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جديد و باالتر از نبـرد اجتمـاعي را   يي  هموضوع آزادي زنان، مرحلپوياييِ كنونيِ جامعه، حول و حوش 
شـعار برابـري زنـان بـا     . زدن است پديد آورده كه دويست سال است به تدريج در غرب در حال جوانه

تيك است، هرچند رهايي كامل زنان از بندها تنها از طريـق انقـالب سوسياليسـتي    دمكرامردان، شعاري 
ها ـ حقـوقي، اجتمـاعي،     جنبه يحقِ مشروع نيمي از نژاد بشري است كه در تماماين، . پذير است امكان

ـ  چنـين خواسـته  . ي مسلط مرد برابر باشـد  اقتصادي و آموزشي ـ با نيمه  ي بـا مفهـوم جايگـاه زن در    ي
كـه بـراي حـق طـالق زنـان       John Miltonجان ميلتـون  . ي پدرساالر و فئودالي در تضاد است جامعه

نگرشي روشنگرانه به زنان داشت، جايگـاه زن   1شـده  بهشت گمدر زمان خود در كتاب  كرد و مبارزه مي
  .و زن براي مرد/ مرد براي خدا ساخته شده بود : كند در چنين جوامعي را به درستي بيان مي

داري بـراي بـه    سـرمايه  هاي سلسله مراتبي و رسوم و قواعد زمـان پـيش   تاريخ نبرد عمومي با نهاد
اين نبرد با جنگ هشـتاد  . گردد ي شانزدهم باز مي سيِ سياسي و حقوق مدني به سدهدمكرادست آوردن 

هـاي   ي بعد و انقـالب  ساله براي آزادسازي هلند از يوغ اسپانيا آغاز شد، با دو انقالب انگلستان در سده
  .يدآمريكا و فرانسه در ربع آخر قرن هژدهم ادامه يافت و با جنگ داخلي آمريكا به پايان رس

تـرين   گذار مجبور بودند ضـروري  هاي قانون يافت، قدرت تيك گسترش ميدمكراهرچه اهداف 
ي اصلي اين تحـوالت بـود،    بورژوازي بزرگ كه سودبرنده. ها را به رسميت بشناسند نيازهاي توده

                                                
1. Paradise Lost 
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اجتماعي و فريبي بود اما اقتضاي غلبه بر دشمنانِ فئودال، تقويت برتري و ابقاي ثبات  ي عوام آماده
ترتيب عوام توانسـتند   هاي اين فرودستان بازداشت و بدين اش، او را از انكار كامل خواست سياسي

  .به دست آورنديي  ههاي قابل مالحظ در لواي اين آزاديِ اندك، نسبت به زمان فئودالي پيشرفت
  
  

  حقوق مردم
  
امتيازهـاي رژيـم كهنـه، پـويش      ها و عليه مزيت» حقوق مردم«هاي بورژوا به  جويي راديكال ه پنا

خيـزي   ت بود، زمين حاصـل دمكرابخش نيروهاي  اين شعار انتزاعي كه انگيزه. آوري داشت شگفت
. ي نيازهـاي ضـروري و متنـوع مخالفـان     ي پديد آورنده هاي ويژه درخواست شد براي جوانه زدنِ

لي زيردست بودند اكنون به هاي م مخالفان كه زماني همان دهقانان، كارگران مزدي، بردگان و گروه
سـاالن، بيمـاران و    دستان اجتماعي، كهن شدگان نژادي، مطرودان و تهي آزارديدگان مذهبي، تبعيض

جنـبش  با رشد و گسـترش  . دادند مجرمان و زندانيان، ديوانگان و جوانان تغيير شكل ميمعلوالن، 
ن و هاي لگدمال شده، مدافعا گروه، هر يك از اين ي بورژوايي در جامعههايش  تيك و آرماندمكرا

  .شان بودند جبران آزارهاي وارده بر آنان و بهبود شرايطحامياني يافتند كه خواهان 

هر زماني كه باقي اجتماع در . ي تاريخي بازتاب يافت نخستين پژواك آزادي زنان در اين برهه
ي جمعيت ناميده شد، »ادرانهوجه م«چه بعدها  مند شد و به حركت درآمد، آن عصر بورژوايي انگيزه

ي زنـان   دير يا زود به پا خاست و خواستار اصالح شرايط مادون خود شد، اصالحي كه از انديشـه 
  .گرفت فكر آنان نيرو مي مبارز و مردان هم

ي بـورژوا، در مقايسـه بـا     هاي حامي حقوق زنان در جريان رشد جامعه بايد دانست كه جنبش
ها و تابع بودن زنان ـ چيـزي    اين تأخير به دليل ستم. ر به صحنه آمدندافراد منفرد دي هاي اعتراض

ها در به پا خاستن، سازمان دادن و عملِ همگـام و بـا    آن. برند ـ بود  كه زنان همواره از آن رنج مي
  .اعتماد به نفس، كُند بودند
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  طلبان مساوات
  

شـان   هاي انقالب كشورهاي پرشورترين پيشرفتدر يي  هبرجستگرچه زنان هلند و انگلستان، نقش فعال و 
هـا   جـاي آن . سياسي حداقل نقش را ايفا كردند و در ايـن زمينـه عقـب ماندنـد     هاي داشتند اما در موضوع

تـرين شـارحان    طلبـان كـه پرتـوان    براي مثـال مسـاوات  . چنان در خانه بود نه در زندگي عمومي جامعه هم
بـراي ظرفيـت زنـانِ    يـي   هالعـاد  شـان احتـرام فـوق    بودند و رهبرانسي در زمان جنگ داخلي بريتانيا دمكرا

