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آواکیان  باب  سخنرانی  از  بخشی  ترجمه ی  است  شما  روی  پیش  که  متنی 
است تحت عنوان »تضادهای حل نشده و نیروهای محرکه ی انقالب« که در 
نشریه ی   4 شماره ی  در  همچنین  بخش،  این  است.  شده  ایراد   2009 سال 
»دیمارکیشن« باز نشر شده است. نشریه ی دیمارکیشن یک مجله ی تئوریکی 

و پلمیکِی کمونیستی است. 

Demarcation: A journal of Communist Theory and Polemic
www.demarcations-journal.org
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دوباره بر نکته ای تأکید می کنم که سخنرانی ام را با آن شروع کردم. یعنی 
این نکته که من خودم هنوز روی بخش بزرگی از این مباحث کار می کنم و با 
آن ها کلنجار می روم. در نتیجه آنچه مطرح می کنم بیشتر خصلت یک داربست 
را دارد تا یک بحث کاماًل دقیق و مشخص. بنابراین سخنانم در عین حال که 
شامل تحلیل و جهت گیری اصلی است )که به نظر من بسیار مهم است که به 
آن ها تکیه کنیم و بر مبنای آن عمل کنیم( اما در واقع هدف و مقصودم در 
اینجا عبارت است از ارائه ی خوراک فکر و هم زمان تشویق و برانگیختن افکار 

جهت دست و پنجه نرم کردن بیشتر با این مسایل تعیین کننده.
به  امروز  جهان  در  رهایی(  برای  آن ها  مبارزه ی  و  )ستم  زنان  موقعیت 
نمایندگان  می کند.  خودنمایی  همیشه  از  حادتری  و  عمیق تر  بسیار  شکل 
جهان بینی های کاماًل متفاوت این واقعیت را به رسمیت شناخته و مورد بحث 
قرار داده اند. اما همه ی آن ها در چهارچوب جهانی به ارائه ی راه حل می پردازند 
و  روابط  و  بی رحمانه  استثمار  طبقاتی،  تمایز  امپریالیسم،  سلطه ی  تحت  که 

سنتز نوین و مساله ی زنان

رهایی زنان و انقالب کمونیستی

 جهش های بیشتر و گسست های رادیکال

بخش ۳ از تضادهای حل نشده و نیروهای محرکه ی انقالب )2009(
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تمایزات اجتماعی ستمگرانه است. به طور مثال در کتاب میشل گلدبرگ )ابزار 
بازتولید( که پیش تر به آن ارجاع دادم و همچنین در مقاله ی بسیار مهمی که 
در مجله ی نیویورک تایمز چاپ شد و نیز کتاب جدیدی که نوشته ی نیکوالس 
کریستف و شریل وودون است، این مساله را می بینیم )رجوع کنید به مقاله ی 
جهاد زنان در مجله ی نیویورک تایمز 23 اوت 2009 و مقاله ای نوشته ی آلفرد 
آ کنوف که از کتاب کریستف و وودون اقتباس شده به نام نیمی از آسمان: 

تبدیل ستم به فرصتی برای زنان جهان، 2009(.
در اینجا روی نکته ای تکیه می کنم که یکی از رفقای رهبری حزب پیش 
کشیده است: نیروهای بورژوا-دمکرات، وضعیت زنان به خصوص در جهان سوم 
را به اشکال متفاوتی پیش کشیده اند. نیروهای بورژوا- دموکرات واقعاً باور دارند 
که این وضعیت، ظالمانه است و باید با آن برخورد کرد ولی رویکردشان کاماًل 
در چهارچوب روابط بورژوایی و تحت سلطه ی امپریالیسم است. در واقع مساله 
را این طور می بینید که برخورد با این نظام یک راه کلیدی برای تضعیف و درهم 
شکستن اسالم رادیکال است. به عبارت دیگر جنبه ای از این رویکرد بخشی 
امپریالیستی  )قشر  تاریخی«  »پوسیده های  آن  از  یکی  استراتژیک  رویکرد  از 
حاکم( در مخالفت با آن »پوسیده های تاریخِی« دیگر یعنی بنیادگرایی اسالمی 

ارتجاعی است. 
چهارچوب  یعنی  وسیع تر  چهارچوب  در  نیز  و  چهارچوب  این  در  بنابراین 
جهانی-تاریخِی انقالب کمونیستی، الزم است که نمایندگان اهداف رهایی بخش 
انقالب کمونیستی، به  طور عمیق و عاجل به این مساله برخورد کنند. برای 
وصول به هدف نهایی یعنی از بین بردن تمام تمایزات طبقانی و تمام روابط 
استثماری و ستمگرانه، ما نیازمند جهش های بیشتر و گسست های بیشتر در 
درک و رویکردمان نسبت به مساله ی زنان، هم در تئوری و هم در پراتیک، 
مبارزات  بسیج  و هم در حوزه ی  ایدئولوژیک  و  هم در عرصه ی خط سیاسی 
توده ها بر پایه ی آن خط هستیم. زیرا این مساله، به طور عینی نقش محوری 
و تعیین کننده ای را نه فقط در پایان دادن به هزاران سال انقیاد و تحقیر نیمی 
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از بشریت ایفا می کند بلکه به طور کلی، رابطه ي جدایی ناپذیر و ساختاری با 
رهایی بشریت و پیشروی به یک دوره ی جدید در تاریخ بشر از طریق استقرار 

کمونیسم در سرتاسر جهان.
زنان  کلیدی مساله ی  بیان جنبه های  به  دارم  است که قصد  این منظر  از 
و  فعالیت  را نشان می دهد و چه  این چالش خودش  این که چگونه  بپردازم. 
مبارزاتی به طور عینی و عاجل طلب می شود تا جهش ها و گسست های الزم 

صورت گیرد.

ستم بر زنان و »دو پوسیده«

تبعیت  مارکس  که  است  آن چیزی  تعیین کننده ی  بعد  زنان یک  بر  ستم 
تقسیمات  زمان  از  که  پدیده ای  کار می نامد.  تقسیم  از  انسان ها  برده کننده ی 
طبقاتی وجود داشته و همراه با آن ستم بر زن در جوامع بشری به وجود آمد 

که باید بر آن غلبه کرد تا به توان به سوی کمونیسم پیشروی کرد.
 در »اوراق سرِخ«)1( شماره ی سه که چهل سال پیش توسط سازمان ماقبل 
حزب ما یعنی اتحاد انقالبی)2( منتشر شد، این نکته آمده است )ستم بر زن 
اوراق  اما  برده کننده ی جامعه است(.  از تقسیم کاِر  یک جنبه ی تعیین کننده 
سرخ شماره ی سه و به  طور کلی تفکر آن زمان ما، نه تنها به طور کلی و به 
تحت  زیاد  خیلی  بلکه  بود  نیافته  تکامل  زنان  مساله ی  مورد  در  خاص  طور 
تأثیر اکونومیسم بود ) و تحت تأثیر روندهایی که در نهایت خواهان رفرم در 

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

2) Revolutionary Union
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چهارچوب سیستم بوده و در تضاد با کمونیسم انقالبی واقعی قرار داشت( و این 
مساله آثار خود را داشت که در طول این سخنرانی روی آن ها بحث خواهم کرد. 
تاریخاً  با رابطه ی »دو  امروز، ما دوباره  در مورد مساله ی زنان و در جهان 
منسوخ« روبه رو می شویم. در بیانیه ی: برای رهایی زنان و رهایی تمام بشریت 

که ابتدای امسال)2009( منتشر شد، چنین آمده است: 
»در جدال میان جهاد از یکسو و مک جهان  /  مک صلیبی )امپریالیسم( از 
سوی دیگر آنچه می بینیم دعوای میان یک قشر تاریخاً پوسیده در میان ملل 
امپریالیستی  نظام  پوسیده ی  تاریخاً  حاکمه ی  قشر  با  ستم  و  استعمار  تحت 
است. این دو قطب ارتجاعی یکدیگر را تقویت می کنند در همان حال که با 
یکدیگر مخالفت می کنند. هر کس با یکی از این »پوسیده ها« سمت گیری کند 

در نهایت دیگری را تقویت کرده است«.)3(

بیانیه بالفاصله بعد از این، بر روی این نکته تأکید می کند که:
»بین این »دو پوسیده« طبقات حاکمه ی امپریالیستی و به خصوص آمریکا 
بیشترین لطمات را بر بشریت زده و بزرگ ترین خطر برای بشریت است. در 
سلطه  )این  دیگر  نقاط  و  اندونزی  خاورمیانه،  در  امپریالیستی  سلطه ی  واقع، 
شکاف ها و جابجایی های عظیم به همراه می آورد و فساد و ستمگری سبعانه ای 
تولید می کند که مشخصه ی حکومت های بومی است که وابسته به امپریالیسم 
را  آن  و  ریخته  اسالمی  بنیادگرایی  آسیاب  به  آب  هستند(  آن  در خدمت  و 

تبدیل به جوابی ارتجاعی در برابر امپریالیسم می کند«.
به این ترتیب پاسخ به یک پوسیده، پوسیده ی دیگر می شود: امپریالیست ها 
انگشت بر روی اشکال قرون وسطایی ستم بر زن می گذارند که اسالم گرایان 

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

در وب گاِه revcom.us  و در بخش سخنرانی شماره ی 7 در دسترس است.
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طریق  این  از  می کنند  تالش  امپریالیست ها  ترتیب  این  به  می کنند.  اعمال 
را  است  معمول  امپریالیستی  کشورهای  در  که  زن  بر  ستم  مدرن  شکل های 
زیبا جلوه دهند و مبارزه علیه ستم بر زن را وارد چهارچوبی کنند که نظام 
امپریالیستی را تقویت می کند در حالی که در واقعیت نظام امپریالیستی نیروی 
در  آن  که شامل وحشتناک ترین شکل های  است  زن  بر  اصلی ستم  و  عمده 

تمامی نقاط جهان می شود.
شبیه  افرادی  که  پرداخت  نقشی  بیان  به  می توان  که  است  منظر  این  از 
تحلیل  این  با  می کنند.  بازی  عینی  طور  به  وودون  و  کریستف  و  گولدبرگ 
می توان دید که آن ها مبلغ یک پوسیده یعنی امپریالیسم هستند و برنامه ای که 
آن ها در پاسخ به ستم بر زنان تبلیغ می کنند، در همان چهارچوب امپریالیستی 
بر  ستم  تجلیات  این  از  بسیاری  از  حقیقتاً  آنان  که  بپذیریم  اگر  است. حتی 
زنان عصبانی هستند، همچنان هر چیزی را به عقب و درون چهارچوب همان 

سیستمی هدایت خواهند کرد که از اساس مسبب تمام این ستم ها است. 
در ادامه، بیانیه ی برای رهایی زنان و رهایی تمام بشریت، مواضعی که تالش 
می کنند »منسوخ« امپریالیستی )یا به طور ویژه تر مدل »لیبرال« و »مدرن« 
این منسوخ( را به عنوان پرچم دار رهایی زنان معرفی کنند، قاطعانه رد می کند: 
جهانی  نظام  واقع  در  یا  »مدرن«  سرمایه دارِی  جامعه ی  طور خالصه:  »به 
برده  ارث  به  گذشته ای  جوامع  از  را  زنان  بر  ستم  امپریالیستی،  سرمایه دارِی 
است که سرمایه داری خود از آن ها ظاهر شده است. با وجود این که برخی از 
شکل های این ستم را تغییر داده است اما آن را از بین نبرده و نمی تواند از بین 
ببرد. جامعه ی سرمایه داری مدرن، اشکال ستم بر زناِن جوامع پیشا سرمایه داری 
را )که در بخش های مختلف جهان به ویژه جهان سوم موجود است( در درون 
نظام جهانی استثمار و ستم خود ادغام کرده است و همه ی این ها را از طریق 
روابط بنیادین نظام سرمایه داری یعنی فرایند مداوم انباشت و کل کارکرد خوِد 

