ – ١٩١٤   -٢

از ميان رفتن    . نگرش توام شد آه زنان بنابر طبيعت خود به امور خانه برسند                 

مشاغل سنتي و محدوديت آار آودآان در زندگي و يك پارچگي خانواده بحراني              

 . پديد آورد و منتح به تقسيم آار ميان زن و شوهر شد

رشد بيكاري زنان و پيدايش نقش زن خانه دار به عنوان نقش            : ١٩١٤ – ١٩٥٠  -٣

در اين دوره وابستگي زن به مرد به واقعيتي پذيرفته شده بدل شد              . اصلي زنان 

و به طور هم زمان زنان نيز در زمينه ي حقوق سياسي و قانوني دستاوردهايي               

دار و   تلفيق نقش زن خانه       : گرايش جديدي در حال شكل گيري بود          . داشتند
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 ١٩١٤در آغاز جنگ اول جهاني در سال           . شاغل، جنگ اين روند را تشديد آرد         

 ميليون زن ديگر را به بازار        ١٠٧جنگ  .  ميليون زن نان آور خانه بودند      ٥،٣بيش از   

نتايج تحقيقات ديويدآوتز و بن فاين از يكطرف و آن اوآلي از طرف              » .آار آشاند   

ي هاي مشخص به خود است، معهذا در اين         ديگر با اين آه هر آدام داراي ويژگ        

آه اهميت آارخانگي دارد رو به آاهش مي رود در هر دو تحقيق تأييد شده                       

ترديدي نيست آه اين امر را بايد بطور نسبي فهميد و نبايد درباره ابعاد                 . است  

در هوا نبودن سلطه     ”جمع بندي آنم از تز      . آن به ديدگاه مطلق گرايانه درغلطيد     

. بايد ضرورتًا به هم هويتي سلطه جنسي و سلطه طبقاتي رسيد                ن” جنسي

سلطه جنسي لزوما و ضرورتا با سلطه طبقاتي همراه نيست و مي تواند حتي               

در جامعه اي آه سلطه طبقاتي در هم شكسته شده است به بقاي خود ادامه                 

ي برابري دستمزد زنان با مردان هنوز با نفي مناسبات مالكيت فاصله معين           . دهد

دارد آه يكسان پنداشتن آن مبارزه عليه هر دو جنبش را با اختالل مواجه                          

 .مي آند

نويسنده » فمينيسم جنبش دموآراتيك يا سوسياليستي ؟       « در پايان مقاله     

اول اينكه نويسنده مطرح مي آند      . آند  » دو نكته تاآيد     «ضروري مي بيند بر روي      

هه سوسياليسم به هيچ وجه به      هويت سوسياليستي يا تعلق جنبش زنان به جب        «

بررسي اين اعتقاد و باور نويسنده       » .معناي نفي سازمان  يابي مستقل آن نيست       

اما نشان مي دهد آه دفاع از تشكل مستقل زنان با درك روشني از رابطه سلطه                   

جنسي و سلطه طبقاتي توام نيست مرزهاي استقالل اين دو در نظام فكري                       

به عبارت ديگر با تداخل مبارزه طبقاتي با مبارزه            . نويسنده بشدت مخدوش است    

عليه سلطه جنسي نويسنده نه از مبارزه سوسياليستي مي تواند به خوبي دفاع               

دوم اينكه نويسنده معتقد است      . آند و نه از مبارزه فمينيستي عليه سلطه مردان          

مبارزه براي سوسياليسم تنها به نيروي جنبش آارگري منحصر نمي شود و                        

سياليسم پروسه چند گانه اي است آه نيروهاي متنوعي آنرا واقعيت                        سو«

وقتي برابرِي دست مزد مردان با زنان يك مبارزه ضد سرمايه داري و بر             » .مي بخشند

طبق منطق نويسنده سوسياليستي تلقي شود، وقتي همه زنان، همه جوانان،               

 شوند، معلوم   همه طرفداران محيط زيست نيروي مبارزه براي سوسياليسم تلقي          

است آه پالتفرم اين سوسياليسم چيزي جز ميانگين مطالبات اين نيروها نبايد                     

طرفداران سنتي مارآسيسم دوست داشتند همه پديده ها را به              . محسوب شود 

طرفداران نوانديش  . سلطه طبقاتي پيوند زنند و از دريچه طبقات به مسائل بنگرند             

 مسايل غير طبقاتي خم آرده اند آه              چپ اما ميله را چنان بر روي توجه به                 

 .سوسياليسم در حد برابري دستمزد زنان و مردان تقليل داده شده است

 



 15 

 

 

 

 

 

 :منابع

 .زنان، فراتر از دوگانگي و وحدت فرانسوازآوان، ترجمه محمد پوينده .١

 .مالحظاتي درباره مبارزه طبقاتي ژاك آرگوت، ترجمه بهزاد مشيري .٢

 .سيمون دوبوار سخن مي گويد .٣

 .روانكاوي فمينيسم، جوليت ميچل .٤

 .پيش به سوي يك اتحاد مترقي تر، هايدي هارتمن .٥

 .اسطوره نان آور مرد،  هيالري الند .٦

 .جنبش اجتماعي زنان، آندره ميشل .٧

 .سرمايه آارل مارآس .٨

 