هـا   خواستند و اين در حالي بـود كـه آن   گونه سهمي براي زنان در حكومت نمي هوادارشان قايل بودند، هيچ
  .و بعدتر كارگران مزدي شدند» بردگان«حق رأي براي  خواستار

هـا   پيشرو در زمين ها و توان زنانِ مهارتگرمي به  توانستند بدون پشت مهاجران به آمريكا، نمي
هـا و   ي اسـتقالل را بـدون تـالش    توانستند جنگ هفت ساله ها را شخم بزنند و نمي ساكن شده، آن

در آغـاز   1777در . شان با موفقيـت بـه پايـان برسـانند     هاي همسران، خواهران و مادران فداكاري
در قانون «: دامز به شوهرش نوشتاَهمسر جان  Abigail Adamsدامز اَگيل  درگيري مسلحانه، اَبي

خواهم كه بانوان را در نظر داشته باشـي   جديد كه به نظرم تدوينش الزم و ضروري است، از تو مي
قدرت نامحدود را در دستان شوهرها قرار . تر باشي تر و مهربان ها بخشنده و نسبت به نياكانت با آن

اگر مراقبت و توجـه ويـژه بـه    . شوند اگر بتوانند مستبد مي به خاطر داشته باش كه تمام مردها. نده
بانوان صورت نگيرد، تصميم داريم كه شورشي را ترتيب دهيم و به قـانوني كـه در آن آوا و بيـاني    

  ».نداريم، تن ندهيم

وقتي جمهوري اياالت متحد تأسـيس شـد،   . آور، ترتيب اثر داده نشد به اين تقاضاي كمي خنده
  .أي دادن فقط كمي بيش از بردگان سياه بودحق زنان براي ر

  
  

  انقالب فرانسه
  
زير تأثير زنـش، يكـي از    Condorcetدر سوي ديگر اقيانوس اطلس، فيلسوف ماترياليست، كندورسه  
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نخستين و معدود مردانِ پيشروي انقالب فرانسه بود كه پيشنهاد كرد حقوق سياسي مشخصـي بـه زنـان    
هـا   ي آن يا هيچ عضو نژاد بشري، حقوق واقعـي نـدارد يـا همـه    «: بيان كرد 1790او در . بخشيده شود

كـارگري   هشت هـزار زن . اما اين نگرش در ميان سخنگويان زمانه، استثنايي بود» .حقوق يكسان دارند
به ورساي راهپيمايي كردند، در شكستن قدرت سلطنتي نقش داشتند و زنان پـاريس   1789كه در اكتبر 

ي  هنـوز اعالميـه  . كردند ي انقالب بود، نقشي ممتاز بازي مي در تمام آن روزهاي بزرگي كه شتاب دهنده
تـدوين شـد،    1789 سي بـورژوايي كـه در  دمكراساز  ي دوران حقوق بشر و شهروند، اين وجه مشخصه

چهارسال پس از انتشار ايـن اعالميـه، اُلمـپ    . به زنان فرانسه تفويض نكرده بوديي  ههيچ حق مدني ويژ
ي سياسـت   بود كه دربـاره  ياز نخستين قهرمانانِ زندخترِ پدر قصابي كه  Olympe de Gougesدوگوژ 
. ي اين خطوط جـاودان بـود   ردارندهاين اعالميه درب. ي حقوق زنان را چاپ كرد نوشت، اعالميه چيز مي

چنين حـق   ها هم ، آني دار باال بروند از چوبه زنان حق دارند... اند زنان، آزاد و برابر با مردان زاده شده«
  »!زنان به پا خيزيد... باال برونداز تريبون را  دارند

زندان رفتنـد و كنوانسـيون،    ي زنان به گيوتين سپرده شدند و به هاي اوليه اما، بسياري از رهبران سازمان
در . داد ،هـا شـده بـود    هاي زنان كه نيروي انقالب سبب تشـكيل آن  رأي به انحالل و ممنوعيت تمام باشگاه

ناپلئون، زن را بـه شـدت    1804بود، قانون سال  حق طالق براي زنان مجاز شمرده شده 1792در حالي كه 
  .تحت تملك شوهرش قرار داد

  
  

  انگلستان
  
، منتقـد راديكـال   Mary wollstonecraftكرافـت   هايي چـون مـري ولسـتون    وجود چهره رغم به  

ها را نسبت به برتري مـرد در كتـاب    هاي زندگيِ اجتماعي كه يكي از نخستين چالش بسياري جنبه
مطرح كرد، گرايش عمومي به حقوق زنان در كشورهاي انگليسـي  ) 1792( 1حمايت از حقوق زنان

تصـويبِ  توجه به ايـن مسـايل در انگلسـتان، پـس از     . زبان بيش از صدوپنجاه سال پيشينه ندارد
  .كه تا حدي حق رأي زنان را آزاد كرد، پديد آمد 1832ي اصالحي  اليحه

                                                
1. Vindication of the Rights of Women 
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  صنعتي شدن
  

نخورده باقي مانـده بـود، توجـه عمـومي      اش دست روستايي ي روستايي با صنعت مادام كه خانواده
اين وضعيت بد هنگامي تغيير كرد كه صنعت بـزرگ، شـمار   . شد چنداني به وضع نامساعد زنان نمي