این نظام سرمایه داری امپریالیستی ابقا می کند.«
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برقع و شورت بندی، مظاهر شنیع تحقیر زنان

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است:
»از یک طرف شاهد نیروهای بنیادگرایی هستیم که پوشیدن برقع را اجبار 
با جوامع مدرن سرمایه داری روبه رو هستیم که در  از سوی دیگر  می کنند و 
آن شورت های بندی تحت عنوان »لباس های زیر سکسی« برای زنان تبلیغ و 
ترویج بسیار می شود. اگرچه ممکن است این دو بسیار متفاوت به نظر برسند 
اما هر دو نمادهای شنیعی از تحقیر زنان است. وجه مشترک آن ها این است 
و  سنتی  )هم  ستم  وحشتناک  اشکال  که  هستند  جهانی  مظاهر  دو  هر  که 
هم مدرن( صفت مشخصه ی آن است، جهانی که سرمایه داری امپریالیسم بر 
سراسر آن غلبه دارد، جهانی که الزم است سرتاپای آن را دگرگون کرد و از 

اساس تغییر داد.«
عالوه بر مظاهر فاحش و آشکار ستم بر زنان، نه تنها در جهان سوم بلکه 
همچنین در خود آمریکا، تجاوزهای گسترده، خشونت و تحقیر، جزیی از روابط 
اجتماعی و فرهنگ رایج هستند که در این جوامع و در سراسر جهان ترویج 

می شوند. 
مهم است که بر برخی از جوانب خاص این که چگونه مساله ی زنان به طور 
واقعی در آمریکای امروز مطرح شد، متمرکز شویم و جایگاه این مساله را در 

زمینه ی تغییرات مهمی که در طول چند دهه رخ داده است، تعیین کنیم.
همان طوری که می دانید، در این برهه ی زمانی و در آمریکا زنان در تعداد 
بسیار باال وارد بازار کار شده اند. در واقع، اخیراً مطرح شده است که اگر روند 
مردان  بر  کار  بازار  در  زنان  تعداد  زودی  به  کند  پیدا  ادامه  آمریکا  در  حاضر 
پیشی خواهد گرفت که آشکارا تغییر بسیار مهمی است. این نتیجه ی تغییرات 
در اقتصاد است )اقتصاد آمریکا در متن اقتصاد سراسر جهان( که ورود زنان در 
مقیاس های باال را به بازار کار هم ممکن و هم ضروری ساخته است. این مساله 
همچنین در »ثبات بخشی« به جامعه ی آمریکا نقش بازی می کند زیرا به رشد 
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و گسترِش استاندارد زندگی و »سبک زندگِی« طبقه ی خاص متوسط کمک 
می کند که برای تعداد عظیمی از مردم آمریکا تنها از طریق کاِر هم زماِن مرد 
و زن خانواده امکان پذیر است. این مساله بیانگر تغییر مهمی است که از همان 
گرفته  صورت  شصت(  دهه ی  )اوایل  دیوانه  مردان  تلویزیونِی  سریال  دوره ی 
یعنی زمانی که زنان در خانه بودند و مرد خانه قادر بود که به تنهایی این نوع 
از استاندارد زندگی و سبک زندگی خانواده ی طبقه ی متوسط را تأمین کند. اما 
تغییراتی که از آن زمان اتفاق افتاد منجر به این شد که حفظ این جایگاه و این 
استاندارد زندگی و سبک زندگی تنها از طریق کار مرد و زن، با هم امکان پذیر 

باشد. این یک تغییر مهم است. 
مسلماً این مساله خود به خود و فقط در نتیجه ی رشد و تغییرات در اقتصاد 
امتیازات گرفته شده و تغییراتی  نتیجه ی  بلکه همچنین  صورت نگرفته است. 
است که به دلیل طغیان های دهه ی 60 و به ویژه جنبش رهایی زنان که در 
سراسر دهه ی 60 و 70 رواج داشت، حاصل شد. این دو عامل با هم )یعنی 
تغییرات اقتصادی و مبارزه ای که از طریق جنبش های دهه ی شصت و به ویژه 
جنبش رهایی زنان به ثمر نشست( به تغییرات مهمی در جایگاه زنان در ابعاد 
به  زنان  )البته،  نیز می شود  کار  متفاوتی منجر شد که شامل عرصه ی  بسیار 
طور سیستماتیک در کاِر مورِد تبعیض قرار می گیرند که این شامل دستمزد و 
فرصت برای پیشرفت و غیره می شود. سقف شیشه ای همچنان موجود است(.)4(

4( . افزایش شمار زنان شاغل در ایاالت متحده در چند دهه ی گذشته عمدتاً در میان زنان متخصص و خانواده های 
»طبقه ی میانه« بوده است اما در میان طبقه ی کارگر و زنان فقیر نیز افزایش قابل توجه داشته است. این امر 
همراه بوده است با ورود گسترده ی زناِن کارکن به مشاغل کم درآمد و همچنین  مشاغل غیرقانونی مانند فحشا. 
کتاب »زنان جهان: دایه، مستخدم و کارگران جنسی در اقتصاد نوین« پدیده ی زنانه شدِن کاِر مهاجِر »قانونی« و 
»غیرقانونی« را در ابعاد جهانی در چند دهه ی گذشته )به ویژه الگوهای مهاجرت از کشورهای فقیر به ثروتمند( 
بررسی می کند و پرتو می افکند بر جنبه های مهمی از اینکه چگونه این امر به تقویت نظام امپریالیستی و »نوع 
زندگی« قشرهای مرفه در کشورهای امپریالیستی مانند آمریکا می انجامد و این ماهیت انگلی وضعیتی است که 
مستلزم استثمار بی رحمانه ی ده ها میلیون از این زنان مهاجر است )از جمله برده داری آشکار به ویژه زنانی که در 

اسارت »صنعت سکس« گرفتار آمده اند.(
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اما همان گونه که تأکید شد، حتی زمانی که طبقه ی حاکم نیاز دارد که یک 
طبقه ی متوسِط قابل مالحظه به عنوان نیروی ثبات آفرین و به اشکال مهمی 
محافظه کار، ترویج کند و پرورش دهد، در عین حال این سیستم به شدت نیاز 
دارد که روابط سنتی به ویژه خانواده ی مردساالر و جایگاه و نقش زن در کل 
جامعه را حفظ کند. و در این وضعیت، تغییراتی که من اینجا به آن ها اشاره 
فاشیست های  پرخاش گرایانه  و  افراطی  تالش های  با  حادی  صورت  به  کردم 
مسیحی و دیگر نیروهای آشکارا ارتجاعی تصادم می کند. این تالش ها در جهت 
و  تقویت  بیشتر  را  زنان  با  رابطه  در  ویژه  به  سنت  زنجیرهای  که  است  این 
محکم تر کند تا آشکارا و بی پرده زنان را به شرایط ستم و انقیادی زنجیر کنند  
و در این کار بر سنِت انجیلی به عنوان اساس تکیه می کند )همان طوری که 

برای مثال در کتاِب دور ریختن همه ی خدایان)5( بحث شده است(.
آنچه را که هنگام صحبت در مورد بیست سال پیش خاطرنشان کردم، بر 
حسب جهت گیرِی اساسی جامعه و به طور کلی جهان کماکان صادق است و 
اهمیت محوری خود را حفظ کرده است. در آن زمان نوشتم: »کل مساله ی 
موقعیت و جایگاه زنان در جامعه، به طور عاجل بیشتر و بیشتر خود را در اوضاع 
را در دهه ی هشتاد نوشتم  این نکته  امروز مطرح می کند«.  افراطی  و احوال 
یعنی زمانی که به طور واقعی خطر روز افزون جنگ جهانی وجود داشت )همان 
اوضاع و احواِل افراطی ای است که در بیان قبلی به آن اشاره شد( اما اگرچه 
امروزه شرایط افراطی متفاوتی حاکم است و بحران واقعی وجود دارد اما بیان 
قبلی )مساله ی موقعیت و جایگاه زنان در جامعه، به طور عاجل بیشتر و بیشتر 
خود را در اوضاع و احوال افراطی امروز پیش می گذارد- م( همچنان و در حال 

حاضر نیز کاماًل صدق می کند. آن مطلب در ادامه تأکید می کند که:

5) Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy, edited with an 
introduction by Barbara Ehrenreich and Arlie Russell Hochschild (Holt Paperbacks, 2002)
  Away With All Gods
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این شرایط  برای  آن  رادیکال ترین  راه حل دیگری جز  نیست که  »ممکن 
یافت... مساله ای که هنوز تعیین نشده این است: آیا خروجِی این مساله یک 
پاسخ ارتجاعِی رادیکال خواهد بود یا یک انقالب رادیکال؟ آیا زنجیرهای بردگی 
خواهند  درهم  زنجیرها  این  در  حلقه ها  محکم ترین  یا  و  شد  خواهند  تقویت 

شکست و امکان نابودی کامل تمام این اشکال بردگی محقق خواهد شد؟ 

تجربه ی مهم دهه ی 60 و 70

این اوضاع و اضطرارها مهم ست که تجربه ی تاریخی و نظرات  در پرتوی 
جنبش های انقالبی و کمونیستی را در مورد این مساله به طور انتقادی بازبینی 
کنیم و نیاز به جهش و گسست رادیکال تر را عمیق تر درک کنیم. قطعاً برای 
این کار نیاز به تحقیق، مطالعه، تحلیل و سنتز بیشتری است اما می خواهم چند 
نکته ی مهم در این باره بگویم تا چهارچوبه و خطوط راهنمایی برای تحقیق 
و مطالعه و آنالیز و سنتِز بیشتر این موضوع را فراهم کند. می خواهم با نگاهی 

سریع به جنبش های دهه ی 60 و 70 و میراث آن و پس از آن شروع کنم.
اگرچه گرایش های سیاسی و ایدئولوژیک متفاوتی در میان نیروهای رادیکال 
در آن مقطع وجود داشت، اما این نیروهای رادیکال بودند که پیش از پیش 
ابتکار عمل را در جنبش ها و مبارزات و تمامی شورش های آن زمان در دست 
می گرفتند. آنان بودند که به مخالف بر می خواستند و در جست وجوی راه هایی 
برابر نیروهای مسلط در جهان به ویژه  بودند که آلترناتیوهای رادیکال را در 
امپریالیسم آمریکا علم کند. اما به عالوه این نیروها، به طور عینی و تا حد قابل 
فقط  نه  که  شوریدند  نیروهایی  و  رویزیونیست  احزاب  علیه  آگاهانه،  توجهی 
سرکوب گِر  نظم  حمایت کنندگان  و  مدافعان  به  خود  بلکه  بودند  محافظه کار 
موجود، بدل شده بودند و در بهترین حالت به دنبال نوعی تعدیل در نظام حاکم 

و عوض کردن تناسب قوا در درون همان نظم بودند. 
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نکته ی بعدی که می خواهم درباره ی آن صحبت کنم جنبش زنان است که 
از دِل دهه ی 60 بیرون آمد، به ویژه این نکته که خدمات و نیز کمبودهای آن 
با هم چه چیزی را پیش آورد و جنبش های بزرگ تر و نیز جامعه ی بزرگ تر 

