جنس ،نژاد و طبقه
)چگونه سرمایه داری و چپ ارتباطات واقعی بین این مقوله ها را راز آلود ساخته اند(

سلما جیمز
ترجمه :فریده ثابتی
مقاله در سال  197۳توسط سلما جیمز فمینیست سوسیالیست آمریکائی نوشته شد و بیانگر یک شیوه برخورد به سئوال جایگاه
زن در جامعه سرمایه داری است.

یادداشت مترجم:
اواخر دهه  1960و دهه  1970اوج فعالیت زنان و دخالتگری آنان برای بازتعریف جایگاه زن در جامعه و نقش او بود .ممموج

اول جنبش زنان از اواخر قرن  18آغاز شد و با انقلبات  1848اروپا شدت گرفت .زنان در این دوره بطور فعممال در جنبممش
های عمومی اجتماعی و انقلبات شرکت کردند .بدلیل حضور مردان در جبهه های جنگ زنان مجبور شممدند بکممار خممارج از
خانه بپردازند و به دنیای کار که در انحصار مردان بود وارد شوند اما همه این فعالیت ها نه شرکت در انقل ب و نه ورود بممه
دنیای کار به آن منجر نشد که زنان حق و حقوقی کسب کننممد و ممموقعیت اجتممماعی شممان بهبممود یابممد .کماکممان زنممان بممه

شوهرانش وابسته شمرده می شدند .و آن چه که در قوانین انقلبی گنجانده شده بود همه بممرای مممردان بممود .بعممد از انقل ب
زنان طبقه بورژوا که بسیار فعال شده بودند دوباره به خانه برگردانده شدند اما زنانی که وارد دنیای کار شدند وضعیت شممان
حتی بدتر شد زیرا علوه برکار خانگی و پرورش کودکان و نگهداری از افراد مسن خانواده کار بیرون هم به آن اضافه شد که
دستمزدش بسیار پایین تر از دستمزد مردان و شرایط کارش بسیار ناگوار تر بود .در تقابل با این شرایط بخشی از زنان که به

اقشار بال و میانی بورژوازی تعلق داشتند و توانسته بودند از نظر آموزشی خود را بال بکشند در اولین کنفرانس زنان در لنسمما
فالز گرد هم آمدند و برای اولین بار سازمانی را برای مبارزه در جهت برابری حقوقی و سیاسی زنان در زمینه حممق رای ،حممق
مالکیت ،ارث ،دستیابی به تحصیلت بهتر و بالتر و حمایت قانون اززنان ایجاد کردند .طبیعی بود کممه مسممائل زنممان کممارگر

مطرح نباشد زیرا بین این دوگروه از زنان رابطه ای وجود نداشت و اصول زنان کارگر و زنان کارگران در این جنبممش بممدلیل

طبقاتی حضور نداشتد .در قرن  19تمرکز زنان روی حقوق شهروندی برای زنان؛ حق رای ،حق کار و حممق آممموزش بممود .در
 1910با پیشنهاد کلرا زتکین در کنگره دوم بین المل سوسیالیست در کپنهاک  8مارس بخاطر مبارزات زنان کارگر شیکاگو

روز زن نامیده شد و سال بعد در آلمان ،اطریش ،دانمارک و سوئیس زنان به خیابان آمدند و خواهان حق انتخا ب ،مشممارکت
در قدرت سیاسی ،دستمزد مساوی برای کار یکسان ،اجازه ورود به دانشگاه ها برای تحصیل و امکان دستیابی به همه مشاغل

و کار در ادارات شدند .در همین سال زنان در گیلن نیز روز زن را جشن گرفتند و خواسممته هممای خممود را مطممرح کردنممد.
حضور فعال زنان کارگر در انقل ب اکتبر تاثیر فراوانی در بحرکت در آوردن زنممان اروپمما و آمریکمما بجمما گذاشممت .ممموج اول

جنبش زنان در دهه دوم قرن بیست بپایان رسید .زنان توانستند به بعضی از مطالبات خود دست یابند اما بعضی دیگر مثممل

مزد مساوی برای کار یکسان هنوز هم انجام نیافته است و به نظر من با مبارزات تنها ی زنان و بدون پیوند آن بمما مبممارزات
کارگری و بدون تبدیل این مطالبات به مطالبه فوری طبقه کارگرو مبارزه جمعی برای آن ها دستیابی به آن بازهم با مشممکل
مواجه خواهد بود زیرا بورژوازی براحتی این منبع راحت و بدون درد سر را رها نخواهد ساخت و بدون اعمال فشمار شممدید و
جمعی از آن دست نخواهد کشید .موج دوم جنبش زنان در فاصله سال هممای  1967و  1970رخ داد .قبممل ازیممن تاریممخ در

دهه  1940زنان در تعداد زیاد بطور رسمی بکار بیرون از خانه روی آوردنممد .در دهممه  1950زنممان در مبممارزه بممرای یممک
سیستم خو ب رفاهی شرکت کردند .در این دوره زنان از سایر جنبش های انقلبی و تجربیات آن ها تاثیر بسیاری گرفتند .در

ایالت متحده جنبش حقوق شهروندی سیاهان ،زنان سفید پوست را هم به خیابانها کشاند .جنبش معممروف شممده بممه رهممایی
بخش در کشورهای زیر سلطه استعمار به ویژه مبارزات مردم الجزایر علیه قدرت استعماری فرانسه و حضور فعمال زنمان در

آن ،پیروزی در کوبا و جنگ ویتنام و به دنبال آن ها جنبش دانشجوئی که مرکز آن در آلمان و رهممبری آن بمما دانشممجویان

سوسیالیست بود و اروپا و آمریکا را به چالش طلبیده بود و در مجموع کل جهان را درگیر کرده بود ،تاثیر بسیار زیممادی روی

زنان گذاشت .در غیا ب جنبش انقلبی طبقه کارگر به دلیل بیش از یک قرن سیاست رفرمیستی اتحادیه همما و احممزا ب چممپ
سنتی ،کارگران به سرکردگی اتحادیه ها ابتدا مبهوت و سپس دنباله رو جنبش دانشجوئی شدند .جنبش زنان تحت تاثیر ایممن
جنبش ها برای رهایی از ستمی که بر آن ها می رفت ،بپا خاستند و با تاثیر گیری ازین شرایط خممود ابتکممار عمممل را بدسممت

گرفتند تا برای حقوق خود مبارزه کنند .این نوع جدیدی از جنبش زنان بود که شاخه های متفاوت و مطالبات متفاوت داشت

و نشان می دهد که زنانی بیشماری با خاستگاه های طبقاتی متفاوت و مطالبات متفاوت در آن شرکت کردند .خواسممت هممای
جنبش زنان در مجموع عبارت بود از حقوق بازتولیدی)حق در باره نگهداری از کودکان و خود تصمیم گیری در بمماره تعممداد

کودکان ،بهداشت( ،مساله خشونت علیه زنان در خانواده توسط همسر یا شریک زندگی ،خشونت جنسی و آزاد و اذیت توسط

همسر ،مخالفت با ختنه زنان ،پرداخت حق فرزند به مادران برای مراقبت از کودکان .دستمزد مساوی و برابر زنان و مممردان

کارگر ،فرصت های برابر اقتصادی اجتماعی سیاسی برای زنان ،حق رای و حذف همه سدهای مانع شونده از پیشممرفت زنممان.
زنان در این دوره با سه گروه در ارتباط قرار گرفتند :با سیاهان بخاطر مشابهت در فقر اقتصادی و اجتماعی و بی حقوقی های
مدنی و تبعیض و ستم ،بادانشجویان بخاطر مسائل ایدئولوژیکی و با جوانان بخاطر ستم جنسیتی ،بی افقی و نبود آزادی .همان

طور که آمد جنبش کارگری که مدتها بود با سیاست های رهبران اتحادیه دیگر فعال نبود و کل مبارزاتش به افزایش سالنه
چندرقاز به دستمزدها خلصه شده بود نتوانست در این دوره مهر طبقه کارگر را برجنبش بزند و با این اوصاف انتظاری از او

نمی رفت و به همین سبب این رابطه صورت نگرفت .در جنبش زنان این دوره سه گرایش خود را ویژه کرده بممود -1 :زنممان
بورژوا در یک شاخه ازین خیزش از راه های قانونی خواهان برابری کامل زنان با ممردان بودنمد .ایمن گرایمش حاصمل تفکمر

سوسیال دموکراسی و لیبرالیسم بود -2 .زنانی که از جنبش چپ دانشجوئی بیرون آمدند و بممرای جممامعه ای بممدون طبقممه و
بدون جنسیت مبارزه می کردند که می بایستی از سرمایه داری بسمت تفکر و شیوه تولید سوسیالیستی حرکت کند .در مسیر

این حرکت با تغییر آگاهی از سلطه اقتدار رها شود -3 .جنبش رادیکال فمینیستی رهائی بخش .هدف این گروه رهائی روانممی