گيـر   رحمانـه زمـين   جاها بـي  ها كشاند كه در آن ها و فروشگاه زن و كودك را به كارخانهيي  هفزايند
بار اين جنس را بـه   و ورودشان به توليد اجتماعي، براي نخستينها از خانه  جدا كردن آن. شدند مي

هـاي پرولتـري و مصـلحان و     ي تبليغـات چارتيسـت   در نتيجـه . عنوانِ نيرو از خانواده جـدا كـرد  
  .به مشكل زن كارگر، اهميت داده شد 1850تا  1832هاي  ي مياني بين سال نويسندگاني از طبقه

اياالت متحد با ديدار مصلح اجتماعي اسكاتلندي فرانسـيس رايـت   در همين دوره، جنبش فمينيستي در 
Frances Wright  او عليه تبعيض سنتي بر وضعيت زنان به مبـارزه برخاسـت   . مند شد انگيزه 1820به سال

و خواهان پايان بخشيدن به خفت اجتماعي وارده بر زنان شد، پـيش از جنـگ داخلـي كـارزار برابـري بـا       
 موضوع ضـرورت . داري ارتباط تنگاتنگي داشت هاي زمان به ويژه با جنبش ضد برده نهضتمردان با ديگر 

  .داري برانگيخت داران لغو برده هايي ميان طرف همسان ساختن اين دو مورد، اختالف

كا فالزِ نيويـورك  نـ و در س  مانيفست كمونيست، سال انتشار 1848نخستين كنوانسيون در سال 
ي استقالل تدوين شد و تا حدي كليسـايي و داراي   اعالميهالميه كه براساس الگوي اين اع. برگزار شد
اما اين سـند بـه دليـل تنظـيمِ دقيـق      . ي احساسات معروف شد ي مياني بود، به اعالميه ي طبقه خصيصه

صـد سـال پـيش     ي تحميل شده بر زن آمريكايي و جسارت بياني كه يك»ها ي دراز سوءاستفاده رشته«
  : تر است قول بيش زنان تدوين شده، سزاوار نقل ي مسالهرزترين مدافعانِ توسط مبا

  ي احساسات اعالميه
  
وارده بر زنان از سـوي مـردان اسـت كـه      مكررهاي  ها و محروميت عدالتي تاريخ بشر، تاريخ بي«

پيرايـه   براي اثبات اين مدعا، حقايقي را بـه دنيـاي بـي   . اند ي مطلقي بر او روا داشته مستقيما سلطه
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  .كنيم تقديم مي

  .مرد، هرگز حق مسلم زن براي راي دادن را به رسميت نشناخته است

  .رد به قانون گردن بگذاردمرد، زن را مجبور كرده در اجتماعي كه هيچ جايي در آن ندا

ترين مردان اعطا شده ـ چه بومي و چـه خـارجي ـ از      سوادترين و فرو مرد، حقوقي را كه به بي
  . دارد زن دريغ مي

ي شهروندي يعني آزادي راي دادن، زن را در سرسـراهاي   مرد با محروم كردن زن از حق اوليه
  .كند ها به زن ستم مي م جنبهكند؛ مرد در تما بدون نماينده رها مي اريذگ قانون

  .دهد مرد، زن را ـ اگر ازدواج كند ـ در چشم قانون از نظر مدني مرده نشان مي

  .را از زن مي ستاند حتا دستمزدي كه او به دست مي آورد مرد، تمام حقوق مالكيت

جنايات  تواند بسياري كه زن مييي  هگون مسووليتي كرده، به مرد، زن را از نظر اخالقي موجود بي
در پيمـان ازدواج، زن  . را با مصونيت انجام دهد، مشروط بر اين كه  در حضور مرد صورت گيرنـد 

شـود ـ    مجبور به سپردن تعهد اطاعت از شوهر است و مرد در تمام موارد و اهداف، اربـاب او مـي  
  .قانون به مرد قدرت محروم كردن زن از آزادي و تنبيه كردن او را بخشيده است

چنان قانون طالق را شكل داده كه در مورد جدايي با اسـتناد بـه آنچـه آن را داليـلِ صـحيح      مرد، 
نامند، حق حضانت فرزندان كه كامالً مخالف سالمتي زن است به او سـپرده شـود ـ قـانون در تمـام       مي

  .بخشد موارد، تصور نادرستي از برتري مرد دارد و تمام قدرت را به او مي

كرده از تمام حقوقش محروم شده است، اما اگر زن مجرد، دارايـي داشـته    ديديم كه زن ازدواج
شناسـد كـه ايـن     باشد مجبور است براي حمايت از حكومتي كه تنها وقتـي او را بـه رسـميت مـي    

  .اش، سودمندي براي حكومت داشته باشد، به دولت ماليات بپردازد دارايي

چه را كه بـا   خود درآورده و زن مجبور است آنمرد تقريباً تمام كارهاي سودآور را به انحصار  
كه براي خودش را هاي خوشبختي و مقاصدي  مرد تمام راه. شود بپذيرد اجرتي اندك به او داده مي
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زن به عنوان آموزگار خداشناسي، پزشكي يا قـانون محلـي   . بندد داند به روي زن مي افتخارآميز مي
  .از اعراب ندارد

هـا بـه روي او    كند، تمام كالج ست آوردن تحصيالت كامل را انكار ميمرد، امكان زن براي به د
  .اند بسته

از  را زن بـا ادعـاي اقتـدار،   و . پـذيرد  مرد در كليسا و دولت زن را به عنوان جنس مادون مـي 
  .كند مي محروموزارت و با استثناهايي از مشاركت عمومي در كليسا، 