چگونه به آن واکنش نشان دادند.
جنبش زنانی که از در دهه ی 60 سربلند کرد و تا دهه ی 70 ادامه یافت 
و به ویژه نیروهای رادیکال تِر آن جنبش، مسائل فوق العاده مهمی را به میان 
پایه ی  بر  نرم کردند. هرچند که رویکردشان  پنجه  و  با آن دست  و  کشیدند 
یک نگرش علمی منظم نبود و به طور قابل توجه ای در مغایرت با آن بود. در 
هر حال، تأثیرات اکونومیستی و گرایشات مرتبط با آن در درون جنبش نوین 
کمونیستی )ازجمله در آر.یو. و سپس آر.سی.پی.( سدی بود در مقابل سنتز و 
جذب علمی صحیح این مسائل مهم که توسط جنبش زنان به پیش کشیده 
شده بود. در نتیجه ی گرایش های اکونومیستی و دیگر گرایش های غلط جنبش 
کمونیستی آن زمان، بینش های ارزشمند و عناصر مهم از درک پیشرو نسبت 

به مساله ی زنان به هدر رفت. 
بنابراین مهم است که یک رویکرد دیالکتیکی و ماتریالیستی به آنچه از درون 
جنبش زنان بیرون آمد داشته باشیم. هرچند می توان گفت آن جنبش عمدتاً با 
جهت گیری خرده بورژوایی رقم می خورد )نه فقط بنا بر موقعیت طبقاتی بیشتر 
زنانی که در آن شرکت می جستند بلکه بر پایه ی جهان بینی و جهت گیری که 
پیش می گذاشتند(؛ با این وصف جنبش زنان و به خصوص بخش های رادیکال 
آن با مسائل فوق العاده مهمی دست و پنجه نرم کردند و انتقاداتی را به جنبش 
کمونیستی آن زمان و رویکردش نسبت به مساله ی زنان طرح کردند که دارای 
جنبه های درستی بود و باید در مفهومی کلی از آن استقبال می شد، سره ناسره 

شده و سنتز می شد اما این طور نشد. 
با  به آن مسائل  امروز هم الزم است( که  بود )و مسلماً  در آن زمان الزم 
این درک به موقعیت زنان و مبارزه برای رهایی زنان برخورد شود. این مسایل 
کماکان نقش فوق العاده مهمی نه تنها در مبارزه برای انقالب دارند بلکه پس 
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از استقرار جامعه ی سوسیالیستی، در گذار به سوی کمونیسم خواهند داشت. 
بیست سال پیش در مقاله ی پایان یک دوره و آغاز دوران جدید )مندرج در 
مجله ی »انقالب« شماره ی 60، پاییز 1990(، من بحث تضادهای حل نشده ی 
دوران سوسیالیسم را طرح کردم و این که چگونه این تضادها می توانند تبدیل 
به سوی جهان کمونیستی  انقالب سوسیالیستی  ادامه ی  نیروی محرکه ی  به 
باشند و چگونه می توانند نیروی مهمی در مبارزه با گرایش های رویزیونیستی و 
احیای سرمایه داری باشند. همان طور که قباًل تأکید شد، ناموزونی و تضاد، پایه 
و پتانسیل تغییر را در دل نهفته دارد. تضادهای حل نشده ی دوران سوسیالیسم 
و پتانسیل آن ها برای تبدیل شدن به نیروی سوق دهنده و محرکه ی ادامه ی 
انقالب، بیان دیگری از نقش ناموزونی و پتانسیل آن برای دگرگونی رادیکال 
جامعه می باشد. در میان مهم ترین تضادهای حل نشده ای که در مقاله ی پایان 
زن  بر  ستم  جوانب  آن  گفتم،  آن ها سخن  از  جدید  دوران  آغاز  و  دوره  یک 
مبارزه  اهمیت  و  تداوم می یابد  نیز  در جامعه ی سوسیالیستی  مطرح شد که 
برای رهایی کامل زنان به  مثابه ی نیروی محرکه ی ادامه ی انقالب در جامعه ی 

سوسیالیستی بیان شد.

 تجربی و تئوریک

در این چهارچوب و در رابطه با فرصت هایی که جنبش کمونیستی از دست 
داد یا به هدر رفت )در زمینه ی یادگیری از بسیاری مسایل حیاتی که توسط 
جنبش زنان در آن زمان مطرح شد و جذب صحیح و علمی آن ها( می خواهم به 
بعد دیگری از مساله اشاره کنم. شاید بتوان آن را این طور فرموله کرد: رابطه ی 

میان »تجربی و تئوریک«.)6(

6) Visceral and Theoretical
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پویا، سرزنده  بسیار  زنان یک جنبه ی  هفتاد، جنبش  تا  دهه ی شصت  در 
و حیاتی داشت )نه فقط جنبه ی موجه و مشروع بلکه بسیار پویا، سرزنده و 
حیاتی( که سرباز کردن و انفجار احساس خشم و غلیان ده ها )در واقع قرن ها 
و هزارها( سال خشم فروخورده ی ستم بر زن بود. برخی اوقات ابراز این غلیان 
کاماًل علمی نبود هرچند که باید تأکید کرد بسیاری از نیروهای درون جنبش 
رهایی بخِش زنان، در عرصه ی تئوریک با هدف تحلیل علمی از ستم بر زن و 
راه رهایی زنان کارهای جدی کرده بودند. حتا در جاهایی که کاستی داشتند، 
انجام دادند و پرسش های تئوریک مهمی را متمرکز  خدمات تئوریک مهمی 
کرده و با آن ها کلنجار رفتند. از جمله، در نقد افکار کلیشه ای و گرایش های 

اکونومیستی در جنبش کمونیستی.
رابطه ی نیروبخشِی متقابل)7( میان واکنش تجربی و تئوریک، یک رابطه ی 
پیش  در  و  دیالکتیکی  رابطه ی  این  از  صحیح  درک  داشتن  است.  دینامیک 
گرفتن رویکرد صحیح نسبت به آن، نه فقط در رابطه با ستم بر زن و رهایی 
زن بلکه به طور کلی در زمینه ی توسعه و تکامل مبارزه ی انقالبی برای دست 
یافتن به جهانی نوین، حائز اهمیت بسیار است. دست یافتن به درک صحیح 
از مبارزه ای که الزم است پیش برده شود و پیش بردن آن مبارزه، بدون وجود 
عنصِر نفرِت تجربی نسبت به آن ستم و بدون رویکرد صحیح نسبت به جذب 
علمی و سنتز آنچه از طریق واکنِش تجربی نسبت به آن ستم سربلند می کند، 

قابل تصور نیست.
به عبارت دیگر، فقط با داشتن یک درک تئوریک )هرچند که بسیار مهم 
است و هرگز نباید به آن کم بها داد( ممکن نیست که مبارزه جهت ریشه کن 
کردن ستم بر زن را بر پایه و شالوده ی درست پیش ببریم. این مساله در مورد 
هر جنبش انقالبی صادق است. در این زمینه، همچنین باید به معنای واقعی از 

7) synergic
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احساس تجربی زن بودن در این جهان شروع کرد. بیانیه ی حزب ما در مورد 
مساله ی زن به طور نافذ و قدرتمندی در این مورد صحبت می کند. به ویژه در 
بخش های اول آن بیانیه. خوب است که بارها به آن بازگردیم و خودمان را بر 

دید گسترده و همچنین تیزبینی و احساس خشم آن متکی کنیم. 
خود  به  خشنی  شدت  به  شکل های  سوم  جهان  در  ویژه  به  زن  بر  ستم 
آن ها  قادرند  نیز  وودوون  و  کریستوف  و  گولدبرگ  مانند  افرادی  و  می گیرد 
ستم  شکل های  این  به  نسبت  صادقانه  که  کنیم  فرض  )بگذارید  ببینند  را 
فامیل  اعضای  ناموسی،  قتل  در  ناموسی«.  »قتل  مثال،  طور  به  معترض اند(. 
دختری که خانواده ی پدرساالر را با ورود به سکس »غیر مجاز« )حتا اگر تجاوز 
بوده باشد( »لکه دار« کرده است دختر را به قتل می رسانند. در کشورهایی که 
مذهب اسالم حاکم است، دختر را در سن معینی یک باره توسط حجاب یا نقاب 
یا چادر یا با هر آنچه که بیان فرودستی زن باشد، می پوشانند. در کشورهایی 
مانند هند سوزاندن همسران یا بیوه ها را داریم. فروش میلیون ها زن در بازار 
سکس بین المللی. خشونت عریان در چنگال شوهران )در چین قدیم می گفتند، 
»زن گرفتن مثل خریدن االغ می ماند که می توانم او را شالق بزنم و سوارش 
بشوم«(. ساالنه میلیون ها دختر در معرض ناقص سازِی آلت تناسلی شان قرار 
می گیرند که در آن کلیتورس او را می برند تا از احساس لذت جنسی محروم 
شود و یا برای حفاظت از بکارتش واژن دختران را تا زمان ازدواج می دوزند. 
تجاوز شوهر به زن یک امر پذیرفته است. کشتن دختران خردسال که به طور 
مثال دوباره در چین، پس از احیای سرمایه داری، سربلند کرده است و از سقط 
جنین صرفاً برای از بین بردن جنین مؤنث استفاده می کنند چون مؤنث کمتر 

از مذکر ارزش دارد.
در  اما  است  متداول  سوم  جهان  کشورهای  در  ستمگری ها  این  همه ی 
آنان  تحقیر  و  زنان  بر  اصطالح »مدرن« هم ستم  به  امپریالیستِی  کشورهای 
کمتر نیست و ابعاد خشونت جنسی و ضرب و شتم بی رحمانه ی زنان گسترده 

است.
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در سخنرانی »انقالب« )انقالب: چرا ضروری است، چرا ممکن است، به چه 
معنا است( بخشی هست که می گوید: به این کودکان زیبا نگاه کنید )مشخصاً 
منظور کودکان گتوهای آمریکا است(. سرنوشت آنان از هم اکنون مهر و موم 
شده است. حتا قبل از اینکه به دنیا بیایند زندگی پر از ستم و تحقیر برایشان 
به  تبدیل  جوانی  اوان  همان  در  آنان  نشاط  و  شادی  است.  شده  دیده  تهیه 
داشتن  و  هستند  مهمی  بسیار  حقایق  این ها  شد.  خواهد  مکرر  دهشت های 
حس تجربی نسبت به آن در ترکیب با درک تئوریک علمی از سرچشمه ی این 