زن در مقابل فرهنگ مردانه حاکم بود.بنایراین خواهان جایگزینی فرهنگ زنانه با فرهنگ مردانه بودنممد .مبممارزه علیممه سممتم
جنسیتی و مناسبات پدرسالرانه حاکم دنبال می شد و برای پیشبرد آن ایجاد یک خود آگاهی جدید زنانه و گسترش آن مد

نظر بود که برای دستیابی به آن کار در گروه های کوچک زنانه را پیش می بردند و با همجنممس گرایممان نیممز همکمماری مممی

کردند .از نظر فرهنگی خواهان تغییر ارزش ها بودند و برگسترش آموزش زنان تاکید داشتند .مساله عدالت جنسیتی ،انتقمماد
از تبعیض و به ویژه تبعیض توسط مادران نسبت به دختران و تبعیض قانونی در رابطه با زنان ،حق تعیممن سرنوشممت و حممق

بربدن خود و خود تصمیم گیری ،مبارزه با تصویر رایج زن در جامعه و انتظاری که با توجه به آن از زنان می رفممت ،و نقممش

مادری مورد انتظار جامعه از زنان و وظایف خانگی زنان با کار در آشپزخانه و کل کار بدون مزد خممانگی و نقممش بازتولیممدی

زن و نگاه به زن بعنوان شی جنسی برای مردان همه و همه را مورد چالش قرار دادند .از چهره های بممارز فمینسممم رادیکممال
نیویورک شولمیتث فایرستون است .وی تئوری مارکسیستی را بخاطر فیکس کردن روی ساختار اقتصادی برای تحلیل مورد

انتقاد قرار داد .وی سعی کرد سنتزی از نظرات فروید ،رایش ،مارکس ،انگلممس و سممیمون دوبمموار را ارائممه دهممد .در کتمما ب
دیالکتیک سکس که در سال  1970به چاپ رسید او استدلل می کند که نابرابری جنسممی ریشممه اش در سمماختار اجتممماعی

پدرسالری تحمیل شده برزنان بخاطر بیولوژی آن ها و آسیب های جسمی ،اجتماعی و روانی تحمیل شممده بممدلیل بممارداری،
زایمان ،پرورش کودک و بازتولید انسانی قرار دارد و خواهان لغو خانواده هسته ای و زندگی در واحدهای اجتماعی در جممامعه

ای سوسیالیستی می شود .خواهان شورش طبقه فرودست یعنی زنان و کنترل بازتولید توسط آن همما مممی شممود .و مممی گویممد

هدف انقل ب سوسیالیستی نه فقط حذف امتیاز مردان که هدف موج اول فمینیسم بود بلکه حذف تفاوت جنسی می باشد ،نه

فقط حذف امتیازات اقتصادی طبقاتی بلکه حذف خود تفاوت طبقاتی است .او توامان به تئوری مارکسیستی و لیبرال انتقاد می
نماید .هایدی هارتمن یکی دیگر از ایدئولوگ های فمینیست می گوید پدرسالری و همین طور ستم برزنان توسط مردان خود

یک سیستم ویژه است که از ستم طبقاتی مستقل می باشد و حل این مساله این گونه میسر می شود که همه زنان باهم علیممه
مردان باشند .فمینیسم سوسیالیستی از جنبش مارکسیستی دانشجوئی نشات گرفت ،از آن جدا شممد و بممه ممموج دوم جنبممش

زنان تعلق دارد .فمینیسم سوسیالیستی می خواهد تلفیقی از مارکسیسم و فمینسممم رادیکممال را بمماهم داشممته باشممد .فمینیسممم
سوسیالیستی می گوید که تحت ستم بودن زنان در سرمایه داری با تاریخ سرمایه داری همبسته است بنممابراین بممرای ایجمماد
تغییرات ،ارتباط ساختاری بین پدرسالری و سرمایه داری را مورد هدف قرار می دهد و معتقد است درک از طبیعت مردانه

با دید دیالکتیک مارکسیستی را باید در مناسبات بین بیولوژی و جامعه یافت .تاکیدشان روی سممن ،جنممس ،تعلممق طبقمماتی و
ملیت ،آن ها را از لیبرال ها جدا می کند .آن ها دید ذهنی از طبیعت مردانه را رد می کنند و خواهان برابری کامل اقتصادی،

سیاسی زنان ،حق انتخا ب ،حق کار و بهبود شرایط کار زنان هستند .آن ها هم چنین توجه خود را به مساله کار خانگی و کممار
بازتولیدی پرداخت نشده زنان معطوف کرده اند و تم مرکزی بحث آن ها ارتباط دادن مساله زنممان و جنبممش کممارگری بممه

همدیگر است و به احزا ب کمونیست یا احزا ب چپ و در مواردی به جناح چپ سوسیال دموکرات ها نزدیکند .دسممتاوردهای

فمینیستی موج دوم به ویژه در آلمان بعنوان بزرگترین مرکز عممل آن بشمرح زیمر اسمت 1972 :تشمکیل اولیمن کنفرانمس

سراسری زنان با شرکت  400نفر  1972ایجاد اولین گروه زنان لز ب بعنوان بخشی از جنبممش زنممان 1973 ،تشممکیل مراکممز
زنان ،سازمان دهی اعتصا ب زنان کارمند علیه تبعیض دستمزده که اوج آن در دهممه  1990بممود ،میممانه دهممه  1970ایجمماد

رسانه های زنان ،چاپخانه زنان ،تقویم زنان و نشریات زنانه که مهمترین آن ها کوراژ و اما بود .کوراژ از سال  1976تا 1984

منتشر می شد و اما از  1977تا امروز منتشر می شود 1976 ،تشکیل تریبونال بین المللی علیه جنممایت نسممبت بممه زنممان در
بروکسل که در آن  1500نفر از  33کشور شرکت کردند 1976 ،تشکیل اولین دانشگاه تابستانه برای زنممان کممه هنمموز هممم

تشکیل می شود از دهه  1980به بعد جنبش به شاخه های مختلف لز ب ،مممادران ،وکلی زن ،مهمماجرین ،فعممالن صمملح و ...

تبدیل شد و امکان کار جمعی مثل سابق برایشان مشکل گردید .موج سوم فمینیسم از دهه  1990به ویژه در ایالت متحممده
و کشورهای درحال رشد ظهور کرد و معتقد است اکثر خواسته های موج دوم فمینیسم برآورده شده اسممت بنممابراین آن همما
نظرات جدیدی مطرح می کنند که بیشتر خصلت جهانی دارد تا قومی و تاکید می کنند که مردانگممی هممم برحسممب زمممان و

مکان به اشکال متفاوت وجود دارد و جاری است که باید بطور انتقادی مورد سئوال قرار گیرند .امروزه فعالیت عملی و نظری

فمینیست ها روی مسائلی چون  -1مبارزه علیه سکسیسم یا ستم جنسی  -2غلبه بر پدر سالری ،بیعممدالتی و سممتم و فمینممه

کردن جامعه  -3رد کامل تقسیم وظایف برمبنای جنسیت که در این رابطه گفته می شود که کودک ،مرد یا زن بممدنیا نمممی

آید بلکه جامعه با رفتارش او را مرد یا زن می کند و شعار معروف در این رابطه " ما دختر بدنیا نمی آئیم بلکممه دخممتر مممی
شویم" است -4 .سکسوالیته آزاد ،و مساله مربوط به زنان لز ب  -5رسیدن به هستی زنانه مردانه در آینده کممه همممه خمموبی
های دوجنس در آن باشد .دیگر گرایش های فمینیسم عبارتند از فمینیسم فرهنگی ،پست فمینیسممم ،فمینیسممم آنارشیسممتی،
فمینیسم انفرادی ،فمینیسم دولتی و آن چه که در کشورهای مسلمان از آن با عنوان فمینیسم اسلمی نام می برند .بمما وجممود

انتقاد فمینیست ها از مارکسیسم و این باور آن ها که مارکسیسم نسبت به جنسیت نابینا است نمی توانند تاثیرمارکسیسممم را

به ویژه در مساله مردسالری ،ستم برزنان ،تحلیل خانواده بورژوائی و شرایط کار زنان و تاثیر انقل ب اکتبر را برجنبش زنممان
ندیده بگیرند .عده ای نیز از پایان فمینیسم صحبت مممی کننممد .سمملما جیمممز چنممانکه در آغمماز آمممد بممه گرایممش فمینیسممم

سوسیالیستی تعلق دارد .او کارش را با کارگری در کارخانه آغاز کرد بعد از ازدواج و بچه دار شدن بکار خانگی تمممام وقممت
مشغول شد .در  25سالگی در یک مجله هفتگی که صدائی برای زنان ،جوانان و سیاهای شده بود ،سلسله مطالبی تحت عنوان