اي زن و مرد، احساسـات عمـومي نادرسـتي پديـد     مرد با قايل شدن به رمز اخالقي متفاوت بر
كند بـد شـمرده شـده امـا در      هاي اخالقي كه زن را از جامعه طرد مي ، گناه آورده، كه بر اساس آن
  .مورد مردان چنين نيست

مرد، حق موروثي يهوه را براي خود غصب كرده با اين ادعا كه داراي حق تفويض عمـل بـراي   
  .متعلق به آگاهي او و خداي اوستكه اين حق  زن است در حالي 

كند تا اعتماد زن را به قدرت خويش نابود كنـد، عـزت نفـس او را كـم      مرد به هر نحو ممكن تالش مي
  .كند و زندگي او را وابسته و تحقيرآميز كند

اكنون با توجه به ايـن نـاآزادي كامـلِ نيمـي از مـردم ايـن كشـور و محروميـت اجتمـاعي و          
ي ذكر شده در باال و به اين دليل كـه زنـان خـود را سـتم      به قوانين ناعادالنه شان، با توجه مذهبي

كننـد، اصـرار داريـم كـه      شان احساس مـي  ترين حقوق ديده، جور ديده و شيادانه محروم از مقدس
ها  هاست، به آن هرچه زودتر، تمام حقوق و مزايايي كه به عنوان شهروند اياالت متحد، متعلق به آن

  .داده شود

مـان اسـت، در دام درك غلـط، بيـان      روي پنجه نرم كردن با كار عظيمي كه پـيش و ما، در دست
. مـان برسـيم   جوييم تا به هدف مان سود مي ي در توان افتيم بلكه از هر وسيله نادرست و استهزا نمي

 كوشيم ميبنديم و  هاي دولتي و مجلسي را به كار مي ها، دادخواست نامه ها و بخش ما عوامل، پيمان
از  مناطق ديگـر اميدواريم در . باشد كمك بگيريممان  اهداف كه در جهتيي  هاز هر تريبون و نشري
  ».هايي از پي اين كنوانسيون مربوط به زنان پديد آيند كشورمان، كنوانسيون
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  آزادي بردگان و نه زنان
  
درآيد، اصالحات اندكي بـراي  جنگ داخلي به تعليق اين كارزار مقدماتي ملي، پيش از آنكه با آغاز  

كـه بـه    1866پس از نابرابري محسوس در چهـاردهمين قـانونِ اصـالحي سـال     . زنان به ارمغان آورد
داد اما چنين حقي را براي زنان قايل نبود، توجه به حقـوق زنـان دوبـاره     بردگان آزاد شده، حق رأي مي

خواه بودند بـه ايـن تبعـيض رأي دادنـد      ي حزب جمهوري كننده ثروتمندان شمال كه كنترل. رونق گرفت
ت در جنوب استفاده كنند اما هـيچ  دمكراتوانستند از رأي سياهان براي شكستن رأي حزب  چرا كه نمي
  .آوردند در بخشيدنِ حق رأي به جنس ديگر به دست نمي  سود سياسي

ارها هاي كوچك هوادار حـق رأي زنـان الزم بـود تـا حصـ      ي دسته ي صد ساله وقفه تالش بي
، حـق  1920شكسته شوند و ايالت به ايالت و سرانجام از طريق نوزدهمين قـانون اصـالحي سـال    

  .رأي زنان در انتخابات ملي، قانوني شود
  

  حقوق مدني
   

داري داللت بر اين دارد كه پيروزي بـر   دستاوردهاي حقوق مدني براي زنان در بهترين ملل سرمايه
تـرين كارهـاي    هاي به ارث رسيده از فئوداليسم پدرساالرانه يكـي از مشـكل   ترين ناتوانايي فاحش

ي  هـاي عمـيقش در جامعـه    ريشهفئوداليسم هم در . سازي بورژوايي بود سيدمكرارودرروي جنبش 
براي بقـا  هاي تكامل بورژوازي،  ترين دوره كاري طبقات باالتر حتا در پيشرفته طبقاتي و هم در محافظه

و را هـاي اجتمـاعي از مالكيـت خصوصـي      كرد و از هر نگرشـي كـه حمايـت    مي هسرسختان يمقاومت
  .كرد، در هراس بود ها متكي بود تضعيف و تهديد مي كه سيستم بر آنرا هايي  سودجويي

هـاي پدرسـاالري كهنـه،     تبعيض مردانه، آداب خانوادگي، باورهاي سنتي و تمام ديگـر داشـته  
دار را از برابر كردنِ شرايط زن آمريكايي با مردان باز نداشت امـا اسـتثمارگران نـه     ي سرمايه طبقه
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 ـ   هاي موجـود سـرباز زدنـد بلكـه حتـا آفريقـايي       حركت در جهت رهايي زنان وراي محدودهتنها از 
تـر بـراي زنـان     آزادي بـيش . كردند ها ستم مي چنان تحت كنترل خود داشتند و بر آن ها را هم آمريكايي

  .كرد داري است، قطع مي را كه شاهرگ حياتي سيستم سرمايه زايش سودبسيار پرهزينه بود و 

ي بورژوايي، چارچوب پايداري است چـرا كـه روابـط     زن در جامعه  برتري مرد و مادون بودن
ها هم در جامعـه بـه مثابـه     زن. داري است استثمارِ سرمايه سازوكارابرابر در آن، جزيي صحيح از ن