ستم ها و امکان سرنگونی و محو آن برای ما بایسته است. 
اما همچنین مهم است که روی این سؤال تمرکز کنیم: در این جهان مؤنث 
به دنیا آمدن چه معنایی دارد؟ به این دختربچه های زیبا نگاه کنید. عالوه بر 
کلیه ی دهشت هایی که در باال اشاره کردم و کودکان سراسر جهان، کودکان 
زاغه ها و حلبی آبادهای جهان سوم از سر می گذرانند، صدها میلیون کودکی 
که حتا قبل از به دنیا آمدن برایشان بزرگ شدن در میانه ی کوه های آشغال و 
مدفوع انسان رقم زده شده است، عالوه بر همه ی این ها و در رأس همه ی این ها 
برای دختربچه ها دهشِت چشم به جهان گشودن زیر سلطه ی مردان رقم زده 
شده است. و این نه فقط در جهان سوم که در کشورهای »مدرن« چون آمریکا 
صادق است. به آمار نگاه کنیم: به میلیون ها نفر تجاوز خواهد شد، میلیون ها 
نفر دیگر به طور روزمره تحقیر شده، فریب خورده، و اغلب بی رحمانه از سوی 
نزدیک ترین عشاق شان مورد ضرب و شتم قرار خواهند گرفت؛ میلیون ها زن 
کنند  استفاده  مثل  تولید  آزادی  و  از حق سقط جنین  بخواهند  که  هنگامی 
سرزنش شده و آزار خواهند دید؛ بسیاری به تن فروشی و صنعت پورنوگرافی 
رانده خواهند شد. و همه ی زنان دیگری که گرفتار این سرنوشت خاص نشوند 
بلکه در این »دنیای نو« که گفته می شود هیچ مانعی در مقابل پیشرفت زنان 
از  بود،  از همه سو در محاصره خواهند  یابند  به موفقیتی دست  ندارد  وجود 
سوی جامعه و فرهنگی که به دیده ی تحقیر به زن می نگرد، با هر حرکتی، در 
خیابان، در مدرسه و محل کار، در خانه و به هزاران شکل مورد توهین و آزار 
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قرار خواهند گرفت.
بیایید سؤال کنیم: در کشوری مانند ایاالت متحده، چند سال طول می کشد 
که دختربچه های شاد و آزاد از هفت دنیا در واکنش به احساس بی ارزش بودن 
و ناامیدی و اغلب به دلیل تجاوزی که به آنان شده است خود را قطعه قطعه 
کنند؟ یا برای منطبق کردن خود با الگوهای زیبایی زنانه که تبلیغ می شود 
بدهند؟  گرسنگی  به خودشان  است،  یافته  تقلیل  آن  به  انسانی شان  ارزش  و 
چند سال طول می کشد تا دخترانی که کنجکاوی فکری و جرقه های عشق به 
شناختن جهان و دانستن را بروز می دهند، یاد بگیرند که باید »خود را احمق 
نشان بدهند« و پرچانگی را کنار بگذارند زیرا خیلی زود برایشان روشن می شود 
که پسران و مردان از سوی زناِن قوی، دانا و باهوش »احساس خطر« می کنند؟ 
یا دخترانی که فعاالنه در لذت بازی های ورزشی درگیر بوده اند، از آن دست 
می کشند چون »زنانه« نیست. دخترانی که فارغ از اینکه در زندگی شان چه رخ 
داده است، همواره در معرض توهین و هجمه ی پورنوگرافی و دیگر تحقیرهای 
نرم و سخت، از سوی آگهی های تبلیغاتی نرم یا تبلیغات منحط و زشت خواهند 
بود. دخترانی که یاد خواهند گرفت و مجبور خواهند شد که به طرق گوناگون 
خود را با روابط ستم گرانه ی حاکم در جامعه به ویژه روابط ستم گرانه ی ضد زن 
که  گرفت  خواهند  یاد  و  شد  خواهند  تشویق  دیگر،  سوی  از  یا  دهند  وفق 
را  بدنشان  و  از جمله خودشان  و هرکس  بیایند، همه  بار  بدبین  و  سرسخت 
این راه بیشتر و بیشتر خوار و خفیف شوند؛ یاد  به صورت کاال ببینند و در 
خواهند گرفت که افق هایشان را پایین بکشند، در مورد شرکت کامل در هر 
عرصه ی جامعه رویاپردازی و آرزوپردازی نکنند و جرأت به پا خاستن و قصد 
تغییر جامعه از جمله وضعیت زنان را کنار بگذارند؟ این است وضعیتی که در 
انتظار همه ی دختربچه ها در اینجا و سراسر جهان است – حتا قبل از این که 

به دنیا بیاید.
در تشریح جزییات این وضعیت می توانیم ساعت ها حرف بزنیم. هر روز باید 
یاد بگیرند، هر روز باید نگران باشند، وقتی وارد جهان می شوند مرتباً باید گارد 
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خود را در مقابل حمله ی فیزیکی و جنسی نگاه دارند، تا کوچکترین جزییات 
اینکه در خیابان چطور راه بروند، یا وارد ساختمانی بشوند، آیا وارد آسانسور 
بشوند یا نه را باید محاسبه کنند– هر روز و در سراسر عمر خود باید این بار 
خاطر را با خود بکشند. داشتن عملکرد جنسی و بدنی نرمال و طبیعی، وقتی 
که سینه در می آورند، عادت ماهانه می شوند، تغییرات هورمونی و فیزیکی را 
از سر می گذرانند – همه ی این ها به هزاران روش به عنوان ابژه ی لذت دیگران 
یا به عنوان نجاستی که باید از آن شرمگین باشند تصویر می شود. این ها صرفاً 
و  نفوذ  این  و  دارند  نفوذ  و  بلکه در جامعه قدرت  نیستند  انجیلی  فرمان های 
استفاده  نیمه ی تحت ستم بشریت مورد  برای بی ارزش و خوار کردن  قدرت 

قرار می گیرد.
آن طور که بیانیه ی حزب مان به درستی پافشاری می کند، در جهان امروز 
از  باید  و  می توان  را  این ها  همه ی  است،  گرفته  قرار  بشریت  که  جایی  در  و 
چهره ی زمین روبید. این واقعیت که کلیه ی این ها توسط نظام هایی تولید و 
تقویت می شوند که منسوخ هستند و در رأس همه ی آن ها نظام سرمایه داری 

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

بازهم »کارت پستاِل به دار کشیده شده ها«

کاری که با زنان می کنند با هیچ گروه اجتماعی دیگر نمی کنند. زنان به طور 
سیستماتیک مورد تحقیر و ناسزار قرار می گیرند و این امر بخش چشمگیری از 
زندگی و فرهنگ مقبول »عامه« است. واقعاً تکان دهنده است. این امر بیشتر از 
هر جا در پورنوگرافی فشرده است که پیام و تصاویر به شدت خوار و پست کننده 
در مورد زنان را وسیعاً پخش می کند و اشاعه می دهد )اینترنت وسیله ی نقلیه 
بر  این کار است( و سلطه ی جنسی سادیستی  برای  تمرکز مهمی  نقطه ی  و 
زنان را به طور گسترده تبلیغ می کند. )کتاب پامال پاول به خوبی این مساله را 
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بررسی می کند()8(
اگر به خاطرتان باشد »سخنرانی انقالب« را با این جمله شروع کردم: فروش 
کارت پستاِل به دار کشیده شده ها! و مروری کردم بر تاریخ کریه به دار کشیدن 
سیاهان در خیابان های آمریکا و برگزاری مراسم جشن و سرور حول آن. این 
کار تبدیل به پدیده ای فرهنگی در آمریکا شد که فروش کارت پستاِل به دار 
تصویر  اغلب  کارت پستال ها  این  بود.  آن  شاخص های  از  یکی  شده ها  کشیده 
جمعیت خندان و هورا کِش سفیدان است که دوِر بدن تکه پاره و شکنجه شده ی 
نکته ای گفت که خیلی عمیق  اخیراً  رفقا  از  مرد سیاهی جمع شده اند. یکی 
خوارکننده ای  )تصاویر  می کند  پخش  پورنوگرافی  امروزه  که  تصاویری  است: 
از زنان و جمعیتی که در اطراف این زنان جمع شده و حال می کنند( دست 
کمی از »کارت پستاِل به دار کشیده شده ها« ندارند. هدف این تصاویر توهین 

و تحقیر همه ی زنان است. 
نکته در آنجا است که پورنوگرافی بخش پذیرفته شده ای از اینترنت و دیگر 
واسط های فرهنگی مقبول عامه است و در واقع یک بیزنس بسیار سودآور است 
از »ستون«های  به دست می آید و بسیاری  از آن  که هرساله میلیاردها دالر 
اقتصاد سرمایه داری به شدت در آن درگیر هستند. برنامه های تلویزیونی و دیگر 
شکل های »فرهنگ پاپ« وظیفه ی »مقبول عامه کردن پورنوگرافی« را برعهده 
دارند. آن ها همواره از کلماتی مانند »مادر ...« و دیگر القاب خوارکننده ی زنان 
استفاده می کنند، با مسخره و طعنه در مورد مختصات بدنی زنان و ارزش گذاری 
کاالیی بر روی بخش های مختلف بدن آنان بحث می کنند و فتوحات جنسی 

مردان و سلطه ی آنان بر زنان را تبریک و تهنیت می گویند.
کمی  لحاظ  به  پورنوگرافی  مصرف  و  تولید  تنها  نه  اخیر  دهه ی  چند  در 

8) Pamela Paul, Pornified, How Pornography is Damaging Our Lives, Our Relationships, 
and Our Families, Holt Paperbacks, 2005
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افزایش فوق العاده ای یافته بلکه با ارائه ی شکل های افراطِی تحقیر و خوار کردِن 
زنان همراه بوده است. همان طور که پامال پال و برخی نویسندگان دیگر این 
پدیده را مورد بررسی قرار داده اند، این امر بی تردید مرتبط است با ورود شمار 
زیادی از زنان به عرصه های »مردانه« و به چالش گرفته شدن سلطه ی کلی 
مردان. اما این چالش گری در محدوده های نظامی رخ می دهد که پدرساالری و 
سلطه ی مرد، محو و ریشه کن نشده است و در این محدوده نمی تواند ریشه کن 
بشود زیرا این ها مؤلفه های غیرقابل گذشت و حیاتی برای سرمایه داری هستند 
و در واقع، مؤلفه های حیاتی برای کلیه ی نظام های مبتنی بر تقسیم طبقاتی 
و استثمار و روابط اجتماعی ستم گرانه بوده اند. در چنین شرایطی و با توجه 
علی رغم  مردانه،  سلطه ی  استمرار  بر  است  منطبق  که  حاکم  ایدئولوژی  به 
چالش های واقعی علیه این سلطه )و اتفاقاً به درجات زیادی، در جواب به این 
چالش گری( پورنوگرافی تبدیل به وسیله ی انتقام گیری خشن و شنیع سیستم 
از زنان و وسیله ای برای عرض اندام و تحمیل روابط و سنتی شده است که 
زنان را به انقیاد مردان درآورده و خادم فرودست آنان می کند. در انجام این 
کار، پورنوگرافی به معنای واقعی، »عکس برگرداِن« بنیادگرایی دینی در جهان 
ستیزِی  زن  آن.  دیگر شکل های  و  اسالمی  و  مسیحی  از  اعم   – است  کنونی 
شرارت بار و عزم راسخ در زنجیر کردِن زنان به موقعیت فرودستی و تحمیل 

قهرآمیز این فرودستی، وجه اشتراک این ها است. 
بنابراین، جمله ی »به این کودکان زیبا نگاه کنید« و پرسِش »تولد یافتن 
در این جهان به چه معنا است؟« حاوی معنای عمیقی برای توده های تحت 
فقط  نه  هم  آن   است.  بشر  مؤنث  نیمه ی  برای  مضاف  معنای  حاوی  و  ستم 
در  بلکه  جامعه  هر  استثمار  و  ستم  تحت  بخش های  میان  در  مؤنث  نیمه ی 
میان کلیه ی قشرهای زنان. در اواخر دهه ی شصت زمانی که جنبش زنان به 
عنوان یک نیروی رادیکال سربلند کرد و ستم بر زن را به عنوان یک مساله ی 
از  رادیکال می دانستند  را  مردانی که خود  برخی  اجتماعِی حیاتی طرح کرد 
این تکه پرانی های طعنه آمیز می کردند که: »آیا ژاکلین کندی هم تحت ستم 
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بسیار  )واقعیت  واقعیت  این  به  باشند  جوابی  بود  قرار  طعنه ها  این  است؟«. 
واقعی( که توده های زِن همه ی قشرها کمتر از مردان و به جهات گوناگون حتا 
کمتر از انسان به حساب می آیند. بله، زنان طبقه ی حاکمه در استثمار توده های 
آنان در  امر، واقعیت دیگری که جایگاه فرودست  این  اما  مردم شرکت دارند 
طبقه ی حاکمه است را نفی نمی کند و مسلماً موجب از میان رفتن شکل های 
گوناگون و دهشتناک ستم بر زناِن همه ی قشرها، در سراسر جهان نمی شود. 
این بحث را ساعت ها می توانیم ادامه دهیم و باز هم نتوانیم حق مطلب را در 
جواب به پرسش فوق ادا کنیم و معنای واقعی ستم بر زن را به طور کامل بیان 

کنیم.