"جایگاه زن" در طبقه کارگر را به رشته تحریر در می آورد .سپس به انگلسممتان رفممت .در سممال  1965در کمممپین " علیممه

تبعیض نژادی" شرکت کرد و با جنبش سیاهان همکاری داشت .او پرداختن به مساله " کاربدون مممزد خممانگی" زنممان را در
راس فعالیت های خود قرار داد تا نشان دهد که چگونه کار خانگی و کار بازتولید زنان ،خارج از بازار کار ،کل طبقه را تولیممد
می کند .در سال  1983کتا ب مارکس و فمنیسم را منتشر کرد و در سلسله سخنرانی هایی بممه بممازخوانی و توضممیح کاپیتممال

مارکس از دیگاه زنانه و با توجه به کار بدون مزد زنممان کممرد .در  1975بمما تشممکل هممای مسممتقل زنممان از جملممه بمما زنممان

سیاهپوست " مزد برای کارخانگی" و زنان تن فروش انگلیس" " ECPبرای یافتن یک آلترناتیو اقتصادی برای خود فروشممی
همکاری نزدیک داشت .در  1985در ایجاد شبکه بین المللی زنان در کمپین " "Global Women’s Strikeبرای قبولندن

کارخانگی بعنوان یک فعالیت اقتصادی و تعلق بیمه و تامین اجتماعی برای زنان خانه دار از طریق فشممار بممر سممازمان ملممل و
اعضای آن براساس ماده  88نقش مهمی داشت .در سال  2008با نوشتن نامه ای که لینک آن ضمیمه است اعلم کرد کمممه
بعنوان یک یهودی نمی خواهد شصممتمین سممال تولممد اسممرائیل را تبریممک بگویممدLetter of British Jews on 60th .

 anniversary of Israelاین مختصری بود در معرفی نویسنده اما ترجمه مقاله ای که در زیر می آید به بهانه روز جهممانی

زن وبرای آشنائی بیشتر با مبارزات زنان در یک قرن گذشته صورت گرفته است .مسلما در رابطه با مقاله چیزهایی برای نقد

هم از جنبه مثبت و هم منفی وجود دارد .رابطه جنس ،نژاد و طبقه همان گونه که او می گوید با هم تنیده شده اند و در نظام

سرمایه داری به وضوح قابل رویت است .مسلم است که تعریف سنتی چپ از طبقه باید به چالش کشیده شود .حتی اکنون و

در قرن  21هم هنوز بسیاری طبقه کارگر و مبارزاتش را تنها در محدوده کارخانه با تعریف کار در کارخانه بعنوان کار مولممد
می بینند .تعریف طبقه بشکلی که همه بخش ها را در خود جا دهد ،توان و قدرت طبقه کارگر را در مقابل طبقه سممرمایه دار

که هم گام با چپ سنتی و با کمک اتحادیه های کارگری ،دائما به این تقسیم سنتی کار رجوع و طبقه کارگر را شقه شقه مممی
کنند ،بال می برد .پرداخت به مساله کارخانگی زنان بعنوان کار بدون مزد برای سرمایه ،یکی دیگر از مسائل است کممه چنممد

پهلو است و حسن و عیب را باهم دارد و برقراری آن به تنهائی نمی تواند به فرودستی زنان در جممامعه و تبعیممض علیممه او و

تقسیم کار جنسی و مناسبات استثماری و مرد-پدرسالرانه سرمایه داری پایان دهد .برای کارخانگی زن حد و مممرزی وجممود
ندارد .کار قبل از بیدار شدن اعضا خانواده آغاز و بعد از به بستر رفتن هم و آماده کردن وسممایل اداممه وظیفممه در سممحرگاه

فردا پایان می گیرد .تحقیقات انجام یافته چندی نشان می دهد که در مقایسه با سایر کارها کارخانگی گاه تمما  90سمماعت در
هفته است .که برابر می شود با کار دو کارگر به اضافه  10ساعت اضافه کاری در هفته؛ اگر کممار هفتگممی  40سمماعت باشممد.

کارخانگی شامل کارهای لزم برای تجدید نیروی مرد کارگر برای ادامه کار ،برای بازتولید نیممروی کممار آتممی یعنممی تولیممد و

تربیت و پرورش کودک بعنوان کارگر بعدی به اضافه رسیدگی به درس و مشق کودکان و ارتباط با مدرسممه و ترتیممب ایممام
فراغت کودکان .رسیدگی به کارهای بیرون از خانه مرد که در ساعات اداری توسط خود مرد قابل انجام نیست ،مثل کارهای

بانکی ،تصفیه حسا ب های مالی با بقال و عطار و  ....فراهم کردن و ترتیب دادن کارهای ایممام فراغممت همسممر چممون پیشممبرد

مهمانی ها و دیدارهای فامیلی و دوستانه و غیره .با عطف توجه به همه این وظایف مسلم است که کار خانگی کمماری تولیممدی

است ،حتی اگر اثری از مبادله کالئی را بشیوه معمول در آن نبینیم .کاری است که ارزش اضافی ایجمماد مممی کنممد و بهمیممن

سبب برای سرمایه داری مهم است حتی اگر این کار را مستقیم و عینی نتوان با فرمول پول-کممال-پممول بممرای اثبممات ایجمماد

ارزش اضافه توضیح داد و به ناباوران نشان داد که زنان با کار خانگی مثل هرکارگر دیگری مورد استثمار سرمایه قممرار مممی
گیرند .پرداخت دستمزد به کارخانگی توسط دولت که توسط کمپین زنان و سلما جیمز بعنوان این که دولت سرمایه داری که

به نیابت طبقه سرمایه دار حکومت می کند و اهداف آن ها را پیش می برد و پیش از دیگران نفع می بممرد ،بممی تردیممد و در
وهله اول برای این که برای زنان استقلل مادی ایجاد می کند اما این که آیا درآن صورت بزنممان بممرای ایممن کممار دسممتمزد
مناسب پرداخت خواهد شد مورد تردید است اما اگر دولت در صورت قبول کردن ،بار آن را با افزایش مالیات از درآمد که

معمول در وهله اول گریبان کارگران را می گیرد بگذارد می شود مثال معروف با یکدست پیش می کشد و بمما دسممت دیگممر

عقب .زیرا سرمایه داران به شیوه های مختلف از رشوه یا بقول خودشان هدیه به وزرا و وکل و دست اندرکاران تمما وام هممای
کم بهره و پول خرید ماشین و دفتر و وسایل نو و غیره از معافیت های مالیاتی برخوردار می شمموند و از درآمممدی کممه خممود
حاصل کارپرداخت نشده کارگران زن و مرد در بازار است برای این منظور سهمی نخواهند داد یمما بمقممداری نمماچیز خواهنممد

پرداخت  .یا اگر دولت در آزای آن ،امکانات اجتماعی را کاهش دهد در حقیقت این پرداخت نقش مثبممتی در زنممدگی بممازی
نخواهد کرد؛ نمونه اش در آلمان با بوق و کرنا چند یورو مثل به پول کودک برای مادر اضافه می کنند در عمموض بمما ایجمماد

اضافه پرداخت برای دارو و درمان بیش از آن از کاسه خانوار بیرون می کشممند .یمما درپارلمممان ایممران مسمماله بممه گممونه ای
ریشخند آمیز مورد تایید قرار می گیرد که زنان می توانند از همسران خود برای کار خانگی و شیر دادن بچممه و نگهممداری از

آن ها تقاضای دستمزد کنند در حالی که می دانند زنان گاه مجبور می شوند برای کمک به درآمد خانوار و تنها بممرای سممیر
کردن شکم بچه ها به خودفروشی اقدام کنند .بنابراین در ضمنی که باید برای این حق جنگید اما باید بشممیوه ای جنگیممد کممه

بارش بردوش سرمایه داران که نفع بران اصلی این کار هستند گذاشته شود .حال فرض را براین قرار می دهیم که ایممن حممق
برقرار شد .آیا این حق فرودستی زنان را در جامعه حل می کند .آیا کارخانگی را بعنوان وظیفه زنممانه رسمممیت نمممی دهممد و

زنان بیشتری را خانه نشین نمی کند؟ آیا شانس های مساوی برای رشد و ارتقا اجتماعی را بممرای زنممان کممه برایممش بسممیار
مبارزه شده است و هنوز هم کامل تحقق نیافته است مسکوت نمی گذارد .آیا تقسیم کار جنسممی تقممویت نمممی شممود و تفکممر
مردسالرانه که سرمایه داری به مدد بکارگیری آن از ترفندهای قبلی برای فرودستی زنان در جهت منافع خود مورد استفاده

و اشاعه قرار می دهد و روابط اجتماعی مردسالرانه به جای ریشه کن شدن ،تقویت و تثبیت نمی شود .تنها در صممورتی ایممن