ي اين محروميت دوگانه، وابستگي اقتصادي آنان  سرچشمه. كل و هم در خانواده تحت ستم هستند
ي درآمـد خانـه    كننـده  ي اصـلي و پرداخـت   به دستمزددهندگان مرد است، مردي كه دريافت كننده

دار  اگر زن، كار بيرون از خانه نداشته باشد، در جايگاه دختر، همسر، خـواهر، مـادر و خانـه   . تاس
شـان   ي خود به كارفرماي ها نيز به نوبه اش وابسته به همسر، پدر و برادرانش است كه آن براي جيره

  .اند خرد وابسته كه نيروي كارشان را مي
  
  

  نيروي كار ارزان
  
ي  شـونده  هـاي تجديـد   داران نه تنها به نيروي كار ارزان بلكه به پشـتوانه  سرمايهي دوم،  در مرحله 

در يـي   هعمـد   زنان، مسـووليت . آيد ي نخست از نسل جديدتر مي نيروي كار نياز دارند كه در وهله
هـاي   شود تـا هزينـه   ها در خانه سبب مي بيگاري يا كار با مزد كم آن. تربيت و رشد كودكان دارند

  .تر بيايد ها پايين د و تجديد نيروي كار آنبازتولي

ي معـاش خـانواده و حمـالي زنِ     داري مسووليت خدمات رايگان يا حداقل هزينـه  اگر نظام سرمايه
اجتماعي كردن چنـين خـدماتي مشـتمل بـر     . شدند تر مي ها بسيار بيش پذيرفت اين هزينه مزدوج را مي

تـرين عامـل    ي حيـاتي  اين تغيير، هزينه. شود ور مي حمله داران ماليات بستن است كه تا حدي بر سرمايه
ي  دهد و هرگونه مزيتي متعلـق بـه طبقـه    آورد، افزايش مي توليدي يعني نيروي كار كه ارزش را پديد مي

  .دهد دار ملي را در آن زمينه كاهش مي سرمايه

ها، مـدارس و   دارهها به تعداد زياد در صنعت، تجارت، ا سوم، تبعيض عليه زنان در جايي كه آن
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هـا را   داري، آن فرودست بودن و خانـه . كنند مستقيما به سود كارفرمايان است ساير مشاغل كار مي
و شـرايط   هاهـا و درآمـد   داران همواره از ابقاي تفـاوت  سرمايه. دهد ي كار ارزان قرار مي در مقوله

ـ . برنـد  سـود مـي  كاري در سطوح ملي، نژادي و جنسي ميـان نيـروي كـار     هـا و   ر تمـام تبعـيض  اگ
كارگر به مثابه كل حذف شوند، او چنين مخالف متجانس و مهيـبِ شـرايط    ي هاي وارده بر طبقه اختالف
  .ماند باقي نمي

هاي كمبـود كـار از    داران در دوره ي كار هستند كه سرمايه از ارتش ذخيرهيي  هچهارم، زنان دست
س نرخ نوساني انباشت سرمايه در انبان بماند تا در تواند براسا اين پشتوانه مي. جويند آنان سود مي

دهند و به فرآينـد توليـد    داري پايان مي در زمان جنگ، زنان به خدمت خانه. موقع لزوم به كار آيد
هـا بـه قلـب     سپس با پايان دشمني. هاي اول و دوم جهاني كردند چنان كه در جنگ پيوندند، آن مي

ي خانواده  خانه. داري احضارشان كند مانند تا دوباره سرمايه ار ميجا در انب گردند، آن خانواده برمي
ي سودورزان ـ در آن ذخيره شده و نفتـالين    ترين هزينه آمادگاه است، جايي كه كار اضافي ـ به كم 

  .شود خورده محافظت مي
  
  

  اهداف اوليه
  
هستند كه بايـد مـردم را ـ    هاي تبليغاتي  ي دالالن آگهي ي سني، هدف اوليه پنجم، زنان در هر رده 

منصفانه يا نادرست ـ اغوا كنند تا انواع كاالها ـ مفيد يا نامفيد ـ را از ابزار صنعتي تا لوازم آرايش     
داري در نظر گرفته  در اين بازي، حتا وسايلي كه براي كمك و سبك كردنِ كار سخت خانه. بخرند
  .هاي اعتباري به شركتشوند براي وابسته كردن خانواده  اند وسايلي مي شده

. كنـد  داليل اقتصادي و اجتماعي، طبقـات دارا را بـه حمايـت از آيـين خـانواده رهنمـون مـي       
ي ايـن   كـار كننـده   ي عادي روستايي با مردي در رأسش، به عنوان تثبيت كننده و محافظـه  خانواده

خانـه و اتـاق    جايي كه خـادم خانـه در آشـپزخانه، دايـه     آن. كند عامل در دنياي مغشوش عمل مي
ي خانواده اغلب تنهـا   گرچه آشيانه. كند، چيزي بيش از آغل نيست غذاخوري، براي ارباب كار مي

انـداز آن چيـزي نيسـت     مكان مقدس و به دور از آزار و اذيت دنياي وحشي بيرون است، اما چشم
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عضـاي  هاي كامالً شخصي، افـق محـدود و انحصـاري بـودنِ آن ميـان ا      مگر فرو رفتن در دغدغه
. كار كردنِ جوانان صورت گرفته اسـت  هايي براي رام كردن، منضبط كردن و محافظه تالش. خانواده

