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سوسیالیسم و فمینیسم رابطه ای طوالنی، و بعضن پرتنش، ]با یکدیگر[ دارند.

سوسیالیس�ت ها اغلب متهمند به اینکه بر ]مس�ئله ی[ طبقه بیش از حد تاکید کرده، و در میانه ی هر 

تحلیلی، تفکیکی ساختاری بین کسانی که باید برای زنده ماندن کاِر مزدی کنند و آن دسته از کسانی 

که ابزار تولید را در دست دارند، قائل می شوند.

از آن بدت�ر، سوسیالیس�ت ها ای�ن مس�ئله ک�ه عوامل دیگ�ری، نظیر سکسیس�م، نژاد پرس�تی، یا 

همجنس گراهراسی، چه نقشی در شکل دهی سلس�له مراتب قدرت بازی می کنند، را نادیده گرفته 

ی�ا این عوامل را دس�ت کم می گیرند. یا اینکه ب�ر اهمیت این هنجاره�ا و عملکرد های منفی صحه 

گذارده، اما معتقدند چنین چیزهایی را صرفن با خالصی از سرمایه داری می توان ریشه کن کرد.

از س�وی دیگر، سوسیالیس�ت ها فمینیس�ت های جریان غالب را به تمرکز بی�ش از حد روی حقوق 

ف�ردی ب�ه جای نبرد جمع�ی و نادی�ده گرفتن تفکیک س�اختاری میان زن�ان، مته�م می کنند. آنها 

فمینیس�ت های جریان غالب را به حمایت از پروژه های سیاس�ی بورژوایی ای)1( متهم می کنند که 

عاملی�ت زنان کارگر را تقلیل داده یا مطالبات طبقه ی متوس�ط را برجس�ته می س�ازند. مطالباتی که 

نیازها و خواسته های زنان فقیر را، چه در جهان شمال و چه در جهان جنوب، ندیده می گیرد.

ای�ن مباحث قدیمی ب�وده و به ق�رن نوزده�م و انترناس�یونال اول)2( باز می گ�ردد و عمیقن حول 

پرسش های سیاسی در مورد قدرت و تناقضات جامعه ی سرمایه داری دور می زند.

ابهام آنجا بیش�تر می ش�ود که چطور سیاس�ت فمینیس�تی توس�ط سرش�ت تاریخی س�رمایه داری 

پیچیده تر شده- ش�یوه ای که از طریق آن سکسیسم هم در فرآیند تولید سود و هم در بازتولید کلیت 

نظام سرمایه داری ادغام می شود، دینامیک است.
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امروزه این دینامیس�م، وقتی که ی�ک زِن کاندیدای ریاس�ت جمهوری، هی�الری کلینتون، اولین 

انتخ�اب میلیونرهای آمریکایی اس�ت، بس�یار آش�کار می ش�ود. ام�ا تفکیک میان سوسیالیس�م و 

فمینیسم در نهایت تفکیکی غیرضروری است.

چرا سوسیالیست ها باید فمینیست باشند

س�رکوب زنان، چه در جامعه ی آمریکا، چه در س�طح جهانی، چند بعدی اس�ت- تفکیک جنسیتی 

در حوزه ی سیاس�ی، اقتصادی و اجتماعی، روش�ن می س�ازد که چرا برای رهایی از ظلم و استبداد 

سرمایه، سوسیالیست ها باید فمینیست باشند.

این احتمال که یک زن در نهایت رییس جمهور آمریکا ش�ود، فق�دان تمام و کمال رهبری زنانه، چه 

در ایاالت متحده و چه در هر جای دیگر جهان، را برجسته می سازد. علی رغم وجود زنان قدرتمندی 

همچون آنجال مرکل)3(، کریس�تین لوگراد، ژانت یلن و دیلما روس�ف)4(، کف�ه ی ترازوی توازن 

جنس�یتی در سیاست و جهاِن ش�رکت های بزرگ همچنان به شدت به نفع مردان سنگینی می کند. 

تنها چهار درصد از مدیرعامالن پانصد شرکت در سطح جهان، زن بوده و اغلب هیئت های مدیره ی 

شرکت های بزرگ یا عضو زن ندارند یا شمار اعضای زن آنها بسیار کم است.

در س�طح جهانی، مردان نود درصد سران دولت ها را تش�کیل داده، و در فروم اقتصاد جهانی سال 

2015 تنها هفده درصد از 2500 نماینده ی حاضر زن بوده اند، این در حالی اس�ت که در س�ال 2013 

زنان برای اولین بار سی کرسی در مجلس سنای ایاالت متحده در اختیار داشتند.

