اقتصــاد از جنجــال بــر انگیــز تریــن مباحــث در محافــل موفــق و مخالــف در رژیــم ایـران بــودە و
هســت .وقتــی کاراکــر سیاســی در رویەهــای مدیریــت اقتصــادی بیشــر از خــود اقتصــاد برجســتە
شــد ،قطــع یقیــن بحرانهــای سیاســی هیچــگاە دســت از یخــە یــک نظــام منــی کشــد .ایـران در ایــن
زمینــە دارای چنــان منــش یــا کاراکــری تاریخــی اســت کــە شــایان توجــە اســت .امــروزە بســیاری
از صاحــب نظ ـران و روشــنفکران وابســتە بــە بح ـران هــای چــپ و راســت ســعی مــی کننــد بــا
دســتە بندیهــای رسمایەدارانــە و سوسیالیســتی -کــە هکــذا اقتصــادی سیاســی اســامی در ایـران در
چارچــوب رسمایــە داری قـرار مــی گیــرد البتــە از نــوع بســیار ضعیــف و آشــفتە آن -مــی خواهنــد
تاریــخ اقتصــادی ایـران را رنگــی خــاص ببخشــند .مســئلە بســیار حیاتــی نخســت انکــە اگــر رسمایــە
داری اقتصــادی تلقــی شــود و اقتصــاد سیاســی مدیریــت طبیعــی آن  ،آنــگاە تاریخ اقتصاد -سیاســت
در ای ـران بــە نحــوی متفــاوت تحریــر خواهــد شــد .دوم اینکــە اگــر رسمایــە داری را ضــد اقتصــاد
بدانیــم و اقتصــاد سیاســی را مدیریــت قــدرت طلبانــە آن ،انــگاە متامــی معــادالت تغیــر خواهنــد
کــرد و نظ ـرات مخالــف خواهنــد شــد .حتــی بســیاری از پیشــنهادات ومــدل هــای کل هــم مهــر
باطــل خواهنــد خــورد .تــا کنــون دســتەای از تحلیلگـران اقتصــادی سیاســی در ایـران دیدە نشــدەاند
کــە رسمایــە دارای را ضــد اقتصــاد عنــوان کننــد حتــی سوسیالیســت هــا و چــپ گرایــان .لــذا یــا از
ســنخ رسمایــە داری و لیربالیســتی بودەانــد یــا ســنت گـرای تجــاری اســامی کــە بنیــاد گـرا بــودە و
در زیــر مجموعــە رسمایــە داری جهانــی ق ـرار دارنــد؛ یــا اینکــە جــزو چــپ گرایــان سوسیالیســتی
بودەانــد کــە هیچــگاە بــە خیالشــان خطــور نکــردە رسمایــە داری را ضــدە اقتصــاد تصــور کننــد.

چــە بســا از دوران مرشوطیــت کــە نظــام دولتــی ایــران چهــرە تغییــر داد ،چــپ و راســت
گرایــان کارکــری نظامــی ،سیاســی و ملــی بــە اقتصــاد سیاســی بخشــیدەاند و گذشــتە از
حقــوق سیاســی ،حــارض نشــداند حقــوق اقتصــادی ملــت هــای غیــر فــارس را هــم بپذیرنــد.
بــرای پیــردن بــە سیاســت و منــش اقتصــادی در ایــران و جهــت درک خصــال هــای نیــک و
بــد آن ،بایــد صبغــەای دگرشــدهای تاریــخ ایــن حوزەهــا را ترشیــح کنیــم تــا رشــتەای حقیقــی
از موضــوع بدســت دهــد .تاکیــد مــی کنیــم کــە رویــە تفســیر پــردازی را بــر ضــد اقتصــاد
دانســن رسمایــە داری و دولــت اســتوار مــی ســازیم کــە هکــذا دولــت اســام سیاســی ایــران
هــم در زیــر مجموعــە آن اســت .پــس{ رسمایــە داری ،قــدرت اســامی و دولــت اســامی} از
جملــە کلیــدواژە هــای مــا هســتند ،چــرا؟ زیــرا مســئلە را ذهنیتــی میدانیــم نــە اقتصــادی.

رهنمود رهبر آپو

هنگامــی کــه از معضــات اقتصــادی ســخن گفتــه
میشــود ،بــه یــاد تجمــع مورچههــا میافتــم .در
حالــی کــه حتــی حیوانــی بــه کوچکــی مورچــه نیــز
معضــات اقتصــادی (بــه هــر حــال ،اقتصــاد بــرای
هــر موجــودی ،بــه معنــای تغذیــه اســت) نــدارد،
موجــودی همچــون انســان کــه دارای عقــل و تجربهی
پیرشفتــه اســت ،چگونــه معضــات دشــوار اقتصــادی
داشــته و حتــی بــه اوضــاع رشمآوری نظیــر بیــکاری
دچــار گردیــده اســت؟ چــه چیــزی در طبیعــت وجــود
دارد کــه هــوش انســان نتوانــد بــر روی آن کار کنــد
و آن را بهصــورت حــوزهی شــغلی درآورد؟ مشــکل
قطعــا نــه در ســازوکار طبیعــت اســت و نــه ارتباطــی
بــا محیطزیســت دارد .انســان ،خــود بــای جــان
خویشــن اســت .هــر معضــل اقتصــادی و در رأس آن
بیــکاری ،بــا رسمایهایشــدن جامعــه در ارتبــاط اســت.

هنگامــی کــه از معضــات اقتصــادی ســخن گفتــه میشــود ،بــه یــاد تجمــع مورچههــا میافتــم .در حالــی کــه حتــی حیوانــی
بــه کوچکــی مورچــه نیــز معضــات اقتصــادی (بــه هــر حــال ،اقتصــاد بــرای هــر موجــودی ،بــه معنــای تغذیــه اســت) نــدارد،
موجــودی همچــون انســان کــه دارای عقــل و تجربــهی پیرشفتــه اســت ،چگونــه معضــات دشــوار اقتصــادی داشــته و حتــی بــه
اوضــاع رشمآوری نظیــر بیــکاری دچــار گردیــده اســت؟ چــه چیــزی در طبیعــت وجــود دارد کــه هــوش انســان نتوانــد بــر روی آن کار
کنــد و آن را بهصــورت حــوزهی شــغلی درآورد؟ مشــکل قطعــا نــه در ســازوکار طبیعــت اســت و نــه ارتباطــی بــا محیطزیســت دارد.
انســان ،خــود بــای جــان خویشــن اســت .هــر معضــل اقتصــادی و در رأس آن بیــکاری ،بــا رسمایهایشــدن جامعــه در ارتبــاط اســت.
تحلیــل مارکــس از رسمایــه ،بــدون شــک ارزشــمند اســت .ســعی میکنــد بیــکاری مرتبــط بــا دورهی بحـران را نیــز توضیــح دهــد .مــورد ناگــوار
آن اســت کــه بیــاری گرایــش بــه پوزیتیویســم ،او را نیــز بــه وضعیــت بســیار نامطلوبــی مبتــا منــوده اســت .بیــاری علمگرایــی مانــع از
آن گشــته کــه آنالیــز جامع ـهی تاریخــی را بهگون ـهی دامنهدارتــری انجــام دهــد .چیــزی کــه مــن ســعی بــر انجــام آن دارم ،تــاش جهــت
ایــن تعریــف اســت کــه رسمایــه ،اقتصــاد نیســت؛ حتــی بالعکــس ،اب ـزار مؤثــر خارجســازی اقتصــاد از ماهیــت خویــش اســت .اساس ـیترین
دلیلــم بـرای اثبــات مــورد مذکــور ایــن اســت کــه ســود و رسمایــه هیچــگاه در امــر توســعهی جامعــه همچــون یــک هــدف نبــوده و جایگاهــی
نیافتهانــد .میتــوان بــه جامع ـهای غنــی و مرفــه اندیشــید .درهــای اخــاق و سیاســت ،بــر روی ایــن امــر گشــوده هســتند .لیکــن وقتــی
جامعــه در میــان نیازمنــدی و بیــکاری دســت و پــا زده و بــر خــود بپیچــد ،بحثمنــودن از ثــروت و رسمایـه ،جــرم اســت و مــوردی اســت کــه بــا
قتلعــام اجتامعــی ارتبــاط مییابــد .بــه ســبب تکیـهی متــدن بــر انحصــار رسمایــه ،میتــوان آن را بهصــورت خــود کالف مســائل تعریــف منــود.
ایــن اندیشـهی ُرزا لوکزامبــورگ کــه انباشــت رسمایــه مســتلزم وجــود جامعـهی غیرکاپیتالیســتی اســت ،نزدیــک بــه حقیقتــی بســیار مهم اســت.
اگــر میتوانســت اندکــی دیگــر پیــش بــرود ،میتوانســت ببینــد کــه مــورد مذکــور تنهــا مســتلزم وجــود جامعـهی غیرکاپیتالیســتی نیســت ،بلکه
بــا غصــب ارزشهــای جامعــه و مکیــدن خــون آن همچــون کنــه باد کــرده ،همچنیــن با نوشــاندن قطــرهای از این خون بــه کارگران ،آنهــا را نیز
بــه حالــت رشیــک جــرم درآورده اســت .بــه رصاحــت تأکیــد میمنایــم کــه منکــر تــاش کارگــر نیســتم .امــا تشــکیل رسمایــه را تنهــا بــه مقــداری
بســیار جزئــی میتــوان بــه کار و زحمــت کارگــر مرتبــط دانســت و حتــی اگــر بهگونـهای فلســفیـ تاریخـیـ اجتامعـی بیاندیشــیم ،ایــن مقــدار
جزئــی نیــز معنایــش را از دســت خواهــد داد .بــه ســبب مســائل اکولوژیــک ،تدریجــا آشــکار میشــود کــه اندوسرتیالیســم ،ابـزار چپاولــی اســت
کــه بــا اســتفاده از جامعــه و امکانــات محیطزیســت صــورت میگیــرد .کدامیــن انســان شــعورمند و صاحــب معرفــت میتوانــد انــکار منایــد
کــه امــروزه کارفرمایــان و کارگـران متخصــص بــه موقعیــت ممتازتریــن قــر جامعــه رســیدهاند و در مقابــل ایــن ،بیــکاری اســت کــه بهمنآســا
رشــد میمنایــد؟ طبقــات پیرشفتـهی صنعتــی ،اقشــار تجــاری و مالــی انحصارگــر ،یعنــی انحصارهــای رسمایــه با پــروژهی «رشاکت چند ســهامی»
تــا حــد ممکــن مفهــوم کارگــر را معنازُدایــی منودهانــد .مهــم اســت ببینیــم کــه رفتهرفتــه کارگــر را بــه نقــش تســمهای تقلیــل میدهنــد کــه
انحصــار رسمایــه را بــه جامعــه پیونــد میدهــد .هامنگونــه کــه سوسیالیســم رئــال بهمنزلـهی کاپیتالیســم دولتــی بهصــورت سیســتمی متکــی
بــر «کارگــر امتیــازی» درآمــد ،کاپیتالیســم خصوصــیِ ســنتی نیــز دارای کارگرهــای امتیــازی مشــابهی اســت .اینهــا همیشــه در درون جامعــه
در یکجــا گــرد آمدهانــد .جامعـهای کــه باقــی میمانــد ،جامعـهی غیرکاپیتالیســتی اســت کــه بــه ذهــن ُرزا لوکزامبــورگ خطــور منــوده اســت.
اگــر توجــه شــود ،در اینجــا تفــاوت میــان [جامع ـهی] کاپیتالیســتی و غیرکاپیتالیســتی تعریــف میگــردد .از منظــر ُرزا ،هــر دو ا َشــکالی از
جامعــه هســتند .مــن بهگونــهای متفاوتتــر ،کاپیتالیســم را نــه بهعنــوان شــکلی از جامعــه بلکــه بهمنزلــهی شــبکه و ســازمان وســیعی
ارزیابــی میمنایــم کــه بــر روی بدنــهی جامعــه تأســیس گشــته ،ارزش افزونــه را میربایــد ،اقتصــاد را از بیــن بــرده ،منجــر بــه پیدایــش
بیــکاری گردیــده ،بــا دولــتـ قــدرت درآمیختــه و عجیــن گشــته و ابزارهــای توامننــد هژمونــیِ ایدئولوژیــک آن را بــهکار میبــرد.
در دوران متأخــر ،قــر کارگــر امتیــازی را نیــز بــه ایــن ســازمان افزودهانــد .ســعی دارم مضمــون شــبکهی انحصارگــر را بــار دیگــر
اینگونــه تعریــف منایــم و بســیاری از برداشــتهای اشــتباه را برطــرف ســازم .بهویــژه ناچــارم کاراکــر تلهماننــد اصطــاح «جامعــهی
کاپیتالیســتی» را برمــا گردانــم .اعطــای صفتــی اینچنینــی بــه انحصــار کاپیتالیســتی ،لطفــی بیــش از حــد محســوب میگــردد .رسمایــه
میتوانــد اقــدام بــه تشــکیل شــبکهی ســازمانیمنایــد .بســیار نیــک قابــل درک اســت کــه مافیــا نیــز بهرتیــن شــبکهی رسمایــه اســت.
تنهــا دلیــل عــدم اطــاق عنــوان مافیــا بــر شــبکهی رسمایــه ،روابطــش بــا نیــروی هژمونیــک و قــدرت رســمی موجــود در جامعــه
میباشــد .وگرنــه بهصــورت شــبکهای باقــی میمانــد کــه حتــی بــه انــدازهی مافیــا نیــز مقــررات و هنجارهــای اتیــک نــدارد.
همچنیــن بایــد بــا تأکیــد بگویــم کــه صنعتگــر متوســط ،تاجــر و زارع را کاپیتالیســت بــه شــار منـیآورم .اینهــا اقشــاری اجتامعیانــد کــه
اگرچــه از جوانــب بســیاری توســط رسمایــه در منگنــه قـرار داده شــوند نیــز بــه نســبت فـراوان جهــت رفــع نیازهای راســتین اقتصادی ســعی در
اقــدام بــه تولیــد دارنــد .همچنیــن ُخــرده دادوســتدهای اجنــاس کــه در بــازار صــورت میگیرنــد و تولیــد ایــن کاالهــا در کارگاههــای کوچــک را
نیــز کاپیتالیســتی منیشــارم .پیشـهوران گوناگــون نیــز کاپیتالیســت محســوب منیگردنــد .متامــی کارگـران بهغیــر از قــر امتیــازی ،همچنیــن
روســتاییان ،دانشآمــوزان و دانشــجویان ،کارمنــدان ،صنعتــکاران ،کــودکان و زنــان ،ســتون فقـرات جامعــه را تشــکیل میدهنــد .ســعی میکنــم
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ایــن تعریــف را بهمثابـهی تعریــف جامعـهی غیرکاپیتالیســتی توســعه دهــم .یعنــی مقصــودم از جامعـهی غیرکاپیتالیســتی ،جامعـهای نیســت
کــه مارکسیسـتها بــا اصطالحــات فئــودال ،تیــپ آســیایی و نیمهفئــودال از آن یــاد میکننــد .متقاعــد گشــتهام کــه ایــن اصطالحــات و مفاهیم،
ســبب درک واقعیــت نگشــته ،بلکــه هرچــه بیشــر بــر آن پــرده میافکننــد .همچنانکــه ایــن تحلیــل را نهتنهــا جهــت شــبکههایی کــه پــس از
قــرن شــانزدهم در اروپــا مرکزیــت یافتنــد بلکــه در گســرهی متامــی شــبکههای رسمایـهای (انحصارهای تجــاری ،سیاســی ،نظامــی ،ایدئولوژیک،
زراعــی و صنعتــی) کــه در طــول تاریــخ ارزش افزونــه را غصــب منودهانــد ،انجــام میدهــم .آشــکار اســت کــه جهــت مشــاهدهی مصداقیابــی
ایــن تحلیــل در زمینــهی رسمایــهی فاینانــس گلوبــا ِل امــروزی ـ آنهــم بهشــکلی جالبتوجــهـ نیــاز بــه پژوهــش چندانــی وجــود نــدارد.
دیــدن خصلــت رسمایهســتیز طبیعــت اجتامعــی ،دارای اهمیتــی کلیــدی اســت .جامعــه در ســیر هــزاران ســالهی خویــش
متوجــه بــوده اســت کــه انباشــت رسمایــه ،تباهکننــده و دارای فرســودهکنندهترین تأثیــر میباشــد .بهعنــوان منونــه ،تقریبــا
هیــچ دینــی وجــود نــدارد کــه نزولخــواری را همچــون یکــی از مؤثرتریــن روشهــای انباشــت رسمایــه ،محکــوم ننمــوده باشــد.
اظهارنظــری دال بــر اینکــه امــروزه رسمایــه جهــت آفریــدن کارگــر ارزان و مســامحهپذیر ،بیــکاریای را پدیــد آوردهکــه بهمنآســا رشــد
میمنایــد ،یــک ارزیابــی ناقــص خواهــد بــود .اگرچــه ایــن یــک وجــه واقعیــت اســت امــا دلیــل اصلــیاش ایــن اســت کــه رسمایــه،
جامعــه را بــه فعالیتهــای ســودجویانه وابســته میکنــد .فعالیــت در راه ســودـ رسمایــه قطعــا منطبــق بــا نیازهــای بنیادیــن جامعــه
نیســت .اگــر یــک رونــد تولیــدی بــا هــدف ســیرمنودن جامعــه ســودآور نباشــد ،نابــودی جامعــه بــه ســبب گرســنگی و فقــر ـ همچنانکــه
امــروزه میلیونهــا انســان در ایــن وضعیــت بــهرس میبرنــدـ بــرای صاحبــان رسمایــه هیــچ اهمیتــی نــدارد .مثــا اگــر مقــدار اندکــی از
رسمایــهی موجــود ،در حــوزهی زراعــت رسمایهگــذاری شــود ،معضــل گرســنگی بــه هیــچ وجــه باقــی منیمانــد و وجــود نخواهــد
داشــت .امــا دقیقــا برعکــس ،رسمایــه همیشــه پایههــای کشــاورزی را سســت منــوده و تخریــب میگردانــد .دلیلــش ایــن اســت
کــه در کشــاورزی نســبت ســود یــا اصــا وجــود نــدارد یــا میــزان آن بســیار نــازل اســت .در جایــی کــه از پــول مقادیــر هنگفتــی پــول
بــه دســت میآیــد ،هیــچ رسمایــهداری بــه فکــر کشــاورزی نخواهــد بــود .در کاراکــر رسمایــه ،بــه هیــچ وجــه جایــی بــرای ایــن نــوع
اندیشــه وجــود نــدارد .قبــا دولــت در مقــام انحصــار ،بــه تولیدکننــدگان محصــوالت کشــاورزی کمــک بســیاری میمنــود .امــا مابــهازای
آن را نیــز بهصــورت محصــول یــا پــولـ مالیــات پــس میگرفــت .بازارهــای رسمایــهی امروزیــن ،چنیــن فعالیتهــای دولتــیای را نیــز
بیمعنــا ســاختهاند .بــه همیــن جهــت ،آن دولتهایــی کــه بخواهنــد بــه کشــاورزی کمــک مناینــد ،از ورشکســتگی نجــات نخواهنــد یافــت.
پیداســت کــه بیکارگذاشــن و محروموانهــادن تدریجــی بدنــهی اصلــی جامعــه توســط رسمایــه ،سیاســتی روزانــه و
موقــت نبــوده بلکــه بــه دلیــل خصیصــهی ســاختارین آن اســت .از طریــق یــک مشــاهدهی معمولــی و بــدون اقــدام بــه
پژوهــش هــم قابــل درک اســت کــه اگــر کارگــران بــه کار و فعالیــت بســیار ارزان رضــا دهنــد نیــز قــادر بــه برطرفســازی
بیــکاری موجــود در جامعــه نخواهنــد بــود .بــاری دیگــر میگویــم کــه بایــد نیــک دانســت بــدون از میــان برداشــته شــدن
سیاســتها و نظــامِ ســودآوری کــه بــر روی ارزش افزونــه برقرارنــد ،جامعــه قــادر بــه رهایــی از بیــکاری و فقــر نخواهــد بــود.
وگرنــه چ ـرا در دش ـتهای مزوپوتامیــا کــه در طــول تاریــخ جوامــع بســیاری را ســیر کــرده و پانــزده ه ـزار ســال ب ـرای جامع ـهی نئولیتیــک
مــادری منــوده اســت ،بیــکاری ،گرســنگی و فقــر بــه وفــور وجــود دارد؟ اگــر یــک پروس ـهی تولیــدی کــه در راســتای ســود هدفمنــد نباشــد
در ایــن دشــتها برنامهریــزی شــود ،بــه راحتــی میتوانــد طبــق معیارهــای امروزیــن بیســت و پنــج میلیــون انســان را بــه راحتــی
تغذیــه منایــد و افــزون بــر آن نیــز باقــی مبانــد؛ تنهــا نیــاز ایــن دشــتها و ســاکنانش ایــن اســت کــه نظــام رسمایــهای کــه اشــتغالزا
نیســت و تنهــا دلیــل بــروز بیــکاری ،گرســنگی و فقــر (تفاوتــی نــدارد بــه دســت دولــت انجــام میگیــرد یــا توســط حــوزهی خصوصــی)
اســت ،دســت از یقهشــان بــردارد! تنهــا چیــز مــورد نیــاز رســیدن دســت رنج ـران حقیقــی بــه خــاک و م ـزارع؛ تحقــق انقــاب ذهنیتــی
اجتامعــی کــه فرصــت ایــن امــر را فراهــم آورد؛ رســیدن مجــدد اخــاق و سیاســت اجتامعــی بهمثابــهی بافتهــا و ارگانهــای بنیادیــن
بــه کارکــردش؛ بنابرایــن در پــی گرفــن وظایــف خویــش توســط سیاســت دموکراتیــک بــا متامــی وجــود و از طریــق اذهانــی راســتین.
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رهنمود کژار

در ســدهی حــارض ،بــا توجــه بــه کائوســی کــه امــروزه
سیســتم کاپیتالیســم در آن گرفتــار آمــده اســت،
در حــد جهانــی بــا بحرانهــای جــدی روبــهرو
هســتیم .در چنیــن عــری کــه انســان بــه گــرگ
انســان تبدیــل شــده اســت و بــا توجــه بــه واقعیــت
سیســتم جنگهــا ،قتلعــام زنــان ،مســائل نفــوس،
معضــات اکونومــی و اکولــوژی ،گرســنگی ،ب ـیکاری،
بیامری(پاندمــی) ،خودکشـیها و غیــره ،بــه مشــکالت
جــدی تبدیــل شــدهاند و برایــن اســاس نیــز نیــاز بــه
راهحلــی رضوری و بــدون وقفــه دارنــد .در آخــر
نیــز پاندمــی کوویــد  19کــه متــام دنیــا را دربرگرفــت،
نــه تنهــا در بســیاری ابعــاد جوامــع و زندگــی را
فلــج منــود ،در 8عیــن حــال دولتهــا و سیســتم
اقتصــادی آنــان را در حــد چشــمگیری تاثیــر منــود.