  .اند همه نوع بازگشت به عقب از سنت تا نژادپرستي در ديوارهايش پرورش يافته

داري را از بخشيدن آزادي زنان به آنان  هاي كهنه كه رژيم سرمايه اين عوامل موجود، از تبعيض
اجبار به زنان همان حقوق قضايي و سياسـي را   بهتواند  گذار مي قانون. داشت، نيرومندتر است بازمي

مالكيت، حق رأي، دارا بودن كـار و  دادن حق دارايي و ترتيب : مندند ها بهره از آنببخشد كه مردان 
ايمـان و  كردنِ كنترل ز حتا براي قانونيزنان . شوند حق طالق، گرچه اين حقوق در عمل محدود مي

  .سقط جنين زير فشارند
  
  

  اصالحات بورژوايي
  
زمين تبديل كرد و  كه انقالب بورژوايي، بردگان زرخريد جنوبي را به فقيرمردان آزاد بي گونه اما همان 

هاي جديد اسارت بازگرداند، اصالحات بورژوايي نيز به زنان اجازه داد تـا ديگـر    ها را به شكل آن
چـه انجـام نشـد آزاد     آن. يي باشند»فرد رها«نباشند و با معيارهاي بورژوازي زرخريد اربابان مرد 

  .ساز زندگي اجتماعي بود كردن زنان از چنگال مردان و بخشيدن برابري به آنان در سپهر سرنوشت

كنـد كـه تحـت آن، انحصـارگران      هـاي محـدودي را تنظـيم مـي     ساختار استثماري اين سيستم، آزادي
ي  كه يكصد سـال پـس از انتشـار اعالميـه     گونه هايي ببخشند، همان ديدگان آزادي از ستم توانند به بخشي مي

هـا را نيـز در عمـل آزد     زدنـد، زن باز داران آمريكا از دادن برابري به سـياهان سـر   ، سرمايه1آزادي بردگان
و نيـروي   مـادي  يهـا  خود وفادار نيسـتند چـرا كـه انگيـزه     ي »آزادي براي همه«ي  ها به وعده آن. نكردند
  .ي طبقاتي را براي انجام  اين كار ندارند محركه

  
  
  

                                                
1. Emancipation Proclamation 
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  انقالب سوسياليستي
  
كـن   هـاي برآمـده از آن را ريشـه    كه زنان بتوانند علل شرايط مادون بودن خود و شرارت براي آن 

هاي اقتصادي گرفتـه تـا روابـط خـانوادگي      كنند، شناخت جامعي از تمام قواعد اجتماع از موسسه
به منظور انجام اين كار، بايد انقالب سوسياليستي كه قدرت دولتي و مالكيـت ابـزار   . ي استضرور

  .گيرد كند، صورت مي توليد را از انحصارگران به اكثريت مردم، منتقل مي

تيك در بهبود شرايط جنس دمكراي دوران  هايي هستند كه بايد از نتايج نوميدكننده ها درس اين
  .داري امروز آمريكا، آموخت عملي زنان و به ويژه زنان كارگر در سرمايهمؤنث و از تمرين نقش 

  
  

  انقالب دايمي
  
تعريف شد و از سوي  انگلسو  ماركستوسط  1850اين نتايج با اصول انقالب دايمي كه در سال  

كنـد كـه از    اين نظريه تأييد مي. در لواي شرايط قرن بيستم رشد يافت، موافق است لئون تروتسكي
داري  جايي كه بورژوازي، نيرويي پيشرو و حتا در مواقعي انقالبي در بسـط و گسـترش سـرمايه    آن

كـار و ضـد انقالبـي     ي سقط و سكرات مـرگش، محافظـه   تر از دوره تر و بيش است، اين طبقه بيش
  .شود مي

چون روسيه يي  هماند تروتسكي اين قضيه را در اصل به نقش سياسي بورژوازي در نواحي عقب
او به عنوان . اند تيك را تجربه نكردهدمكرادنياي استعماري مرتبط ساخت كه هنوز انقالب بورژوا ـ و 

ي اساسـي جنـبش سوسياليسـتي كـه پلوتوكراسـيِ امپرياليسـتيِ        يك ماركسيسـت از ايـن قضـيه   
  .گرا هستند و بايد برانداخته شوند، سود جست صنعتي به حد اعال واپس 1شهرهاي كالن

شناسانه كه او انجام داد نه تنها براي كشورهاي عقـب مانـده    دهي تاريخي ـ جامعه  ماما اين تعمي
شان به تكميـل   هاي پيشرفته كه انقالب بورژوازي داري تيك نشده بودند بلكه براي سرمايهدمكراكه 

                                                
1. metropolises 
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آن از يـي   هها در جنب تيك نيانجاميد، نيز مفيد فايده افتاد چرا كه تمام  ايندمكراهاي  كردنِ مشخصه
هاي انقالبـي را رشـد داد    فضيلتاز گرچه جنگ استقالل ما و جنگ داخلي، بسياري . سود جستند

  .اما از برابري سياه و سفيد و زن و مرد در آن خبري نبود

در نتيجـه، ايـن   . تـر كـرد   اتفاق افتاد هر دو مشكل را وخـيم  1865چه در صد سال پس از  آن
ي بعـدي پيشـرفت انقالبـي در ايـن كشـور       تيك به مرحلهدمكراي  ي دوره وظايف به انجام نرسيده

انقالب آمريكـا در جريـان پديـد آمـدنش     . واگذار شدند كه مركزيت نبرد براي سوسياليسم را دارد
بايد كار ناتمام مانـده از  . طور همزمان شد توسط جريان پيشرفت ملي، ملزم به انجام هر دو كار به