علم دروغین و نظریه های ورشکسته ای که ستم را توجیه پذیر می کنند

مثال،  برای  برگردیم.  عقب  به  کمی  عمیق تر  درکی  به  یافتن  دست  برای 
تصویرسازی هایی را به یاد بیاوریم که نهادهای رسمی و بانفوذ جامعه از مردم 
مثال  یک  بود.  رایج  بیستم  قرن  در  حتا  که  کاری  می دادند؛  دست  به  سیاه 
وحشتناک دایره المعارف بریتانیکا است که یک نهاد بسیار معتبر است. در این 
دایره المعارف تا قرن بیستم، »نگرو« این گونه تعریف می شد: موجودی بسیار 
احساساتی، به لحاظ فکری پست، کودک سان و با این وصف »مستعد حمالت 
ناگهانی احساسی و شهوانی. در این حالت، می تواند به اعمال قساوت منانه ی 
در   1911 سال  بریتانیکا،  دایره العمارف  از  نقل  )به  بزند«.  دست  خارق العاده 
مقابل واژه ی »نگرو«(. در واقع »نگرو« ها به عنوان شاخه ای پست از نوع انسان 

قلمداد می شدند. 
بیایید این را مقایسه کنیم با تصویرسازی »رسمی« از زنان در همان دوره ی 
زمانی. برای مثال به حرفه ی پزشکی نگاهی کنیم. نویسندگان کتاِب به خاطر 
 Barbara Ehrenreich خودش: دو قرن اندرزهای متخصص به زنان )باربارا اهرنرایش
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و دردر اینگلیش Deirdre English( برخی دیدگاه های رایج در حرفه ی پزشکی در 
مورد زنان را دسته بندی و برخی نمونه های زننده ی آن را نیز بیان کرده اند. به 
طور مثال، در این دیدگاه های رایج، میان زنان و »حمالت عصبی« رابطه برقرار 
تحت سلطه ی  که  بزرگ تر  به جهان  نسبت  زنان  که  گفته می شد  یا  می شد 
مردان است دارای »جهلی کودکانه« هستند. رویکرد این حرفه نسبت به عادت 
بیماری  این تحوالت به عنوان  به  این بود که  بارداری و حتا یائسگی  ماهانه، 
و یا نقصان می نگریستند و حتا می گفتند اگر زنی بیش از اندازه مغزش را به 
کار بیندازد تأثیرات منفی بر رحمش خواهد گذاشت! این دو نویسنده، با طنز 
نیش داِر مناسبی خاطرنشان می کنند، »مانیفست زهدانِی بزرِگ قرن نوزدهم، 
به نام »سکس و آموزش، یا یک شانس منصفانه برای دختران« نوشته ی دکتر 
ادوارد اچ. کالرک با منطق تردیدناپذیری نتیجه گرفت که آموزش عالی موجب 
2005 ص  چاپ  انگلیش،  و  )اهرنرایش  می شود.«  زنان  رحم  شدن  پالسیده 
140( خزعبالتی از این دست در قرن نوزدهم توسط متخصصان علمی صاحب 

اعتبار به نگارش در می آمد. 
قرن  در  که  می کنند  جلب  واقعیت  این  به  را  توجه  انگلیش  و  اهرنرایش 
اعتقاد  که  بود  موجود  طبیعی  تاریخ  در  بانفوذ  بسیار  گرایش  یک  نوزدهم 
و  بیانگر مراحل گوناگون فرگشت هستند«  نوع بشر  داشت »نژادهای کنونی 
این نظریه را به جنس های مختلف تعمیم می دادند. )ص  128( به طور مثال، 
آن ها خاطرنشان می کنند که کارل فوگت Karl Vogt که در نیمه ی دوم قرن 
نوزدهم یکی از پروفسورهای برجسته ی تاریخی طبیعی در اروپا بود مذکِر نگرو 
مانند  بالغ  نگروی  قوای ذهنی،  این گونه طبقه بندی می کند: »در زمینه ی  را 
کودک، مؤنث و سالخورده ی سفیدپوست است.« و در ادامه می گویند: »فکر 
اندام  بر  مو  می کند  طبقه بندی  را چگونه  مؤنث  نگروی  فوق  نظریه ی  اینکه، 
راست می کند؛ مؤنث »سالخورده« هر دو نژاد که جای خود دارد.« )ص  129(

همان طور که اهرنرایش و انگلیش از فوگت نقل می کنند نه تنها جایگاه زنان 
به موازات توسعه ی اجتماعی بهبود نمی یابد بلکه، »با پیشرفت تمدن نابرابری 
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میان دو جنس افزایش می یابد.« )ص130(
رفتارها و باورهای مشابه این ها نه تنها در قرن نوزدهم سلطه داشتند بلکه 
در قرن بیستم هم رایج بودند و در واقع هنوز در جامعه ی »مدرن« امپریالیستی 
موجودند. این نظرات گاهی توسط شخصیت های متنفذ و قدرتمند در کشوری 
مانند آمریکا بیان می شوند. به طور مثال چند دهه ی قبل این جمالت از دهان 

ای.او. ویلسون بیرون آمد:
خانه  در  زنان  و  می کردند  شکار  مردان  گردآورنده  -  شکارچی  جوامع  »در 
می ماندند. این تبعیض قوی در اغلب جوامع کشاورزی و صنعتی تداوم دارد 
ریشه های  دارای  می آید  نظر  به  مساله  این  بگوییم  که  است  کافی  همین  و 
... حدس خود من آن است که تبعیض ژنتیکی آن قدر شدت  باشد.  ژنتیکی 
دارد که موجب یک تقسیم کار قابل توجه حتا در آزادترین و تساوی گراترین 
جوامع آینده بشود. ... حتا با وجود آموزش مشابه و دسترسی برابر به کلیه ی 
حرفه ها، مردان کماکان نقش برجسته تری را در زندگی سیاسی، اقتصاد و علم 
بازی خواهند کرد.« )نقل شده در کتاب از گام های ابتدایی و جهش های آتی: 
نوشته ی  راه رهایی  و  بر زن  انسان، منبع ستم  نوع  باره ی ظهور  مقاله ای در 
آردی اسکای بریک، انتشارات بنر 1984( ای.او. ویلسون یکی از حامیان مشهور 
بیولوژی اجتماعی است. همان طور که می توان از حرف های ویلسون مشاهده 
کرد، دارای یک رویکرد بسیار غلط است که تالش می کند به طور تک خطی و 
مکانیکی میان مختصات رفتاری انسان ها و روابط اجتماعی میان آن ها با عوامل 
و علل بیولوژیک رابطه برقرار کند و به شدت به نقش عوامل اجتماعی در تکامل 
و تغییر در روابط انسان ها، رفتار، سنت ها و شیوه های تفکرشان کم بها می دهد. 
نقد و ردیه ی بسیار مهمی  ابتدایی، جهش های آتی« حاوی  کتاب »گام های 
در باره ی نظرات و روش های ویلسون و دیگر بیولوژیست های اجتماعی است. 

اخیراً نیز نظرات مشابهی توسط الرنس سامرز، بیان شده است. وی تأکید 
می کند که زنان در رشته هایی چون ریاضیات و علوم به طور طبیعی پست تر از 
مردان هستند. او این نظرات را زمانی که رئیس دانشگاه هاروارد بود بیان کرد 
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و باید بدانیم که وی در دولت اوباما صاحب مقام است. 
در همین رابطه نیز، نقشی که فروید و نظریه های وی و به طور کلی سنِت 
روان شناسِی تحلیلی بازی کرد و لطمه ی بزرگی به زنان و به طور عموم زده 
است را باید شکافت و نقد جامعی به آن کرد. اهرنرایش و انگلیش به این نکته 
نیز اشاره می کنند. فمینیست های مختلف و برخی دیگر نقدهای مهمی در این 
زمینه به دست داده اند. اما هنوز نیاز به افشای رادیکال تر و جامع تر آن هست. 
هنوز الزم است که این نظریه نقد و رد شود به ویژه از طریق به کار بستن 
علمِی  رویکرد  و  بینش  تجسم  که  تاریخی  دیالکتیک  /   ماتریالیسم  ماتریالیسم 

پیوسته و منظم است. 
به خاطر می آورم که در دهه ی 1960 بسیاری از ما، هر یک به درجه ای 
تحت تأثیر نظریه های فروید بودیم و نظریه پردازان رادیکال به ویژه مردان اما 
همچنین برخی زنان تالش های زیادی می کردند که به هر ترتیب نظریه های 
فروید و مارکس را به هم متصل کرده و مخلوط کنند. در واقعیت، این تئوری ها 
عمیقاً در تضاد با یکدیگر هستند و نفوذ فروید نه تنها به طور کلی بر جامعه 
تأثیری منفی داشته است بلکه بر جنبش رادیکال آن زمان نیز تأثیرات منفی 
گذاشت. نقد جامع تر نظریه های فروید و نفوذ این نظرات می تواند نقش مهمی 
در تکامل بیشتر تئوری کمونیستِی حقیقتاً رادیکال و علمی در رابطه با ستم بر 

زن و به طور کلی رهایی زنان داشته باشد.

آن زمان می توانست خیلی بهتر باشد ... و امروز هم خیلی بهتر می توان عمل کرد

طرح   3 شماره ی  سرخ«  »اوراق  مورد  در  پیش تر  که  نکته ای  به  بازگردم 
کردم و گفتم که در آن زمان گرایش های اکونومیستی و گرایش های مرتبط با 
آن در اتحاد انقالبی )آر.یو( و به طور کلی در »جنبش نوین کمونیستی« نفوذ 
داشت و این امر مانعی بود که بتوانیم به یک سنتز صحیح در رابطه با آنچه 
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توسط جنبش زناِن آن زمان طرح می شد، به ویژه از سوی بخش های رادیکال 
آن برسیم. در اینجا می خواهم به نظری بپردازم که قریب به 40 ساِل پیش در 

یکی از جلسات »جنبش انقالبی جوانان« طرح شد.
زمانی بود که در اس.دی.اس میان گرایش های مختلف انشعاب شده بود: از 
یک طرف پدیده ی »ِوِدری ها« Weather people بودند که شناخته شده هستند، 
جریان »حزب کار مترقی« Progressive Labor Party و خط به شدت اکونومیستی 
آن بود )»کمونیست« باشی و از این اسم ها روی خودت بگذاری! از روی همین 
جامعه ی  یک  ایجاد  برای  برنامه ای  هیچ  تشکالت  این  که  است  معلوم  اسم 
»جنبش  نام  با  را  خود  که  بود  دیگر  گرایش  یک  و  ندارد(؛  متفاوت  بنیاداً 
انقالبی جوانان« معرفی می کرد. هنگام انشعاب در اس.دی.اس این »جنبش 
نمایندگان  عنوان  به  هم  ما  از  برخی  که  داشت  کنفرانسی  جوانان«  انقالبی 
»اتحاد انقالبی« )آر.یو( در آن شرکت کردیم. هنگام بحث در مورد مساله ی 
سکسوآلیته و به طور عام تر در مورد مساله ی زنان، یک نفر سخنرانی آتشینی 
می خواهید  واقعاً  و  هستید  مرد  »اگر  گفت:  بسیار  هیجان  و  تأکید  با  و  کرد 
در  این جمله  دارد.«  احساسی  بودن چه  بفهمید که زن  باید  باشید  رادیکال 
عین حال که اشاره به یک موضوع بسیار مهم داشت اما در چهارچوب دست 
کشیدن از امکان ایجاد یک تغییر حقیقتاً رادیکال در سطح جامعه و حتا جهان 
بیان شد و در واقع بخشی از چنین گرایشی بود؛ بخشی از گرایش »سیاست 
هویتی« بود که در حال سربلند کردن بود؛ بخشی از افق های آب رفته بود و 
اینکه هر »گروه هویتی« باید بر وضعیت و خواست های ویژه ی خودش تمرکز 
کند. این سیاستی بود که به طور عینی به معنای تقال در چارچوب وضع موجود 
برای  جنبشی  ساختن  خِط  از  بود  عقب نشینی ای  واقع  در  سیاست  این  بود. 
مبارزه با امپریالیسم، برای سرنگون و ریشه کن کردن آن و ایجاد جهانی بنیاداً 
متفاوت. حتا آن زمان می شد تشخیص داد که این بخشی از عقب گرد در آن 
سمت بود. و ما در رد راه »سیاست هویتی« و رفرمیسم و پافشاری بر ادامه ی 
راه کمونیستی )هرچند که در آن زمان با مقدار زیادی از گرایش اکونومیستی 