امر بنفع زنان می تواند تمام شود که همراه با مبارزه برای برقراری دستمزد کارخانگی و قبول آن بعنوان بخشی از کممار مولممد
اجتماعی مثل هرکار دیگری با آن رفتار شود .خصلت زنانه ازآن گرفته شود و کارواجب اجتماعی گردد و کاری گممردد بمرای
هردو جنس .امکانات رایگان اجتماعی چون مهد کودک ها ،کودکستان ها ،مراکز مراقبت از سالمندان ،آشپزخانه های عمومی،

رختشویخانه های عمومی ،مراکز تفریحات سالم برای کودکان و بزرگسالن ،مراکز دسترسی بممه اطلعممات و غیممره گسممترش

یابد .قلمروهای مردانه و زنانه کار -مثل اختصاص بخش خدمات بزنان و صنعت به مردان -محممو شممود و همممه امکانممات و
امتیازها از دستمزد تا ارتقای شغلی تا پول بازنشستگی تا مقرری بعد مرگ یکی از دوطرف و غیره به تساوی به مردان و زنان

تعلق گیرد .برقراری تنهای مزد برای کارخانگی تبعیض زنان نسبت به مردان را از بیممن نمممی بممرد .ایممن تبعیممض بخشممی از
فرهنگ غالب در جامعه است که به ویژه در بسیاری از جوامع از جمله ایران هنوز در خانواده و توسط مادران و هم پدران از

تولد کودک آغاز می شود و کودکان را برای تقسیم جنسی کار پرورش می دهد .بااین شیوه برخورد دختران برای مادرشممدن
و کارخانگی حتی اگر به تحصیلت بال هم نایل شوند و پسران برای نان آور شدن و کار بیرون پرورش داده می شوند .بممرای

پسران داشتن دوست دخترهای متعدد بتوالی حسن و زرنگی است و دختران باید منتظر دق البا ب و آمدن خواستگار بمانند و

گرنه ضد فرهنگ و ضد عرف و عادات و آبروی خانواده عمل کرده اند .مبارزه برای حقوق زنان از جمله دریممافت دسممتمزد
برای کار مبارزه ای طبقاتی است اما اگر با مبارزه با موجودیت سرمایه داری همراه نشود ،اگربا مبارزه بممرای محممو طبقممات و

استثمار طبقاتی همراه نشود ،اگر با مبارزه با تفکر ومناسبات مردسالرانه در کل جامعه و رهممائی زنممان از وابسممتگی بممه کنممج

آشپزخانه همراه نشود تنها اندکی ارتقای مادی در وضعیت این زنان خواهد بود نه رهائی واقعی اما باید برایش مبممارزه شممود.
مارس  ،2013فریده ثابتی
با تشکر از امید زراریان برای ادیت متن ترجمه شده.
* * *
جنس ،نژاد و طبقه
سلما جیمز

به اندازه کافی اغتشاش فکری در حول و حوش جنس ،نژاد ،و طبقه ایجاد شد زمانی که این مقولت را روی در روی یکممدیگر
به عنوان مقولت جداگانه و یا حتی مقولتی با ماهیت ناسازگار ،مورد بررسی قرار دادیم .این که این مقولت موجودیت هممای
جداگانه ای هستند -امری بدیهی است .درک این که آن ها ثابت کرده اند خود را که موضوعاتی جدا نشدنی و غیرقابل جدا

شدن هستند مشکل است .اگر جنس و نژاد از طبقه بیرون کشانده شوند ،عمل آن چه که باقی می ماند سیاست های سرو دم

بریده ،کوته فکرانه و سکتاریستی مردان چپ سفید پوست کلن شهرهاست .امیدوارم بطممور خلصممه نشممان بممدهم اول ،کممه
جنبش طبقه کارگر چیز دیگری از آن چه است که چپ همواره تصور کرده است که باشممد .دوممما در آن تضمماد بیممن وجممود

مجزای جنس یا نژاد و کلیت طبقه محبوس شده است که بزرگترین بازدازنده برای قدرت طبقه کارگر و هممم زمممان انممرژی
خلق برای دستیابی به آن قدرت است .در جزوه ما که آویس براون  Avis Brownبه آن رجوع داده است (1)،ممما اشمماره

کرده ایم"  ...رابطه زنان و سرمایه و نوع مبارزه ای که )می توانیم( بطور موثر برای نممابودی اش بممه آن مبممادرت میکنیممم".
)ص ،( 5.را می توانیم از طریق تجربه توده های رنگین پوست علیه سرمایه بدست آوریم .اجازه دهید از تجربه )کاست( زنان

شروع کنیم ،ما طبقه را بگونه ای باز تعریف می کنیم که زنان را هم شامل شود .تعریفی برمبنای کار بی مزد زنان خممانه دار.
ما آن را این طوربیان کردیم :از زمان مارکس ،روشن شده است که سرمایه از طریق مزد حکومت می کند و توسعه می یابد،

یعنی که پایه و اساس جامعه سرمایه داری ،کارگر مزدی و استثمار مستقیم کارگر زن یا مرد است .چیزی که برای سممازمان
های طبقه کارگر روشن و مفروض نبوده است ،این بود که دقیقا از طریق مزد ،استثمار کارگران بدون مزدسازمان دهی شممده
بود .این استثمار حتی بخاطر فقدان مزد که آن را}استثمار{ پنهان می داشت ،شدید تر بوده است ... .در جائی هم که زنان به

کارشان وابسته اند ،بنظر می رسد که کارشان یک خدمت شخصی خارج از سرمایه باشد ).ص (28 .اما ارتباط کاست با طبقه
در جائی که به زنان مربوط می شود خود را در یک شکل پنهان رازآلودی نشمان میدهمد ،ایمن رممز و راز نسمبت بمه زنمان
منحصر بفرد نیست .قبل از این که با مساله نژاد مواجه شویم بیائید از تجربه خود زنان شروع کنیم .کم قدرت تریممن همما در

جامعه کودکان ما هستند ،و هم چنین آن هایی که در یک جامعه کارمزدی ،مزدی دریافت نمی کنند .زمانی آن ها}دوگممروه
بال{ بعنوان یک بخش کامل از کار مولد اجتماع پذیرفته شده بودند .کاری که آن ها انجام مممی دادنممد بخشممی از کممل کممار

اجتماعی بود و با چنین عنوانی مورد تائید قرار گرفته بود)برای مثال در جامعه قممبیله ای هنمموز هممم هسممتند( .آن جاهمما کممه
سرمایه و نقش آن توسعه یافت  ،کودکان از دیگران در اجتماع جدا گردیده و مجبور شدند به مدرسه بروند ،کممه ایممن خممود
باعث شورش های پیوسته روزانه آنان هست .آیا بی قدرتی آن ها یک مساله طبقاتی است؟ آیا مبارزه آن علیه مدرسه یممک

مبارزه طبقاتی است؟ ما عقیده داریم که هست .مدارس نهادهممایی رسممی هسمتند کمه توسممط سمرمایه بمرای دسمتیابی بمه

منظورشان از طریق کودک و برعلیه او سازمان داده شدند .سرمایه  ...کودکان را به مدرسه فرستاد نه بخاطر این که آن همما

جلوی دست و پای والدین خود بودند ،بلکه برای تبدیل این کودکان به کارگران "مولد" تر ،که از طریق تعلیم امکممان پممذیر

می شود .جباریت سرمایه از طریق مزد هرانسانی را که رمقی داشته باشد ملزم بکار می کند و بشیوه ای بکار مممی گیممرد کممه
اگر نه فورا ،که بعدا در نهایت برای توسعه و گسترش فرمانروائی سرمایه سود آور شممود .در نممتیجه اساسمما معنممای مدرسممه

چیزی جز این نیست .تا جائی که به کودکان مربوط می شود ،کارشان این گونه به نظر ممی رسممد کممه آمممورش شممان بممرای

منفعت خودشان است ).ص (28.در نتیجه در این جا دو بخش از طبقه کارگر را داریم که فعالیت های شان ،یکممی در محیممط

خانه و دیگری در مدرسه است و به این علت که این کارگران مزدی دریافت نمی کنند ،چنین بنظر مممی آیممد کممه خممارج از

رابطه و دایره کارمزدی سرمایه داری باشند .در واقع ،فعالیت های آنان جنبه همایی از تولیممد سممرمایه دای و تقیسمم کممارآن

است .اول زنان خانه دار ،که درگیر تولید و بازتولید کارگرانند ،چیزی که مارکس آن را نیروی کار می نامد .آن ها}زنان{ به

کسانی خدمت می کنند که روزانه توسط کارکردن بخاطر مزد درهم کوبیده می شوند و نیاز دارنممد کممه روزانممه تجدیممد قمموا
کنند؛ و آن ها}زنان{ از کودکان مراقبت می کنند و به آن ها آموزش می دهند تا وقتی که بمزرگ شممدند آمماده کارشمموند.