برابري براي سياهان و زنان به همراه وظـايف مـرتبط بـا    : اندرس هاي پيشين را به انجام مي انقالب
ي پيشـرفت   رونـده  هـا، متعلـق بـه مراحـل پـيش      اين تركيب متقارن مأموريت. ساخت سوسياليسم
  .كنيم ي عصر انقالب دايمي است كه ما آن را تجربه مي تاريخي، مشخصه

  
  

  تفسير ماركسيستي
  
شـان بـه    جنسـان  ي غيرقابل تحمـلِ هـم   زنان به موعظهكنندگان در صفوف جنبش آزادي  برخي شركت 

هـاي   شناسانه، نگرش ها از راه نوعي بازتنظيم روان آن. اند روش بسيار شخصي و غيرسياسي روي آورده
اوج هـا در   واكـنش اين . ندا هاي آرمانيِ كوچك در پي رهايي ضد مرد يا با دور هم جمع شدن در كمون

درنگ يوغ بردگـي، قابـل درك     دورانداختن بي با آرزوينيسم مردانه و تسلط خانواده و شووي انزجار از
  .هستند

چـه   عدالتي، نيروي محرك پرقدرتي در فرد و در جامعه است، امـا بيـزاري از آن   خشم عليه بي
ي سياسي و تـاثير اجتمـاعي، بـا درك علمـي همـراه       تنفربرانگيز است، بايد به منظور داشتن فايده

گرفتنِ بهترين راه و ابزار حمله و برچيـدن سـتم، پـژوهش عقالنـي در علـل      براي در پيش . باشد
  .بنيادين ستمِ دايمي بر زنان ضروري است

كه مالكيـت شخصـي بـر     استي شناخت اين حقيقت  توصيف ماركسيستي از انقياد زنان بر پايه
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قضـيه در   ايـن . ي حق وراثت مالكيت، نخستين شرط سقوط زنان بـوده اسـت   ابزار توليد به عالوه
ي طبقاتي آغازيدن گرفت و بنياد و چارچوب بندگي زن را در سراسر دوران تمدن  دم جامعه سپيده
ترين كشورها نيـز وجـود دارد چـرا كـه ثـروت و قـدرت در انحصـار         امروزه در پيشرفته. رقم زد
  .دار است گذارانِ سرمايه قانون

هـاي    توانـد در محـدوده   آن كـه، زن نمـي   آيد؟ نخست از اين حقايق بنيادين چه نتايجي به دست مي
هايش به عنوان يك جنس يا فـرد آزادي و   تر ليبرال شده، براي پيشبرد ظرفيت داريِ هرچه بيش سرمايه

تر كردنِ زنجيري كـه بـه    نگرش بورژوا ـ ليبرال به زنان چيزي نيست جز سنگين . استقالل به دست آورد
رسوم ازدواج و رسوم جنسي برخاسـته از آن، محكـم    هاي خانواده، تيرك مالكيت خصوصي و شرارت

  .شده است

توانند خـود را رهـا كننـد مگـر آن كـه پايگـاه        چنين داللت بر اين دارد كه زنان نمي اين نگرش هم
ت كارگري و مالكيـت جمعـي   دمكرارژيم . داري نابود شوند سرمايه چيرگياجتماعي ـ اقتصادي مرد و  
و تحول بنيادين و سودمند در روابط ميان زن و مـرد، شـوهر و همسـرش،     بر ابزار توليد براي هر تغيير

  .پدر و مادر و كودك ضروري است

هـاي   ي محروميـت  چنين اين نگرش بر اين داللت دارد كه استثمار هر دو جـنس بـه عـالوه    هم
  . داري هاست براي خالصي  از ساختار طبقاتي سرمايه ها، علت مشتركي ميان آن آن

لت بر اين دارد كه هيچ نوع جنبش سوسياليستي و هيچ نوع سوسياليسـمي بـدون   سرانجام، دال
آگاهانه عليه عـادات   هاي فعاليت و بدون عمل متقابلِ در تمام جنبه ،پاي با مردان مشاركت زنان هم

  .شووينيسم مردانه، پديد نخواهد آمد

  
  آزادي كامل

  
توانـد   آزادي كامـل زن فقـط مـي    ضرورتتيك است، دمكرااگر خواست برابري زنان، درخواستي 

سـي، در قـرن بيسـتم بازگشـتي     دمكراداري و نبـرد بـراي    روابط ميان سرمايه. سوسياليستي باشد
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شان بـا   بورژوازيِ رو به پيشرفت در رويارويي بورژوازي و خرده. ديالكتيك را از سر گذرانده است
ترين  داري امپرياليستي بيش ون كه سرمايهاكن. تيك را رشد دادنددمكراها، حقوق و نهادهاي  فئودال

سـي  دمكرابـارترين دشـمنانِ    نيرو و توان خود را داراست، انحصارگران و نظاميان تبديل به مـرگ 
چه در خارج و چه در داخل انكـار   شان را ها براي تعيين سرنوشت ملتها حق اساسي  آن. اند شده
ي مـردم امريكـا را مراعـات     بـه دسـت آمـده    تر ها ديگر محافظ نيستند و حقوق پيش آن. كنند مي
داري بـراي   هر تالش دامنـه . كنند ها را نقض مي ها را به مخاطره انداخته و دايم آن كنند بلكه آن نمي