29 باب آواکیان

آلوده شده بود( محق بودیم. اما در همان حال و به ویژه اکنون که به عقب نگاه 
می کنیم می بینیم که یک موضوع بسیار مهم هم داشت مطرح می شد که به 

راحتی کنار زده شد.
این  تشخیص »سیاست هویتی«، جهت گیری رفرمیستی و خرده بورژوایِی 
سخنان و انتقاد از آن بیش از اندازه راحت بود. اما خیلی بهتر بود که با آنچه در 
آن سخنرانی صحیح و مهم بود متحد می شدیم. خیلی بهتر بود اگر آن عده از 
ما که جدی بوده و خود را کمونیست می دانستیم در آن زمان آن نوع رویکرد 
بستن  کار  به  از طریق  که  پایه تالش می کردیم  آن  بر  و  اتخاذ می کردیم  را 
نقطه نظر کمونیسم علمی و نه نقطه نظری که به شدت به اکونومیسم آلوده بود، 
به سنتز بیشتر دست یابیم. و اکنون بیش از همیشه نیاز هست – بله پایه ی 
بیشتری نیز هست – که دقیقاً همین کار را بکنیم. این چالش مقابل روی ما 

می باشد و وظیفه ی مهمی است که باید به طور عاجل در دست بگیریم.
نگاه کنیم. بدون  به مساله  با چشم اندازی گسترده  برویم و  به عقب  کمی 
نفی خصلت مثبت و خدمات جنبش دهه ی 1960 که جنبه ی عمده ی آن بود 
مهم است این مساله را به رسمیت بشناسیم که در این جنبش و حتا در میان 
پیشروترین نیروهای آن، ضعف های جدی در رابطه با مساله ی زنان موجود بود 

که عنصر مهمی از اظهار »مردانگی«)9( را نیز در خود داشت.
به کار بست این مساله در رابطه با مردم سیاه پیچیده است زیرا در تاریخ 
این کشور با مردان سیاه طوری رفتار می شد که گویی از انواع پست هستند 
که کودکی و خطرناک بودن را هم زمان و یکجا دارند. این یکی از عمده ترین 
این کشور بوده است.  تاریخ  بر سیاهان در  و تحقیرآمیزترین شکل های ستم 
آنان را وادار می کردند که از سفیدان به ویژه مردان سفید تبعیت کنند. به طور 
مثال، حتا جوانان بالغ نشده ی سفید، مردان سیاه را »پسرک« صدا می کردند. 
با این وصف، اگر هدف آن است که ستم بر مردم سیاه، اعم از زن و مرد کاماًل 

9) Assertion of “manhood”
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و قطعاً ریشه کن و کلیه ی شکل های ستم محو شود، آنگاه پاسخ نمی تواند این 
باشد که برای تثبیت »جایگاه محقانه ی« مرد سیاه بکوشیم تا وی در سلطه 
روابط  اِعمال  نمی تواند  پاسخ  یابد؛  دست  سفید  مردان  با  برابری  به  زنان  بر 
سنتی میان مرد و زن باشد زیرا این روابط زنجیرهای سنت را بر دست و پای 
زنان می بندند و یک حلقه ی کلیدی در نگاه داشتن کل بشریت در وضعیت 

اسارت بار کنونی هستند.
در  است؛  رقم خورده  و ستم گرانه  استثمارگرانه  تمایزات  با  که  در جهانی 
جهانی که یکی از عمیق ترین و ستم گرانه تریِن این تمایزات، انقیاد و فرودستی 
نیِم مؤنِث بشریت است، تبارز »مردانگی« با هر قصد و نیتی که باشد به طور 
فرودستی  و  انقیاد  این  در  فعال  آن هم شرکت  و  دارد  معنا  یک  فقط  عینی 
است. در جهانی که تمایزات ستم گرانه و استثمارگرانه از جمله سلطه ی مرد بر 
زن، محو شده و پشت سر گذاشته شود دیگر مفهوم »مردانگی« هیچ معنایی 

نخواهد داشت و مطمئناً معنای مثبتی نخواهد داشت.
به عبارت دیگر و برای اینکه خط تمایز روشنی ترسیم کنیم باید بگوییم که 
اظهار »مردانگی« در نهایت و اساساً روشی و وسیله ای است برای سازش با نظام 
موجود و تالش برای یافتن »جای خود« در این نظام که تجسم جنایت های 
دهشتناک و مجری این جنایت ها است. نگاهی به نقش بوکر تی. واشنگتن)10( 
شدن  واژگون  از  پس  نوزدهم  قرن  اواخر  در  است.  آموزنده  رابطه  این  در 
»ریکانستراکشن«)11( و اوایل قرن بیستم واشنگتن این افق را در میان سیاهان 

معلم، نویسنده و واعظ سیاه که مشاور رئیس جمهور آمریکا بود.

دوران پس از پایان جنگ داخلی و الغای برده داری در آمریکا است که قرار بود به ازای سال ها کار بردگی به هر 
برده یک االغ و 40 هکتار زمین داده شود تا برده های سابق تبدیل به زارعان آزاد شوند. اما این برنامه در سال 
1865 ملغا شد و به جای آن برده های سابق تبدیل به رعیت های سهم بر در پالنتاژهای اربابان سابق خود شدند. 

ناگفته نماند که بعد از الغای این برنامه حق شهروندی و حق رأی به سیاهان داده شد.
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تبلیغ می کرد که به جای مبارزه علیه جداسازی)12( و ستمی که بر آنان وارد 
می شود در همان چارچوب جداسازی و شرایط ستم، برای »بهتر کردن خود« 
تالش کنند. بدین ترتیب واشنگتن، با حمایت مراکز قدرت، به ویژه قدرتمنداِن 
تبلیغ می کردند  را  جنوب آمریکا که آشکارا عظمت طلبِی سفید و جداسازی 
تبدیل به یک شخصیت برجسته شد. اخیراً کتابی به نام »تولد دوباره ی یک 
ملت، شکل گیری آمریکای مدرن 1877-1920« به قلم جکسون لیرز منتشر 
شده است. در این کتاب نکات روشنگرانه ای هست. عنوان این کتاب به گونه ای 
طنزآمیز و نقادانه فیلم »تولد یک ملت« را به خاطر می آورد – فیلم به شدت 
نژادپرستانه ای که در اوایل قرن بیستم ساخته شد و بسیار بانفوذ بود.)13( یکی از 
نکاتی که لیرز در این کتاب باز می کند این است که در تاریخ ایاالت  متحده ی 
خدمت  در  نظامی گری  با  همواره  مردانه«  »فضایل  و  »مردانگی«  آمریکا، 
تئودور روزولت  نزدیک داشته است و در رأس همه،  پیوند  آمریکا  امپراتوری 
مظهر آن بود. تمرکز لیرز روی دوره ای است که سرمایه داری امپریالیستی به 
ظهور رسیده است. یعنی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم اما به وضوح و 
به درستی پدیده های امروز، یعنی یک قرن پس از آن را در نظر دارد و به کرات 
تشابهات شان را نشان می دهد. در همین راستا، لیرز نقش بروکر تی. واشنگتن 
را که برای سیاهان خادم مسلکی در خدمت نظم ستمگرانه ی حاکم را موعظه 
می کرد بحث می کند و در مقابل واشنگتن، شخصیت آیدا ولز)14( را که فردی 
بسیار رزمنده و شورشگر بود و جسورانه علیه جداسازی و لینچ ایستاد و مبارزه 

پس از الغای برده داری در آمریکا تا اواسط دهه ی 1960 سیاهان آمریکا، در محله های جدا زندگی می کردند و به 
مدارس جداگانه می رفتند. یکی از مبارزات مهم حقوق مدنی سیاهان در دهه ی 1960 علیه این جداسازی بود.

13) Jackson Lears, Rebirth of a Nation—The Making of Modern America, 1920-1877 
(HarperCollins, 2009)

14) Ida Wells
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علیه آن را سازمان دهی کرد قرار می دهد:
»هنگامی که مقاومت در مقابل نظاِم جیم کراوو)15( به طرز فزاینده ای بی ثمر 
به نظر آمد، نقطه نظرات صریحاً سازشکارانه ی بروکر تی. واشنگتن باثمرتر از 
مقاومت خشمگینانه ی آیدا ولز به نظر آمد. واشنگتن مظهِر پیوند مردانگی و 

تعالی بخشِی سیاه شد.« )ص 131، لیرز(
نقطه نظر  این  اندازه تسلیم  از  لیرز بیش  نظر می آید که جکسون  به  البته 
می شود که گویا مقاومت ولز گونه بی ثمر بود اما در مشاهدات وی هنگامی که 
شخصیت واشنگتن و آیدا ولز را مقایسه می کند روشنگری مهمی وجود دارد 
به ویژه جایی که میان »مردانگی« و »تعالی« از یکسو و هم ساز شدن با نظام 

ستم گرانه از سوی دیگر اتصال برقرار می کند. 
سیاهان،  مبارزه ی  ویژه  به   1960 دهه ی  مبارزات  که  است  پیدا  ناگفته 
خصلت و تأثیراِت مثبتی داشت که بنیاداً متفاوت از آن چیزی بود که توسط 
»همسازی« )یا »عمو تام-ایسم( واشنگتن نمایندگی می شد. مبارزه ی سیاهان 
با این وجود،  در دهه ی 1960 مخالفت مستقیم و چالش گری قدرتمند بود. 
میان ابراز وجوِد »مردانه« و تمایل به قبول و حتا »سوار شدن بر« برخی از 
روابط ستم گرانه که شریان حیاتی این سیستم است اتصال برقرار است و بسیار 
واقعی است. در »بیانیه: برای رهایی زنان و رهایی بشریت« نقل قولی از من 

آورده شده است که در این جا تکرار می کنم: 
در میان خوِد ستمدیدگان، مساله ی زن به طرق گوناگون و به ویژه برای 
مردان، یک سنگ بنای مهم است و نشان می دهد که آیا به دنبال الغای کامل 
می کند  برده  را  زنان  که  آن  بر  منطبق  ایدئولوژی  و  موجود  مالکیت  روابط 
هستید یا حفظ آن )و شاید حفظ »یک ذره« از آن(. این مساله یک خط تمایز 
است میان اینکه »جایی« در سیستم موجود می خواهید یا اینکه می خواهید 

15) Jim Crow
نظام جداسازی نژادی در آمریکا
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»بیرون« آن قرار بگیرید: خط تمایز است میان اینکه می خواهید کل ستم و 
دنبال آن هستید که  یا  ببرید  بین  از  را  به طبقات  تقسیم جامعه  و  استثمار 