دوم کودکان یعنی کسانی که از زمان تولد موضوع این مراقبت ها و تربیت هستند ،کسانی انممد کممه در خممانه همما و مممدارس
تربیت می شوند که کارگران آینده بشوند .اما این کمار دو جنبمه دارد .در مکمان اول بمرای بازتولیمد نیمروی کمار در شمکل

کودکان ،این کودکان باید ناگزیر شوند که دیسیپلین و به ویژه دیسیپلین کارکردن را بپذیرند  ،که استثمار شوند بخماطر ایمن

که قادرباشند ،غذائی برای خوردن داشته باشند .بعلوه آنها باید برای انجام دادن نوع معینی از کار دیسیپلین یابند و تربیممت

شوند .کاری که سرمایه می خواهد انجام یابد ،تقسیم شده است و هر دسته آن بطور بین المللی بعنوان کار زندگی ،سرنوشت

وهویت دسته های ویژه کارگران طبقه بندی شده است؛ اصطلحی که معمول برای توصیف این مساله بکممار بممرده مممی شممود

تقسیم کار بین المللی است ،در این باره بعدا بیشتر بحث خواهیم کرد اما اکنون اجازه می خواهم که مادر پسری هفت ساله از

هند غربی تحصیلت پسرش را برایمان با دقت و بطور خلصه بیان کند " :آن ها اکنون برای رفتگری خیابان انتخمما ب شممده
اند" .کسانی از ما در جنبش فمینیستی ،که بالخره نقا ب را از این تقسیم کار بین المللی سرمایه داری برای افشممای وضممعیت

طبقاتی زنان و کودکان یعنی وضعیتی که با ویژگی های موقعیت کاست آنها ،پنهان شده بود ،برداشتند ،ازیممن شممکل جنبممش

سیاهان چیزهای خوبی آموختند .این چیزی نیست که جائی نوشته شده باشد) گرچه ما بعدها دریافتیم که ایممن طممور باشممد(.
یک جنبش توده ای از قدرتی که تجربه می کند ،قدرتی که تمام کثافت های ظاهری را پاک می کند و می گوید که واقعیممت

این است ،بیشتر می آموزد تا از نوشته ها .جنبش سیاه پوستان در ایالت متحده )و هرجای دیگر( هم مانند جنبش زنمان کمه
"برای" زنان و شورش کودکان که "برای" کودکان می شود ،که در آغاز بنظر می آمد که ربطی به طبقه نداشممته باشممد ،بمما
اتخاذ چیزی آغاز شد که بنظر می رسید تنها یک موقعیت کاستی در مخالفت با نژاد پرستی گروه های مردانه مسمملط سممفید

پوست باشد .روشنفکران در هارلم و مالکوم ایکس ،آن انقلبی بزرگ ،که هردو ملی گرا بودند .هردو بممرای جممایگزین کممردن
رنگ برفرازطبقه ظاهر شدند .زمانی که چپ های سفید هنوز شعارهای " سفید و سیاه متحممد شمموید و مبممارزه کنیممد" یمما "

سیاهان و کارگران باید با هم متحد شوند" را می دادند .طبقه کارگر سیاه پوست قادرشدند از طریق این ملی گرائی طبقممه را
باز تعریف کنند :اکثریت سیاه پوستان و کارگران مرادف هم اند)کارگر با هیچ گروه دیگری مرادف نبود -شاید بممه اسممتثنای

زنان( ،مطالبات سیاهان و اشکال مبارزاتی ای که توسط شان ابداع شدند جامع ترین مبارزات طبقه کممارگر بودنممد ) ...ص(8.
همانطور که آویس می گوید اینطور نیست که جنبش سیاهان بعدا " از سر ناچاری به مبارزه طبقاتی تبدیل شده باشد" .ایممن

خود مبارزه طبقاتی بود و مدتی طول کشید تا به آگاهی ما رسوخ کند .چرا؟ یک دلیلش این اسممت کممه بعضممی از ممما جشممم

بندهای مردان سفید چپ را به جشم زده بودیم ،این که آیا این را می دانسیتم یا نه موضوع دیگری است .طبق نظممر آن همما

اگر مبارزات در کارخانه رخ ندهد ،مبارزه طبقاتی نیست .پیوند واقعی}با طبقه{ آن بود که این چپ بما اطمینان می داد کممه

بنام مارکسیسم صحبت می کرد .آن ها طوری رفتار می کردند که اگر ما از آن ها بطور سازمانی یا سیاسی جدا شویم یعنممی
ما از مارکسیسم و سوسیالیسم علمی روی گردانده ایم .آن چه که بما برای این جدا شدن ،برای نترسممیدن از آگمماهی جممرات
داد ،قدرت جنبش سیاهان بود .ما فهمیدیم که باز تعریف طبقه دست به دست مستقیم به کشف مجدد مممارکس مممی رسممد

چیزی که چپ اصل درک نخواهد کرد .هم چنین دلیل عمیق تری وجود داشتند که چرا کاست و طبقممه بنظممر متضمماد مممی

آمدند .اغلب این گونه می نماید که منافع سیاهان با منافع سفیدان متضاد است و این با مساله مممردان و زنممان شممبیه اسممت.

فهمیدن منافع طبقاتی جایی که این گونه به نظر می رسد که نه یکی بلکه دوتا ،سه تا ،چهار و پنچ تا – که هممر کممدام نقیممض
دیگری است ،،یکی از مشکلت وظایف انقلبی ما در تئوری و عمل است .منبع دیگر گیج سری ایممن اسممت کممه همممه زنممان،

کودکان یا سیاهان جزء طبقه کارگر نیستند .کافی است گفته شود که دردرون این جنبش لیه هایی وجممود دارنممد کممه قصممد
شان از مبارزه نه نابودی نظام سرمایه داری بلکه بال رفتن از پلکان سلسله مراتب سرمایه داری است .و هم چنیممن در درون

هر جنبش مبارزه ای وجود دارد در باره این که جنبش در خدمت کدام نفع طبقمماتی اسممت .البتممه ایممن تاریممج جنبممش هممای

کارگران مردان سفید پوست است .وهیچ "خلوص" طبقاتی حتی در سازمان های محل کار وجود ندارد .مبارزه کارگران علیه

سازمان هایی که بطور کلی در محل کار و در چامعه یعنی اتحادیه های کارگری ،احزا ب کارگری و غیره -مبممارزه ی طبقمماتی
است (2).بگذارید ارتباط بین کاست با طبقه را به شیوه ای دیگر نشان دهیم .کلمه " فرهنگ" اغلب برای نشان دادن این که
دیدگاه های طبقاتی محدود ،بی فرهنگ و غیرانسانی هستند مورد استفاده قرار می گیرد .دقیقا اما موضوع برعکس است .یک

فرهنگ ملی که طی دهه ها یا قرن ها رشد کرده است ،ممکن است بنظر رسد که که ارتباط جممامعه بمما سممرمایه داری بیممن

المللی را انکار کند .این موضوعی است که بسیار گسترده و این جا نمی شود به آن پرداخت اما یک نکته اساسممی مممی توانممد
بسرعت روشن شود .یک شیوه زندگی منحصر بفرد که مردمی برای خود بسط می دهند و روزگاری گرفتار سرمایه داری می

شوند ،اصل نمی تواند در واکنش به آن و شورش علیه آن درک شود مگر این که به تمامیت زندگی سممرمایه دارانممه آن همما
توجه شود .محدود کردن فرهنگ ،کاهش دادن آن به دکوراسیونی از زندگی روزانه است (3).فرهنگ عبارت است از نمایش

ها و شعر در باره استثمار شده ها ،متوقف کردن پوشیدن دامن های کوتاه و استفاده از شلوارها به جای آن همما؛ برخممورد بیممن

ارواح سیاهان باپتیست و تقصیر و گناه پروتستانیزم سفید پوست .فرهنگ هم چنین آژیر خطری است که در ساعت  6زنممگ
می زند ،در زمانی که زن سیاه پوست در لندن بچه هایش را بیدار می کند تا آن ها را برای مهد کودک آماده کند .فرهنممگ
هست که او چقدر در ایستگاه اتوبوس احساس سرما می کند و سپس چقدر در میان چمعیت اتوبوس گرمش می شممود .ایممن

فرهنگ احساسی است که شما در ساعت هشت صبح دوشنبه وقتی که ساعت شما نشان می دهد که زمان کار اسممت و آرزو

دارید که این که کاش جمعه بود ،آروزی این که زندگی شما به عقب برمی گشت ،است .فرهنگ یعنی خط سممرعت یمما وزن

توده های کثیف لباس ها در بیمارستان وقتی که در حال فکر کردن هستید که چایی در وقت خممود درسممت کنیممد .فرهنممک
یعنی چای درست کردن در حینی که مردت جلوی تلویزیون به اخبار گوش می دهد .فرهنگ یعنی یک "زن غیممر منطقممی"
که برای نشستن توی اتاق از آشپزخانه در می آید و بدون ادای کلمه ای بدون هیچ دلیلی تلویزیون را خاموش می کند" این