بر خالف بسیاری از کشورها، زنان در ایاالت متحده، در مجموع، از حقوق و حمایت قانونی برابری 

با مردان برخوردارند، همچنین دسترس�ی زنان به آموزش و مراقبت های بهداش�تی مشابه مردان 

است. ولی تفکیک جنسیتی در تمام این جامعه آشکارا به چشم می خورد.

در تحصی�الت عالیه، زنان نس�بت به مردان عملکرد بهت�ری دارند اما موفقیت یا ثروتی که کس�ب 

می کنند، قابل مقایسه با مردان نیس�ت و ]همچنان[ در رسانه های عمومی حضور کمتری داشته و 

مورد کلیشه س�ازی قرار می گیرند. موج حمالت به حق تولید مثل زنان)5( همچنان بی کم و کاست 

ادامه دارد و نرخ خش�ونت علیه زنان، بعد از کاهش�ی پایدار و طوالنی م�دت در طول دهه ی نود، از 

سال 2005 تاکنون تغییری نکرده است.

در همی�ن حال، تصمیمات مبتنی بر ایجاد توازن می�ان زندگی خانگی و زندگی کاری، در مواجهه با 
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هزینه های همواره رو به افزایش مس�کن و مراقبت از کودکان، دش�وارتر از قبل اس�ت. پنجاه سال 

پ�س از تصویب قانون "م�زد برابر"  در س�ال 1963، زنان در ابعاد وس�یع وارد نیروی کار ش�ده اند: 

امروزه، 60 درصد زنان خارج از خانه کار می کنند. احتمال کار مادران متاهل و مجرد بیش از گذشته 

است و شامل 57 درصد مادرانی می شود که کودک زیر یک سال دارند.

ولی مزد زنانی که به کار تمام وقت مشغولند، تنها 81 درصد مزد مردان است، رقمی که در سال های 

اخیر، با کاهش س�ریع دستمزد مردان )به غیر از آنهایی که تحصیالت دانشگاهی دارند(، دچار تورم 

شده است.

اخت�الف میزان دس�تمزد با تفکیک جنس�یتی در نی�روی کار همخوان�ی دارد. در بخ�ش فروش، 

خدمات و تغذیه، که محوریت رش�د نوین ش�غلی را داراست، زنان دس�ت باال را دارند، و زنانه سازی 

کارهای "مراقبتی" بیش از پیش چش�مگیر اس�ت. علی رغم دس�تاوردهای اخیر، نظیر بسط قانون 

"اس�تانداردهای کار منصفانه" به کار خانگی)6(، کار مراقبت�ی همچنان کاری زنانه و کم ارزش تلقی 

می شود. شمار نامتناسبی از مش�اغل مراقبتی مزد کمی دارند، و احتمال تحقیر، آزار، تعرض و باال 

کشیدن دستمزد ]توسط صاحب کار[ در چنین مشاغلی رایج است.

مض�اف بر این تفاوت های آش�کار می�ان تجربه ی زنان و م�ردان در ایاالت متحده، طیف وس�یعی 

از تاثیرات موذیانه ی سکسیس�م نیز موجود اس�ت. فمینیس�ت هایی نظیر ب�ل هوک ها)7( معتقدند 

سکسیسم و نژادپرستی در هر گوشه ی این جامعه شایع بوده و روایات غالب قدرت، دیدگاهی سفید 

و هترونرماتیو از زندگی را تجلیل و تکریم می کنند.

از زمان تولد، با دختران و پسران به شیوه ای متفاوت رفتار می شود و کلیشه های جنسیتی وارد شده 

به خانه، مدرس�ه و زندگی روزمره در تمام طول حیات زنان تداوم یافته و هویت و انتخاب های آنان 

در زندگی را شکل می دهد.

همچنین، سکسیسم نقشی کمتر آش�کار، اما حیاتی، در ]مسئله ی[ تولید سود بازی می کند. از روز 

نخس�ت، تکیه ی س�رمایه داری بر کار غیرمزدی خارج از بازار کار )عمدتن در خانه)8(( بوده اس�ت، 

کاری که عناصر اساس�ی و ضروری انباش�ت س�رمایه را فراهم می آورد: کارگرانی ک�ه باید به وجود 

آورده شوند، برای آنها غذا و لباس فراهم شود، وارد اجتماع شده و مورد عشق قرار گیرند.