خودتان بخشی از آن بشوید.
نشریه ی  ویژه نامه ی  در  و  می کند  تصریح  فوق  »بیانیه«ی  که  همان طور 
انقالبی که  این سیستم و  بر مردم سیاه، جنایت های  نام »ستم  به  »انقالب« 
ضروری است« نیز بیان شده است، کودکان سیاه و عموماً مردم نیاز به »رل 
دارند.  مرد  و  زن  انقالبی  به رل مدل های  نیاز  بلکه  ندارند  مردانه«  مدل های 
را متجلی  برابری  نگاه کنند که احترام متقابل و  زنانی  به مردان و  باید  آنان 
می کنند و این رفتاری است که بازتاب جهان نوینی است که برایش می جنگند: 
جهان نویِن رهاشده ای که در آن دختران بدون آن که ترسی از تجاوز، تحقیر 
کودکی  هیچ  آن  در  که  جهانی  می آیند،  بار  قوی  باشند  داشته  خشونت  یا 
»نامشروع« نیست و مردان نیز مانند دیگران ارزش خود را در خدمت به بهبود 
شرایط کل بشریت از طریق دگرگونی انقالبی جامعه پیدا می کنند و نه از طریق 

سواری گرفتن )حتا یک ذره( از روابط و ایدئولوژی این جهان دهشتناک. 
بازهم نگاهی به گذشته، به کلیت جنبش دهه ی 1960 بکنیم. البته بدون 
افتادن به غایت گرایی)16( و دترمینیسم به این شکل که بگوییم، دست یافتن به 
عوامل پایه اِی یک سنتز صحیح در رابطه با رهایی زنان، در کامل ترین ابعادش 
و رابطه ی مهم میان آن با رهایی کل بشر در آن زمان غیرممکن می بود )البته 
چنین  به  دست یابی  زمان  آن  در  کمونیستی  کلی جنبش  به ضعف  توجه  با 
داده  رخ  آنچه  بود«،  بگوییم، »همه چیز خوب  اینکه  یا  بود(  سنتزی مشکل 
است به وضعیت امروز منجر شده است که تولید چنین سنتزی را ممکن کرده 
رویکرد  زمان  آن  در  اگر  یابیم.  آن دست  به  امروز می توانستیم  فقط  و  است 
صحیح تری اتخاذ می شد بسیار بهتر بود اما واقعیت آن است که چنین سنتزی 

16)Teleology
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هم اکنون بسیار ضروری است و برای دست یافتن به آن اساس و پایه ای هست. 
بنابراین برای اینکه واقعاً پیشاهنگ آینده باشیم باید از طریق کار و مبارزه ی 
متمرکز جهش و گسست الزمه را در این زمینه بکنیم و به سنتزی در تئوری 
برد  پیش  برای  محکم تر  بسیار  شالوده ای  به مثابه ی   -- یابیم  دست  خط  و 
مبارزه حول این عرصه ی اساسی از روابط اجتماعی بشر، و به  مثابه ی یکی از 
تعیین کننده ترین عوامل راهگشایی برای مرحله ی نوینی از انقالب کمونیستی 

در جهان در شرایطی که کمونیسم بر سر دو راهی است.

به چالش گرفتن نقش جنسیتی و سکسوآلیته ی سنتی

یکی از مهم ترین مقوله هایی که در خیزش دهه ی 1960 ظهور کرد و تا 
اوایل دهه ی 1970 ادامه یافت، به چالش گرفتن نقش های جنسیتی سنتی 
زنان  جنبش  در  رادیکال تر  جریان های  از سوی  ویژه  به  و  گوناگون  طرق  به 
بود. در آن زمان، نیروهای کمونیسِت در حال ظهور، از جمله »اتحاد انقالبی« 
)آر. یو( به دلیل داشتن گرایش های اکونومیستِی زیاد، به این مساله بی اعتنایی 
کردند و آن را دنبال نکردند. هرچند چیزهایی از این جنبش آموختیم و برخی 
به عنوان یک موضوع مرکزی  باید  اما آن طور که  اتخاذ کردیم  را  جوانب آن 
در  حاکم  تاریخاً  گرایش های  با  نقصان  )این  نگرفتیم.  دست  در  همه جانبه  و 
جنبِش کمونیستِی بین المللی مرتبط بود که در باقیمانده ی این سخنرانی به 

آن خواهم پرداخت.(
در آن زمان، همراه با چالش دادن به نقش جنسیتی سنتی مسایل زیادی 
در مورد سکسوآلیته و رهایی جنسی توسط جنبش زنان مطرح می شد: مقدار 
زیادی تجربه کردن. همان طور که در »بیانیه«ی حزب مان گفته ایم، برخی از 
آن ها به بن بست و برخی دیگر به نتایج بد رسید. معذالک، مسایل بسیار مهمی 
در این عرصه نیز طرح شد و جواب های آن جستجو شد. کل مساله ی آزادی 
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برای  زن  سکسوآلیته ی  که  دید  این  گرفتن  چالش  به  و  زنان  سکسوآلیته ی 
ارضای سکسوآلیته ی مرد است، بُعد مهمی از مسایلی بود که طرح می شد. اما 
این مسایل تاریخاً هیچ جایی در دیدگاه ها و گرایش های جنبش کمونیستی 
بین المللی نداشت – خیلی مالیم بگویم، این ها مسایلی بودند که با بسیاری 
از سنت های حاکم در جنبش کمونیستی بیگانه بودند و در آن زمان »اتحاد 

انقالبی« هم به مقدار قابل توجهی تحت تأثیر آن سنت ها بود. 
همراه با این و در داخل این چارچوب کلی که کلیه ی دیدگاه ها و قراردادها و 
اخالقیات مربوط به سکسوآلیته به هوا پرتاب می شد و به چالش گرفته می شد، 
تمرکز  و  مهم  اجتماعی  موضوع  یک  به  تبدیل  نیز  هم جنس گرایی  موضوع 
مبارزه شد. همان طور که می دانیم، تاریخاً در جنبش کمونیستی بین المللی، 
هم جنس گرایی موضوعی کاماًل خارج از رادار بود و این جنبش حاضر نبود با آن 
درگیر شود و به سادگی آن را رد می کرد. »اتحاد انقالبی« و پس از آن آر.سی.

پی به مدتی بیش از اندازه طوالنی همین خط را داشت. 
همان طور که »بیانیه« ی حزب مان خاطرنشان می کند، این تجربه کردن های 
جنسی و به چالش گرفتن سنت در زمینه ی سکسوآلیته، به ویژه سکسوآلیته ی 
زنان که در خیزش آن دوران به ظهور رسید، جوانب مثبت بسیار داشت. اما از 
سوی دیگر )همان طور که »بیانیه« تأکید می کند(، نقش های سنتی و سلطه ی 
سنتی مردان بر زنان به طرق گوناگون خود را باز تثبیت کردند و تالش هایی 
که برای آزادی سکسوآلیته ی زنان آغاز شده بود به طرق گوناگون مورد سوِء 
منفی،  جوانب  این  علی رغم  شد.  تبدیل  خود  ضد  به  و  گرفت  قرار  استفاده 
مسایلی طرح شد و جواب هایی داده شد که فوق العاده مهم بودند. این را امروز 
به وضوح تشخیص می دهیم، به ویژه آن که به مسایل از دریچه ی یک درک 
اکونومیستی و جسمیت بخشیدن به خصلت انقالب پرولتری نمی نگریم بلکه 
انقالب پرولتری را در کامل ترین و جامع االطراف ترین بیانش، به قول مانیفست 
کمونیست، به معنای گسست رادیکال از کلیه ی افکار سنتی و گسست رادیکال 
از کلیه ی روابط مالکیت سنتی درک می کنیم. اگر، در برهه ی زمانی خیزش 
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دهه ی 1960 و 70، چنین درکی داشتیم و چنین درکی نقطه ی عزیمت مان 
بود، حتما آنچه که در زمینه ی سکسوآلیته پیش آورده شد، به هوا پرتاب شد 
و مورد جدال قرار گرفت را خوش آمد می گفتیم و در آغوش می گرفتیم و به 

طور علمی سنتز می کردیم. 
انقالب و پیش برد کمونیسم در سراسر جهان، و از طریق نقش تعیین کننده ی 
با دیگر  مبارزه برای رهایی زنان در آن انقالب می توان ستم بر زن را همراه 

روابط استثمارگرانه و روابط اجتماعی ستم گرانه پایان داد.
با این وجود این بیانیه دقیقاً یک بیانیه است. یعنی بیانیه ای است که در 
چارچوب شرایط کنونی جهان و چارچوب استراتژیک انقالب کمونیستی، اصول 
و جهت گیری اساسی را اعالم کرده است. این بیانیه قصد ندارد دست به تحلیل 
و سنتز عمیق تر از این مساله بزند بلکه صرفاً می خواهد به آن الهام ببخشد. 
پیش  جهت  قدرتمندتر  شالوده ی  یک  ایجاد  برای  تر  عمیق  سنتز  و  تحلیل 
برد مبارزه برای رهایی زنان از کلیه ی زنجیرهای سنت، از کلیه ی شکل های 
دهشتناک ستم بر زن، نه تنها در سراسر تاریخ بلکه در جهان کنونی به مثابه ی 

بخشی حیاتی از دست یابی به رهایی بشریت ضروری است. 
در اینجا می خواهم برگردم به کتاِب از گام های ابتدایی تا جهش های آتی)17( 
)نوشته ی آردی اسکای بریک(. این اثر بسیار مهم به شدت مورد غفلت قرار 
تاریخِی تکان دهنده ای را در  گرفته شده است. جمله ی موجز زیر چشم انداز 
رابطه با تکامل یک درک علمی از سرچشمه های ستم بر زن فراهم می کند: 
نوزدهم  اواسط قرن  تا  تاریخ مدون  بدانیم در سراسر  انگیز است که  »حیرت 
چیستِی پایه های مادی جایگاه اجتماعِی فرودست نیمی از نوع انسان حتا به 
عنوان یک سوال طرح نشد و تا آن زمان هیچ کس به آن به عنوان موضوعی که 
ارزش یک پژوهش جدی را دارد ننگریست.« اسکای بریک در ادامه خاطرنشان 

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



37 باب آواکیان

می کند که مارکس و انگلس:
»تعصبات اجتماعِی زمان خود را برهم زدند و پافشاری کردند که جایگاه 
فرودسِت زن نه ربطی به نقصان های ذاتی طبیعت جنس مؤنث دارد و نه به 
احکام الهی )یا »خصایل طبیعی«( که چنین وضعی را دیکته کرده است. آنان 
تأکید کردند که ستم بر زن محصول و پیامد سازمان اجتماعِی نوع بشر است 
که خصلت آن در هر جامعه ی مفروض توسط سطح خاص رشد نیروهای مولده 

و روابط تولیدی منطبق بر آن تعیین می شود.« )ص 107(
اهمیت  دارای  و  بوده  عمیق  بسیار  مارکسیسم  اولیه ی  راهگشایِی  این 
از  وصف،  این  با  گرفت.  کم  دست  را  آن  نباید  هرگز  که  است  فوق العاده ی 
نقطه نظر تاریخی، یک راهگشایی اولیه و شالوده ای است که باید بنایی بر روی 
آن ساخت و آن را کیفیتاً ارتقا داد. البته این امر در مورد کلیه ی راهگشایی های 
علمی صادق است، به ویژه هنگامی که پای مساله ی بسیار حیاتی و به شدت 
مناقشه انگیزی چون روابط میان انسان ها، خصلت و چشم انداز جامعه ی بشری 

و مبارزه برای آن در میان است.
از گام های ابتدایی تا جهش های آتی به تضاد بسیار مهمی اشاره می کند و 
خدمات گران بهایی در زمینه ی تحلیل از این تضاد و تحوالت مهمی که حول 
آن شکل گرفت، می کند. وی می گوید، در مراحل ابتدایی جامعه ی انسانی، به 
دلیل تفاوت های بیولوژیِک مربوط به زایمان و نگه داری از کودک در سال های 
و  زن  میان  اجتناب ناپذیری  اساساً  و  اولیه  کار  تقسیم  کودک،  عمر  اولیه ی 
مرد صورت گرفت. وی تأکید می کند که این تقسیم کار نمی توانست خصلت 
و  کامل  ستم گرانه ی  رابطه ی  یک  شکل  به  )حداقل  ستم گرانه  رابطه ی  یک 
به  روابط ستم گرانه،  بذرهای  دیگر،  از سوی  اما  باشد  داشته  را  نهادینه شده( 
تولیدی  فعالیت  در  که  تغییراتی  با  بعدها  که  داشت  را  مرد  و  زن  میان  ویژه 
تولیدِی  فعالیت های  برخی  که  وزنی  گرفت،  صورت  مختلف  انسانی  جوامع 
پایه ای نسبت به برخی فعالیت های تولیدی دیگر کسب کردند و همراه با ظهور 
انباشت تفاضلِی اضافه محصول و تغییراتی که متعاقب آن و در انطباق با این 
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تحوالت در روابط مالکیت و دیگر روابط اجتماعی رخ داد، این بذر، شکفت و 
تبدیل به روابط ستم گرانه شد.