در ســدهی حــارض ،بــا توجــه بــه کائوســی کــه امــروزه سیســتم کاپیتالیســم در آن گرفتــار آمــده اســت ،در حــد جهانــی بــا بحرانهــای جــدی
روبـهرو هســتیم .در چنیــن عــری کــه انســان بــه گــرگ انســان تبدیــل شــده اســت و بــا توجــه بــه واقعیــت سیســتم جنگهــا ،قتلعــام زنــان،
مســائل نفــوس ،معضــات اکونومــی و اکولــوژی ،گرســنگی ،ب ـیکاری ،بیامری(پاندمــی) ،خودکش ـیها و غیــره ،بــه مشــکالت جــدی تبدیــل
شــدهاند و برایــن اســاس نیــز نیــاز بــه راهحلــی رضوری و بــدون وقفــه دارنــد .در آخــر نیــز پاندمــی کوویــد  19کــه متــام دنیــا را دربرگرفــت ،نــه
تنهــا در بســیاری ابعــاد جوامــع و زندگــی را فلــج منــود ،در عیــن حــال دولتهــا و سیســتم اقتصــادی آنــان را در حــد چشــمگیری تاثیــر منــود.
بــه جــای اشــاره بــه تــک تــک ایــن معضــات اجتامعــی ،مشــکالت اقتصــادی کــه جامعــهی کــورد و بخصــوص زنــان کــورد را در
ســطح قابــل توجهــی تحــت تاثیــر قــرار داده و محتــاج حــل و آلرتناتیــو میباشــد ،در نظــر مــا قابــل اهمیــت اســت .اقتصــاد
چیســت؟ از ســوی دیگــر ،رسچشــمهی چنیــن معضــات اقتصــادی امــروز چیســت؟ همچنیــن چگونــه میتــوان جوابگــوی چنیــن
مشــکالتی بــود و چگونــه میتــوان اقتصــاد آلرتناتیــو را بــه وجــود آورد؟ چنیــن ســئواالتی در ایــن موقعیــت بســیار مهــم میباشــند.
ریشــهی لغــوی اکونومــی از کلــات یونانــی “ ”oikosو“”nomosکــه بــه معنــای معیــار ،قاعــده ،قانــون و مقــررات میباشــد
رسچشــمه میگیــرد .از بُعــد اتیمولوژی(ریشــه شناســی کلمــه) اکونومــی یــا اکونومــوس بــه معنــای یاســا و قانوننامــهی محــل
زندگــی اســت .در ایــن بــاره رهــر آپــو میگوید»:اکونومــوس بــه معنــای قانــون خانــه ،فعالیتهایــی کــه زنــان انجــام میدهنــد و
کارهــای مربــوط بــه زنــان میباشــد» .نومــوس کــه بــه معنــای قانــون میباشــد از کلمــهی نومیــوس  nomeusبــه معنــای چوپــان
میباشــد نیــز نشــات گرفتــه اســت .بــا تحقیــق در بــارهی ریشــهی اتیمولوژیــک کلمــهی یونانــی  Oiko-nomosو اکونومــی
در زبانهــای دیگــر نیــز ،خواهیــم دیــد کــه ریشــهی آن بــه صاحبــان اساســی اکونومــی بــاز خواهــد گشــت .اینهــا زنــان ،کشــاورزان،
چوپانــان ،صنعتــکاران میباشــند .بنــا بــه تحقیقــات ژنئولــوژی کلــات مرتبــط بــا اکونومــی در زبــان کــوردی ،همــه ریشــهای مونــث
دارنــد .چنیــن اســنادی بدیــن معناســت کــه در گذشــتههای دور ،زن در فعالیتهــای اکونومیــک نقــش پیشــاهنگ داشــته اســت.
بــا توجــه بــه اســناد یافــت شــده زنــان در جامعـهی طبیعــی کــه نــود درصــد از تاریــخ زندگــی اجتامعــی انســان را تشــکیل میدهــد ،نقشــی
پویــا و شــاخص داشــتهاند .ایــن نقــش خویــش را در اکونومــی نیــز ایفــا منــوده اســت .آنچــه کــه هــر موجــود بـرای ادامـهی زندگــی خویــش
از طبیعــت بــه دســت آورده و بــه کار میگیــرد در زمــرهی فعالیتهــای اکونومــی قــرار میگیرنــد ،بــه همیــن دلیــل قدمــت اکونومــی
برابــر اســت بــا قدمــت پیدایــش حیــات .بــه همیــن دلیــل ارزشــی کــه بــه زنــان بــه عنــوان الهــه در عــر نئولتیــک داده شدهاســت ،بــر
اســاس آفرینندگــی و ابتــکاری اســت کــه زن در ایــن برهــه بــه عمــل رســانیده اســت .اکونومــی از ابتــدا نیــز فعالیتــی اجتامعــی بــوده اســت
کــه زنــان در آن نقــش پیشــاهنگ را داشــتهاند .زن در تولــد نــوزاد ،رسپرســتی و بــزرگ کــردن وی را بــر عهــده دارد بــه همیــن دلیــل نیــز از
بــرآورده کــردن مایحتــاج کــودک مســئول اســت ،اینگونــه اســت کــه اکونومــی بـرای زن امــری حیاتــی اســت .در ایــن برهــه نیــز کشــاورزی،
دامــداری ،ســاخت وســایل و آالت ،ظــروف ،رسپنــاه ،صنعــت ،پوشــاک همــه بــه دســت زن خلــق میشــوند .بــر ایــن اســاس قابــل درک
اســت کــه بیشــر آنچــه جهــت زندگــی اجتامعــی الزم اســت ،بــه دســت زنــان ســاخته میشــود .همچنیــن آنچــه کــه در اســطورهها دربــارهی
انکــی و اینانــا و کشــمکش میــان آنان(بــر رس  104قانــون زندگــی) چنیــن واقعیــت را آشــکار میســازد .آنگونــه کــه رهــر آپــو نیــز اشــاره
میکند«:اگــر زن اکونومــی را نفهمــد چــه کســی خواهــد فهمیــد! اکونومــی برابــر اســت بــا زن و زن برابــر اســت بــا رسچشــمهی زندگــی».
در ایــن مرحلــهای ارزشهایــی کــه از ســوی جامعــه خلــق میشــود نــه تنهــا بــه فــرد بلکــه بــه متــام جامعــه خدمــت میکنــد .تولیــد
اضافــی صــورت منیگیــرد بلکــه تنهــا بقــدر مایحتــاج خویــش تولیــد میکننــد .بــه مالکیــت و انبــار کــردن بــا دیــدهی نیــک نگریســته
منیشــود .آن کــه ایــن قوانیــن اجتامعــی را رعایــت منیکنــد یــا از جامعــه تــرد شــده و یــا بــه شــیوههای متفــاوت مجــازات میشــود.
فرهنــگ اهــدا کــردن اســاس اســت .جامعــه بــه شــیوهای اکولوژیــک بــه طبیعــت مینگــرد ،یعنــی خــود را پــارهای از آن میبینــد و بــا آن در
ارتباطــی هامهنــگ میباشــد .میتــوان گفــت کــه در چنیــن مرحل ـهای همــکاری و تقســیم کاری طبیعــی میــان زن و مــرد موجــود اســت.
امــا ایــن عــر درپــی اتفــاق سـهگانهی «راهــب +شــمن +فرمانــدهی نظامــی» پایــان مییابــد .در مرحلـهی بعــد ایــن اتفــاق سـهگانه بــا بــه
کار آوردن وســایل ایدئولوژیــک و ابـزار فشــار ،تولیــد اضافــی و ارزش افزونــه را بــه انحصار خویش درآورده و ســازهای از طبقـهای الیت(دولت)
ایجــاد میمنایــد .بــه جــای سیســتمی طبیعــی ،برابــری طلــب و بــا همیــاری ،سیســتمی کــه بــر پایـهی خشــونت ،تــرف ،ملکیــت بنــا نهــاده
شــده  ،رسبرافراشــت .احســاس مالکیــت پــا بــه عرص ـهی وجــود گذاشــت .هــر چیــز و هرکــس ملــک مــرد گردیــد و بــا آنــان چــه بخواهنــد
میتواننــد انجــام دهنــد .در ایــن سیســتم آلرتناتیــو نویــن نخســتین قربانــی زن کــه خطرنــاک شــناخته شــده میباشــد .ایــن مرحلــه کــه بــا
بــرده شــدن زن آغــاز شــد در متــام جامعــه گســرش یافــت .زن تــرد شــده و متــام ارزشهایــی را کــه بــا هـزاران زحمــت خلــق کــرده اســت از
ســوی مــرد غصــب شــده و بــه طــور کلــی از عرصـهی اکونومــی بــه بیــرون افکنــده میشــود .از آن پــس مرحلـهای نویــن آغــاز میشــود .ایــن
مرحلــه تــا بــه امــروز نیــز ادامــه یافتــه اســت .از آن موقــع کــه زن از عرصـهی اکونومــی بیــرون رانــده شــده اســت ،اکونومــی از درونمایـهی
خویــش دور افتــاده و حتــی هویــت خــود را از کــف داده اســت .یعنــی میتــوان گفــت کــه اکونومــی از اکونومــی بــودن بــه دور افتــاده اســت.
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میتــوان گفــت کــه امــروزه نــه تنهــا در درون واقعیــت کوردســتان بلکــه در متــام دنیــا نسلکشــی اکونومــی ادامــه دارد .بــه
مــرور زمــان دامــداری و کشــاورزی بــه کاری بــدون ســود و پرمــرف تبدیــل شــده ،منابــع نفتــی و مــواد زیرزمینــی چپــاول
شــده ،اندوســریالیزم روزبــهروز بیشــر بــا هــدف کار و رسمایــه گســرش یافتــه ،جنگلهــا نابــود گردانیــده شــده ،گســرش ســد و
برقآبی(هیــدرو الکرتیســیته) ،بــیکار منــودن انســانها ،اینهــا برخــی از منونههــای نسلکشــی اکونومــی در کوردســتان میباشــند.
بــرای منونــه در روژهــات کوردســتان بــه دلیــل فشــارهای مــداوم از ســوی هژمونگرایــان ،در عرصــهی اقتصــادی جامعــه در موقعیــت
بســیار دشــواری ق ـرار دارد .هــم در عرص ـهی کشــاورزی و هــم در دامــداری فعالیتــی خــارج از حوض ـهی تحکــم دولــت ممکــن منیباشــد.
منابــع موجــود در منطقــه چپــاول شــده و بــه مناطــق دیگــر انقــال داده میشــود .بــا ایجــاد ســدها مانــع دسرتســی بــه آب میشــوند.
اســتفاده از مــواد مخــدر در مناطــق کوردنشــین گســرش داده میشــود .بــا بــه کار گرفــن سیاســتهای تحمیــل گرســنگی خلــق
را مجبــور بــه کــوچ منــودن بــه مرتوپلهــا و تــرک محــل ســکونت خویــش میکننــد .بــر ایــن اســاس نیــز مناطــق کوردنشــین خالــی از
ســکونت میشــوند .از ســویی نیــز کوردهــا منیتواننــد بــرای خــود زمینــهی کاری خلــق کننــد .همچنیــن از راه سیســتم بســیج بــرآن
اســت تــا جاسوســی ،مــزدوری و قاچــاق را در رشق کوردســتان گســرش دهــد .دولــت ایــران بــه طــور عمــدی و برنامهریــزی شــده در
عرصــهی اکونومــی جنگــی ویــژە بــه راه انداختــه اســت .همچنیــن بــر آن اســت تــا بــا گرســنه نــگاه داشــن خلقــان را تســلیم بگیــرد.
با توجه به چنین واقعیتی خلق کورد چگونه میتواند جوابگوی چنین نسلکشی باشد که امروزه با آن مواجه است .چنین سواالتی مهم و
طبق رشایط حال میباشد.
قبــل بــه وجــود آمــدن جنبــش آزادیــان ،کســانی بودهانــد کــه مســائل مربــوط بــه اکونومــی در رسارس جهــان را دیــده و ســعی در حــل آنــان
منودهانــد .از منونههــای کهــن چنیــن اشــخاص و جنبشهایــی میتــوان بــه مزدکیــان ،اخوانالصفــا ،قرمتیــان و خــوارج میباشــند .در چنیــن
اعصــاری بســیاری تفک ـرات بــر پای ـهی زندگــی مشــرک و مالکیــت بنــا نهــاده شــد .تئوریســینهایی ماننــد میخائیــل باکونیــن ،اوِن ،فور ِیــر،
برود ُهــن ،پــر کروپوتکیــن ،مــورای بوکچیــن نیــز تئوریهــای ارزشــمندی ارائــه دادهانــد .در چهارســوی جهــان بســیاری کومــون و کوپراتیــو
برپای ـهی تئوریهــای آنــان تشــکیل داده میشــود .از ســال  1920بــه بعــد کلخــوز و سوخوزهای(سیســتمهای کشــاورزی اش ـراکی) شــوروی
تشــکیل شــدند .همچنیــن کیبوتصهایــی در ارسائیــل نیــز برســاخته شــدند .کیبوتصهــا نیــز محــل زندگــی و ســکونت صدهــا خانــواده بــوده
کــه دارای سیســتمی اشـراکی اســت .زندگــی مشــرک بــوده و برپایـهی همــکاری ،همیــاری و برابــری میباشــد .در باســک نیــز حرکــت کوپراتیو
موندراگــون بــه وجــود آمــد کــه میتــوان گفــت در پیرشفتهتریــن ســطح سیســتم کومون-کوپراتیــو در رسارس جهــان به شــار مـیرود .همچنین
زاپاتیسـتهای مکزیــک و کومونهــای ونزوئــا کــه در آن سیســتم خودمدیریتــی حاکــم اســت نیز منونهای از سیســتمهای اشـراکی میباشــند.
بــا توجــه بــه تجربــه و آزمــون چنیــن جنبشهایــی چارهیابــی مســائل اجتامعــی خلــق کــورد و رســاندن کوردســتان بــه آزادی
مهمتریــن هدفهاســت .الزم اســت از ســویی اشــغال دولــت را از میــان برداشــته و از ســویی دیگــر نیــز بــا بنــا نهــادن سیســتم دفــاع
ذاتــی سیســتم اکونومــی از نــو انشــا شــود .بــه همیــن منظــور نیــز بایــد قبــل از هــر چیــز اکونومــی بــاری دیگــر بــه دســت ســوبژە
و خالقــان حقیقــی آن ســپرده شــود .زن کــه از عرصــهی اکونومــی رانــده شــده اســت ،بــاری دیگــر بایــد بــه عنــوان نیــروی بنیادیــن
اکونومــی در ایــن عرصــه آکتیــو شــده و نیــروی کومینــال را آشــکار ســاخته و از نــو برســازد .بــه دلیــل اینکــه ابعــاد اکونومــی و
اندوســری در مدرنیتــهی دموکراتیــک بــر پایــهی اکولــوژی میباشــد ،بایــد راه و روشــی کــه بــه کار گرفتــه میشــود نیــز بنیــادی
اکولوژیــک داشــته باشــد .عشــق ورزیــدن ،احــرام و ارزش دادن بــه طبیعــت رفتــاری اکولوژیــک میباشــد .بــه ایــن شــیوه نیــز زیــان
نرســاندن بــه ســامت طبیعــت انســان و جامعــه معیــاری بنیادیــن اســت .در عیــن حــال نیــز بایــد در برابــر غــارت و چپــاول منابــع
زیــر زمینــی و روزمینــی از ســوی دولت-ملــت و نیروهــای انحصارگــر رسمایــه کــه طبیعــت پیشــکش میکنــد نیــز مبــارزه منــود.
جــدای از ایــن موضــوع نیــز در برســاخت ملــت دموکراتیــک سیســتم کومــون امــری بنیادیــن اســت .کومــون از کلمــهی کــوردی kom
بــه معنــای جمــع نشــات گرفتــه و ســازهای حیاتــی اســت کــه زیربنــای زندگــی جامعــه برپایــهی همیــاری ،همــکاری ،همبســتگی،
مشــورت ،برابــری و آزادی در متــام عرصههــای اجتــاع میباشــد .گســرهای از ذهنیــت و دنیــای معنــوی مشــرک یــک جامعــه
اســت .در کومــون کــودک ،انســان ســاملند ،زن ،مــرد ،جــوان همــه میتواننــد در آن نقــش داشــته باشــند و جهــت فعالیتــی ســامل
احســاس مســئولیت و رشکــت منــودن در فعالیــات امــری رضوری اســت .در میــان نیازهــای فــرد و نیازهــای مشــرک-جمعی تــوازن
ایجــاد میشــود .کمــون نســبت بــه درون و خــارج از کمــون نیــز مســاوات طلــب ،دموکراتیــک ،بــا همیــاری ،اخالقــی و پولتیــک بــوده
بــه همیــن دلیــل اســت کــه ایــن خصوصیــات بایــد در متــام اشــخاص اعضــای کمــون بــه خصوصیتــی شــاخص بــدل شــود .الزم اســت
کومــون اکونومــی کومینــال را اســاس قــرار دهــد .کومــون انجــام متــام فعالیتهــای اکونومــی خــارج و درون خــود را در چارچــوب
ِ
اســاس کار قــرار میدهــد .اکونومــی کومونــال بــر پایــهی پارادایــم دموکراتیک-اکولوژیــک-آزادی زن میباشــد.
دموکراتیک-کومونــال
در اکونومــی کومونــال ،کومونهــای بــر اســاس نیازهــای خویــش بــه تهیــهی مایحتــاج میپردازنــد بــه همیــن دلیــل از تولیــد اضافــی
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و انبــار دوری میگزیننــد .تولیــد و فعالیتهــای مشــرک در اولویــت قــرار داشــته و دســرنج انســانها ارزشــمند دیــده میشــود.
چنیــن دســرنجی بــه قــدری کــه در خدمــت جامعــه ق ـرار گیــرد و اکولوژیــک باشــد بــه هامنقــدر نیــز ارزشــمند شــمرده خواهــد بــود.
بــا ایجــاد زمین ـهی کار بخصــوص در عرص ـهی کشــاورزی و زمینههــای اکولوژیــک ســعی در از میــان برداشــن ب ـیکاری شــده و تــاش بــر
ازدیــاد منابــع اکونومیــک صــورت میگیــرد .در ایــن بــاره نیــز رهــر آپــو میگویــد :در بــارهی عرصــهی اکونومــی بایــد از اکونومــی کــه
بــر پای ـهی کاالوارگــی و کار بنــا نهــاده شــده بــه اکونومــی کــه بــر اســاس نــرخ مــرف و همیــاری بنــا نهــاده شــده اســت گــذار منــود.
از ســوی دیگــر هرچقــدر مــا امــروزه شــیوهی بــه کارگرفــن تکنولــوژی از ســوی کاپیتالیســم را مــورد انتقــاد ق ـرار بدهیــم نیــز ،کومینــال
اکونومــی بنــا بــه نیازهــای خویــش و ب ـرای رفــع ایــن نیازهــا تکنولــوژی را بــه کار خواهــد گرفــت .فقــط از لطمــه زدن بــر ابتــکار عمــل
انســانها و تعمیــق فردگرایــی از ســوی تکنولــوژی نیــز جلوگیــری خواهــد کــرد .همچنیــن تولیــد اندوسرتالیســتی امــروزی را نیــز مــورد انتقــاد
ق ـرار داده و تــاش در تغییــر آن خواهــد داشــت .همچنیــن بــر تخریــب ننمــودن و جلوگیــری از مرصفگرایــی طبیعــت تاکیــد م ـیورزد.
جــدای از ایــن نیــز در اکونومــی دموکراتیــک و کومونــال بــه کارگیــری منابــع ذاتــی بنیــاد قــرار داده میشــود .هــدف اساســی
آن خودکفایــی میباشــد فقــط همیــاری و اشــراک را نیــز اهــال منیکنــد .جهــت برســاخت عرصــهی اکونومــی قبــل از هرچیــز بایــد
زمینــهی ذهنیتــی آن آمــاده گــردد .یعنــی بایــد چنیــن تغییــری را بــاور منــود .بــدون قناعــت و ایــان آوردن بــه آن سیســتمی را کــه
تــاش در برســاخت آن میمناییــم پایههایــی محکــم نخواهــد داشــت و موجودیــت آن مــدت زیــادی طــول نخواهــد کشــید .زمانــی
کــه از لحــاظ ذهنیتــی مــورد قبــول واقــع شــده باشــد ،پراکتیــک و عملــی منــودن آن نیــز بــر ایــن اســاس انجــام خواهــد گرفــت.
تغییــر ذهنیــت نیــز بــه وجــود آکادمیهــا نیــاز دارد .چنیــن آکادمیهایــی در میــان جامعــه بــه شــکلگیری ذهنیــت کومــون دموکراتیــک
یــاری خواهنــد رســاند .آکادمــی هــم خــود در درک و تحلیــل عرصــهی اکونومــی تحقیــق خواهــد منــود و هــم متــام اقشــار جامعــه را
در ایــن مــورد آمــوزش خواهــد داد .بــه دلیــل اطــاع چنیــن آکادمیهایــی از اینکــه متــدن دولتگــرا خــود منبــع مشــکالت اکونومیــک
میباشــد ،خــارج از متــدن مرکزگــرا بــه دنبــال راهحــل خواهــد گشــت .از تاریــخ ،جامعــه و تجربیــات فراخواهــد گرفــت .تنــوع و
ابتــکار در متــد را اســاس کار قــرار خواهــد داد .بــه همیــن دلیــل نیــز بنــا بــه نیــاز ســازه و موسســههای متفــاوت بنــا خواهــد منــود.
مــدل اکونومــی کومونــال کوپراتیــو اســت .کلم ـهی کوپراتیــو ،در التینــی بــه معنــای همیــاری و اش ـراک آمــده و از کلم ـهی “”cooperatio
نشــات میگیــرد .کوپراتیــو سیســتمی اکونومیــک اســت .کوپراتیــو ،دارای مکانیزمــی دموکراتیــک و خودمدیریتــی ذاتــی اســت .بــر پای ـهی
زندگــی اشـراکی اســت .بــرآورده کــردن نیازهــای بنیادیــن جامعــه را اســاس کار خویــش قـرار میدهــد .در کوپراتیوهــا فعالیتهــا کولکتیــو بــوده
و تولیــد مشــرک دارای اهمیــت میباشــد و تاثیرگذارتریــن فعالیــت اکونومــی هــم کشــاورزی و دامــداری میباشــد .متــام اعضــای کوپراتیــو
در سیســتم تصمیمگیــری بــه شــیوهای یکســان دخالــت دارنــد ،پولتیــکا بناســازی شــده و مکانیــزم مدیریــت ذاتــی آکتیــو گردانیــده میشــود.
در اکونومــی کومینــال ،کومــون و کوپراتیوهــا در مــورد فعالیتهــای اکونومیــک خــود تصمیــم گرفتــه و عملــی میکننــد .از ســویی نیــز
ب ـرای بــه انجــام رســانیدن پروژەهــای بازگشــت بــه روســتا بــا سیاس ـتهای کوچانــدن و تبعیــد مقابلــه میشــود .بــر ایــن چارچــوب نیــز
سیاســتهایی مشــخص میکننــد .در بازفعــال منــودن زمینههــای کشــاورزی و دامپــروری پیشــاهنگی منــوده و بــاری دیگــر ســعی در
ســازماندهی منــودن عرصهکشــاورزی خواهنــد منــود .در ایــن بــاره نیــز مشــکالت را چارهیابــی میمناینــد .تولیــد اندوســری در عرصــهی
دامــداری نیــز بــر پای ـهی اکولوژیــک و اجتامعــی بــه پیــش بــرده میشــود .از مناطــق جنگلــی و طبیعــت محافظــت منــوده و هوشــیاری را
در جامعــه نیــز گســرش میدهنــد .کاشــت درخــت را افزایــش داده و ســعی در حفاظــت از غنــای زیرزمینــی و روزمینــی خواهنــد داشــت.
در ملــت دموکراتیــک ،خودمدیریتــی اقتصــادی زمینــهی اکونومــی خویــش را خــود برمیســازند .جامعــهی دموکراتیــک ،آزادیطلــب،
کومونــال و برابــری طلــب اســت .بدیــن معنــا در منونــهی روژآوا چنیــن سیســتمی بــه طــور شــاخص قابــل روئیــت میباشــد .از
برســاخت کوپراتیوهــای کشــاورزی گرفتــه تــا کلــی فروشــی ،دامپــروری ،اندوســری و بخصــوص زنــان نیــز در فعالیتهــای بــاز کــردن
مارکــت ،کارگاههــای خیاطــی ،نانــوا ،ســاخت صنایــع دســتی نیــز در ســطح چشــمگری جوابگــوی نیازهــای جامعــه بودهانــد .چنیــن
سیســتمی جهــت روژهــات کوردســتان و برســاخت جامعــهی دموکراتیــک و اکونومــی کومینــال منونــهای قابــل توجــه اســت .مــا نیــز
بــا الگــو قــرار دادن چنیــن منونــهای در جبهــهی خویــش ســازماندهی را گســرش خواهیــم داد و همــه بایــد در اینبــاره گام برداریــم.
دولــت اســتعامرگر ایــران نیــز بــرآن اســت تــا خلقهــا و بخصــوص خلقهــای رشق کوردســتان را بــا گرســنگی رام و تربیــت کننــد.
البتــه در ایــن بــاره هرکــس و اول از همــه زنــان بایــد هوشــیار گردانیــده شــده و آنچــه کــه برعهدهمــان اســت را بایــد انجــام دهیــم.