فرهنگ از کجا آمده است که اگر شما زن باشید این گونه از فرهنگ مرد متفاوت است و اگر شممما یممک زن سممیاه باشممید از

فرهنگ زن سفید متفاوت است؟ آیا این به مبارزه طبقاتی کمکی می کند) چنانکه چپ سفید آن}فرهنگ{ را دارد( یمما بممرای
مبارزه طبقاتی اساسی تر است) چنانکه ناسیونالیست های سیاه و فمینیست های رادیکال آن را دارند( بخاطر ایممن کممه بممرای

جنس شما ،نژاد شما ،ملیت شما و لحظه ای از زمان که شما این چیزها هستید ،ویژه است؟ -هویت ما ،نقش هممای اجتممماعی

ما ،شیوه ای که ما دیده می شویم ،بنظر می رسد که با کارکردهای سرمایه دارانه مان بی ربط باشد .بنظر می رسمد کممه رهما

شدن از آن ها ) یا از میان آن ها( ،از آزادی ما از بردگی مزدی سرمایه داری مستقل باشد .بنظر من هممویت -کاسممت ممماده
اصلی طبقه است .این جا ،جای عجیبی است که ما دریافتیم که }در آن{ کلید ارتباط طبقه با کاست بطور موجز نوشته شممده
است .این جا جائی است که تقسیم کار بین المللی بعنوان مناسبات قدرتی در درون طبقه کارگر مطممرح مممی شممود .ایممن جمما
هست جلد اول کاپیتال مارکس –.مانوفاکتور  ...سلسله مراتبی از نیروی کار را ایجاد می کند که بمما مقممدار دسممتمزد ارتبمماط
دارد .اگر از یکطرف به کارگران منفرد کارکردی محدود در زندگی اختصاص یافته و به آن الحاق شده انممد؛ از طمرف دیگممر

اعمال مختلف سلسله مراتبی ،برطبق توانائی های هم طبیعی و هم اکتسابی آن ها ،بین کارگران تقسممیم شممده اسممت).مسممکو،
 ،1958ص (349.ارتباط عمیق مادی بین نژاد پرستی ،سکسیسم ،شوینیسم ملی و شوینیسم نسل هائی که برای مزد کار می

کنند ،برعلیه کودکان و بازنشستگان سنی که بی مزد و وابسته هستند در دو جمله آمده است؛ که سلسله مراتب نیروهای کار

و مقدار دستمزدهای منطبق با آن است .نژاد پرستی و تبعض جنسی ما را با کسب توانایی هایی تعلیم می دهد که هزینه اش

از جیب دیگران پرداخت می شود .سپس این توانائی های کسب شممده ،اینطممور بنظممر مممی رسممند کممه طممبیعت ممما باشممند و

کارکردهای ما را برای زندگی و هم چنین کیفیت ارتباطات متقابل ما را تثبیت می کنند .بنابراین کشت نیشکر یا چای شممغل
مردم سفید پوست نیست ،عوض کردن پوشاک بچه کار مرد نیست و کتک زدن کودک خشونت نیست .نژاد ،جنممس ،سممن،
ملیت و هر کدام از آن عناصر جدایی ناپذیری از تقسیم بین لمللی کاراند .پایه فمینیسم ما تا این جا روی لیه نامرئی سلسممله

مراتب نیروهای کار –زنان خانه دار -که به هیچ وجه با مزد ارتباطی ندارند برمبنای ساختار سلسله مراتممبی بیممن بردگممی بمما
مزد و بی مزد ،بنیان گرفت " .تمرکز  ...منحصرا روی تعین کننده های اقتصادی مبازه طبقاتی " .آن گممونه کممه آویممس کممار

طبقه کارگر را متهم می کند نیست .کاری که شما انجام می دهید و مزدی که دریافت می کنید صرفا نه "اقتصممادی" بلکممه
تعین کننده های اجتماعی اند ،و قدرت اجتماعی را تعین می کنند .این }تعین کننده{ طبقه کارگر نیست بلکه سممازمان هممایی
هستند که ادعا دارند به طبقه کارگر تعلق دارند و برای طبقه کارگرند و مبارزه مداوم }طبقه کارگر{ برای قدرت اجتماعی را

به " تعین کننده های اقتصادی" -یعنی کنترل بیشتر سرمایه داری}برآن ها{ برای چندرقاز بیشتر در هفته ،تنزل می دهنممد.
مزد اغلب زمانی افزایش می یابد که مذاکرات اتحادیه ها}با کارفرما{ خواه به دلیل تورم یا از طریق استثمار شدیدتر) اغلب

در شکل }بالبردن{ بارآوری کار( که بیشتر از پولی است که سرمایه دار برای بال رفتن دستمزد می پردازد ،دچار وقفه شده

یا حتی قطع گردیده است .و به این ترتیب به مردم وانمود می کننمد کمه منظمور کمارگران در مطمالبه ،بعنموان مثمال بمرای
دستمزدهای بیشتر ،پول بیشتر و به بیان مارکس " قدرت اجتماعی همگانی" بیشتر همین }یعنممی افزایممش دسممتمزد{ بممود.

روابط قدرت اجتماعی جنس ،نژاد ،ملیت و نسل ها دقیقا اشکال خاص از روابط طبقاتی هستند .ایممن روابممط قممدرتی در درون

طبقه کارگر ،قدرت ما را در مبارزه بین طبقات تضعیف می کند .آن ها اشکال خاصی از فرمانروائی غیممر مسممتقیم انممد ،یممک
بخش ازطبقه بخش های دیگر را مستعمره خود می کند و از این طریق سرمایه خواست خود را به همه ما تحمیل مممی کنممد.

یکی از دلیل این که چرا این سازمان های به اصطلح مربوط به طبقه کارگر قادر شده اند در مبارزه این گونه واسممطه گممری
کنند ،این است که ما بطور بین المللی به آن ها اجازه دادیم که " طبقه کارگر" را ایزوله کنند ،که آن ها باعناوین سفید ،مرد

و بالی }21سال{ از بقیه ماها متشخص شوند .کارگر ساده مرد سفید پوست ،یک انسان اسممتثمار شممده کممه بطممور فزاینممده

ارتباطی با منظور سرمایه ای که برایش کار می کند ،برایش رای می دهد و در جامعه اش مشارکت می کند ندارد ،با وجممود
این}چیزها{ اوهم که نژاد پرست و سکسیست است ،خود را بعنوان قربانی این سازمان ها می شناسد .اما به زنممان خممانه دار،

سیاهان ،جوانان ،کارگران آمده ازجهان سوم ،که در تعریف طبقه راه داده نشده بودند ،گفته شممده بممود کممه تقابممل آن همما بمما

ساختار قدرت مرد سفید در کلن شهر یک واقعه تاریخی عجیب است ".مای تقسیم شده ،توسط سممازمان سممرمایه داری در
جامعه ،در کارخانه ،در اداره ،در مدرسه ،در مزرعه ،در خانه و در خیابان ،هم چنین بوسیله موسسات زیممادی کممه ادعمما مممی

کنند که مبارزه ما را بصورت جمعی بعنوان یک طبقه ارائه می دهند ،تقسیم شدیم .در کلن شممهرها جنبممش سممیاهان اولیممن
بخش انبوه طبقاتی بود که استقللش را ازین سازمان ها بدست آورد و از محدود نگهداشتن مبارزه فقط در کارخانه فرار کرد.

وقتی که کارگران سیاه پوست مرکز یک شهر را به آتش می کشند ،چشمان چممپ سممفید پوسممت ،بخصمموص اگممر چشمممانی
اتحادیه ای باشند ،به آن برجسب نژادی می زند و نه طبقاتی .جنبش زنان ،جنبش بزرگ بعدی طبقه در کلن شهر بمود کمه
برای خود یک پایه قدرتی خارج از کارخانه وهم چنین داخل آن پیدا می کند .زنان و جنبش شان باید مثل جنبممش سممیاهان

قبل ازخود ،بطور سازمانی از سرمایه و موسساتش مستقل شود .باید که از آن بخش " سلسله مراتب نیروی کار" که سرمایه

بطور ویژه از آن علیه شان مورد استفاده قرار می داد ،هم مستقل باشد .برای سیاهان این بخش سفیدها و برای زنان مردان و
برای زنان سیاه هردو این ها بود .فکر کردن به این امرحتی امروز هم عجیب است ،وقتی که با اسممتقلل جنبممش سممیاهان یمما

استقلل جنبش زنان مواجه می شویم ،کسانی وجود دارند که از آن با " تقسیم کردن طبقه کارگر" صحبت می کنند .درواقع

عجیب است وقتی که تجربه ما بما گفته است که درجهت متحد ساختن طبقه کارگر علی رغم تقسیماتی که در سمماختارش -
در مقابل کارخانه ،در مقابل مزرعه ،در مقابل خانه ،درمقابل مدارس -طبیعی هستند ،آن همائی کمه در پممایین تریمن سمطوح