تاریخی  نتیجه گیری جهانی  این  به  آتی  تا جهش های  ابتدایی  گام های  از 
اشاره می کند: »ضرورت های بیولوژیک که مرتبط با تولید مثل هستند، غیرقابل 
تغییر نمی باشند و عواملی ابدی نیستند و در نهایت، با پیچیده تر شدن سازمان 
اجتماعی انسان، عوامل بیولوژیک دیگر موجب محدود کردن فعالیت های نیمی 

از نوع بشر یا جهت دادن به آن نخواهد شد.« )ص 137(
آتی  تا جهش های  ابتدایی  گام های  از  کتاِب  در  که  مسایلی  از  دیگر  یکی 
به طرز قدرتمندی جلوه گر می شود، بررسی تحلیل های متفاوت )از بیولوژی 
انسان و غیره( است که سعی  باره ی طبیعت  تا تئوری های عام در  اجتماعی 
می کنند در مقابل درک علمی از واقعیتی که بسیار بارز است یک آلترناتیو دیگر 
بگذارند یا از درک علمی این مساله پرهیز کنند. واقعیت این است: ستم بر زن و 
کلیه ی روابط ستم گرانه و استثمارگرانه ریشه در شرایط مادی واقعی دارند. این 
شرایط مادی محصول تکامل تاریخی جامعه ی انسانی است. در انتهای کتاب، 
اسکای بریک به تناقض مهمی اشاره می کند: درست در زمانی که نیاز و امکان 
محو کلیه ی این روابط ستم و استثمار موجود است و ضرورت گذر به ورای این 
وضعیت به طور عینی و قدرتمندتر از همیشه خود را طرح می کند، به همان 
اندازه نیز به طور فزاینده مواجه هستیم با تالش هایی که می خواهند از این نیاز 
و امکان روی بگردانند و توضیحات دیگری برای وضعیت روابط اجتماعی میان 
با هر  – توضیحاتی که  بیابند  انسان ها که سرمنشاء دهشت های واقعی است 
قصد و نیتی داده شوند، صرفاً به تقویت کلیت وضع موجود خدمت می کنند. 

برای اینکه بر پایه ی این پایه ی عینی عمل کنیم، در زمینه ی درک آگاهانه 
و کسب توانایی ابتکار عمل آگاهانه کار زیادی در پیش داریم اما در جلو رفتن 
و فتح قله های جدید با چالش های زیادی مواجهیم. الزم است که بر پایه ی به 
کاربست پیوسته ی یک بینش و متد علمی، به طور مشخص با به کار بستن 
بینش و متد ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی بدان گونه که تا امروز تکامل یافته 
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است، دست به مطالعه و جدال بیشتری در این زمینه بزنیم و این کار را به  
گونه ای انجام دهیم که به تکامل بیشتر و حتا کیفی آن خدمت کند. 

در اینجا نیز تکامِل خط مستقیمی در کار نخواهد بود. مهم است که این 
یاد  کردم  مرور  اینجا  در  که  تاریخی ای  تجربه ی  از  و  کنیم  درک  را  مساله 
بگیریم، بر سنتز بیشتر تأکید بگذاریم، از جمله بر فرصت از کف رفته ی چند 
انقالبی  »جنبش  جلسه ی  از  که  خاطره ای  در  را  مساله  این  گذشته.  دهه ی 
جوانان« تعریف کردم و جمله ی صمیمانه ای که در آنجا گفته شد )اگر مرد 
هستید و واقعاً می خواهید رادیکال باشید باید یاد بگیرید حس کنید که زن 
بودن یعنی چه( اشاره کردم. همین طور در نکته ی کلی در مورد اینکه آنچه 
توسط جنبش زناِن دهه ی شصت و هفتاد ، به ویژه جریان های رادیکال تر آن 
مسایل  حاوی  می گرفت،  قرار  مورد جدل  و  می شد  گرفته  چالش  به  جنبش 
حیاتی بود که باید کاماًل از آن ها استقبال می کردیم، به آن ها می پرداختیم و 
از طریق به کاربست پیوسته ی بینش و متد کمونیستی آن ها را به طور صحیح 
جذب و سنتز می کردیم. اما این کار نشد و اکنون باید انجام بدهیم و در انجام 
بیاموزیم. ما نمی توانیم به عقب برگردیم و آن  از اشتباهات مان  باید  این کار 

اشتباه 40 سال پیش را تصحیح کنیم اما می توانیم و باید از آن بیاموزیم. 
نه می خواهیم  نوشت: »ما   Susan Brownmiller برانمیلر  در سال 1970 سوزان 
است.«)18(  انقالب ها  میان  در  انقالب  آخرین  زنان،  انقالب  ستمدیده.  نه  و  باشیم  ستمگر 
اکنون که کتاب دیگر سوزان برانمیلر تحت عنوان »در زمانه ی ما: خاطرات یک انقالب«)19( 

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

پیوند خواهری قدرتمند است. ... نقل شده در کتاب »خوک های مؤنِث سلطه طلب، زنان و عروج فرهنگ هرزگی«: 
در نقد زنانی که تحقیر زنان را از طریق پورنوگرافی و دیگر جوانب »فرهنگ هرزگی« گسترش می دهند.

19) Brownmiller, In Our Time: Memoir of a Revolution (Dell Publishing, 1999)
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)1999( را می خوانیم، واضح است که وی به لحاظ سیاسی در جهت رفرم حرکت کرده است 
از آن گونه حرف ها که  و  بود  رادیکال تر  از خیزش  انقالب. حتا در دوره ای که بخشی  نه  و 
نقل کردم می زد، درک سوزان برانمیلر در مورد »انقالب« بسیار محدود بود. وی تحت تأثیر 
روندهای متناقض بود. هم تحت تأثیر روندهای انقالبی بود و هم رویزیونیست. این تصویر 
کامل است. اما تصویر کامل هر چه باشد اهمیت خدمات او و امثال او را نفی نمی کند، به ویژه 
در اواخر دهه ی شصت و اوایل دهه ی هفتاد و همچنین مسئولیت ما را در زمینه ی درک 
صحیح و سنتز موضوع بسیار مهمی که او با جمله ی »انقالب زنان، آخرین انقالب در میان 

انقالب ها است« مورد خطاب قرار می دهد، کم نمی کند.
بگذاریم.  تأکید  دو موضوع  روی  بر  دیگر  بار  است یک  رابطه الزم  این  در 
اول، رهایی زنان را فقط به عنوان بخشی از یک انقالب واقعی و عمیق می توان 
انقالب  انقالب کمونیستی که رادیکال ترین  از  کسب کرد – به عنوان بخشی 
در تاریخ بشر است، هدفش رهایی کل بشریت است، جهش تاریخی است به 
ورای کلیه ی شکل های ستم و استثمار از طریق دگرگون کردن و تغییر کلیه ی 
شرایط مادی و ایدئولوژیک که ستم و استثمار را تولید کرده و تقویت می کند. 
دوم، یک مؤلفه ی اساسی و تعیین کننده از آن انقالب، مبارزه برای رهایی کامل 

زنان است. بدون این، آن انقالب هرگز به اهدافش نمی رسد. 
از اینجا می رسیم به نکته ی بسیار مهمی که در مقاله ی پایان یک مرحله، 
گفته  در سوسیالیسم  نشده  تضادهای حل  مورد  در  نوین  مرحله ی  آغاز یک 
مبارزه  که  است  درک  این  بیان  است  شده  گفته  آنجا  در  آنچه  است.  شده 
برای رهایی کامل زنان بخشی سرنوشت ساز از »آخرین انقالب« خواهد بود. به 
عبارت دیگر، مبارزه برای رهایی کامل زنان نه تنها مولفه ای در به پیش راندن 
و به جلو پرتاب کردن مبارزه ی انقالبی برای سرنگونی حاکمیت سرمایه داری-

امپریالیسم حیاتی خواهد بود بلکه در ادامه ی انقالب در خوِد جامعه ی نوین 
سوسیالیستی و به پیش راندن این جامعه بر جاده ای که به هدف غایی کمونیسم 
می رسد. نکته در آن است که در میان تضادهای حل نشده ای که در جامعه ی 
سوسیالیستی باقی هستند و می توانند نیروی محرکه ی به جلو پرتاب کردن 
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انقالب باشند، ادامه ی مبارزه برای رهایی کامل زنان یکی از تعیین کننده ترین 
جوانب و تبارزات آن خواهد بود.

باید بدانیم که کل این فرآیند در خط مستقیم تکامل نخواهد یافت و تداوم 
ساده و مستقیم تئوری جنبش کمونیستی و تجربه ی جامعه ی سوسیالیستی 
نخواهد بود. بلکه الزاماً فرآیندی پیچیده تر و بسیار غنی تر خواهد بود، نیازمنِد 
که  بزرگ تر،  بسیار  نظریه پردازی های  و  تحلیل  تجربه،  از  آموختن  و  گرفتن 
هر یک از چشم اندازهای مختلف انجام شده و در نهایت نقطه نظرات طبقات 
متفاوت را نمایندگی می کنند. همه این ها را باید پوشش داد و در برگرفت و در 

همان حال از طریق به کاربست بینش و روش کمونیستی سنتز کرد.

به عنوان جمع بندی: کلیه ی مطالبی که گفته شد تأکیدی است بر ضرورت 
پراتیِک  حیطه ی  در  و  تئوری  حیطه ی  در  بیشتر  جهش های  و  گسست ها 
بخش  مثابه ی  به   زنان  رهایی  زمینه ی  در  تئوری،  آن  توسط  هدایت شده 
تعیین کننده از انقالب کمونیستی و دست یافتن به »چهار کلیت« در کامل ترین 
شکل آن؛ تأکید است بر لزوم به کاربست کامل تر و منظم تر روش و رویکرد 
سنتز نوین در رابطه با این مساله و بر این پایه دست زدن به پیشرفت هایی که 

به طور عاجل طلب می شوند. 
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انتشارات حزب کمونیست ایران )مارکسیست. لنینیست. مائوئیست(