11

گلرخ حاتمی

نخســتین فعالیتهــای توســعهی بــری کــه حادثــهی رنــج در آن ظهــور یافتــه
اســت ایــن چنیــن بــه وضعیــت ذوب شــدگی برســد ،عمــل رنــج و کار عــادی
گشــته و چگونــه شــده کــه در دل و اذهــان مــا حاکــم شــده اســت؟ تــا زمانــی کــه
جنســیتگرایی اجتامعــی را کــه بیانگــر حاکمیــت مــردان اســت را بــه خوبــی مــورد
تحلیــل ق ـرار ندهیــم ،بــا هــر گامــی کــه رو بــه جلــو برداریــم ،میتــوان کدهــای
نظــام غصــب ،غــارت و دروغهایــی را کــه مــرد تحــت نــام آن هم ـهی ابداعــات
را متعلــق بــه خــود دانســته را رمزگشــایی و بــه مفهــوم حقیقــی نائــل گشــت.
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زمانــی کــه دســرنج زنــان و متامــی ابداعاتــی کــه در اط ـراف آنــان پیرشفــت منــوده را مــورد تحقیــق ق ـرار میدهیــم ،ایــن ســواالت مطــرح
میگــردد :چگونــه شــد حقیقتــی اینگونــه برجســته و ملمــوس ،پنهــان شــده ،هــر چنــد پاســخ متامــی ســواالت در ایــن بــاب ایــن گونــه
دشــوار گشــته ،و انســان حیــران میگــردد کــه چگونــه ایــن مســئله تــا بــه ایــن حــد بغرنــج شــده اســت .از نخســتین فعالیتهــای
توســعهی بــری کــه حادثــهی رنــج در آن ظهــور یافتــه اســت ایــن چنیــن بــه وضعیــت ذوب شــدگی برســد ،عمــل رنــج و کار عــادی
گشــته و چگونــه شــده کــه در دل و اذهــان مــا حاکــم شــده اســت؟ تــا زمانــی کــه جنســیتگرایی اجتامعــی را کــه بیانگــر حاکمیــت
مــردان اســت را بــه خوبــی مــورد تحلیــل ق ـرار ندهیــم ،بــا هــر گامــی کــه رو بــه جلــو برداریــم ،میتــوان کدهــای نظــام غصــب ،غــارت
و دروغهایــی را کــه مــرد تحــت نــام آن هم ـهی ابداعــات را متعلــق بــه خــود دانســته را رمزگشــایی و بــه مفهــوم حقیقــی نائــل گشــت.
رســیدن بــه معنــا در واقــع یافــن هویــت دوبــارهی خود و بــار دیگر آن را خلق کردن و شــامل محتوای شــناخت نیز میباشــد .ایــن یک واقعیت
اســت تــا زمانــی کــه همچــون یــک زن در مــورد ایــن مســائل ســوال نپرســیده و بــر ایــن اســاس پاســخی درخــور نیابیــم و به حــوزهی معنــا وارد
نشــویم ،توانایــی تعریــف صحیــح هویــت واقعــی خــود را نخواهیم یافــت و منیتوان هویت اجتامعی شــدن زنــان را بهعنوان یــک هویت دیگر
ببینیــم و امــکان مقاومــت در برابــر حمــات سیســتم جهانــی امپریالیســم و راههــای یافــن آلرتناتیــو و گریــز از آن نیــز امکانپذیــر نخواهد بود.
با خوانشــی صحیح از تاریخ خود که نیســت انگاشــته شــده و هامنگونه که در گذشــته و امروز و در آینده نیز اگر جایگزینی برای توســعهی
برشیــت و ســلولهای بنیادیــن اجتامعــی شــدن در برابــر سیســتم قدرتمحــور مردســاالری و متامــی محصــوالت آن ،داشــته باشــیم میتوانیــم
بــه تعریــف صحیــح هویــت خــود دســت یابیــم .احیــای ســنت آزادیخــواه کــه حــول اخــاق و فلســفهی زنــان و هویــت آنــان تشــکل یافتــه و
در عیــن حــال از ســنت تحکمگـرای بســیار کهنتــر و ریشـهدار اســت؛ بـرای ترســیم آینــدهای آزاد و آفرینــش هویــت واقعــی اجتامعی بایســتی
خــطمشــی الهگــی معــارص را بــه واقعیــت پیونــد داد و ارزشهایــی کــه طــی هـزاران ســال کســب شــده را بار دیگــر به ســوی خــود بازگردانیم.
بــا نظــری بــر شکســتهای تاریخــی زن و سیســتمهای اقتدارطلــب و هژمونیــک خواهیــم دیــد کــه هویــت واقعــی آن باژگونــه گشــته
و نادیــده انگاشــته شــدهاند و اگــر ســخن بجــا باشــد ب ـرای گــذر از جامع ـهی تحــت ذهنیــت اقتدارگرایــی نیــاز اســت رنــج و تالشهــای
زنــان و ارزشهایــی کــه کســب شــده را بــار دیگــر بــه معنــای واقعــی آنــان رســاند .رویکردهــای جنســیتی مبتنــی بــر « موهایــش بلنــد و
عقلــش کــم اســت!» موجــب بــه حاشــیه رانــده شــدن زنــان از متامــی حوزههــای حیــات گشــته و برایــن اینکــه بتــوان بــار دیگــر بــه متامــی
ارزشهــا و اندوختههایــی حاصــل رنــج زنــان دســت یافــت الزم اســت بــار دیگــر رنــج ،ارزش و اقتصــاد را بهطــور صحیــح تعریــف منــود.
برای اینکه بتوانیم به تئوری جدیدی از رنج ،ارزش و کار دست یافت بایستی متام مفاهیمی که تا امروز در این باره ظهور کردهاند را مورد
تفسیر قرار دهیم.
تئوری کار-ارزش
تعریف کار:
در معنــای کلــی خــود بــه عنــوان پروســهی اجتامعــی تغییــر جهــان مــادی و اجتامعــی تعریــف گشــته اســت .در شــکل یــک
رابطــهی دوســویهی انســانی کــه بــا رنــج خــود ارزش میآفرینــد و ایــن رنــج نیــز هســتی اجتامعــی را ایجــاد و بــه آن هویــت
میبخشــد .در ایــن معنــا رویــداد کار موجــب کســب هویــت انســانها و بــه عنــوان یافــن هویــت نیــز بیــان میگــردد.
تعریــف ارزش :بــه عنــوان چیزهایــی کــه از نظــر مــادی ،فکــری و خدماتــی بــرای برشیــت و جامعــه مفیــد اســت ،تعریــف میگــردد.
تعریــف ارزش در میــان هــر جامعــه و فرهنگــی متفــاوت اســت .هــر جامعــه و فرهنگــی دارای نگرشــی متفــاوت در مــورد ارزش
اســت و تعریــف و معنــای ارزش متفــاوت اســت .بــه عنــوان مثــال فراســت ارزش در میــان کردهــا و یــک جامعــهی دیگــر دارای
تفــاوت اســت .در عیــن حــال اشــکال ارزش در میــان حوزههــای مختلــف اجتامعــی دارای حالتهــای متفاوتــی اســت .تاکنــون متامــی
مفاهیمــی کــه در بــاب کار-ارزش ظهــور کردهانــد بیشــر در چارچــوب اقتصــاد رشــد یافتهانــد .در حــوزهی اقتصــاد نیــز بــر روی
خریــد و فــروش مترکــز یافتــه و یــا بــه عبارتــی مبادلــه درنظــر گرفتــه شــده اســت .بدیــن معنــا در مقابــل یــک کاال یــا یــک خدمــت
بایــد کاال و یــا پــول پرداخــت شــود .مفهــوم تئــوری ارزش-کار حاصــل نظریههایــی اســت کــه در حــوزهی اقتصــاد رشــد یافتــه.
تئوری کار-ارزش
بــه عنــوان یــک نظریــه؛ تعریــف ارزش یــک کاال عبــارت اســت از همــهی مقــدار کاری کــه بــرای تولیــد آن کاال بایســته اســت .ایــن
تئــوری نخســتین بــار توســط اقتصادانــان انگلیســی ارائــه داده اســت .یکــی از ایــن اقتصادانــان ،فــردی بنــام دیویــد ریــکاردو اســت.
بعدهــا مارکــس ایــن مفهــوم را بیشــر توســعه و بــر روی ایــن مفهــوم نظریــهی خــود را نیــز ارائــه داده اســت .در واقــع تئــوری کار-
ارزش در مقابــل ایــن مفاهیــم بــه عنــوان یــک تــز رشــد یافــت و بــر روی عــدم ناکافــی بــودن برخــی از ویژگیهایــی کــه ســایر
مفاهیــم عرضــه داشــته بودنــد ،خــود را تعمیــق بخشــیدند .فقــط چــون ایــن نظریــه خــود بــه تنهایــی دارای ابعــاد بســیاری اســت،
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بیشــر بــه عمــق آن منیپــردازم و بیشــر بــر روی مفهــوم اقتصــاد کــه بســیار در مــورد آن ســخن گفتــه میشــود ،میپــردازم.
تعریف اکونومی(اقتصاد)
اگــر بــه ریشــههای اتیمولوژیــک مفهــوم مذکــور نگاهــی بیاندازیــم خواهیــم دیــد از ریشــههای یونانــی «ایکــوس» و «نومــوس،
معیــار و قاعــده» تشــکیل یافتــه اســت .بــر اســاس قواعــد اتیمولوژیــک اکونومــی «ایکوس-نومــوس» از ابتــدا بــه عنــوان قانــون
خانــه تعریــف شــده اســت .در اصــل اکولــوژی و اکونومــی دو مفهومــی اســت کــه منیتــوان آنهــا را از یکدیگــر تفکیــک
منــود کــه بیگــان زنــان در حفــظ و توســعهی آن کوشــیده و منیتــوان بــه عــدم ارتبــاط آنــان بــا زنــان اندیشــید .در مــورد
اکونومــی تعریــف واحــدی وجــود نــدارد و بــه ایــن دلیــل تعاریــف متفاوتــی وجــود دارد .برخــی از ایــن تعاریــف ایــن گونهانــد:
اکونومی (و یا اقتصاد سیاسی) ،در ارتباط با پول باشد یا نباشد ،بررسی قوانین مربوط به توزیع درآمد و معامالت و مبادالت است. علم بررسی چگونگی توزیع کاالهای تولیدی در راستای مرصف جامعه است. اقتصاد علم بررسی فعالیت روزانهی مردم ،کسب درآمد و امرار معاش آنان است. اقتصاد بررسی چگونگی سازماندهی فعالیتهای تولید و مرصف انسانها است.اقتصاد مورد بررسی قرار دادن ثروت است. اقتصاد علمی است که چگونگی پیرشفت و توسعهی اجتامعی شدن و مدنیت را مورد بررسی قرار میدهد.عالوه براین برخی از مفاهیم دیگری نیز وجود دارد که هنگام سخن گفنت از اکونومی مورد استفاده قرار میگیرند که عبارتند از:
سهام قرضه ،سفته ،تورم ،ارزشکاهی ،رکود ،بورس ،بازار ،سند وسود از جمله این مفاهیماند.
اگــر انســانی عــادی ایــن کلــات را بشــنود ایــن گونــه تصــور خواهــد کــرد مقولــهی اقتصــاد در عقــل مــا منیگنجــد .در حالــی کــه
اقتصــاد بــه انــدازهای کــه در مــورد آن مبالغــه میشــود ،وضعیتــی غیرقابــل فهــم و بغرنــج نیســت .اقتصــادی کــه بــه عنــوان
هــر مدیریــت خانــه ایجــاد گشــته امــروز بــه وضعیتــی رســیده کــه همــهی دنیــا را تحــت تاثیــر قــرار داده و مرتبــط بــا آن اســت.
در متــام طــول تاریــخ اکونومــی متفــاوت از رشایــط ظهورش تعریف شــده اســت .بدین ســبب بر اســاس نیازهای افراد ،اشــکال تولیــد و کاالها و
بــه واســطهی تغییــر شــکل زندگــی و توســعهی آن و همـراه با این تغییــر و تحول ،اقتصادانــان بورژوا معنــای واقعی اکونومــی را تحریف کردند.
بعــد از تعریــف ایــن مفاهیــم شــناخت صحیــح اقتصــاد و تعییــن مرزهای آن و نقشــی که در جامعــه ایفا میکنــد از اهمیت ویــژهای برخوردار
اســت .زی ـرا تاکنــون هامنگونــه کــه در چارچــوب تعریــف مفهــوم آن کاســتیهایی وجــود دارد در چارچــوب نظــری نیــز از نظــر محتوایــی
قــادر نبــوده گوهــرهی واقعــی آن را نشــان دهــد .ایــن موضــوع نشــات گرفتــه از دالیــل بســیاری اســت .بایســتی هســتییابی اکونومــی را نــه
در فقــط در دورهی مدرنیتــه بلکــه بــر اســاس رشایــط تاریخــی و اجتامعــی آن مــورد واکاوی قـرار داد کــه ایــن خــود مســئلهی مهمــی اســت.
یکی از حوزههایی که سیستم مدرنیتهی رسمایهداری بر روی آن هستی یافته و به بقای خود تداوم میبخشد و بر اساس آن مرشوعیت کسب
منــوده ،اکونومــی اســت .بنابرایــن اکونومــی نــه تنها منبع تامین رسمایه و اقتدار سیســتم بوده همزمان شــکل «اجتامعی» و نقاب آن نیز اســت.
بــدون ایــن نقــاب توانایــی اســتثامر اجتامعــی را بــه آســانی منیتواند کســب منایــد و به عنوان یک سیســتم قــادر به اســتمرار خــود نخواهد بود.
از لحــاظ تئوریــک بــدون شــک ایــن گونــه اســت .لــذا بایســتی موضــوع را از نظــر نظــری و فهــم و درک بــه صــورت صحیحــی بــه
حالــت پرســانی درآورده و بــه مباحــث روزآمــد جامعــه انتقــال داد زیــرا ایــن موضــوع از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت.
ب پوزیتیویســم گرفتــار میشــوند .در
زیــرا اقتصادانــان ایــن حــوزه کــه دارای نیــت بــدی نیســتند هــم تحــت نــام علــم در گــردا 
نتیجــه متامــی دیدگاههــای اشــتباهی کــه در مــورد اکونومــی وجــود دارد ،اکونومــی را از رسشــت آن و نیروهــای رسآمــد و بهویــژه
از اجتامعــی شــدن آن جــدا میکنــد .در کتــب حوزههــای آکادمیــک اکونومــی تحــت عنــوان علــم بررســی چگونگــی اســتفادهی بهینــه
از منابــع محــدود در راســتای نیازهــای نامحــدود مرصفــی انســانها تعریــف شــده اســت .ایــن یــک واقعیــت اســت کــه منابــع موجــود
در دنیــا محــدود اســت .ایــن حقیقــت دردآور را در دورانــی کــه بــر میبریــم بهصــورت مشــهود و برجســته مشــاهده میکنیــم.
لیکــن «خواســتههای مــرف نامحــدود انســانها » و فراســت «ارضــاء» مبحــث مــورد نظــر اســت .پیــش از هــر چیــزی موضــوع
بحــث مــا ویژگــی و یــا ذات خواســتههای مــرف نامحــدود انســان نیســت و نخواهــد بــود .ایــن ،محصــول شــکلدهی انســان از
ســوی سیســتم مدرنیتــهی رسمایــهداری اســت .اگــر شــکل دهــی از راه مهندســی اجتامعــی را همــراه بــا فرهنــگ مــرف سیســتم
مــورد تحلیــل ق ـرار دهیــم ،ایــن واقعیــت بهــر آشــکار خواهــد شــد .الزم اســت در اینجــا بــه ایــن نکت ـهی مهــم اشــاره منــود کــه بــدون
ارائــهی تعریــف سیســتم رسمایــهداری از «انســان» و یــا «جامعــه» ،منیتــوان بــه شــناخت صحیــح اقتصــاد نیــز دســت یافــت.
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آن زمان در مورد چگونگی تعریف اکونومی ،رشایط ظهور ،کاراکرت و نقشی که در جامعه ایفا میکند چه میتوان گفت؟ در ابتدای نوشته در
مورد معنای یونانی اکونومی یعنی « قانون خانواده ،قانون خانه و قواعد گذران خانه» صحبت کرده بودیم .از نظر لغوی متعلق به دوران
یونان باستان-هلن است.
اکونوموس -اکونومی کار زنان و متکی به تولید است و اکونومیست هم این فاعل این عمل است .در واقع اگر بگوییم اکونومیستهای
واقعی زنان هستند ،زیاد بیراهه نگفتهایم .زنان امروزه وظیفهی احیای قواعد گذران مادی زندگی ،نظم دادن به اطراف و تامین ابزار و
وسایل مورد نیاز را عهده گرفتهاند.
اگــر علــم اقتصــاد نیــز بــه عنــوان بخشــی از زنشناســی پیشــرد داده شــود ،صحیحتــر خواهــد بــود .اقتصــاد ،شــکلی از فعالیــت اجتامعــی
اســت کــه از هــان ابتــدا زن در آن نقــش اصلــی را بــازی منــوده اســت .بــه ســبب اینکــه مســئلهی تغذیـهی کــودکان بــر عهــدهی زن اســت،
اقتصــاد بیانگــر معنایــی حیاتــی بـرای زن اســت .در حالــی اســت کــه معنــای واژهی یونانــی اکونومــی « ،قانــون خانــه و مقــررات معیشــتی
خانــه» میباشــد .آشــکار اســت کــه ایــن نیــز کار اساســی زنــان میباشــد .ســلب اقتصــاد از دســت زنــان و ســپردن آن بــه دســت نزولخــوار،
بــازرگان ،رسمایـهدار ،قدرت-دولــت و متنفذیــن اربابمــآب ،بزرگتریــن رضبــه بــر پیکــر حیــات اقتصــادی را وارد آورده اســت .اقتصــادی کــه
بــه دســت نیروهــای اقتصادســتیز ســپرده شــده اســت ،رسیعــا بهصــورت هــدف اساســی قــدرت و میلیتاریســم درآورده شــد و بدیــن ترتیــب
بــه عامــل اساســی متامــی جنگهــا ،درگیریهــا و منازعــات بیحدومــرز متامــی طــول تاریــخ متــدن و مدرنیتــه متحــول شــده اســت .امــروزه
اقتصــاد بهصــورت یــک حــوزهی بــازی درآمــده کــه در آن اشــخاصی کــه هیــچ پیونــدی بــا اقتصــاد ندارنــد ،از طریــق بــازی بــا کاغذپارههــا
و بــا روشــی بدتــر از قامربــازی ،بهصــورت نامحــدود ارزش اجتامعــی را غصــب میمناینــد( .عبداللــه اجــاالن -کتــاب جامعهشناســی آزاد)
بــا ایــن اوصــاف اکونومــی یــک فعالیــت اجتامعــی وهرن مدیریــت دارایی و حیطـهی عمل زندگی اســت .اکونومی ادوار تکاملی بســیاری زیســته
از علــم تنظیــم منابــع گــذران زندگــی یــک کشــور ،عشــیره و قبیلــه و در نهایــت علم بررســی چگونگی اســتفاده از منابــع محدود دنیــا؛ علیرغم
ایــن تغییـرات فزاینــدهی منابــع تولیــد (خــاک ،کار ،رسمایــه و دانــش) ،ابزار تولیــد (تکنیک) و اشــکال تولید (سیســتمها) اما خصلــت اجتامعی
اکونومــی همــواره باقــی مانــده اســت .ایــن حقیقــت را میتــوان از رشایــط ظهــور اکونومــی و بهویــژهی رابطـهی زن و خــاک جســتجو منــود.
هامنطــور کــه میدانیــم تــا پیــش از انقــاب صنعتــی یگانــه نیــروی اساســی و یــا منبــع آن ،خــاک بــود .بــا اتــکا برایــن
تقســیم کار زراعــت و دامــداری رشــد یافــت .اکونومــی ایــن دوران کــه نقطــه عطفــی بــود را اکونومــی طبیعــی میگوینــد.
اکونومــی طبیعــی؛ نظمــی اکونومیــک اســت کــه محصــول بــه دســت آمــده بــا پایــان فعالیتهــای تولیــدی و بــدون
ایجــاد پروســهی تغییــر بهطــور مســتقیم در میــان کســانی کــه در پروســهی تولیــد مشــارک داشــتند ،توزیــع میگــردد.
در ایــن نظــم اکونومیــک پــول و بــازار وجــود نــدارد .پایــه و اســاس مبادلــه اســت .انســانها تنهــا از طریــق کار بــر روی زمیــن گــذران
زندگــی میکننــد .بهطــور طبیعــی یگانــه راه تولیــد نیــز محصــوالت زراعــی هســتند .در دورانــی کــه هنــوز خــاک و تولیــد مقــدس
محســوب میشــدند ،بافــت اجتامعــی یعنــی آداب و رســوم ،اخــاق و روحیــهی معنــوی از ارزشهــای اساســی بودنــد و اهمیــت
ویــژهای بــه آنهــا داده میشــد .بــی گــان در ایــن دوران نیروهــای مقتــدری وجــود داشــتند کــه بــرای تصاحــب زمیــن بیشــر
جنگهــای اشــغالگرانه و غــارت یــا میــان خــود و یــا در میــان مردمانــی کــه ضعیــف بودنــد را گســرش میدادنــد .امــا قطعــا هامننــد
دوران رسمایــهداری نابودگرانــه و بــه حالتــی عــادی درنیامــده اســت .بــا انقــاب صنعتــی و صنعتــی شــدن تولیــد و ماشــینی شــدن
آن ،تولیــد زراعــی ســیری قهقرایــی یافــت و اینگونــه بازیگــران اکونومیــک نیــز تغییــر یافتنــد .یعنــی ماشــینها جــای نیــروی بــازوی
انســانها را گرفتنــد و کارگرانــی کــه در ایــن کارخانههــا کار میکردنــد توســط نیروهــای کاپیتالیســت دارای رسمایــه اداره شــدند.
در ســدههای  ۱۶و  ۱۷و ابتــدای ســدهی  ۱۸بخــش بزرگــی از ملتهایــی کــه در کار تجــارت بودنــد ،مرکانتالیســم را اســاس
گرفتنــد .بــر اســاس ایــن دیــدگاه نســبت اعظمــی از منابــع مــواد خــام یــک کشــور بایســتی جهــت تراکــم معــادن طــا و نقــره مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد .زیــرا ثــروت و نیــروی یــک کشــور بــا ایــن تراکــم ارزش خواهــد یافــت .مرکانتالیســت میبایســت بــر اســاس
سیاســت و بــا اقتــدار رسمایهگذاریهــای بزرگــی در صنعــت صــادرات صــورت دهــد و بــرای کاســن واردات کاالهایــی کــه در
داخــل میتواننــد تولیــد شــوند دیوارهــای بلنــد گمرکــی تاســیس و از ســوی صنعــت محلــی صــادرات مــواد خــام قابــل اســتفاده
داخلــی را ممنــوع و مانــع از مهاجــرت کارگــران کــم مهــارت گشــته و کارگــران ماهــر را بــرای بازگشــت بــه داخــل تشــویق کنــد.
نظری ـهی اقتصــاد در پایــان ســدهی  ۱۷بــه جریــان اقتصــاد کالســیک مبــدل شــده اســت .پیشــاهنگان ایــن جریــان آدام اســمیت و دیویــد
ریــکاردو بودنــد .هــر انــدازه هــم پیــش از آن در مــورد اکونومــی دیدگاههایــش را ارائــه داد امــا نخســتین بــا ارائ ـهی یــک مــدل منظــم
اقتصــادی منســجم بــه پــدر اقتصــاد کالســیک نامگــذاری شــد و در اثــر خــود بــه نــام «نظریــهی عواطــف اخالقــی» بــا مــورد تحلیــل
قــرار دادن نظــم طبیعــی ســاختار اجتامعــی ،از ســه نیــروی دافعــه کــه در رفتــار و عمــل انســان دارای نقــش اســت ســخن میگویــد:
15