این کار غیرمزدی به شدت جنسیتی است. اگرچه نسبت به گذشته، مردان بیشتری در امور خانگی 
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و پرورش فرزندان مش�ارکت می کنند، اما بازتولید اجتماعی همچنان در وهله ی نخست بر عهده ی 

زنانی است که از آنها انتظار می رود بار سنگین وظایف خانگی)9( را به دوش بکشند.

اغلب زنان خارج از خانه هم به کاِر مزدی مش�غولند و کار خانگی برای آنها به "شیفت دوم" بدل شده 

اس�ت. بدین طریق، زنان دو چندان سرکوب می شوند، در محل کار مورد بهره کشی قرار گرفته و در 

بازتولید اجتماعی نیروی کار، به عنوان کارگر به رسمیت شناخته نمی شوند.

چرا فمینیست ها باید سوسیالیست باشند

این تفکیک مداوم جنس�یتی_طبقاتی، در حوزه ی سیاس�ی، اقتصادی و اجتماعی، بر آتش دیدگاه 

فمینیس�تی جریان غالب می دمد. دیدگاهی که معتقد اس�ت سکسیس�م چیزی جدا از سرمایه داری 

است، چیزی که باید جداگانه با آن مبارزه کرد.

در طول تمام موج های بی ش�مار نبرد فمینیس�تی، اکتیویست ها اس�تراتژی های گوناگونی را برای 

مبارزه با سکسیس�م و تفکیک جنس�یتی دنبال کرده اند. ام�روزه، فمینیس�ت های جریان غالب به 

تمرک�ز بر گماردن زن�ان در ]راس[ قدرت، در هر دو حوزه ی سیاس�ی و اقتص�ادی، به عنوان راهی 

ب�رای حل طیفی از مش�کالتی که زنان ب�ا آن مواجه اند، گرایش دارند. مش�کالتی نظیر نابرابری، 

خشونت، توازن میان کار و زندگی، و روند اجتماعی شدن جنسیت زده.

زنانی که صدای بلندشان به گوش می رسد، نظیر شریل سندبرگ)10(، هیالری کلینتون، آن مری 

سالتر)11(، و بسیاری دیگر از این استراتژی فمینیستی "گرفتن قدرت" حمایت می کنند. سندبرگ، 

یکی از طرفداران تاثیرگذار این استراتِژی، بر این باور است که زنان دیگر نباید بترسند و باید "اخالل 

در ش�رایط موج�ود" را آغاز کنند. او معتقد اس�ت اگ�ر زنان چنی�ن کاری بکنند، این نس�ل می تواند 

فاصل�ه ی موجود در رهبری ]زنان�ه و مردانه[ را خاتمه داده و با این کار جه�ان را به جایی بهتر برای 

همه ی زنان بدل سازد.

تاکید اس�تدالل "گرفتن قدرت" بر آن اس�ت که اگر زنان در راس قدرت بودن�د، بر خالف مردان، به 

پیاده سازی سیاست هایی توجه نشان می دادند که به نفع زنان است و تفکیک طبقاتی-جنسیتی در 

حوزه ی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تنها در صورتی از بین می رود که شمار زنان در جایگاه رهبری 

با مردان برابر باشد.

تاکید بر پیش�رفت فردی، به عنوان راهی برای دستیابی به اهداف فمینیستی، چیز تازه ای نیست و 
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توسط بسیاری از فمینیست ها نظیر شارلوت بانچ)12( و سوزان فالودی)13( مورد انتقاد قرار گرفته 

است. فمینیس�ت هایی که مفهوم همبس�تگی خواهرانه به مثابه ی درمانی برای تفکیک جنسیتی 

دیرینه را به چالش می کش�ند. همانطور که فالودی می گوید: "نمی توانید جهان را برای زنان صرفن 

با وارد کردن چهره های زنانه در راس نظام تغییر نیافته ی قدرت سیاسی و اقتصادی، تغییر دهید."