سلسله مراتب قرار دارند می بایستی خود برای ضعف خود راه حل پیدا کنند ،می بایستی خود استراتژی ای را پیدا کنند کممه
بخواهد به آن نقطه}ضعف{ حمله برد و آن را خرد کند ،می بایستی خود شیوه مبارزه خود را پیدا کنممد .جنبممش سممیاهان از

دید ما "در درون جامعه پلورال سرمایه داری حل و تابع آن نشده است" )اگر چه بسیاری از "رهبرانش" شده اند( ،این امر

"مشمول استراتژی طبقه کارگر سفید" نشده بود ).این جا من فکر می کنم آویس مبارزه طبقه کارگر سممفید را بمما اسممتراتژی
اتحادیه و استراتژی حز ب کارگر مغشوش می کند .آن ها دشمنان جانی هم هستند ،با وجودی که اغلب یکسممان گرفتممه مممی

شوند (.جنبش سیاهان برعکس در ایالت متحده با قدرتمندترین دولت سرمایه داری جهان مبارزه کرد و بما یکمی از قمدرت

مندترین ها ،چه در خود آمریکا و چه در خارج از آمریکا بمبارزه ادامه داد .وقتی که}جنبش سیاهان{ مراکز آن کلن شممهر

را به آتش کشید و اتوریته قانونی را به مبارزه طلبید ،راهی برای بقیه طبقه کارگر برای این که در هر مکانی برای علیق خود

بحرکت در آیند ایجاد کرد .ما زنان حرکت کردیم .این نه یک حادثه است و نه اولین باری است کممه در تمموالی آن حرکممتی

انجام یافته است .یک حادثه نیست زیرا زمانی که با قدرت موجود در تقابل قرار گرفت امکان جدیدی را برای همه زنان باز

کرد .بعنوان مثال دختران مردانی که بعضی از این نیروها را نمایندگی می کردند در ورای ماسک بما شمکوه تعلیمم و تربیمت،

پزشکی و حقوق دیدند که مادران شان زندگی خود را قربانی کرده بودند .اوه بله ،ازدواج با مممردی بمما درآمممد خممو ب جممایزه

است ،خانه ای خو ب برای زندانی شدن در آن است و حتی داشتن یک خدمتکار سیاه پوست .این ها امتیازاتی بودند کممه}بممه

این زنان تعلق می گرفت{ تا زمانی که به درآمدی که مال خودشان نبود ،وابسته بودند .اما قدرت در دسممتان سمماختار مممرد

سفید قدرتی ،باقی خواهد ماند .آن ها مجبور شدند امتیازها را انکار کنند و حتی بخاطر قدرت به آن ضممربه بزننممد .بسممیاری
این کار را کردند .در جذر و مد قدرت طبقه کارگر که جنبش سیاهان آن را در خیابان ها و همه زنان در شورش روز به روز

در خانه ارائه کردند ،جنبش زنان بوجود آمد .این اولین بار نیست که یک جنبش زنان از تجربه ممردم سمیاه پوسممت انگیممزه
گرفت .بردگان سیاهی که جنبش الغای بردگی را شکل دادند و راه آهن زیرزمینی را برای فرار به شمال سازمان دهی کردند،

به زنان سفید پوست -بازهم امتیازی به آنان -شانسی دادند؛ فرصتی برای رهایی جستن از محدودیت هائی کممه خصوصممیات

زنانه در آن زندانی بود .زنان همواره برای خدمت به دیگران تربیت می شدند .آن ها خانه های خود را ،نه برای رهایی خود-

که مستحق کیفر بود -بلکه برای آزادی "برده" ها ترک کردند .آنها از زنان سیاه پوست ،از بردگممان قبلممی مثممل سمموجورنر

تروث که بخاطر زن بودن رنج بردند ،از آنهایی که پرورش دهندگان نیروی کار در مزرعه بودند ،جرات گرفتند .اممما زمممانی

که آن زنان سفید پوست اولین گام قطعی خود را خارج از الگوی زنانه برداشتند و برای موقعیت خود عمیق تر مقابله کردند،
مجبور به دفاع از حقوق خود بعنوان زنان شدند .از صحبت کردن آن ها علیه بردگی ممانعت شده بود ،برای مثال بخاطر این

که زن بودند از نشستن آن ها در کنفرانس الغای بردگی در سال  1840در لندن و هم چنیممن در سممال  1848در کنفرانممس
سنسا فالز و نیویورک ممانعت شد .آن ها برای حقوق زنان کنفرانس خود را فراخوان دادند .یک سخنگوی مممرد هممم آن جمما
حضور داشت .او از رهبران الغای بردگی و یک برده و اسمش فردریک داگلس بود .و زمانی که زنان جوان سفید پوسممت در

اوائل دهه  60این قرن}قرن بیستم{ راننده اتوبوس ها شدند ،کشف کردند که رفقای مردشان)سفید و سیاه( جممای ویممژه ای
برای آن ها در سلسله مراتب مبارزه داشتند ،همان گونه که سرمایه در سلسله مراتب نیروی کار داشت ،تقریبا تاریخ خود را

تکرار کرد .در این زمان مبارزه برای رای دادن نبود بلکه برای هدفی بسیار متفاوت بود که آن ها جنبشی را بوجود آوردنممد.

این لحظه ای برای آزادی بود .با هم مقایسه کردن جنبش های سیاهان و زنان می تواند همواره به  ) plus-11شیوه آموزشی
برای ادامه مدرسه ابتدائی به مدارس بعد آن که از  10و  11سالگی شروع می شد از دانممش آممموزان ابتممدائی بممرای تعیممن

وضعیت تحصیلی بعدی امتحان گرفته می شد که انگلستان و چند کشور دیگر جریان یافت( .تبدیل شود :چممه کسممی بیشممتر
استثمار شده است؟ قصد ما در این جا مقایسه نیست .ما در تکاپوی توضیح دادن پیچیدگی آمیزش نیروهایی هستیم کممه در

طبقه کارگر وجود دارند .ما در تکاپوی شکستن روابط قدرتی بین مان هستیم که برمبنای فرمانروائی سلسله مراتممبی سممرمایه
بین المللی استوار است .همانطوری که هیج مردی نمی تواند صدای زنان باشد؛ هیچ مرد سفید پوستی همم نمی تواند صممدای
مرد سیاه باشد .نهایتا آن ها با نیروی مان " متقاعد" خواهند شد .ما به آن ها چیزهائی را عرضه می کنیم کممه بممه زنممانی بمما

بیشترین امتیازات عرضه می کنیم؛ یعنی قدرتی بیش از قدرت دشمنانشان .جایزه اش هست پایان دادن به امتیممازات آن همما
برما .استراتژی فمینیستی ،مبارزه طبقاتی است؛ همان گونه که گفته ایم برپایه زنان بدون مزد در خانه .خواه در خارج از خانه

هم برای دستمزد کار کند ،کار او برای تولید و بازتولید طبقه کارگر گرانبار است و توانش را برای مبارزه کممردن تقلیممل مممی
دهد .او دیگر وقتی برای این کار ندارد .موقعیت او در ساختار مزدی بطور ویژه پائین است اما نه فقممط اگممر او سممیاه پوسممت

است بلکه حتی اگر نسبتا خو ب در سلسله مراتب نیروی کار جا افتاده باشد)بندرت کافی!( .او بممرای مممرد بعنمموان یممک شممی

جنسی تعریف شده می ماند .چرا؟ بخاطر این که تا زمانی که اکثریت زنان خانه دار باشممند ،بخشممی از کارشممان در بازتولیممد

نیروی کار ،می شود شی جنسی بودن برای مردان ،هیچ زنی نمی تواند ازآن هویت خلص شود .ما برای کاری کممه در خممانه

انجام می دهیم ،تقاضای مزد داریم .و آن تقاضا برای مزد از دولت است ،اول خواست مستقل بودن از مردانی که اکنممون بممه
آن ها وابسته ایم .دوما ما بدون کار کردن در بیرون از خانه خواهان پول هستیم و برای اولین بار ،امکان امتناع از کار اجباری

در کارخانه ها و در خانه خود را آغاز می کنیم .در این جا و در این استراتژی است که خط بین جنبممش هممای سممیاه پوسممت
انقلبی و فمینیست انقلبی شروع به محو شدن می کند .این نظرگاه در بین کم قدرت ترین ها یعنی بدون مزدها پیممدا شممده

است .با تقویت تقسیم بین المللی کار سرمایه ،یک ارتش ذخیره از بیکاران ایجاد می شود که می تواند از صنعت به صنعت و

از کشور به کشور سوق داده شود .جهان سوم انبوه ترین منبع این ارتش ذخیره صممنعتی اسممت ).دومیممن منبممع بسممیار انبمموه