نخســتین آن «بــه خــود اندیشــیدن و ســمپاتی» ،دوم« ،طلــب آزادی و نیــروی هامهنگــی بــا قواعــد اجتامعــی» و ســوم« ،متایــل
بــه تغییــر و عــادات کار» اســت .از دیــدگاه اســمیت ایــن ســه احســاس در جامعــه تعــادل و هامهنگــی کــه همدیگــر را تحــت
تاثیــر قــرار میدهــد ،ایجــاد میکنــد .در نتیجــهی ایــن تعــادل هــر فــرد متعلــق بــه جامعــه در کنــار دویــدن در پــی خواســتهها
و منافــع خــود همزمــان بــه منافــع و خیــر دیگــران نیــز میاندیشــد .دیــدگاه اســمیت مبنــی بــر اینکــه «افــراد از طریــق
تقســیم کار در حالــی کــه در پــی مصلحــت خــود هســتند در عیــن حــال در ارتقــای رفــاه اجتامعــی نیــز نقــش ایفــا مــی کننــد»
در ســالهای بعــد در اثــر «ثــروت ملــل» بــه پایههــای رهنمودهــای اقتصــاد لیــرال و یــا بــازار آزاد تغییــر خواهــد یافــت.
آدام اســمیت یکــی از نخســتین اقتصادانــان بــورژوای کالســیک و ســپس دیویــد ریــکاردو بــا تحریفاتــی کــه در زمینـهی تولیــد ایجــاد منودنــد
جامعــه و بهویــژه حــوزهی صنعتــی طبقـهی بــورژوا ابتــدا زراعــت و ســپس متامــی خدمــات آن را بــه عقــب راندنــد .اگــر بســیار آگاهانــه هــم
نباشــد صنعتــی شــدن مضاعــف و ســود افزونــه و خصوصــا درهــای اندوسرتیالیســم را خودشــان گشــودند .بســیار عجیــب بــه نظــر میرســد
کــه اســمیت در دورانــی کــه بــه چنیــن مســائلی میاندیشــید ،انســانهایی را کــه در پــی ثــروت ،قــدرت و شــهرت بودنــد را بــا چشــان خــود
دیــده و از آن احســاس ناخوشــایندی داشــته اســت .حتــی در بســیاری از مــوارد در آثــار خــود ایــن حــس ناخوشــایند را بــه زبــان رانــده اســت.
تثبیــت اساســی خــود را بــه ایــن شــکل در میــان میگــذارد .بــه ایــن دلیــل راهحــل او رســاندن انســان بــه متــول و وفــور
اســت .بنابرایــن وظیفــهی اکونومــی نیــز جــز نشــان دادن راههــای نیــل بــه ایــن مــوارد چیــز دیگــری منیتوانــد باشــد .بســیار
خــوب ،ایــن اکونومــی کــه انســانها را بــه متــول و وفــور میرســاند بایــد دارای چــه گونــه ادراک و قاعــدهای میبــود؟
پاســخ ایــن ســوال اســمیت و همــکار او ریــکاردو در این ســطور پاســخ میدهند :گــردش آزادانهی ثــروت و رقابــت کامل ،یکی از قواعد اساســی
بــه کارگیــری اکونومــی ( یعنــی تولیــد و فراوانــی) بــه بهرتیــن نحو اســت .یعنی متــام اموال در دنیــا بدون در نظــر گرفنت هیچ حدومــرزی گردش
منــوده و در ســایه ایــن هــر تولیدکننــده برای فروش بیشــر نســبت به رقیب خــود ،راههای تولید فـراوان و ارزان کاالی مرغوب را جســتجو مناید.
اینگونــه مــا مرصفکننــدگان هــر کاالی مرغــوب مدنظــر خــود را بــا قیمتــی ارزانتــر میتوانیــم تامیــن کنیــم .یعنــی بــه جامعـهی رفــاه یک گام
نزدیکتــر میشــویم .بلکــه ایــن دیدگاههــا در ابتــدا بهگونـهای بــه نظــر آینــد کــه دارای قصــد بــدی نیســتند ،امــا بــا گذشــت زمــان رقابــت آزاد
در درون خــود انحصــارات غولآســایی ایجــاد منــوده و بدیــن ترتیــب متامــی اکونومــی را تحــت هژمونــی ایــن انحصــار دیوآســا قرار خواهــد داد.
بــا گــذر زمــان و بــا برهــم خــوردن تعــادل میــان عرضــه و تقاضــا نــه مکانیســم دســت پنهانــی اســمیت و نــه هیــچ نیــروی دیگــری قــادر
نبــوده آن را تنظیــم کنــد .دولتهــای صنعتــی بــا طمــع کســب ســود بیشــر اســتثامر دســرنج را عمیقتــر کــرده و در خــارج هــم
جهــت تامیــن مــواد خــام بــه سیاس ـتهای اســتثامرگونهی خــود رسعــت بخشــیده اســت .نتیجــهی آن همــواره منــودن زمینههــای مــرگ
میلیونهــا انســان و جنــگ تقســیم دو امپریالیســت بــوده اســت .سیســتم مدرنیتــهی رسمایــهداری در غــرب و بهویــژه در انگلســتان
پیــروزی کســب منــوده و تئوریهــای اکونومیــک توســط اقتصادانــان ایــن رسزمیــن گســرش و وســعت یافتــه اســت .ایــن اکونومیس ـتها
پیــش از هــر چیــز تــاش منودهانــد از هــر ســوی دنیــا یــک سیاســت بنیادیــن اســتثامر را اشــاعه داده و از ایــن طریــق بــرای ایــن
سیســتم مرشوعیــت کســب مناینــد .بــا توســعه بخشــیدن بــه مــدل اقتصــادی خــود حــوزهی صحرایــی را خالــی منــوده و هم ـهی اقشــار
زحمتکــش و فقیــر را در راســتای منافــع خــود مــورد اســتفاده ق ـرار دادهانــد .کاپیتالیس ـتهایی کــه در صــدر ایــن سیســتم ق ـرار دارنــد
بــا اســتثامر رنــج دیگــران ثــروت و رسمایــه جمــع کــرده و بــا تراکــم رسمایــه بازارهــا وســیعتر شــدهاند .عــاوه بــر تخریــب و نابــودی
طبیعــت بــا جــان هــزاران انســان و دســرنج آنــان سیســتم خــود را تحکیــم منــوده و در خــارج نیــز بــا تعمیــق بخشــیدن بــه سیســتم
بــردهداری بــا گذشــت زمــان در راســتای بــه خدمــت گرفــن متامــی اقشــار جامعــه بــه خــود و منافــع خــود هیــچ درنــگ ننمودهانــد.
کارل مارکــس در طــول متامــی حیــات خــود همــواره بــه آنالیــز سسیســتم کاپیتالیســم پرداختــه اســت .خصلــت اســتثامرگونه آن و
سیاســتهای غارتگرانــ ه و بهویــژه غصــب کار-ارزش را بهصــورت تفصیلــی در مقابــل دیــدگان قــرار داده اســت .بــدون شــک
منیتــوان مارکــس را رصفــا بــه عنــوان یــک اکونومیســت عــادی قلمــداد منــود .وی در زمــان خــود طرفــداران بســیاری داشــت و امیــد
همــهی پرولتاریــا بــود .وی در منــود سیســتم رسمایــهداری رقابــت آزاد و غصــب ســود افزونــه و ســایر اعــال اســتثامرگونه را ترشیــح
منــود ،و نــه تنهــا سیســتم اســتثامر در عیــن حــال جایگزیــن آن را نیــز ارائــه منــوده اســت .بــا فراخــوان «متامــی کارگــران دنیــا
متحــد شــوید ».آزادی و برابــری و دموکراســی و سیســتم سوسیالیســت را کــه بــه آن بــاور داشــت از اهــداف خــود برشــمرد.
همــراه بــا همــهی کمبــود و کاســتیهای خــود مانیفســت ایــن سیســتم جایگزیــن را آمــاده منــود .مارکــس دیدگاههــای خــود در مــورد
اســتثامر اکونومیــک را در اثــر معــروف خــود بــه نــام «کاپیتــال» بــه نــگارش درآورد و بــا وجــودی کــه موفــق شــد در متــام نقــاط دنیــا
آن را منتــر منایــد امــا قــادر نبــود مانعــی در برابــر سیســتم رسمایــهداری کــه دوران توحــش را میزیســت ،باشــد .نــه عمــر او و نــه
تالشهایــش کفایــت منــود .در انتقــادات مارکــس تحــت نــام علمگرایــی از گــرداب پوزیتیویســم گــذر صــورت نگرفتــه و در آخریــن
تحلیــات خــود درموقعیــت ســخنگوی اکونومیســم کــه نیــت خیــری دارد ،قــرار گرفــن وی تنهــا وضعیتــی در ارتبــاط بــا او نیســت.
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خصوصــا کــه اگــر جانشــینان وی را بــه کنــاری نهیــم حتــی در تعریــف و یــا تصحیــح آن جــز کاریکاتوریــزه کــردن آن کاری نکردنــد.
براســاس ویژگیهــای طبیعتــی اکونومــی ،حداقــل دولتــی شــدن و خصوصیســازی آن ،یــک حــوزهی اجتامعی اســت .زیـرا جامعه بافت اساســی
کلکتیویســم اســت .خصوصیســازی اکونومــی و دولتــی منــودن آن بافــت بنیادیــن اجتامعــی را تخریــب منــوده اســت؛ بــه معنــای بینــوا ســاخنت
جامعــه از حیاتیتریــن قواعــد زندگــی اســت .در تاریــخ هیــچ سیســتمی بــه انــدازهی کاپیتالیســم تــا ایــن انــدازه جامعــه را بــا دولتــی شــدن و
انحصاریافتگــی آن را از گوهــرهی آن خــارج نســاخته اســت .نــه بــه ایــن جســارت منــوده و نــه فکــر کــرده اســت .بــدون شــک در جامعــه متــدن
هامنگونــه کــه همـهی عرصههــای اجتامعــی دولتــی شــده بافــت اصلــی آن یعنــی اقتصــاد میتوانــد هــم موضــوع مالکیــت خصوصــی و هــم
مالکیــت دولتــی گــردد .صحیحتــر آن کــه هــر چیــز بــه اکونومی تقلیــل یافته اســت .به این ،اکونومیســم و یا کاالشــدگی هــم میتوانیــم بگوییم.
عــر مــا عــر کاپیتــال فاینانــس؛ از بعــد اکونومــی ،جامعــه و طبیعــت در اوج فروپاشــی قــرار دارد .در چنیــن وضعیتــی،
مفهــوم جهانــی شــدن کــه سیســتم ایجــاد منــوده متامــا یــک فریــب بــزرگ اســت .در چنیــن وضعیتــی گویــا بــا متامــی متدنهــا
و اکونومیهــا ســازش منــوده و رفــاه اجتامعــی و فــردی را ارتقــا خواهــد داد و اینگونــه صلــح دنیــا را احیــا میمنــود .در
حالــی کــه در متامــی دنیــا همــهی اطالعــات یکجــا گــرد آمــده و بــا انتگــره شــده رژیمهــا در یکدیگــر ،رژیمهــای مرکــزی
بــرای ارتقــای حــدود ســود فــردهی رسمایــه و بــا هــدف ایجــاد مراکــز جدیــد تولیــد و مــرف در همــه جــا اشــاعه یافتهانــد.
وضعیــت کنونــی ایــن چنیــن اســت .بــا سیســتمی بــا کاراکــر غیراجتامعــی ،ضدبــری و در ضدیــت بــا طبیعــت روبــهرو
هســتیم کــه در آن نیمــی از جامعــه دچــار بیــکاری گشــته و تحــت عنــوان اکونومــی ســاح ،ابزارهــای نابودگرانــه
تولیــد کــرده و آن را بــه بخــش اصلــی اکونومــی مبــدل منــوده و تنهــا بــه ســود بیشــر فکــر کــرده کــه هیــچ پیونــدی
بــا نیازهــای رضوری جامعــه نــدارد ،محیــط را نابــود و متامــی منابــع طبیعــت و جامعــه را بــه ســود تغییــر داده اســت.
اگــر مبحــث را جمعبنــدی کنیــم در واقــع مســئلهی اقتصــاد بــا خــارج ســاخنت زنــان از حیــات اقتصــادی آغــاز میگــردد .بهطــور
کلــی در تاریــخ متــدن و بــه ویــژه مدرنیت ـهی رسمای ـهداری زمانــی کــه زنــان بــه حاشــیه رانــده شــدند ،ذهنیــت اقتدارگ ـرای مــرد بیــش
از همــه اقتــدار خــود را در حــوزهی اقتصــاد پیــش میبــرد .ایــن سیســتم هیــچ ارتبــاط ارگانیکــی بــا اکونومــی نــدارد و فقــط بــا نیــت
کســب ســود بیشــر و طمــع قــدرت ابتــدا زنــان و ســپس متامــی نیروهــای اقتصــادی را تحــت کنــرل خــود قــرار داده و در پایــان هــر
نــوع هیرارشــی ،اقتــدار و نیروهــای دولتــی هامننــد یــک دمــل چرکیــن رفتهرفتــه بــر روی جامعــه بزرگتــر شــده و بــه حالــت یــک
بحــران و بنبســت درمــیآورد .در حقیقــت بــا خــارج ســاخنت اقتصــاد از حیطــهی امــور زنــان ،بــه انحصــار بــازرگان ،تجــار و پــول و
رسمایــهدار؛ و بروکراتهایــی کــه هامننــد اقتــدار ،دولــت و آغاهــا رفتــار میکننــد درآمــد و بــه حیــات اقتصــادی بزرگرتیــن رضبــه را
وارد ســاخته اســت .بــا واگــذار منــودن اکونومــی بــه دســت نیروهــای ضداکونومــی بــه رسعــت اقتــدار و میلیتاریســم گســرش
یافتــه و در متــام طــول تاریــخ و تاریــخ مدرنیتــه مســبب جنــگ ،درگیــری ،بنبســت و نزاعهــای بیشــاری گشــته اســت.
امــروزه اقتصــاد بــه صــورت یــک حــوزهی بــازی درآمــده کــه در آن اشــخاصی کــه هیچ پیونــدی با اقتصــاد ندارنــد،از طریق بــازی بــا کاغذپارهها
و بــا روشــی بدتــر از قامربــازی بهصــورت نامحــدود ارزشهــای اجتامعــی را غصــب کــرده و آن را به یــک بازی تبدیــل کردهاند .پیشـهی مقدس
زنــان بــه حــوزهای تبدیــل شــده کــه در آن ،زنــان متامــا طــرد گشــته و کارخانههــای ســازندهی وســایط نقلیـهای کــه محیطزیســت را بهشــکل
زیسـتناپذیری درمیآورنــد و ماشــینهای جنگــی و محصــوالت اضافــی ســودآوری کــه ارتبــاط چندانــی بــا نیازهــای بنیادیــن انســانی ندارنــد،
همچنین بورسهایی که بازیهای قیمت و بهره در آنها جریان دارند ،آن را در قبضه گرفتهاند( .عبدالله اوجاالن ،کتاب جامعهشناسی آزادی)
پس از زنان کشــاورزان ،و کســانی که بیش از همه با اقتصاد پیوند دارند چوپانان ،صنعتگران و خرده تاجران از ســوی اقتدار و دســتگاههای
انحصــار گامبـهگام از فعالیتهــای اقتصــادی دور ســاخته شــده و دقیقــا بــه یــک وضعیــت غنیمــت تبدیــل شــدهاند .در حالــی کــه نیروهــای
اصلــی اقتصــادی را از گــود خــارج و همزمــان بــا کشــاندن بــه ســوی بــازار هیــچ ارزش اجتامعــی منانــده کــه بــه صــورت یــک کاال درآمده باشــد.
صاحبــان دارای ذهنیــت پول-کاال-پــول در راســتای ســود افزونــه کــدام بخــش جامعــه را خــارج از اکونومــی قــرار داده
باشــند از ســوی دیگــر تــا مغــز استخوانشــان آنــان را تحــت ســلطهی خــود قــرار میدهنــد .یعنــی در ایــن حــوزه هــر کــه
بــدون تاثیــر و حتــی نابــود گــردد جامعــه هــم نابــود و بــدون تاثیــر میگــردد .همــراه بــا خــاک ،زراعــت ،کارگرانــی کــه
در ایــن حــوزه کار میکننــد ،چوپانــان و صنعتگــران و خصوصــا زنــان در درون جامعــه بــه صــورت ابــژه درآمدهانــد.
در روزگار مــا کاپیتالیســت-لیربال بـرای جایگزینــی اکونومــی از مدلهــای اکونومیکــی بســیاری ســخن میگوینــد .اکونومــی سوســیال ،اکونومــی
مشــارکتی و در ایــن اواخــر اکونومـ ی جوامــع کــه بیــش از همــه در مــورد ایــن مــدل بحــث صــورت میگیــرد .البتــه ایــن کنکاشهــا مهــم و
رضوری اســت .امــا ایــن هــم یــک واقعیــت اســت کــه سیســتم موجــود تحــت عنــوان اکونومــی ادراک و عاداتــی ایجــاد کــرده و تــا زمانــی
کــه از ایــن حفظیــات رتوریــک و ذهنیــت ایجــاد شــده گــذر صــورت نگیــرد ،شــانس برســاخت هیــچ مــدل آلرتناتیــوی وجــود نخواهــد داشــت.
بنابرایــن در کنــار واکاوی و تثبیــت صحیــح مســئله ،از کجــا بایــد برونرفــت و رهگشــایی را آغــاز منــود نیــز از اهمیت بســیاری برخوردار اســت.
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در اکونومــی متکــی بــه ســود و کاالشــدگی رشایــط گــذار بــه اکونومــی متکــی بــه توزیــع و ارزش بهــرهوری همــواره وجــود داشــته و
دینامیزمهــای اجتامعــی بــرای چنیــن ادراکــی مســاعدند .کافــی اســت بــه دانــش و عــزم «یــک سیســتم دیگــر موجــود اســت» نائــل
گشــت و بــه آن بــاور منــود .آشــکار اســت کــه بــه خــودی خــود امکانپذیــر نیســت .در نتیجــه یــک مســئلهی اجتامعــی اســت.
در واقــع مســئلهای وجــود نــدارد کــه بــا خردجمعــی ،اراده و موضــع مشــرک جامعــه تغییــر نیابــد و یــا بــه واقعیــت نپیونــدد .تــا
زمانــی کــه موضــع و مداخلــه در اقدامــات مخــرب سیســتم کاپیتالیســم صــورت نگیــرد وضعیــت همچنــان تــداوم خواهــد یافــت.
نقــش اصلــی سوسیالیســم در ایــن جــا آشــکار میشــود .آن زمانــی خواهــد بــود کــه از تولیــد بــر مبنــای ســود بیشــر بــه تولیــد بــر
اســاس تقســیم گــذار صــورت گیــرد .سیاســت اقتصــادی سوسیالیســم ایــن اســت .بــا اجرایــی منــودن چنیــن سیاســتی در کنــار ریش ـهکن
شــدن بیــکاری ،فقــر و گرســنگی تخریــب گســردهی محیــطزیســت نیــز از میــان خواهــد رفــت .اکونومــی در عیــن حــال حــوزهی
همــوار ســاخنت زمینــهی شکســت اجتامعــی اســت و جامعــه در تــاش بــرای عــدم تســلیمیت اســت .در ایــن بــاره عــادات عــدم یافــن
چارهجویــی جوامــع و افــراد نقــش تعیینکننــدهای در وســعت بخشــیدن بــه ایــن سیاســتها وجــود دارد .بنابرایــن انقالبــی کــه بایــد
صــورت گیــرد بایســتی ایــن خوگرفتگــی بــه بیچارگــی را فروپاشــید .بــدون گــان بــا پیشــاهنگی زنــان بایــد بــه جوامــع و اف ـراد آموخــت
کــه همــواره متکــی بــه رنــج و زحمیــت خــود باشــند .تــا زمانــی کــه عــادت بــه زندگــی فقیرانــه در میــان ثــروت و وفــور را تغییــر
ندهیــم فعالیتهــای اکونومیــک بــه ذات کمونــال دموکراتیــک خــود نخواهــد رســید .زنــان کــه در بــدو تاریــخ اجتامعــی اقتصــاد را
توســعه بخشــیدند امــروز نیــز بایــد بــه حقیقــت اقتصــاد دســت یافتــه و مشــارکت همــهی جامعــه را در امــور اقتصــادی احیــا کننــد.
میتــوان اکونومــی را بــه عنــوان « بنیــان اساســی هســتی» برســاخت .بــدون دانــش تاریــخ ،منیتــوان تاریــخ تعمیــق یافــن فروپاشــی
اجتامعــی و اکونومــی؛ و بــدون آگاهــی از دانــش اکولــوژی منیتــوان پیونــد میــان اکونومــی و طبیعــت و بــدون اصــول اتیــک (اخالقمــداری)
و اســتاتیک (عل ـم زیباشناســی) منیتــوان معیارهــای برنام ـهی اکونومــی جایگزیــن را تعییــن منــود .از ایــن نظــر و بــا دیدگاهــی زنانــه بــه
اکونومــی نگریســن ،تعمــق منــودن و پــروژه و طــرح هــای برجســته ارائــه دادن و مهمتــر از همــه دســتیابی بــه ایــن دانــش کــه اکونومــی
از مهمتریــن ارکان یــک جامعــه اســت در واقــع ورود بــه پدیــد آوردن دانــش اجتامعــی جدیــد اســت .بــدون تقســیم و قیــاس و ایجــاد
رقابــت ایــن حوزههــا ،هامهنگــی آنــان بهگونـهای کــه مکمــل یکدیگــر باشــند مــورد ارزیابــی قـرار دادن بـرای هــم مفیــد واقــع خواهــد شــد.
زنــان و پیرشفــت آنــان در گســرش و ارتقــای رهنمودهــای اقتصــادی ،خــط ســیر ،ســاختارهای بنیادیــن و اعــال آگاهانــه آن نقــش
مهمــی ایفــا خواهنــد کــرد .اگــر حــوزهی اکونومــی بــه رهنمــود زنــان نائــل گــردد آن زمــان گرســنگی ،فقــر و بیــکاری نیــز از میــان
خواهــد رفــت .بــا ایــن هــدف و تصمیــم کــه اکونومــی هامننــد ســتون زیســت اجتامعــی اســت حــوزهی آن ایجــاد خواهــد شــد .زنــان
بایســتی بــرای رفــع مشــکالت اکونومیــک بــار دیگــر وارد عرصــهی اکونومــی شــوند و فعالیتهــای آن بــا ذهنیــت ،دســت و خــرد
آنــان برســاختهشــود .زن-مــادر در آفرینــش اجتامعــی شــدن ســهم بســیار تعیینکننــدهای دارنــد و اکونومــی کــه از فعالیتهــا و
رشوط اساســی هســتی اجتامعــی اســت بــا مشــارکت و ســازماندهی مشــرک نیروهــای مدرنیتــهی دموکراتیــک بــه موفقیــت خواهــد
رســید .در نتیجــه اگــر سیســتم موجــود و بــه ویــژه سیســتمی کــه بــه مرزهــای عــدم پیــروی رســیده و هــر روز منابــع حیاتــی،
طبیعــت و در نهایــت دنیــای مــا را تخریــب میکنــد البتــه کــه یــک سیســتم جایگزیــن اقتصــادی نیــز امکانپذیــر خواهــد بــود.