فمینیست سوسیالس�ت هایی نظی�ر جوهان�ا برن�ر)14( نی�ز براین نکته دس�ت می گذارن�د که چطور 

فمینیسِم جریان غالب تنش های عمیق میان زنان را کم رنگ و حداقلی می کند:

می توان گشاده دس�تانه رابطه ی میان این زنان را دارای کاراکتری دو س�ویه دانست: زنان طبقه  ی 

کارگر/زن�ان فقی�ر و زنان متخصص طبقه ی متوس�ط که شغلش�ان باال کش�یدن و قاعده مند کردن 

کسانی است که مشکل دار تعریف می شوند، یعنی فقیرها، ناسالم ها، کسانی که در فرهنگ ]مسلط[ 

نمی گنجند، »منحرفان جنس�ی«، کس�انی که بد آموزش دیده اند. با ادعای فمینیست های مدافع 

طبقه ی متوسط مبنی بر نمایندگی زنان طبقه ی کارگر، این تنش های طبقاتی با سیاست فمینیستی 

درهم می آمیزند.

نتیجت�ن، در عی�ن حال ک�ه بازش�ناختن این مس�ئله ضروری اس�ت ک�ه چگونه جامع�ه ی معاصر 

جنس�یت زده پابرجا می ماند، مد نظر داش�تن این نکته که چطور باید بر ای�ن تفکیک ها فائق آمد نیز 

ضرورت دارد و همچنین به رس�میت ش�ناختن محدودیت های فمینیس�می که س�رمایه داری را به 

چالش نمی کشد نیز حائز اهمیت است.

س�رمایه داری ب�ر هنجارهای سکسیس�م موجود پابرجاس�ت، که ب�ا ماهیت اس�تثماری کاِر مزدی 

ترکیب شده اند. وقتی امیال و آرزوهای زنان مسکوت گذاشته شده یا بی ارزش تلقی شود، راحت تر 

می توان از آنها بهره گیری کرد. سکسیسم بخش�ی از ابزار کار شرکت هاست که آنها را قادر می سازد 

مزد کمتری به زنان، به ویژه زنان رنگین پوس�ت)15(، پرداخت کنند، و از جهات دیگر نیز علیه آنان 

تبعیض روا دارند.

ولی حتی اگر سکسیس�م را ریشه کن کنیم، تناقضات ذاتی س�رمایه داری ]همچنان[ ادامه می یابد. 

قدم گذاش�تن زنان به عرصه ی ]قدرت[ مهم و ضروری اس�ت، ولی این مسئله در تفکیک بنیادین 

میان کارگران و صاحب کاران، میان زناِن در راس و زناِن زیر دست، تغییری ایجاد نمی کند.

مس�ئله ی ورود زن�ان به قدرت، ای�ن واقعیت که اغل�ب زنان درگیر مش�اغل بی ثبات و با دس�تمزد 
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پایین هس�تند را تغییری نمی دهد. مش�اغلی که نس�بت به سکسیس�م موجود در حوزه ی اقتصادی 

یا سیاس�ی، نش�ان از مانعی به مراتب بزرگ تر سر راه پیش�رفت و زندگی راحت دارند. این مسئله در 

قدرت انگیزه ی سود و اضطرار ش�رکت ها در مزد دهی به کارگران به کمترین میزانی که هنجارهای 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجازه می دهند تغییری ایجاد نمی کند.

مسلمن جامعه قابل فروکاستن به روابط مبتنی بر دستمزد نیست و تفکیک جنسیتی حقیقی و مداوم 

اس�ت. جدی گرفتن مسئله  ی طبقه یعنی پیوند زدن سرکوب زنان با شرایط مادی زیست و کار آنها و 

به طور هم زمان به رسمیت شناختن نقش سکسیسم در شکل دهی به زندگی کاری و زندگی خانگی 

آنان.

جنب�ش فمینیس�تی، چ�ه در ش�کل "رف�اه اجتماع�ی" آن، چ�ه در ]ش�کل[ رادی�کال معاصرش، 

دس�تاوردهای چشمگیری داشته اس�ت. چالش کنونی دو جنبه دارد: دفاع از این پیروزِی سخت به 

دس�ت آمده و فراهم س�ازی امکان لذت بردن واقعی از این پیروزی برای همه ی زنان، و همچنین 

پیش�روی با مطالبات نوین و عینی که رابطه ی پیچیده ی میان سکسیس�م و تولید سود را هدف قرار 

می دهد.

برای این س�وال که چگونه باید به این اهداف دوگانه نائل آمد، جواب آس�انی در دس�ت نیست. در 

گذشته، زنان با جنگیدن هم زمان برای حقوق زنان و حقوق کارگران، ]و[ ایجاد ارتباط میان مبارزه 

با سکسیسم و مبارزه با سرمایه، بزرگترین دست آوردها را داشته اند.