آشپزخانه در کلن شهراست (.بنادر اسپانیا ،کالکوتا ،الجزایر ،شهرهای مکزیکی مرز جنوبی ایالت متحده منممابع نیممروی کممار
برای کارهای دون پایه در پاریس ،لندن ،فرانکفورت و مزارع کالیفرنیا و فلوریممدا هسممتند .نقممش اینممان در انقل ب چیسممت؟
چگونه می توانند بی مزدها بدون اهرم مزد و کارخانه مبارزه کنند؟ ما جوا ب ها را مطرح نمممی کنیممم -ممما نمممی تمموانیم .اممما

سئوالت را به شیوه ای مطرح می کنیم که گوئی بیکاران برای خرابکاری در جامعه سرمایه داری به سر کار نرفته اند )یعنممی
این که وقتی کسی سر کار می رود این عقیده وجود دارد که نمی خواهد خرابکاری کند و این تنها تن لش ها هستند که نمممی
خواهند کار کنند( .زنان خانه دار بدون یک قرارداد کار با پرداخت در خانه کار می کنند ،آن ها ممکن است همچنین شممغلی

هم خارج از خانه داشته باشند .تابعیت از مزد مرد در خانه و طبیعت تابعیت از آن کار ،زنان را در جای دیگری که کار مممی

کنند ،بی توجه به نژاد تضعیف می کند .این جا اساسی است برای این که زنان سیاه و سفید باهم عمل کنند" ،حمایت شممده"
یا " حمایت نشده " نه بخاطر این که بر تضاد نژادی غلبه شود بلکه بخاطر این که ما هردو به استقللی نیاز داریم که مزد و

مبارزه برای مزد می تواند ببار آورد .زنان سیاه پوست می خواهند بدانند در چه سازمان هایی) با مردان سیاه پوست ،با زنممان

سفید پوست ،نه با کس دیگری( باید آن مبارزه را انجام دهند .هیچ کس دیگری نمی داند .ما با آویس موافق نیستیم که می

گوید ":مبارزه سیاهان آمریکا در بکارگیری استعدادش بعنوان یک پیشتاز انقلبی  "...شکست خورد ،اگممر منظممور از کمماربرد

کلمه " پیشتاز" سوخت اساسی برای مبارزه طبقاتی در شرایط ویژه تاریخی باشد .عبارت " ویژگی تجربه اش" – بعنوان یک

ملت و یک طبقه هردو باهم – برای تعریف طبقه و مبارزه طبقاتی بکار برده شده اسممت .شمماید }سممیاهان{ تئوریسممین هممائی
نداشتند اما نباید هرگز از جنبش سرافکنده باشند .تنها بعنوان پیشتاز؛ تا جائی که ما حال درک می کنیم و آن را تعریف مممی

کنیم می توانست آن مبارزه ،شروع به روشن ساختن مشکل مرکزی زمان ما ،یعنی اتحاد سازمانی طبقممه کممارگر بیممن المللممی
نماید .وسیعا فرض شده است که حز ب پیشتاز در مدل لنینی بیانگر آن اتحاد سازمانی است .نظر بممه ایممن کممه مممدل لنینممی

بیانگرپیشتاز نفع کل طبقه فرض می شود ،با واقعیی که ما توضیح دادیم ،در جائی که هیچ بخشی از طبقه نمممی توانممد بیممانگر
تجربه و منافع و دنبال کننده مبارزه برای هر بخش دیگری باشد ،ارتباطی نممدارد .توضممیح رسمممی سممازمانی یممک اسممتراتژی

عمومی طبقاتی اکنون در هیچ جائی وجود ندارد .اجازه دهید از یک نامه نوشته شده علیه یکی از سازمان های ایتالیممائی فمموق

العاده پارلمانتاریستی چپ نقل کنم ،که سال گدشته وقتی ما سمپوزیوم فمینیست ها را در رم داشتیم و ورود مردان به آن را
ممنوع اعلم کردیم ،ما را فاشیست ها خواند و بما حمله بدنی کرد ... .حمله سنتی به کارگران مهاجر ،بویژه اممما نممه منحصممرا

اگر او سیاه باشد) یا از جنو ب ایتالیا( ،برای این است که}می گویند{ منافع طبقه کارگر بومی را مورد تهدید قممرار مممی دهممد.
دقیقا همین ،در باره زنان در ارتباط با مردان گفته شده است .نقطه نظر ضد نژاد پرستی) همین طممور ضممد ملممی گممرا و ضممد

سکسیست(  -نقطه نظری که از مبارزه می آید -عبارت است از پی بردن به ضعف های سازمانی که اجازه مممی دهممد قمموی

ترین بخش های طبقه به بخش های کم قدرت تر تقسیم شوند و بدین وسیله به سرمایه اجازه میدهد تا با بازی کردن با این

طبقه بندی ،ما را شکست دهد .در حقیقت مساله این است ،واز اساسی ترین مسائلی است که امروزه طبقه کارگربا آن مواجه

است .جائی که لنین طبقه را بین پیشرفته و عقب مانده تقسیم کرد ،یک تقسیم ذهنی ،ممما ایممن تقسممیم را در امتممداد خطمموط

سازمان سرمایه داری ،به قدرتمندتر و کم قدرت تر می بینیم .این تجربه کم قدرت تر است در زمانی که کممارگرانی کممه در
موقعیت قوی ترقراردارند) که مردان با مزد در ارتباط با زنان بدون مزد ،یا سفیدها بمما مممزد بیشممتراز سممیاهان( پیممروزی ای

کسب می کنند ،احتمال این پیروزی ،یک پیروزی برای کارگران ضعیف تر نمی تواند باشد و حتی شاید بیانگر یممک شکسممت
برای هردو است .نابرابری قدرت در درون طبقه دقیقا بمعنی قوت سرمایه است (4).این که نهایتا چگونه طبقممه کممارگر مممی
خواهد متحد شود ما نمی دانیم .ما می دانیم که تاکنون به بسیاری از ماها گفته شده است که نیازهای خود را در برابممر چنممد

نفع گسترده تر که هرگز آنقدر گسترده نبوده که ما را در بربگیرد ،فراموش کنیم .ما هم چنین از تجربیات تلخ یاد گرفته ایم

که تا زمانی که هربخش از استثمار شده ها قدرت مستقل خود را بپا نساخته است ،هیچ چیز متحد و انقلبممی شممکل نخواهممد
گرفت.
قدرت برای خواهران و در نتیجه برای طبقه.
تاها:
پانوش ه
این مقاله ابتدا در سال  1973نوشته شد .بصورت یک جزوه در سال  1975و بصورت جزوه یک زن خانه دار در دیالوگ در

 ،1986بعنوان بخشی از سری های  centrepieceمنتشر شد .رساله به بوورلی جونز ،متولد  26سپتامبر ،1955کشته شده 13

سپتامبر  ،1973توسط گلوله های دولت حکومت ترینیداد ،خواهر جنبفر و آلتئا و همه ما اهدا شد.
] " [1مستعمره استعمار :یاد داشت هایی در باره نژاد ،طبقه و جنس" از آویس براون ،نممژاد امممروز ،ژوئممن  .1973نویسممنده
رجوع می کند به قدرت زنان و انهدام اجتماع از ماریاروزا دال کوستا و سلما جیمز)انتشارات فالینممگ وال ،بریسممتول ،(1972
بعنوان " درخشان" .چاپ سوم بعنوان یک کتا ب منتشر شد در سال  .1974بجز مواردی که اعلم می کند همه نقل قول ها

از قدرت زنان 1975 ،هستند ) .ما بعدتر یاد فهمیدیم که آویس براوون یک اسم مستعار برای آ .سیواناندان بود ،یممک مممرد

که اکنون رئیس اینستیتوی روابط نژادی در لندن است (.جنس ،نژاد و طبقه ،پاسخ به " آویس براوون" ابتدا منتشر شممد در
نژاد امروز ،ژانویه .1947

] [2برای یک تحلیل از ارتباط متضاد بین کارگران و اتحادیه ها نگاه کنید به سلما جیمز ،زنان ،اتحادیه ها و کار یا چممه نبایممد
انجام شده باشد ،چاپ اول در  ،1972چاپ مجدد با یک ضمیمه جدید ،انتشارات فالینگ وال ،بریستول1976 ،
] [3برای بهترین رفع ابهام از فرهنگ چیزی را می شناسم که نشان دهد ،برای مثال چگونه کریکت هند غربی در قلب خممود
درگیری های نژادی و طبقاتی را حمل کرده است ،نگاه کنید به س .ال .ار .جیمز ،فراسوی مرزها ،هوشینسون ،لندن .1963
] [4از یک نامه بوسیله لوتا فمینیستا و کولکممتیو فمینیسممت بیممن الملممل ،چمماپ مجممدد در لممو اوفنسممیوا ،موسممولینی ،تممورین،
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