18

شهال محمدی

19

کوردســتان بــە عنــوان رسزمینــی مســتقل از نظــر فرهنگــی،
دمگرافــی و جغرافیــای مدتهاســت کــە از طــرف
کشــورهای حاکــم و اشــغالگر بــە حاشــیە رانــدە شــدە اســت،
هامنــا سیاســت بــە حاشــیە رانــدن یکــی از اساســیترین
عوامــل فقــر ،بیســوادی و مشــکالت اجتامعــی بــودە اســت.
کشــورهای اشــغالگر کوردســتان بــا شــعار تــک ملــت ،تــک
کشــور و تــک پرچــم ،همــوارە بــە رشــد اقتصــادی ،فرهنگــی
و جنبەهــای دیگــر مرکزگرایــی متمرکــز بودەانــد ،از ای ـنرو
ملتهــای هامننــد ملــت کــورد ،بلــوچ و ...کــە در حاشــیە
کشورشــان قــرار داشــتەاند از نظــر امکانــات رفاهــی،
تحصیلــی و اقتصــادی نیــز بــە حاشــیە رانــدە شــدەاند .از
آنجــا کــە ایــن ملتهــا از نظــر جغرافیــای و دموگرافــی
بــا مردمــان مناطــق مرکزنشــین متفــاوت بودەانــد،
نگرانــی و تــرس از جدایــی و بــە قــول حکومتهــای
حاکــم «تجزیــە»ی کشــور خــود ســاختە باعــث شــدە
اســت کــە ایــن ملتهــا هامنگونــە کــە مناطقشــان
حاشــیە نشــین اســت ،خــود نیــز بــە حاشــیە رانــدە شــوند.