  .دهي شود ي ثروتمندان جهت تيك بايد عليه قانون محدود كنندهدمكراهاي  گسترش آزادي

توانـد جـدا از    و براي هر بخش از مـردم نمـي  در شرايط كنوني، نبرد براي بسط آزادي در هر جبهه 
توانـد شـرايط    تنها انقالبي سوسياليستي مي. داري كارگران، چه سياه و چه سفيد باشد جنبش ضد سرمايه

ـ انقيـاد ز  پديـد آورد كـه  حذف هرگونه نـابرابري اجتمـاعي را    هـا كـه از    ان و دشـمني ميـان جـنس   ن
  .در آن بارز استي آن است،  رندهداري پديد آو خودبيگانگيِ فضاي رقابتي سرمايه

  
  

  رفتار ناپسند
  

هاي انقالبي را با چالش و مسووليت  ي جديد در نبرد براي آزادي زنان، ماركسيست اضطرار مرحله
اش، بسيار به رفتار ناپسند با جـنس مؤنـث در    جنبش سوسياليستي از زمان زايش. كند رودررو مي

 انديشـمندان . ي طبقاتي حساس بوده و در پي يافتن علل آن و نبرد با آثـار آن بـوده اسـت    جامعه
، پيشـگامان درخشـان ايـن زمينـه     اوونو  فوريه، سيمون سنگراي قرن نوزده، كساني چون  آرمان
ي برابـري رسـمي    ها آمدند، نيرنگ بورژوايي در زمينه هاي علمي كه پس از آن سوسياليست. بودند

تسـب  هايِ من ها براي كاستن از ناتوانايي آن. ها و نيز طبقات رقيب را به نمايش گذاردند ميان جنس
  .ها تالش كردند ها و بيش از هرچيز براي نماياندن راه رهايي كامل آن به زنان و حذف آن

انقـالب  . انـد  ي ما، يكي از نبردهـاي عمـده بـوده    هاي سوسياليستي زمانه زنان، در تمام انقالب
كـه داشـته باشـند ـ      يـي   آيندهاي آن يوگسالوي، چين، ويتنـام و كوبـا ـ هـر كاسـتي      روسيه و پي

هـا در   ي حقوق زنان و رشد منزلـت آن  نظيري در از سر گذراندن پايمال وحشيانه هاي بي يشرفتپ



  16    پويش انقالبيِ رهاييِ زنان

  .اند اندازهاي جديدي در امكانِ دسترسي به اين موارد گشوده شان داشته و چشم كشورهاي
  
  

  داري زنان هوادار لغو برده
  
تـر اعتـراض    ي گسـترده هـا  هاي پيشين براي افزايش حقوق زنان در كشورها با جنبش تمام تالش 

اليانور . داري بود آشفتگيِ پيش از جنگ داخلي، بخشي از شورش عليه برده. اجتماعي مرتبط است
ـ  داري بود كه زنان براي نخستين بار، سازمان در جنبش لغوبرده«: نويسد مي 1فلكسنر اري زدهي برگ
داري،  ها مانند هـواداران لغـو بـرده    آن. را آموختند 2آوري امضا معجهاي عمومي و كارزار  ميتينگ

ي جا و مكـان   راني در جمع را به دست آوردند و سپس شروع به دريافت فلسفه نخست حق سخن
دو جنبش ـ آزادي بردگـان و رهـايي زنـان ـ در      . شان كردند اي خود در جامعه و رشد حقوق پايه

  .)159، ص 3يك قرن نبرد(» .ندديگر را تغذيه كرده و تقويت نمود ربع قرن، يك

ي  خواهي طبقـه  از ترقييي  هي بيستم، در اصل شاخ ي نوزدهم و اوايل سده نبرد فمينيستي اواخر سده
  .تيك پديد آورددمكراداري امريكا، اصالحات  كرد در ساختار سرمايه مياني بود كه تالش مي

هـا،   داري عليه بردگي دارايي ران لغو بردهنبرد سوسياليستي عليه بردگيِ مزدي با نبرد امروزين هوادا 
هـا بايـد در    ماركسيست. ي مشابهي با آن دارد هاي كنوني براي رهايي زنان، رابطه همگام است و تالش

ي ما است قرار بگيرنـد و بايـد بـا تمـام      ترين تمايالت زمانه خط مقدم اين جنبش كه بخشي از پيشرفته
بسياري از مؤثرترين مبـارزان آزادي زنـان، تربيـت    . مشاركت كنندتوان، با برنامه و عزمي راسخ در آن 

  .اند شان را در جنبش انقالبي به دست آورده سازماني و تحصيالت سياسي

همـراه بـا شـورش    » جنس دوم«، نشان از اين دارد كه جلودار »ي زن مسئله«توجه دوباره به 
ي خود و در زمان مقـرر بـه    ها به نوبه  آن. هاي دانشجويي آغاز به كار كرده است سياهان و شورش

  .مبارز خواهند پيوست  مند كارگرانِ نيروي انگيزه

                                                
1. Eleanor Flaxner 
2. petition 
3. A Century of Struggle 
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ي اسـتراتژيك   وظيفـه . كننـد  هاي خود حركت مي چنان جداگانه و با گام گمان اين عناصر هم بي
ي تمام اين نيروهـا بـا تسـلط     ها با دشمن اصلي، نبرد يكپارچه ي آن رودررو كردنِ همه: اين است
براي زنان و كارگران از سوي آمريكاي سوسياليست و در » زايش نوين آزادي«داري، رمز  سرمايه

  .دنياي سوسياليست است