همانطور که ایلین بوریس و آنلیس اورلک)16( اشاره می کنند، در طول دو دهه ی 70 و 80 میالدی، 

"فمینیس�ت های درون اتحادیه ها به آغاز جنبش زنان احیا ش�ده ای کم�ک کردند که مطالباتی نوین 

برای حقوق زن�ان در خانه، در مح�ل کار و در اتحادیه ها برمی انگیخ�ت". کارکنان خطوط هوایی، 

کارگران بخش پوش�اک، کارمندان بخش دفتری و کارگران خانگی، جنبش اتحادیه ی کارگری ای 

که تحت س�لطه ی مردان بود )تا سال 1980 هیچ زنی در هیئت اجرایی فدراسیون کارگران آمریکا- 

کنگره ی س�ازمان های صنعتی حضور نداشت( را به چالش کشیدند و در این روند فمینیسمی نوین، 

و گسترش یافته تر ساختند.

زنان اتحادیه های کارگری نه صرفن با مطالبه ی دستمزد باالتر و فرصت برابر که با مطالبه ی مراقبت 

از کودکان، س�اعات کاری قابل انعطاف، مرخصی زایمان و دیگر دستاوردها، امکان جدیدی خلق 
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کردند، دستاوردهایی که توسط برادرانشان در اتحادیه ها نادیده گرفته شده یا کم ارزش تلقی می شد.

این مس�یری است که هم سوسیالیست ها و هم فمینیست ها باید در آن پا بگذارند، مسیری به سمت 

مب�ارزات و مطالباتی که هم نیروی محرکه ی س�رمایه و هم هنجارهای ریش�ه دار سکسیس�م را به 

چالش می کشد، هنجارهایی که ریشه هایی عمیق در سرمایه داری دارند.

مب�ارزات و مطالباتی که ب�ه این هدف نائل می آیند، عین�ی بوده و در حال حاض�ر در جریانند. برای 

مثال، مبارزه برای بیمه ی درمانی دولتی)17( هر فرد از زمان تولد تا مرگ، فارغ از اینکه فرد توانایی 

پرداخت آن را داش�ته باشد یا نه، خواسته ای است که هم سکسیس�م و هم قدرت سرمایه در کنترل 

و اعمال فش�ار بر روی عاملیت کارگر را تضعیف می کند. بس�یاری خواس�ته های کوتاه مدت و عینی 

دیگر هم هست که اهداف فمینیسم و سوسیالیسم را درهم می آمیزد، اهدافی همچون تحصیالت 

عالیه ی رایگان، مراقبت رایگان از کودکان، و دس�تمزد پایه ی جهانی همراه با تور اجتماعی ایمنی1  

ای�ن اصالحات زمینه را برای اه�داف رادیکال تر فراهم خواهد آورد، اهدافی که تا ریش�ه کن کردن 

سکسیسم، بهره کشی، و کاالیی کردن زندگی اجتماعی پیش خواهند رفت. برای مثال، پروژه های 

افزای�ش کنترل جمعی و دموکراتی�ک بر نهادهایی که در خانه، مدرس�ه، و زندگ�ی کاری ما تاثیری 

محوری دارن�د، نهادهایی همچون م�دارس، بانک ها، محل کار، ش�هرداری ها، ادارات دولتی و 

محلی، به زنان و مردان قدرت، استقالل و امکان بیشتری برای زندگی بهتر خواهد داد.

این اس�تراتژی ضدسرمایه داری، استراتژی ای اس�ت که امکان تغییرات رادیکال مورد نیاز زنان را 

در خود دارد. در نهایت، اهداف فمینیسم رادیکال و سوسیالیسم یکی است، عدالت و برابری برای 

همه، نه صرفن فرصت برابر برای زنان یا مشارکت برابر زنان در نظامی ناعادالنه.

منبع: ژاکوبن

منظور  به  که  هستند  پایین  درآمد  با  افراد  به  کمک رسانی  برای  برنامه هایی   ،)Social safety nets( اجتماعی  ایمنی  تورهای   1
شامل  عمدتن  برنامه ها  این  می شوند.  ارائه  مردم نهاد(  )سازمان های  خصوصی  یا  دولتی  بخش  سوی  از  افراد  شدن  فقیرتر  از  جلوگیری 

کمک های نقدی و غیر نقدی، یارانه برای مواد غذایی و حمل و نقل عمومی و همچنین معافیت از مالیات یا عوارض می شود.
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 https://www.jacobinmag.com/2016/02/aschoff-socialism-feminism-clinton-sandberg-class-race-wage-gap-care-work-labor/
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