کوردســتان بــە عنــوان رسزمینــی مســتقل از نظــر فرهنگــی ،دمگرافــی و جغرافیــای مدتهاســت کــە از طــرف کشــورهای
حاکــم و اشــغالگر بــە حاشــیە رانــدە شــدە اســت ،هامنــا سیاســت بــە حاشــیە رانــدن یکــی از اساس ـیترین عوامــل فقــر،
بیســوادی و مشــکالت اجتامعــی بــودە اســت .کشــورهای اشــغالگر کوردســتان بــا شــعار تــک ملــت ،تــک کشــور و تــک
پرچــم ،همــوارە بــە رشــد اقتصــادی ،فرهنگــی و جنبەهــای دیگــر مرکزگرایــی متمرکــز بودەانــد ،از ایـنرو ملتهــای هامننــد
ملــت کــورد ،بلــوچ و ...کــە در حاشــیە کشورشــان قــرار داشــتەاند از نظــر امکانــات رفاهــی ،تحصیلــی و اقتصــادی نیــز
بــە حاشــیە رانــدە شــدەاند .از آنجــا کــە ایــن ملتهــا از نظــر جغرافیــای و دموگرافــی بــا مردمــان مناطــق مرکزنشــین
متفــاوت بودەانــد ،نگرانــی و تــرس از جدایــی و بــە قــول حکومتهــای حاکــم «تجزیــە»ی کشــور خــود ســاختە باعــث
شــدە اســت کــە ایــن ملتهــا هامنگونــە کــە مناطقشــان حاشــیە نشــین اســت ،خــود نیــز بــە حاشــیە رانــدە شــوند.
ایـران کشــوری بــا تاریــخ طوالنــی جنــگ و اشــغالگری ،بارهــا شــاهد تجزیــەی مناطــق مــرزی خــود بــودە اســت ،طبیعــی اســت
کــە کشــورهای مردســاالر بــا ذهنیــت دولت-ملــت ،خواســتار جغرافیــای بزرگــر تحــت حاکمیــت خــود باشــند و همیشــە علیــە
ملتهــای تحــت حاکمیــت خــود بودەانــد کــە خواســتار حقــوق خــود بودەانــد ،ایـران نیز بە عنــوان یکــی از همین کشــورهای
مردســاالر کــە بــر اســاس دولــت -ملــت نهــادە شــدە اســت ،علیــە ملتهــای تحــت حاکمیــت خود بــودە اســت و بە هیــچ وجە
امکانــات رفاهــی ،ســواد آمــوزی و اقتصــادی بـرای مناطقــی کــە ملیتهــای دیگــر در آن زندگــی کردەانــد فراهم نیاوردە اســت.
در دورە پهلــوی بــا ســفر رضــاە شــاە ایـران بــە کشــورهای اروپــای و حتــی قبلتر از آن نیــز ،کە همزمــان بود با انقــاب صنعتی
در ایــن کشــورها و بعدهــا تغییـرات اساســی و اخرتاعاتــی کــە ثبت شــدند ،پادشــاهان ایـران نیز راە را بـرای ورود ایــن تغییرات
بــە ایـران میــر کردنــد امــا آنچــە کــە عیــان اســت ،ایــن تغییـرات تنهــا در مرکــز ایـران و شــهرهای بــزرگ انجام شــد .راەســازی،
همگانــی شــدن ســوادآموزی ،ســاخت راەآهــن ،ایجــاد کارخانجــات بــزرگ صنعتــی و پرتوشــیمی کــە هریــک در دوران خاصــی
از تاریــخ معــارص ایـران انجــام شــدە اســت ،مناطــق حاشــیە نشــین از آن بهرەمنــد نبودەانــد .رشق کوردســتان در دوران پهلوی،
یکــی از محرومتریــن مناطــق ایـران بــودە اســت ،ســواد آمــوزی ،بهداشــت ،راەســازی و گســرش شــهرها در مناتــق کوردســتان
انجــام نشــدە اســت .کارخانجــات بــزرگ صنعتــی هامننــد پروشــیمی ،ســاخت ماشــینآالت ،ذوب آهــن و حتــی پاالیشــگاەهای
بــزرگ نفتــی در شــهرهای مرکــزی و شــهرهای کــە بــا کمتریــن مشــکالت ملــی _مذهبــی مواجــە بودەانــد ،ســاختە شــدەاند .از
آنجــای کــە از پدرامنــان شــندیدەایم مــردم کوردســتان همیشــە بـرای داشــن زندگــی بهرت و یــا درآمد کافــی بە این شــهرها رفتە
و مدتهــا در آنجــا دور از خانــوادە و کــودکان خــود کار کردەانــد تــا شــاید بتواننــد زندگــی بهــری بـرای فرزندان خود بســازند.
بعد از انقالب ایران و حاکمیت جمهوری اســامی بر ایران ،نە تنها این سیاسـتها ادامە داشــتەاند بلکە رژیم جمهوری اســامی
بــا متــام قــدرت علیــە کوردســتان و ملــت کورد ایســتاد .این ســالها کــە همزمان بود بــا جنگهای کــە رژیم علیە ملــت کورد راە
انداخت ،نە تنها آبادانی در کوردستان انجام نشد بلکە شهرهای کوردستان ویرانرت شدند و بیش از پیش بە حاشیە راندە شدند.
بــا وجــود همــە رسمایەهــای ملی و طبیعی در کوردســتان ،مردم کوردســتان بە کارگران فصلی تبدیل شــدەاند کە بخش زیادی از
ماەهای ســال را بە تهران و شــهرهای مرکزی و جنوبی ایران رفتە و در آنجا بە امرار معاش برای خانوادە میپردازند .همین امر
باعث بە وجود آمدن معضالتی هامنند ،کارتنخوابی ،پشــت بام اجارەای و کپر نشــینی در محلەهای اطراف تهران شــدە اســت.
طبــق آمــاری کــە مرکــز آمــار ایـران در ســالهای اخیــر اعــام کــردە اســت ،شــهرهای کوردســتان از جملــە کرمانشــاە ،لرســتان،
ســنندج ،ایــام و آذربایجــان غربــی از نظــر اقتصــادی ،فقــر و نــرخ بــاالی بیــکاری پیشــتاز دیگــر شــهرهای ایـران بودەانــد ،بــە
طــوری کــە بـرای ســال  ١٣٩٨کرمانشــاە بــا  ١٥.٧درصــد در جایــگاە نخســت بیــکاری ایـران قـرار گرفــت و اســتانهای لرســتان
و چهارمحــال بختیــاری بــە ترتیــب در جایــگاە دوم و ســوم .در ردەهــای بعــدی شــهرهای ســنندج ،خوزســتان ،خراســان شــالی،
سیســتان و بلوچســتان و ارومیــە قـرار گرفتەانــد ،در حالــی کــە میانگیــن بیــکاری در ایــن اســتانها چنــد برابــر میانگیــن بیکاری
در ایـران اســت .بــا نگاهــی بــە ایــن آمــار درمییابیــم شــهرهای کــە از نظــر ملــی و یــا مذهبــی بــا مرکزگـرای ایـران و قوانیــن
آن مخالــف بودەانــد و خواســتار حقــوق انســانی خــود هســتند بیشــرین آمــار بیــکاری را دارنــد .از طرفــی همیــن مناطــق بــە
مناطــق محــروم ایـران شــناختە شــدەاند و از نظــر وضعیــت بــد اقتصــادی ،فقــر ،کمبــود مــدارس ،خدمات بهداشــتی و پزشــکی،
جادەســازی و توســعە بدتریــن رشایــط را دارا هســتند تــا حــدی کە در بیشــر این مناطق حتی دسرتســی بــە آب رشب نیز ممکن
نیســت و هــر ســال شــار زیــادی از زنــان و کــودکان ایــن مناطــق بــە دلیــل مــرف آب ناســامل جانشــان را از دســت میدهنــد.
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کولــری یکــی دیگــر از بزرگتریــن و مهمتریــن معضالتــی اســت کــە بــە دلیــل بــە حاشــیە رانــدن کوردســتان از نظــر
اقتصــادی بــە وجــود آمــدە اســت و دولتهــای مختلفــی کــە بــە منصــب قــدرت رســیدەاند هیــچگاە راەکاری
بــرای حــل ایــن معضــل نداشــتەاند و برعکــس کولــران را بــە قاچــاق مــواد مخــدر و اســلحە ،تجزیــە طلبــی و
همــکاری بــا احــزاب کــوردی متهــم کردەانــد و ایــن بهانــەای بــرای کشــتار بیوقفــەی جوانــان کــورد شــدە اســت.
پدیــدەی دیگــری کــە امــروزە در بســیاری از شــهرهای کوردســتان هامننــد کرمانشــاە ،ســنندج و ارومیــە بــە چشــم میخــورد،
افزایــش شــار بســیجی هــا در ایــن شــهرها اســت .جوانــان بیــکاری کــە بعــداز پایــان درس و دانشــگاە بــا وجــود مــدارک
لیســانس و فــوق لیســانس نــە بــە اســتخدام دولــت درآمدەانــد ،نــە رشکــت خصوصــی ب ـرای ستخدامشــان وجــود دارد و نــە
رسمایــەی کافــی بـرای ایجــاد شــغلی مناســب را دارنــد ،مجبــور بــە پیوســن بــە نظــام هســتند تــا از ایــن طریــق بتواننــد امـرار
معــاش کننــد .جوانانــی کــە بــا وجــود بیشــرین منابــع طبیعــی ،ذخایــر نفتــی و اراضــی زراعــی در مناطقشــان امــا بیــکار
ماندەانــد و بــە حقــوق ماهیانــەای کــە از طــرف حوزەهــای بســیج دریافــت میکننــد قانــع انــد .همیــن جوانــان بــا اینکــە
هی ـچگاە پس ـتهای نظامــی بــاالی دریافــت منیکننــد امــا در جنــگ بــا اح ـزاب کــوردی از آنهــا اســتفادە میکننــد و ایــن
هــان سیاســت امحــا و نابــودی ملیتهــای تحــت حاکمیــت نظــام جمهــوری اســامی اســت کــە بــا گرســنە کــردن جوانانــش
آنهــا را مجبــور بــە کار بـرای خــود میکنــد و بعدهــا در ازای لقمــەای نــان ،از آنهــا بـرای نابــودی ملــت کــورد اســتفادە میکنند.
پــس بــا توجــە بــە همــەی مــوارد ذکــر شــدە میتــوان گفــت ،گســرش فقــر و بیــکاری از طــرف دولــت ،برنامەریــزی شــدە و
سیســتامتیک اســت تا از این طریق در شــهرهای حاشیەنشــین و دارای مشــکالت ملی_مذهبی با حاکمیت ایران ،اشــاعە فحشــا،
فســاد ،اعتیــاد و بزهــکاری کننــد وجوانــان ایــن مناطــق را بــا اعتیاد بە مواد مخدر و فحشــا از خواســتگاە ملی خود دور ســازند.
در شــهرهای هامننــد ســنندج و کرمانشــاە بــا راە انــدازی خانەهــای فحشــا ،جوانان بیــکار را بە دام اعتیاد ،ســکس و تنفروشــی
انداختەانــد ،کــە ایــن خــود باعــث بــە وجــود آمــدن معضــات جــدی اجتامعــی و بهداشــتی دیگــری هامننــد از همگســیخنت
خانوادەها ،کودکان کار ،بیســوادی و بیامریهای ویروســی همچون ایدز میشــود و جامعە را بە ســوی پرتگاە هدایت میکند.
در ســالهای اخیــر و بــا توجــە بــە تحریمهــای کــە از طــرف کشــورهای غربــی بــر ای ـران اعــال شــدە اســت ،وضعیــت
ایــن اســتانها روز بــە روز بدتــر شــدە اســت و همچنــان پیشــتاز بیــکاری ،فقــر و بزهــکاری هســتند کــە ایــن سیاســت
و خواســتەی خــود حاکمیــت ایــران اســت و تحریمهــا تنهــا رســیدن حاکمیــت بــە خواســتهایش را رسیعتــر کردەانــد.
شــاید بتــوان گفــت کــە ســال  ٢٠٢٠یکــی از بدتریــن ســالها بــرای مــردم کوردســتان بــودە اســت چــرا کــە بــا
شــیوع ویــروس کرونــا در ایــران و قرنتینــە در شــهرهای مختلــف ،بیــکاری و فقــر بــە اوج خــود رســید و کســانی
کــە شــاغل بودنــد نیــز بــە جمــع بیــکاران پیوســتند ،در حالیکــە دولــت هیــچ کــدام از مایحتــاج زندگــی مــردم
را تامیــن نکــردە بــود ،آنــان را مجبــور بــە قرنتینــە کــرد و در ایــن میــان شــار زیــادی از مغــازە داران و صاحبــان
تولیــدی کوچــک از کار بیــکار شــدە و بــە جمــع بیشــار بیــکاران در کوردســتان پیوســتند .همیــن ســبب شــد
کــە بیشــرین آمــار مــرگ ومیــر ناشــی از خودکشــی ،مخصوصــا خودکشــی نوجوانــان در کوردســتان ثبــت شــود.
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اقتصــاد بــه عنــوان مفهومــی جهانشــمول اســت کــه بــه نحــوی میتــوان گفــت؛ در بــر گیرنــدهی یــک مکانیــزم داد و ســتد
انســانها میباشــد .بیــان قانــون خانــه بــوده و جهــت برآوردهســازی نیازمندیهــای گــذران زندگــی پیشــرد بخشــیده
شــده اســت .اقتصــاد از هــان اوایــل شــکلگیری در میــان جامعــهی طبیعــی ،رشــد یافتــه و در طــول پیــروی ،بــه معنــای
حقیقــی خویــش دســت یافتــه اســت .انســان در جامع ـهی طبیعــی جهــت برآوردهســازی نیازهــای تغذیــه و حفاظــت از خــود
در کنــار هــم گــرد آمــده ،بــه پیریــزی قوانیــن و نظــام حیــات خویــش پرداختنــد .یکــی از اساســیترین قانونهــای شــیوهی
ایــن زندگــی ،اقتصــاد بــوده اســت .معیارهــای بنیادیــن از جملــه برابــری ،عدالــت ،وجــدان ،مشــارکت و هامهنگــی بــا طبیعــت،
در شــکلگیری اقتصــاد از نقــش حائــز اهمیتــی برخــوردار بودهانــد .از همیــن منظــر اســت کــه رنــج ،تولیــد ،خالقیــت و
ســخاومتندی یکــی از مهمرتیــن خصوصیــات اساســی جامعـهی طبیعــی را ایفــا کــرده اســت .بــدو ن شــک میتــوان گفــت کــه ایــن
خصوصیــات ،بویــژە خصوصیــت ســخاومتندی ،تــا کنــون نیــز در شــیوهی زندگــی انســانها تــا حــدودی پــا برجــا مانــده اســت.
هامنگونــه کــه اخــاق یکــی از اساسـیترین معیارهــای جامعـهی طبیعــی را در بــر میگیــرد ،اقتصــاد نیــز یکــی از پایههــای اساســی
اخــاق بــه شــار آمــده اســت .اقتصــاد در ایــن دوره شــامل ســه مرحلـهی اصلــی بــوده؛ تولیــد ،تســهیم محصــوالت بــا اطرافیــان و
مــرف کــردن .در متامــی ایــن مراحــل ،معیــار؛ اخــاق و عدالــت بــوده اســت ،زیـرا تنها اخــاق و عدالت اســت که تســهیم و مرصف
برابــر را ضامنــت میمنایــد .حضــور زن – مــادر در عملیســازی ایــن شــیوه از زندگــی ،امــری مشــخص کننــده و رضوری بــوده اســت.
پیشــرد اقتصــاد توســط زن شــکل یافتــه و در واقــع یکــی از اساســیترین کارهــا و مســائلی کــه زن بــه آن پرداختــه ،اقتصــاد
بــوده اســت .رهــر آپــو در اینبــاره میگویــد؛ ‹‹ فعالیــت اساســی زن در پروســهی اجتامعــی شــدن انســان ،اقتصــاد اســت››.
البتــه ایــن ســخن رهــر آپــو از بررســی و شــناخت ایشــان از واقعیــات تاریخــی مبتنــی بــر ذات عمــل اقتصــاد و نقــش موثــر
زن در توســعهی آن جهــت حفــظ و ارتقــای جامعــه رسچشــمه گرفتــه اســت .اقتصــاد در میانــه و بــه مــوازات شــکلگیری
زندگــی برابــر و عادالنــه ،بــر محوریــت زن ،مشــارکت و خصوصیــات او شــکل گرفتــه اســت .در دوران نوســنگی ،بویــژە دوران
میانــهی نوســنگی کــه محصــوالت ،رونــد ارتقــا یافتــهای بــه خــود گرفــت .اقتصــاد بــا مشــارکت و حضــور تعیینکننــدهی
زنــان در فعالیتهــای توزیــع و تقســیمبندی محصــوالت گونــهی فعالیــت پاســخگوئی بــه نیازمندیهــای جامعــه را بــه خــود
گرفــت .بــه همیــن دلیــل میتــوان گفــت کــه یکــی از خصوصیــات اساســی اقتصــاد؛ توســط معیارهــای فرهنــگ زن – مــادر
شــکل گرفتــه و بنیــان جامعــهی آزاد را تشــکیل داد .ایــن در حالیســت کــه امــروزه اقتصــاد بــا تعاریــف اشــتباه روبــرو
مانــده و از بنیانگــذار اصلــی خــود دور گردانــده میشــود .در اقتصــادی کــه نظــام رسمای ـهداری ایجــاد منــوده ،زن کــه معــار
اقتصــاد بــوده از هیــچ جایگاهــی برخــوردار منیباشــد .رنــج ،تالشهــا ،نظــرات و دیــدگاه زن در اقتصــاد حــذف گشــتهاند.
زن کــه در دوران نوســنگی ،بــه آفرینــش زندگــی ،رشــد ،ارتقــای آن ،زراعــت و اهلــی کــردن حیوانــات پرداختــه و درون یــک
ارتبــاط هامهنــگ و همزیســتانه بــا طبیعــت ق ـرار گرفتــه بــود ،اکنــون از جایگاهــی فراتــر از ‹‹کارگــری بــا نازلرتیــن دســتمزد››
در اقتصــاد برخــوردار نیســت .متامــی فعالیتهــای زن در ایــن مرحلــه از تاریــخ حیــات اجتامعــی انســان ،در راســتای ایجــاد
زندگــی آزاد ق ـرار گرفتــه بــود ،کــه بــا رنــج و زحــات زن پیشــرد یافــت .ایــن در حالیســت کــه امــروزه آنچــه از انظــار پنهــان
و دچــار انــکار گشــته زحــات ،ســیام و تاثیــر زن در اقتصــاد اســت .گاهــی در بیشــر مــوارد عــاوه بــر انــکار و نادیدهانــگاری،
زحــات او نــه تنهــا بــه عنــوان زحمــت قلمــداد منیشــوند ،بلکــه یــک رسی کارهــای ب ـیارزش و بیتاثیــر شــناخته میشــوند.
ایــن بــر کســی پوشــیده نیســت کــه یــک مــادر ،وقتــی کودکــی بــه دنیــا م ـیآورد ،در تغذیــه ،بــزرگ کــردن و آمــوزش او بــه
گونــهای بیحســاب و کتــاب متحمــل رنــج و زحــات بســیاری میشــود .امــا ایــن فعالیتهــای مادرانــه ،بــه عنــوان کار و
زحمــت انگاشــته منیشــوند .زیــرا در تعاریــف نظــام رسمایــهداری ،رنجــی کــه پــول و رسمایــه بــه بــار نیــاورده و بــه پیشــرد
نظــام آنهــا نپــردازد ،کار شــمرده منیشــوند .از همینروســت کــه رنــج مــادران نادیــده و هیــچ یــه حســاب میآینــد.
آنچــه در نظــام رسمای ـهداری اقتصــاد نامیــده میشــود؛ چیــزی جــز انباشــت ســود و رسمایــه نیســت .متامــی نیــرو و توامنندیهــای
انســان جهــت قدرمتنــد و ثرومتنــد ســاخنت رسمایــهداران بــه کار بــرده میشــوند .ایــن شــیوه از وارونهســازی معنــای اقتصــاد،
ســبب رشــد روز افــزون بیــکاری و گرســنگی شــده اســت .وجــه اشــراک متامــی نیروهــای رسمایــهداری جهانــی ،بــر مســیر
منافــع و ســود خــود ،گســرش تــاراج و کشــتار از طریــق جنگافــروزی در میــان جوامــع اســت .در ایــن راه از هیــچ شــیوهی
غیــر انســانی چشمپوشــی منیکننــد .ایــن شــیوهها تنهــا بــر انســان و جوامــع آنهــا بــە کار بــرده منیشــوند ،بلکــه متامــی
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منابــع طبیعــی را نیــز احاطــه کــرده و هــر آنچــه کــه از تاراجهایشــان باقــی مبانــد ،ماننــد تخریــب و زهرآگیــن کــردن جنــگل،
آب و هــوا روی گــردان منیشــوند .تحــت عنــوان اقتصــاد بــه انجــام وقیحانهتریــن شــیوههای کســب ســود میپردازنــد.
اقتصــاد مــدرن را منیتــوان بــا اقتصــاد حقیقــی کــه هــان اقتصــاد اجتامعــی بــوده را برابــر پنداشــت .زی ـرا اقتصــاد اجتامعــی
در واقــع مفهــوم مقدســی داشــته کــه معنــا و نتیجــهی رنــج زن کــه هــان قانــون مدیریــت جامعــه از ســوی اوســت را در
برمیگیــرد .جســتجو بــه دنبــال پاســخ ایــن ســوال کــه ایــن همــه گرســنگی و کشــتار و غــارت از چــه نشــات گرفتــه؟ مــا را
بــا ریشــههای خطــر نابــودی اخــاق روبــرو میمنایــد .بــه هیــچ عنــوان منیتــوان اقتصــاد کنونــی را اقتصــادی کــه در
خدمــت جامعــه اســت نامیــد و ایــن خــود ریشــهی نابــودی اخــاق و بــه حاشــیهراندن جامعــه از عرصــهی اقتصادیســت.
چرخــهی اقتصــاد مــدرن تنهــا در خدمــت رسمایــهداران و قدرمتندســازی دولتهــا میچرخــد .بنمایــهی تشــکیل دهنــدهی
روغــن تســهیل کننــده در گــردش ایــن چــرخ؛ از حربههــای گرســنه ســازی ،کشــتار و تــاراج انســانها شــکل گرفتــه اســت.
نظــام رسمایـهداری از طریــق قطــع ارتبــاط میــان تولیــد کننــده و مرصفگــر ،به زمینهســازی جهت مرشوعیــت حضور خــود پرداخت.
در ایــن مرحلــه از تاریــخ اقتــدار بــر جامعــه و دســتآوردهایش ،پیــش از هــر کــس بــر جایــگاه زن در اقتصــاد کــه فعالیــت
حیاتبخشــی و تــداوم حیــات بــود ،روی داد .دیگــر هامنگونــه کــه بــه آن اشــاره منودیــم ،متامــی فعالیتهــای زن ب ـیارزش و
متامــی کارهــای مــرد بــه علــت اینکــه پــول بــه همـراه دارد ارزشــمند و مایـهی زندگــی گردانــده شــده اســت .پــول بــه رسور و آغــای
بــازار کــه معنــای دنیــا و حیــات را ماننــد اختاپوســی بــه اســتیالی خــود درآورده ،مبــدل گشــته اســت .امــروزه دیگــر محصــوالت
نــه ب ـرای گــذران زندگــی ،بلکــه ب ـرای کســب پــول و رسمای ـهی اضافــی تولیــد و بــه فــروش میرســند و بــا ایــن شــیوه اقتصــاد از
زندگــی پــاک گشــته اســت .حتــی بــه صورتــی درآمــده کــه رنــج انســان نیــز بــه ابـزار خریــد و فــروش مبــدل شــده و هیــچ کــس
ارزش و اهمیتــی بــه رنجــی کــه بـرای تولیــد محصولــی کشــیده شــده ،قائــل نگشــته و بــه مقــدار بهــای آن میپــردازد .برخوردهــای
ریاض ـیواری و حســاب وکتابهــا کــه در نگریســن بــه هــر چیــزی تعیینکننــده گشــته ،نــه بــه نفــع جامعــه بلکــه بــه نفــع و
پیشــرندهی منافــع نظــام رسمایهداریســت .پــول دنیــای روابــط انســانها را احاطــه کــرده و بــه بنبســت رســانده اســت .ماننــد
روابــط کارگــر – پیامنــکار ،آغــا – نوکــر ،زن و مــرد بــر مبنــای ارقــام و پــول فــرم یافتهانــد .در ایــن معنــا ،بیارزشتریــن زحمــت
و ارزانرتیــن کار ،بــه زن تعلــق داشــته و دنیــای ذهنــی – معنــوی و ارزشهــای اجتامعــی حاصــل از آن بــا ایــن شــیوه از اقتصــاد
تکهپــاره و پایــال گشــته اســت .ایــن شــیوه از مدیریــت اقتصــاد ،معیــار و زمینـهی اصلــی کســب ســود قـرار داده شــده اســت .امــا
مــا بــر ایــن مهــم واقفیــم کــه محتــوای حقیقــی اقتصــاد؛ فعالیــت تاریخــی جامعــه بــوده و هیــچ فــردی بــا عناوینــی از قبیــل آغــا،
بیــگ ،بــرده ،کارگــر و دولــت نخواهــد توانســت بــه نقــش اول صحنـهی اقتصــاد درآیــد .ریشـههای تاریخــی ایــن فعالیــت اجتامعی،
نســبت بــه نیازمندیهــای انســان رشــد و منــو یافتــه و بــه همیــن خاطــر نیــز هیرارشــی تحمیــل شــده بــر آن طبیعــی و الزم نیســت.
تاریــخ نظــام رسمایــهداری بــر مبنــای اســتعامر رنــج زن پیــروی منــوده و مــرد را در مرکزیــت آن بــر مســند قــدرت نشــاند.
همچنیــن درمیــان دولــت ،مالکیــت خصوصــی ،خانــواده و نظــام پدرســاالری خــود را بنیــان نهــاده و بهگونــهای فعــال بــه
پیــاده ســازی فعالیتهــای خــود میپــردازد .ایــن سیســتم بــا ویژگــی هژمونگرائــی کــه لربیــز از فشــار و خشــونت بــوده،
بــه چپــاول متامــی محصــوالت و خالقیتهــای زن پرداختــه و هرگونــه ارزش و جایگاهــی را از او ســلب منــوده اســت .بــه
ایجــاد تئــوری اقتصــادی کــه رسمایــهداری را پیشــرد بخشــیده ،بــر دســتآوردهای زن پرداختــه ،امــا فعالیتهــا و
عرصههائــی را کــه بــه تولیــد و ایجــاد ایــن دســتآوردها انجامیــده را متعلــق بــه نظــام خــود معرفــی منــوده اســت .ایــن
تئوریهــا بــه پردهپوشــی بــر واقعیــات ضــد اقتصــادی بــودن نظــام میپردازنــد .بدیــن منــوال از آبــی کــه مینوشــیم،
هوائــی کــه تنفــس میکنیــم ،راههائــی کــه بــر آن پــا میگذاریــم ،غذائــی کــه میخوریــم و حتــی افــکاری کــه میکنیــم،
تحــت مالکیــت خصوصــی کمپــرادور و رشکتهــا درآمــده و بــه رسمایــهای در خدمــت نظــام رسمایــهداری مبــدل میگردنــد.
دیگــر بیشــر از کاربــرد در زندگــی و تــداوم بخشــیدن بــه آن ،بــه بــازار اقتصــاد کاپتالیســتی تغییــر نقــش میدهــد .اقتصــاد
کاپتالیســتی متامــی فعالیتهائــی کــه بــه تــداوم و رشــد زندگــی توجــه دارد را غصــب منــوده و بــه رسمایــهی خــود تبدیــل
میمنایــد .پــس نبایــد بــه کاپتالیســم چــون اقتصــاد نگریســت .کاپتالیســم عــاوه بــر اینکــه اقتصــاد نیســت ،بلکــه اقتــدار اســت.
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در دوران مادرســاالری کــه فرهنــگ زن – مــادر بــر جامعــه محوریــت داشــته ،هــر چیــز بــه ویــژە ارتبــاط انســان بــا طبیعــت،
در یــک چرخــهی آهنــگ و اعتــدال قــرار داشــت .بــرای برداشــت چیــزی از طبیعــت ،بــه برگــزاری مراســم عبــادی و توجیــه
نیــاز حیاتــی خــود پرداختــه ،ســپس بــه انــدازهی نیازشــان چیــزی را کــه نیــاز داشــته شــکار یــا جمــع منودهانــد .بــا رشــد
جمعیــت و جامعــه ایــن تعــادل تــا اندکــی بهــم ریخــت .در دوران مدرنیت ـهی رسمای ـهداری ،ایــن تعــادل زیــر و رو شــد .ب ـرای
کســب بیشــرین ســود و محصــوالت اضافــی ،غــارت طبیعــت حــق مســلم نظــام و حتــی میتــوان هــان شــیوه ،دالیــل و
واقعیتــی را کــه بــه صــورت تــاراج و اســتثامری بیهمتــا بــر بــدن زن و رنــج او تحمیــل شــد ،در ارتبــاط نظــام بــا طبیعــت
کــه فالکتهــای جانکاهــی را بــه بــار آورده ،بــه راحتــی بــه چشــم میخورنــد .نگــرش ایــن نظــام بــه طبیعــت تنهــا بــر
مبنــای مقــدار سودیســت کــه برایــش در بــردارد و نــه بیشــر .تخریــب ،نابــودی و غــارت طبیعــت ،مهــم نیســت بلکــه آنچــه
مهــم اســت؛ رسمایــه اســت .در ایــن راســتا هــم ارتبــاط انســان بــا طبیعــت را قطــع کردنــد .عشــق بــه طبیعــت و احســاس
امپاتــی و درک آن ،هیــچ اهمیتــی نــدارد ،چــون عواطــف ارزش پولــی ندارنــد ،پــس مشــتی احساســات بیارزشانــد .اگــر بــه
طبیعــت بیاندیشــند ،ایــن همــه تســلیحات نظامــیای ،کــه طبیعــت و انســانها را بــه نابــودی کشــانده را تولیــد منیکردنــد.
و یــا اینکــه ایــن همــه حیــوان ،درخــت و گیاهــی را کــه در تغذی ـهی موجــودات زنــده نقــش دارنــد را بــه قتــل منیرســاندند.
در نتیجــه میتــوان اینگونــه ارزیابــی منــود کــه مســئلهی اساســی اقتصــاد؛ بــا حــذف زن در اقتصــاد آغــاز گشــت .بــه
طورکلــی در تاریــخ متــدن و بــه ویــژە دوران مدرنیتــهی رسمایــهداری کاپتالیســتی ،وقتــی اقتصــاد از دســت زن در آورده
شــده و بــه دســت مــرد رسور و اقتدارگــرا ســپرده شــد ،اقتصــاد بــه کالف رسدرگــم مســائل مبــدل گشــت .بــا اندکــی بررســی
ایــن نظــام براحتــی میتــوان دریافــت کــه هیــچ ارتباطــی بــا اقتصــاد نداشــته و مجموعهایســت از ســود اضافــی کــه بــرای
نظــام حیاتیســت .بــا خــروج اقتصــاد از محوریــت زن و درافتادنــش بــه تســلط آغــا ،بــازرگان ،پــول ،رسمایــهدار ،اقتدارگــرا
و دولــت ،زندگــی و اقتصــاد اجتامعــی بــا تــرور و نابــودی روبــرو گشــتند .چــون اقتصــاد بــه دســت نیروهــای ضــد اقتصــاد
افتــاد .اکنــون دیگــر اقتصــاد از طــرف کســانی کــه هیــچ ارتباطــی بــا اقتصــاد ندارنــد ،بــەراه بــرده میشــود .ماننــد بــرگ
قــار بــر بــورس ،گرانبهائــی و ســود بیپایــان ،بــه غــارت جامعــه و بــه چنــگ انداخــن ارزشهــای جامعــه میپردازنــد .هــر
چیــزی را بــه ماشــین جنــگ مبــدل ســاخته و چــرخ آن را بــه ســوی منافــع و ســود خــود میچرخاننــد .بــا ایــن وضعیــت
آیــا بــر چنیــن فعالیتهائــی میتــوان نــام اقتصــاد نهــاد؟ .بــدون شــک خیــر اقتصــاد نیســت ،بلکــه ضــد اقتصــاد اســت.
طــی دویســت ســال اخیــر جامع ـهی انســانی بــا افزایــش بیانــدازهی جمعیــت کــه دنیــای مــا را روبــه نابــودی بــرده ،روبــرو
مانــده اســت .هیــچ چیــزی ب ـرای ایــن جمعیــت کافــی نیســت و بــا هــر افزایــش جمعیتــی بح ـران اقتصــادی نیــز رشــد بیشــری
مییابــد .نیازهــای حیاتــی ب ـرای انســانها قابــل دسرتســی نیســتند .ب ـرای گــذار از ایــن بح ـران مرگبــار؛ بایســتی بــه سیاســتی
صحیــح و نویــن بویــژە در عرصــهی اقتصــاد پرداخــت .گام نخســت و اساســی احیــای اقتصــاد کمونــال اســت .بایســتی در
برابــر اقتصــاد کاالشــده و ســود اضافــی دارای موضــع بــوده و در عیــن حــال بــه ســوی اقتصــادی کــه بــر اشــراک و برابــری،
ارزشهــای اخالقـیای کــه بــر مبنــای ارزش اجتامعــی تنظیــم گشــته ،تکیــه منائیــم .در اینصــورت هــم جامعــه و هــم طبیعــت از
نابــودی رهــا گردانیــده میشــود .اگــر چــرخ اقتصــاد بورژوائــی را از کار بــاز نداریــم ،جائــی کــه بــه آن برســیم ،جهنــم اســت.
پــس تنهــا یــک راه پیــشروی انســانیت باقــی مانــده؛ ملــت دمکراتیــک کــه یکــی از پایههــای اساســی آن اقتصــاد کمونــال
و اکولوژیــک اســت .اقتصــاد در مدرنیتــهی دمکراتیــک بــه جایــگاه واقعــی خــود دســت مییابــد .آن وقــت راه بــر ســود
اضافــی و غــارت طبیعــت نیــز بســته میشــود .از ایــن پــس نیازمندیهــای بنیادیــن بــر مبنــای معیارهــای اخالقــی  ،بازگشــت
بــه تقــدس خــاک و ترمیــم هامهنگــی ارتبــاط انســان و طبیعــت تامیــن خواهنــد شــد .بــدون شــک نبایســت فرامــوش منــود
کــه بایســتی اقتصــاد بــه دســت معــار خــود یعنــی زن بازگردانــده شــود .در چنیــن شــیوهی حیاتــی جامعــهای اخالقــی،
اقتصــادی ،اکولوژیــک ،دمکراتیــک ایجــاد شــده و راه بــر روی هــر گونــه معضــل اجتامعــی نیــز بســته خواهــد شــد .عملــی ســاخنت
اقتصــاد اجتامعــی بــا ایجــاد نظــام کنفدرالیســم دمکراتیــک قابــل اجــرا خواهــد بــود ،کــه تنهــا راه رهائــی از بحرانهاســت.
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زندگــی معیشــتی مــردم بــه ســپاه و نفــت پیونــد
خــوردو نفــت بــه پــاره ای از جامعــه شناســی
سیاســی ای ـران تبدیــل گشــت ایــن سیاســت تــا
بــه امــروز بــه شــکل فجیــع تــری ادامــه دارد و
بدســت ســپاه پاســداران کــه وابســته بــه بیــت
رهــری و بــا متــام جوانــب زندگــی مــردم رس و
کار دارد تصاحــب گردیــدو ایــن اقتصــاد نفتــی
ســبب فســاد و از بیــن رفــن فرصتهــای شــغلی
و تضعیــف بخــش خصوصــی و در نهایــت زمیــن
گیــر شــدن اقتصادایـران گشت،ســپاه دســت روی
متــام منابــع کشــور گذاشــته و بــه دخالتهــای خــود
در متــام بخشــهای مدیریتــی کشــور مرشوعیــت
بخشــید و همــه ی جوانــب زندگــی مــردم را
آنهــا 2را از حقــوق
تحــت تاثیــر قــرار داده و 6
اقتصــادی و سیاســی خــود محــروم منودنــد

همــه ی کشــورهای دنیــا بــه رقابــت بــر رس تصاحــب منابــع زمینــی و زیــر زمینــی جهانــی مشــغول هســتند،رقابت و جنــگ
رسمایــه داری بیــن دولتهــا برقــرار هســت و ایــن بیــن مــردم قربانــی میشــوند ،چــون پــای جنــگ قــدرت طلبــی در میــان
هست،کشــورهای کــه از لحــاظ منابــع طبیع ـیو ذخایــر زیــر زمینــی غنــی هســتند و مــردم زیــادی در حالیکــه روی میلیاردهــا
بشــکه نفــت نشســته انــد ،بویــژە در دوران رونــق نفتــی امــا همچنــان در فقــر و محرومیــت بــر میربنــد و بـرای تامیــن هزینــه
هــای زندگــی خانــواده خــود جــان میدهند،وایــن سیاســت خــود دولتهاســت کــه دســت روی متــام جنبــه هــای زندگــی اجتامعــی
و اقتصــادی مــردم کــه بــا تــاش و خدمــت آنهــا پیــش میرونــد ،میگــذارد تــا آنهــا را از لحــاظ اقتصــادی بــه خــود وابســته
کننــد ،سیاســتهای اقتصــادی دولــت هــا آن را از کنــرل ملــت خــارج و آنهــا را نیازمنــد خــود میکنــد ،وقتــی ایــن وابســتگی
اقتصــادی ملــت بــه دولتهــا بوجــود میاییــد بطــور غیــر مســتقیم میتواننــد سیاســتهای خــود را بــر ملــت اعــال مناینــد.
اگــر بخواهیــم بطــور اساســی بــه ایــن مســاله بپردازیــم خواهیــم دیــد ،ای ـران هــم یکــی از کشــورهای هســت کــه بــا وجــود
منابــع بســیار زمینــی و زیــر زمینــی خــود بخصــوص منابــع نفــت و گاز شــناخته شــده و تولیــد کننــده هــای بــزرگ نفتــی میباشــد
البتــه ایــن منابــع نــه بـرای خدمــت بــه مــردم بلکــه بــه نفــع دولــت بــکار گرفتــه میشــود،با دســت گذاشــن روی اقتصــاد جامعــه
تســلط خــود بــر مســایل سیاســی پیرامــون جامعــه ی ای ـران را نیــز تقویــت کــرده انــد،روزی کــه رژیــم والیــت فقیــه بــر رس کار
آمــد نقشــه و هــدف اش نیــز همیــن وابســتگی مــردم بــه دولــت در راســتای پیشــرد سیاســتهای آنــان بود،سیســتم والیــت
فقیــه و بعــد از تاســیس ســپاه پاســدران جایگزینــی بــرای سیســتم شاهنشــاهی شــاه و ســازمان ســاواک بــودو امــا ایــن بــار
ایــن هــدف رو در قالــب تــازه ای ارائــه دادنــد و زمینــه را بــرای مالکیــت و تســلط دولــت بــر مــردم رو قــدرت بخشــیدند.
نظــام کنونــی حاکــم بــر ای ـران همــه ی تــاش خــود را بــکار میگیــرد کــه در ایــن حــوزه هــا در ســطح جهانــی رقابــت کنــد.
ایــن حــوزه هــا بیشــت حــول محــور نفــت میچرخــد ،بیــت رهــری و ســپاه پاســداران کــه چــون جانــوران وحشــی بــه جــان مــال
و منابــع مــردم افتادنــد و بــه چپــاول منابــع اقتصــادی مــردم مشــغول شــدند و بودجــه ای کــه از پــول فــروش نفــت بدســت
میامــد را بــه اختیــار گرفتنــد ،نفــت بعنــوان منبــع اصلــی تامیــن اقتصــاد ای ـران ق ـرار داده شــده و ایــن اقتصــاد نفتــی بــه نفــع
رژیــم ای ـران بــود چــون بــا ایــن اقتصــاد تــک محصولــی ملــت را بــه خــود وابســته و حاکمیــت خــود بــر آنــان را هــر لحظــه
تقویــت میبخشــیدند و بــرای اینکــه دســتمزد (حقــوق) مــردم بدســت بیــت رهــری وبویــژە ســازمان ســپاه افتــاد و از ایــن
طریــق هــر وقــت صــاح دانســته مــردم را ســیر یــا گرســنه نگــه میــدارد و آنطــور کــه برنامــه ریــزی کــرده بودنــد پیــش میرفتنــد
اقتدار اقتصادی آنها اینگونه بیشرت شد.
زندگــی معیشــتی مــردم بــه ســپاه و نفــت پیونــد خــوردو نفــت بــه پــاره ای از جامعــه شناســی سیاســی ایــران تبدیــل
گشــت ایــن سیاســت تــا بــه امــروز بــه شــکل فجیــع تــری ادامــه دارد و بدســت ســپاه پاســداران کــه وابســته بــه بیــت
رهــری و بــا متــام جوانــب زندگــی مــردم رس و کار دارد تصاحــب گردیــدو ایــن اقتصــاد نفتــی ســبب فســاد و از بیــن
رفــن فرصتهــای شــغلی و تضعیــف بخــش خصوصــی و در نهایــت زمیــن گیــر شــدن اقتصادایــران گشــت ،ســپاه دســت
روی متــام منابــع کشــور گذاشــته و بــه دخالتهــای خــود در متــام بخشــهای مدیریتــی کشــور مرشوعیــت بخشــیدە و
همــه ی جوانــب زندگــی مــردم را تحــت تاثیــر قــرار داده و آنهــا را از حقــوق اقتصــادی و سیاســی خــود محــروم منودنــد .
بــه ویــژە بعــد از جنــگ بــا عــراق کــه مدیریــت نیروهــای بســیج و دســتگاههای اطالعاتــی و امنیتــی و زندانهــای
مخفــی بــه دســت ســپاه افتــاد بــه ایــن ترتیــب بخــش اصلــی مدیریــت کــه بــر جامعــه حاکــم بــود بدســت
نیروهــای ســپاه افتــاد ،دیگــر بــه روش هــای مســتقیم نیروهــای مخالــف حکومــت را رسکــوب و قتــل عــام میکردنــد.
بعــد از حاکمیــت ســپاه بــر نیروهــای نظامــی و امنیتــی کشــور رفتــه رفتــه دســت روی بخــش اقتصــادی جامعــه نیــز گذاشــتند و
بخصــوص در زمــان ریاســت جمهــوری رفســنجانی ســپاه در بخشــهای مختلــف اقتصــادی جــای پــای خــود را محکــم منــود .اقدامــات
خامتــی کــه بــا ایــده ی اصالحــات کــه ادعــای پیرشفــت در زمینه هــای اقتصادی را داشــت و آنهم فقــط در حد شــعارهای فریبنده ی
انتخاباتــی بــود و بــس ،در زمــان ریاســت جمهــوری احمــدی نژاد نیــز با درصد باالتــری اقتصاد ایـران رو تحت مالکیــت دولتی قرار
داده شــد.با قــدرت سیاســی امتیازهــای اقتصــادی زیــادی را نصیــب شــد.به نیروهــای سیاســی امــکان داد کــه بطور رســمی و قانونی
پــروژە هــای اقتصــادی بــه دســت ســپاه بیافتد.نیروهــای اقتصــادی هــم از نیروهــای سیاســی حامیــت میکردنــد و مافیــای قــدرت و
ثــروت حــول (حلقــه ی والیــت مطلــق فقیــه ) قــدرت و حــوزه ی تعهدات و اختیــارات دولت گســرش و اقتدار مــردم تضعیف گردید
نیروهای سیاسی با پشتیبانی نیروهای اقتصادی در دوران احمدی نژاد در سال ۱۳٨۴ / 1392دیگر پای سپاه با خیال آسوده تری
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به ذخایر ملی نفت و گاز راه پیدا کرد ،صادرات لوله های گاز و نفت را به کشورهای همسایه رشوع کرد .خط صادرات نفت به
دست سپاه افتاد .راههای قاچاق بندر و اسکله هم بدست سپاه افتاد ،با تسلط بر اقتصاد ایران دیگر سپاه حرف اول و آخر را
در ایران میزند ،چون بطور مستقیم از حامیت رهربی بهره مند هست و بطور پنهان و آشکارا اقتصاد ایران را در دست گرفته و
همهی فساد های مالی بدست سپاه پاسداران انجام میشود .
اینجا بحث بوجود میاید که ما چرا به مسئله سپاه در ایران پرداختیم؟ چون وقتی سپاه در نظر علی خامنەی بازوی دفاع از
ایدلوژیهای رژیم تعریف میشود دیگر میدان اقتصادی هم به دست سپاه احاطه میشود و اقتصاد هم در خدمت سپاه به
حرص در میاید .
سیاســت های اقتصادی ایران بیشــر به نفع نیروهای نظامی و ســپاهی بوده و طبق گفته ی یکی از مســئولین ســپاه رسدار نقدی
کــه میگویــد کــه اگــر ســپاه وارد میــدان اقتصــادی کشــور شــده نه بـرای منفعت خــود بلکه بـرای منفعت مــردم وارد شــده،اما کامال
واضــح و روشــن هســت کــه منفعت مــردم در اقتصاد نظامی نبوده و یــک دولت نفتی هرگز منیتواند یک دولت رفاهی تلقی شــود.
وقتــی در داخــل کشــور اقتصــاد دســتخوش نظامــی گــری میشــود ،دیگــر حاصــل آن را بــرای رقابــت بــر رس اقتــدار
حاکمیــت خــود بــا نیروهــای داخلــی و کشــمکش هــای خارجــی هزینــه میشــود .مــردم ای ـران چهــل ســال اســت بازیچــه ی
ماجراجویــی هــای والیــت فقیــه و قربانــی تحکیــم آرمانهــای بــه اصطــاح مقــدس نظــام اســامی هســتند و همــواره حاصــل
منابــع داخــل را رصف قــدرت انــدوزی نیروهــای تنــدرو چــون حــزب اللــه ،طالبــان ،حوســی هــا و حشــد شــعبی کــرده انــد.
[وقتــی اقتــدار اقتصــاد ایــران رو بدســت گرفــت ،منابــع ایــران را جهــت راه انــدازی هــال شــیعه در خاورمیانــه هزینــه
کرد،بــا ایــن سیاســت هــا مــردم هرچــه بیشــر فقیــر تــر و رسکــوب و مجبــور بــه مهاجــرت شــدند،با اعــال تحریمهــا
بــر ای ـران جنــگ قــدرت در حاکمیــت بیشــر از قبــل منــود پیــدا کردنــد و جنــاح هــای موجــود یکدیگــر را بــه فســاد هــای
مالــی و رانــت محکــوم کردند،ســپاه از فســاد در همــه ی امــور داخلــی ای ـران بــی بهــره منانــد و تحریمهــا نیــز فشــار اقتصــادی
زیــادی بــر مــردم وارد کرد،قدرتهــای جهانــی در صــدد بودنــد بــا اعــال ایــن تحریمهــا ایـران را تنبیــه منــوده و وادار بــه پذیــرش
قطعنامــه هــای خــود مناینــد امــا ایــن فشــارها نــه نیــز نتوانســت از محرومیــت اقتصــادی و نقــض حقــوق انســانی مــردم
ای ـران بکاهــد ،چــون قــدرت هــای رسمایــه داری جهــان کــه دیدنــد ای ـران از کنــرل آنــان خــارج و بــه نیرویــی مخالــف تبدیــل
میشــود،بە همیــن خاطــر تحریمهــا بــر علیــه ایــران را شــدت بخشــیده،این تحریمهــا بــه خــودی خــود آشــفتگی سیاســی و
اجتامعــی بوجــود آورد،تحریمهــا متــام منابــع درآمــدی دولــت را محــدود کــرده و حــاال زشــتی و مشــکالتش منایــان تــر شــده.
اقتصــادی کــه متــام زشــتی و فســاد و مشــکالتش را بــا درآمــد نفتــی پوشــش میدهــد حــاال دیگــر در آمــد نفتــی نــدارد هیــچ
بلکــه درآمدغیــر نفتــی را هــم از دســت داده اســت ،اینگونــه بــود کــه بــا جنگــی بــدون صــاح (تحریمهــای اقتصــادی) تنشــها
رادر ای ـران عمیــق تــر کردنــد و هــدف اصلــی از متدیــد و تشــدید ایــن تحریمهــا رسکــوب ای ـران در منطقــه بود،مــا در بــاال
اشــاره کردیــم بــه جنــگ بــر رس منابــع طبیعــی  ،دولــت رسمایــه داری جهــان در پــی تصاحــب منابــع و ذخایــر کشــورهای
غنــی از ایــن حیــث هســتند،قدرت بــر رس تصاحــب اقتصــاد جهــان ،تــرف منابــع ای ـران و منطقــه نیــز یکــی از معــادالت ایــن
قدرتهــای رسمایــه داری جهــان میباشــد ،آمریــکا بــه حــال آمــاده بــاش در آمــد و ایــن مداخلــه هــا رو بــا اعــال تحریمهــای
اقتصــادی بــر ایــران آغــاز منود،بــا هامهنگــی میــان آمریــکا و روســیه ،آمریــکا توانســت تحریمهــا بــر علیــه ایــران را شــدت
بخشــد ،ای ـران در بخــش اســتخراج منابــع بطــور جــدی بــه مشــکل برخــوردو اقتصــاد ای ـران بــا شکســتی بــزرگ روبــرو گشــت
،ســپاه پاســداران ایـران بــه لیســت ســازمانهای تروریســتی اضافــه شــد و اینگونــه پــروژە ی فلــج کــردن ایـران اســتارت زده شــد.
تحریمهــای خارجــی و فســاد مالــی در داخــل کشــور را گســرش داد و فســادی سیســتامتیک پدیــد آمــد کــه در پایــه هــای
سیســتم نفــوذ و هیــچ انگیــزه ای هــم ب ـرای مقابلــه بــا آن در کار نیست،فســاد و رانــت خــواری هایــی کــه بدســت مســئولین
حکومتــی صــورت میگرفــت بیشــر منــود پیــدا میکــرد و آشــکار میشد،سیاســتهای اقتصــادی ای ـران چــه در داخــل و خــارج از
کشــور بــا بــن بســت مواجــه شــد و جــور ایــن ناکارآمــدی دولــت را هــم مــردم بــا فقــر و قتــل عــام و رسکــوب بــه دوش میکشــند
در اصــل دســت دولــت در جیــب ملــت اســت  ،ضعــف دیپلامســی در ایــن پنــج ســال اخیــر کــه تحریمهــا در ای ـران شــدت
گرفتــه بیشــر از پیــش شــد ،ضعــف دیپلامســی اقتصــادی ،سیاســی مشــکالت بســیاری را بــرای ایــران بهمــراه داشــته اســت
اروپــا هــم در ایــن مــورد بــه ای ـران پشــت منــود چــون منافــع خــود را در اولویــت میدید،بــا وجــود ایــن فشــار هــا بــر ای ـران
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یــا بایــد تســلیم ایــن سیســتم موجــود شــود یــا فــرو پاشــد ،ای ـران خــوب آگاه هســت کــه بـــا امتــام شــدن دوره ترامــپ هــم
منیتواننــد ایــن آشــفتگی و نابســامانی اقتصــادی خــود را التیــام بخشــد ،نقشــه برگشــت دوبــاره بــه برجــام فقــط ب ـرای فریــب
اذهــان عمومــی اســت ،سیاســت داخلــی و همچنیــن خارجــی ای ـران بــی رمــق تــر از گذشــته پیــش میــرود و در یــک

رساشــیبی بســوی نابــودی جلــو میرود،اکنــون تــاش میکنــد بــه شــیوه دیپلامســی بــا چیــن و روســیه در ارتبــاط و
قراردادهــای امضــا کنــد تــا از ایــن طریــق از ســیامی آشــفتگی خــود بکاهــد ،تعهــد  ۲۵ســاله بــا چیــن یکــی از ایــن
ق ـرار دادهــا بــود،در حــال حــارض چیــن تنهــا کشــوری اســت کــه ای ـران امــکان فــروش نفــت خــود از طریــق خــاک
آن را دارد،ایــن دیپلامســی در اصــل بــرای بهبــود اوضــاع اقتصــادی مــردم نبــود و فقــط بــرای تضعیــف تحریمهــا و
بــه نفــع حاکمیــت متــام میشــد و ایــن دیپلامســی در حقیقــت در خدمــت جنــگ افــروزی و بقــای حاکمیــت
بود،بــر همیــن اســاس ایــران ســعی منــود بــا ایــن روابــط دیپلامســی تحریمهــا را دور زده و نفســی تــازه کنــد.
در ایــن رشایــط بحـران مدیریتــی و فســاد ســاختاری در داخــل کشــور نیــز متــام جوانــب زندگی نظامی میشــود ،مــردم مورد
رسکوب و خشونت قرار گرفته و با محروم نگه داشنت آنها در تالش بودند آنان را رسکوب کنند،دولت سهم زیادی از ذخایر
ملــی را بـرای دالالن کــە از نــوع کثیــف تریــن نوع رسمایه هســت به خدمت گرفت تــا از این طریق تحریمهــا را دور بزنند
مــردم ایـران در ســالهای اخیــر زندگــی پــر مشــقت و ســختی رو میگذراننــد و هــر روز تــاوان ایــن بــی کفایتــی مســئولین را
بــا قربانــی کــردن جــان خــود در برابــر نــان میدهند،جنبــش آبامنــاه شــورش گرســنگان بــود ،هـزاران انســان جانشــان فــدا
شــد ،بــا برنامــه ی گرانــی بنزیــن اعرتاضــات بــه ایــن تصمیــم دولــت آغــاز و بــا کشــتار و شــکنجه جــواب داده شــد ،تــرس
و وحشــت از نظــام را در وجــود مــردم نهادینــه کردنــد و در صــدد حــذف پتانســیل ملــت کــه مخالــف فســاد دولتــی و
نظــام ضــد انســانی بودنــد برآمدند،ایــن رژیــم منحــوس و ضــد آزادی پیوســته در حــال قتــل و زندانــی کــردن مــردم ورنــگ
و لعــاب بخشــیدن بــه جنایــات خــود اســت ،ایـران کــه جــزء یکــی از کشــورهایی بــا جمعیــت جــوان در جهــان اســت و
در همیــن حــال بیــکاری در آن مــوج میزنــد و در ایــن بیــن نــرخ تــورم افزایــش یافتــه و امیــد بــه زندگــی در میــان مــردم
ایـران کاهــش بســیاری یافتــه ایــن رشایــط نابســامان ایـران در حالیکــه کشــوری غنــی از نظــر منابــع نفــت و گاز و معــادن
بســیاری اســت خروجــی سیاســتهای اقتصــادی دولــت اســت کــه رژیــم بـرای ملــت ایـران بــه ارمغــان داشــته ،میتــوان
نتیجــه گرفــت دلیــل اصلــی شکســت سیاســتهای اقتصــادی ایـران حفــظ قــدرت سیاســی از طریــق قربانــی کــردن منافــع
عمومــی ،حاکمیــت خــوب میدانــد اگــر امــکان اســتفاده از فرصتهــای اجتامعــی و اقتصــادی برابــر بـرای همــگان بوجــود
بیایــد رشــد اقتصــادی افزایــش و ایــن تــوازن طبقاتــی نیروهــای اجتامعــی بــه رضر حکومــت و بنفــع جامعــه میباشــد و
قــدرت سیاســی خــود را در خطــر میبینــد بـرای همیــن متوصــل بــه رسکــوب معرتضیــن میشــود ،افزایــش نــرخ بیــکاری یــا
کار بــا دســتمزد کــم بـرای طبقــه ای کــه نقــش اساســی در اهــداف اقتصــاد ی یــک کشــور ایفــا میکنــد امــا از امکانــات
رفاهــی و معیشــتی محــروم گشــته اســت دولــت و دســتگاههای قضایــی و امنیتــی متــام قــد پشــت کارفرمایــان و رسمایــه
داران مــی ایســتند و اعـراض کارگـران را بــه نــام اقــدام علیــه امینیــت ملــی برچســپ میزننــد و ایــن وســط کارگــر بــی
دســتمزد و بــدون قــدرت آســیب پذیــر اســت و کارگ ـران بســان طفــان بــد رسپرســت نظــام رسمایــه داری میامننــد...
حکام تاراجگر با مثره تالش آنان به رانت و اختالس مشغول هستند و رسمایه داران زیر سایه ی حکومتی غاصب که فساد
و غارت تا مغز و استخوانشــان نفوذ کرده باید هم احســاس امنیت کنند و به اقتدار این نظام برای خودشــان امید ببندند.
در نتیجــه ی ایــن سیاســتهای عقــب مانــده هـزاران کارگــر ،زن وجــوان بیــکار و ارتشــی از بیــکاران در ایـران بوجــود آمده و
زندگــی ملــت ایـران در میــان یــک آشــفتگی و نابســامانی عمیقــی فــرو رفته و بطور ویــژە زنــان از اقتصاد دور افتــاده اند و
از ایــن طریــق جامعــه از لحــاظ روحــی و روانــی در رشایــط بحرانــی بــر میربنــدد ،جامعه وقتــی از لحاظ اقتصادی ســاقط
میشــود تبدیــل بــه کارگــری بــدون دســتمزد یــا حداقــل دســتمزد میشــود و وابســته بــه دولــت نــا کارآمــد میشــود ،در ایران
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زنــان خانــه دار در رسشــاری هــا مثــل زنــان شــاغل محســوب میشــوند و بــه ایــن طریــق زنــان را در خانــه حبــس میکنند و
ایــن حبــس هــم بــر افزایــش آمــار زنان شــاغل درایـران تاثیر میگــذارد و از این رو همیشــه در تعدیل نیرو زنان همیشــه
در اولویــت هســتند.در رشایــط بحرانــی کنونــی پــروژە ی قاســم ســلیامنی کــه بودجــه ای  ٨میلیــارد و نیــم بــه آن اختصاص
یافتــه و رسپرســتی آن هــم بــر عهــده ی زینــب ســلیامنی گذاشــته شــده ،ایــن پارادوکــس ،تضعیــف اقتــدار زنــان اســت .
در آن مناطــق از ایــران کــه رسشــار از منابــع اقتصــادی هســتند ،مــردم فقیــر ،و بــرای تامیــن رضوریــات
زندگــی از جــان خــود مایــه میگذارنــد ،بعنــوان مثــال اهــواز یکــی از شــهرهای نفــت خیــز ایــران اســت
بیشــر درآمــد و عوایــد مالــی دولــت از ایــن منطقــه بدســت میــاد ولــی فقــر و فالکــت سالهاســت گریبانگیــر مــردم آنجــا
شــده و هــر ســاله بــا بــارش بــاران شــاهد وقــوع ســیل هــای ویرانگــر و در بیشــر ماههــای ســال نیــز شــاهد آبرفتگــی
معابــر و در نتیجــه ویرانــی خانــه و زندگــی خــود هســتند و ســبب ایــن محرومیــت بــی کفایتــی دولــت در توزیــع
عادالنــه امکانــات وحفاظــت اجتامعــی شــهروندان در ایــن مناطــق اســت و کوردســتان نیــز شــامل ایــن توزیــع ناعادالنــه
امکانــات و محرومیــت هــای بیشــار اســت  ،ســاالنه صدهــا کولــر بخاطــر بیــکاری و تنگدســتی در رشایــط ســخت
روانـهی کوههــا میشــوند و در همیــن حــال رژیــم بــاز هــم عرصــه را بــه آنــان تنــگ منــوده و در نهایــت با شــلیک مســتقیم
نیروهــای مــرزی خــود آنــان را بخاطــر نــان بــه کام مــرگ میکشــاند ،نــگاه امنیتــی مرکــز بــه مناطــق کوردنشــین کــه بــا
گرســنه نگــه داشــن مــردم سیاســت رسکــوب را پیــش میربنــد وتــاب تحمــل تفکــری بــر خــاف تفکـرات خــود را ندارنــد .
محیــط زیســت و منابــع کوردســتان را نابــود میکننــد و دریاچــه هــای مناطــق کوردنشــین را خشــک و آب آن را بــه
دریاچــه هــای شــهرهای مرکــزی انتقــال میدهنــد دریاچــه ارومیــه هــم شــامل ایــن سیاســت هــا و نــگاه امنیتــی مرکــز
بــوده و اکنــون کــه کشــور بــا بحـران اقتصــادی و سیاســی روبــرو شــده ،پــروژە ی روحانــی تحــت عنــوان بودجــه  ۱۴۰۰کــه
بـرای ســال پیــش رو تقدیــم شــد ،ایــن هــم مثــل بقیــه ی وعــده هــای روحانــی کــه در زمــان پیــان امتــی داده بــود بــا
شکســت مواجــه شــد ،پــروژە ی دولــت روحانــی و وعــده هایــی کــه در جهــت رفــع محرومیــت و رفــاه مــردم داده شــد
نــه تنهــا تغییــری در وضعیــت اقتصــادی و سیاســی مــردم نداشــت بلکــه اوضــاع را بحرانــی تــر کــرد و روبــه ورشکســتگی
هدایــت کــرد ،ایــن پــروژە زمانــی بــه نتیجــه خواهــد رســید کــه تحریمــی در کار نباشــد و روزانــه دو میلیــون و ســیصد
ه ـزار بشــکهی نفــت بفــروش برســد و خریــداری باشــد کــه در قبــال تــاراج ایــن منابــع الاقــل پــول آن را نقــد بدهــد
وگرنــه مجبــور بــه مبادلــه نفــت بــا کاالی بــدرد نخــور چینــی خواهیــم بــود کــه آنهــم رویایــی بیــش نیســت ،اقتصــاد
ای ـران وی ـران و پوســیده شــده و ایــن رشایــط اقتصــاد مقاومتــی نــام گرفتــه ،اقتصــاد دولتــی بــوده نــه مردمــی ،اقتصــاد
هــر زمــان کــه در کنــرل مــردم و مســتقل از دولــت باشــد میشــود اقتصــاد مقاومتــی  ،آن هــم زیــر ســایه ی جامعــه ای
آزاد تحقــق میابــد نــه زمانیکــه مــردم در یــک قفــس آهنــی اســیر و پاســخ اع ـراض مــردم بــه رشایــط موجــود گلولــه و
شــکنجه نباشــد ،اقتصــاد ایـران دیگــر نــه بــا روابــط دیپلامســی و نــه بــا وعــده هــای توخالــی روحانــی حــل خواهــد شــد.
وقتــی آهــن میپوســد ترمیــم نخواهــد شد،سیســتم حکومتــی ای ـران هــم بــه همیــن شــیوه کهنــه و پوســیده شــده و
ترمیــم نخواهــد شــد ،الزم اســت از پایــه ســاخته شــده و دســتخوش تغییــر اساســی شــود و فســادهایی کــه چــون زالــو
خــون مــردم رامیمکنــد نابــود و مــردم از دســت دیکتاتــوری رهایــی یافته،ایــن سیســتم دیگــر منیتوانــد بطــور ســطحی
تغییــر کنــد و ملــت را فریــب دهــد و مجبــور اســت از پایــه وریشــه تغییــر و تحــول یابــد ای ـران در متــام حــوزه هــای
اقتصــادی دارای منابــع انســانی و طبیعــی قابــل قبولــی اســت بایــد مدیــران بــی کفایــت و چپاولگــر دولتــی جــای
خــود را بــه مدی ـران اقتصــادی ســامل و کارآمــد داده و مــردم سیســتمی را ایجــاد و اقتصــادی مســتقل بــدون وابســتگی
بــه دولــت را بدســت بگیرنــد  ،آنهــم اقتصــادی منســجم و یــک دولــت رفاهــی در ســایه دموکراســی شــکل بگیــرد
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پدیــدە گلوبالیزاســیون بیــکاری را هــم جهانــی کــرده اســت.
در متــام دنیــا مشــکل پیــدا کــردن کار گریبانگیــر بخــش
بزرگــی از مــردم ،مخصوصــا زنــان و جوانــان شــده اســت.
سیســتم اقتصــادی سیاســی حاکــم بــر جهــان ایــن دو نیــروی
ســازنده و موثــر اجتامعــی  ،یعنــی زنــان و جوانــان را بــا
تــرس بنیــادی و غریــزی از میــان رفــن (از دســت دادن
موجودیــت) و تــرس از آینــدە دســت بــە گریبــان کــرده
اســت و بدیــن وســیلە آنهــا را تــا حــد زیــادی از پتانســیل
انقالبــی بــودن و حتــی سیاســی بــودن خالــی کــرده انــد.
در واقــع سیســتم کاپیتالیســم جهانــی بخصــوص در فــرم
وحشــتناک نئولیربالــی آن ،هــم مســئلە کار و اشــتغال یعنــی
حضــور داشــن در صحنــە کار و اشــتغال و هــم مســئلە
بیــکاری یعنــی دور کــردن و دور بــودن بســیاری از ایــن
صحنــە را بــە عاملــی ب ـرای ایجــاد تــرس و نگرانــی دامئــی و
منگنــە قـرار دادن
از ایــن طریــق تحــت کنــرل درآوردن و در 31
تودەهــای وســیع مــردم در ســطح جهانــی قـرار دادە اســت.

پدیــدە گلوبالیزاســیون بیــکاری را هــم جهانــی کــرده اســت .در متــام دنیــا مشــکل پیــدا کــردن کار گریبانگیــر بخــش بزرگــی از مــردم،
مخصوصــا زنــان و جوانــان شــده اســت .سیســتم اقتصــادی سیاســی حاکــم بــر جهــان ایــن دو نیــروی ســازنده و موثــر اجتامعــی  ،یعنــی
زنــان و جوانــان را بــا تــرس بنیــادی و غریــزی از میــان رفــن (از دســت دادن موجودیــت) و تــرس از آینــدە دســت بــە گریبــان کــرده
اســت و بدیــن وســیلە آنهــا را تــا حــد زیــادی از پتانســیل انقالبــی بــودن و حتــی سیاســی بــودن خالــی کــرده انــد .در واقــع سیســتم
کاپیتالیســم جهانــی بخصــوص در فــرم وحشــتناک نئولیربالــی آن ،هــم مســئلە کار و اشــتغال یعنــی حضــور داشــن در صحنــە کار و اشــتغال
و هــم مســئلە بیــکاری یعنــی دور کــردن و دور بــودن بســیاری از ایــن صحنــە را بــە عاملــی بــرای ایجــاد تــرس و نگرانــی دامئــی و
از ایــن طریــق تحــت کنــرل درآوردن و در منگنــە قــرار دادن تودەهــای وســیع مــردم در ســطح جهانــی قــرار دادە اســت .بــە عبارتــی
دیگــر ایــن سیســتم ســتمگر و ضــد انســانی فقــر و بیــکاری و یــا تــرس از آن را بــە بزرگرتیــن عامــل بــرای خنثــی کــردن ،نابــودی نیــرو
و انــرژی انســانها تبدیــل کــردە و درنهایــت همچــون وســیلەای بــرای دوور کــردن تودەهــا از مســائل سیاســی و انقالبــی بــکار میــرد.
اگرقبــل از کرونــا امــکان اندکــی کار جانبــی بــا دســتمزد بــرای زنــان در جــوار کار خانــه و پــرورش آینــدگان جامعــه (البتــە ایــن کار
بــدون مــزد) وجــود داشــت ،اینــک بــا بهانــه کــردن ویــروس کرونــا و اجــرای برنامەهــای قرنطینــە و کوتــاه کــردن کار و درآمدهــا ،در
مرحلــە اول رساغ زنــان رفتنــد ،آنهــا را عمــا در خانــه هایشــان زندانــی کردنــد و برانــدک رابطــه اجتامعــی آنهــا هــم مهــر پایــان زدنــد.
در پشــت پــرده و انــدک انــدک تحــت عنــوان «هــوم اوفیــس» (تبدیــل خانــە بــە محــل کار) عمــا مــردان را هــم در خانــه هایشــان
زندانــی کردنــد .پدیــدە «کار در خانــە» رشایــط بــد و تــرس آور کاری را ب ـرای همــگان و بویــژە ب ـرای زنــان بســیار دشــوارتر کــردە اســت.
ایــن پدیــدە در واقــع یــک خنجــر دیجیتالــی اســت کــە بــر پشــت تودەهــای کارکنــان زدە شــدە و تندرســتی جســمی و روحــی آنهــا را
بشــدت تهدیــد میکنــد و همزمــان فشــار چنــد برابــری را هــم متوجــە زنــان شــاغل در ایــن بخــش کــردە اســت .آنهــا اینــک بایــد در
آپارمتانهــای کوچــک خــود و بــە دور از روابــط اجتامعــی کــە امــری رضور بــرای تندرســتی جســمی و روحــی انســانها اســت ،همزمــان
کار خانــەداری ،نگهــداری ،تربیــت و آمــوزش بچەهــا و کار شــغلی خــود را انجــام دهنــد .در همیــن جــا بایــد یــادآور شــد ،کــە پدیــدە
تحمیلــی قرنطینــە و کار بصــورت «کار در خانــە» و مشــکالت و فشــارهای ناشــی از آن طــی ماههــای گذشــتە موجــب افزایــش فــراوان
خشــونتهای خانوادگــی ( کــە قربانیــان آن بیشــر زنــان و کــودکان هســتند) ،طــاق ،افرسدگــی و خودکشــی در ســطح جهانــی شــدە اســت.
رسدمــداران اقتصــادی و سیاســی در ســطح جهانــی عوامفریبانــە بــا بهرەبــرداری از ویــروس کرونا و بــە بهانە مبــارزە با آن و نجات جان انســانها،
ســاختار شــهرها و زندگــی پــر جنــب و جــوش مرکــز شــهرها را تغییــر دادنــد ،بســیاری از کارهــای کوچــک و خانوادگــی را ،بســیاری از مغازەها و
کارگاههــای کوچــک و متوســط را بــە ورشکســتگی کشــاندند و در هــان حــال امــکان فعالیــت و چنــگ انــدازی رشکتهــای بــزرگ و انحصــارات
غــول پیکــر را دههــا برابــر گســرش دادنــد .در حالیکــە تودەهــای بزرگــی از مــردم رسارس جهــان در رشایــط کنونــی بــا وضــع کاری و مــادی
مبراتــب بدتــری از گذشــتە رویاروینــد ،مولتــی میلیاردرهــا در ســایە «جنــگ بــا کرونــا» در مجمــوع تنهــا در یــک ســال گذشــتە چندیــن تریلیــون
دالر بــە ثــروت خــود افزودەانــد .دیگــر منیتــوان تردیــد داشــت کــە نئولیربالســم دارد جهــان را بــە ســوی نئوفئودالیســم ســوق میدهــد ،بدیــن
معنــا کــە الیگارشــی جهانــی و انحصــارات غــول پیکــر همــە شــغلها و رشــتەهای تولیــدی و خدماتــی را در دســتان خــود متمرکــز میکننــد و بــە
آنچــە کــە مــا بعنــوان طبقــە متوســط میشناســیم ،پایــان میدهنــد و فراتــر از آن بــر آننــد کــە عرصەهایی ماننــد بهداشــت و ســامتی و اموزش را
هــم کــە تــا حــدود کمــی تحــت کنــرل دولتــی باقــی مانــدە اســت ،بتاممــی تحــت کنــرل و ســیطرە خــود در آوردە و بــە میدانهای ســودورزی و
ســودآوری تبدیــل کننــد .همــە ایــن تغییـرات در نهایــت بــە بیــکاری گســردەتر ،فقــر و نابســامانی و تــرس و نگرانــی شــدیدتر در جوامــع منجر
خواهــد شــد و متاســفانە زنــان قربانیــان اصلــی ایــن دگرگونیهــا خواهنــد بــود .هــدف از برنامــە «نوســازی بــزرگ» کــە گویــا بــر آنســت سیســتم
بــە بــن بســت رســیدە ،بحرانـزا و در حــال مــرگ کاپیتالیســم را نوســازی کــردە و از مــرگ برهانــد ،چیــزی جــز اجـرای «اصالحــات بــزرگ» در
راســتای تقســیم و انتقــال بیــش از پیــش ثــروت بســود انحصــارات غــول پیکــر کنونــی و تبدیــل آنهــا بــە فئودالهــای جدیــد در آینــدە نیســت.
در ایـران بــا وجــود ثــروت بیکـران ایــن كشــور ،بــە دلیــل حاکــم بــودن شــیوەهای غارتگرانــە نئولیربالــی و نیــز سیســتم دیکتاتــوری مذهبــی و
ارتجاعــی امــکان کار و اشــتغال بـرای جوانــان و مخصوصــا زنان کم اســت و بیکاری بە یکی از بزرگرتین مشــکالت جامعە تبدیل شــدە اســت .از
ســوی دیگــر تــورم و گرانــی بیــداد میکنــد .ایــن مســئلە تاثیرات ناگــواری بر زندگــی میلیونهــا زنان ایرانــی و بخصوص زنان جوان گذاشــتە اســت.
بســیاری از زنــان جــوان بــە امیــد پیــدا کــردن رس پناهــی حتــی در ســنهای پاییــن بــه ازدواجهــای ناخواســته تــن در میدهنــد .گــروه زیــادی
متاســفانە در محیطهــای کار مــورد تحقیــر و سواســتفادە جنســی قـرار میگیرنــد و چــە بســا خــود را ناچــار میبیننــد کــە بخاطر لقمــەای نان مهر
ســکوت بــر لــب بزننــد .عــدە کثیــری ناچارنــد بـرای ســیر کــردن شــکم خــود و خانوادەهایشــان رشایــط کاری هرچــە ســخت تــر و دســتمزدهای
ناچیــز را تحمــل کننــد .بســیاری از زنــان جــوان ،حتــی باوجــود تالشــها و موفقییتهــای تحصیلــی و شــغلی بدلیــل شــیوع فقــر و گرانــی و بــی
آیندگــی در جامعــە موفــق بــە ازدواج و تشــکیل خانــوادە منیشــوند .بســیاری از زنــان بعنــوان مــادر ،خواهــر و یــا همــر بــا مشــکالت عدیــدە
خانوادگــی درگیــر هســتند کــە منشــا آنهــا بــە سیســتم اقتصــادی اجتامعــی حاکــم بــر جامعــە بــر میگــردد کــە سیســتمی ضــد انســانی و ضــد
اجتامعــی اســت .و بســیاری نیــز بەامیــد پیــدا کــردن کار و در جســتجوی آینــدەای بهــر راهــی رسابی دیگر بە اســم خارج میشــوند و متاســفانە
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بەغلــط گــان میکننــد کــە اگــر از جهنــم جمهــوری اســامی رهایــی یابنــد ،در کشــورهای اروپایــی و امریــکا بهشــتی در انتظــار انهاســت.
مهاجــرت در نــگاه اول و چــە بســا در ســالهای آغازیــن شــادی آور اســت ،چــرا کــە انســان جهنمــی را پشــت رس نهــادە میبینــد .ولــی
بــا دیــدن و قــرار گرفــن در رشایــط کاری کمرشــکن حاکــم بــر ایــن کشــورها بــزودی شــادی بســیاری از انســانها بــە یــاس و ناامیــدی و
افرسدگــی بــدل میشــود .در کشــورهای اروپایــی بخضــوص در دهەهــای گذشــتە و در پــی پیــادە کــردن برنامەهــای اقتصــادی نئولیربالــی
کــە بیرشمانــە بــر آن نــام «رفــرم» گذاشــتەاند ،محیــط هــای کار در واقــع بــە مراکــز بــردەداری نویــن بــرای ســودآوری هرچــە بیشــر
تبدیــل شــدەاند.هــر آنچــە انســانی اســت بتدریــج در محیطهــای کار کمرنــگ و ناپدیــد شــدەاند .مثــا آنچــە را دو ســە دهــە قبــل دو
نفــر در دو ســاعت انجــام میدادنــد ،اینــک بایــد یــک نفــر در یــک ســاعت انجــام بدهــد و اگــر از پــس آن بــر نیایــد ،خطــر بیــکاری و یــا
کنــار گذاشــتە شــدن وی «بــا دســت نامریــی بــازار» همچــون شمشــیر داموکلــس بــر رسش آوی ـزان اســت .ایــن وضــع فجیــع کاری اغلــب
موجــب بــروز کشــمکش و رقابــت پایــان ناپذیــر روزانــە در بیــن همــکاران میشــود .هــر کســی از ادامــە کار کنونــی اش نامطمــن و نســبت
بــە آینــدە نگ ـران و هراســناک اســت .هــر کســی میکوشــد جــا پــای خــود را محکمــر کنــد ،حتــی اگــر بــە قیمــت لطمــە زدن و خدشــەدار
کــردن دیگــری و یــا دیگ ـران باشــد.اصطالح (جامعــە آرنجــی) اصطــاح رایجــی در میــان آملانیهاســت و منظــور انســت کــە هــر کســی بــا
آرنــج تیــز خــود اطرافیــان را بکنــار میزنــد تــا راە خــود را بــاز کنــد .پروســەهای کاری بحــد باورنکردنــی و البتــە بشــکل پــوچ و مســخرەای
بــا اســتفادە از ابزارهــا و برنامەهــای دیجیتالــی هــر روز پیچیدەتــر و توانفرســاتر میشــوند و قوانیــن و بخشــنامەها و مقــررات کــە هــر روز
بــر حجــم انهــا افــزودە میشــود ،ایــن پروســە ضدانســانی را رسعــت میبخشــند .رشایــط طــوری ســاختە و پرداختــە شــدە کــە هــر کســی نــە
فقــط درعرصــە کار و تخصــص خــودش بایــد چنــد برابــر گذشــتە کار کنــد ،بلکــە همچنیــن بایــد ســاعتهای مدیــدی در محیــط کار و خیلیهــا
متاســفانە در خانــە هــم بــە کارهــای بورکراتیــک (دفــرداری) مشــغول شــوند .بورکراســی و بویــژە بورکراســی در محــل کار یکــی از بزرگرتیــن
ابزارهایــی اســت کــە بــا همــکاری دولــت و از راە وضــع قوانیــن در جهــت کنــرل هرچــە بیشــر مــردم ،اتــاف وقــت و انــرژی آنهــا ،خســتە
کــردن و رسدرگــم کــردن آنهــا ،رسگــرم کــردن و منحــرف کــردن فکــر و ذهــن آنهــا از غــارت وحشــیانە روزانەشــان بــکار بــردە میشــود.
در چنیــن فضــای کاری کــە تنــازع بقــا و داروینســیم اجتامعــی در آن پیــادە میشــود ،بیگــان «موجــودات» ضعیــف تــر زودتــر
و رسیعــر طعمــە بــازار رسمایــەداری میشــوند و اینــان کســانی نیســتنتد جــز مهاجــران ،زنــان ،افــراد مســن تــر و معلــوالن!
بــە ایــن موضوعــات بــاال بایــد موضوعــات دیگــری هــم اضافــە کــرد ،از جملــە تبعیضــات مختلــف در محیــط کار و زندگی کــە دامنگیر بســیاری
از مهاجـران میشــود ،کارهــای خدماتــی ســخت و توانفرســا بــا دســتمزدهایی کــم کــە تنهــا شــانس کار و زندگــی بـرای بســیاری از زنــان و مــردان
جــوان مهاجــر یــا در اصــل مهاجــر اســت و بیگــان ســامت آنهــا را در درازمدت بە خطــر میانــدازد ،کارهای کوتاە مــدت و نیم بند ،آشــنا نبودن
کافــی بــا زبــان و فرهنــگ و بویــژە قانونهــای بســیار پیچیدە در این کشــورها کە در نهایــت زمینەی بهرتی برای اســتثامر و غارت شــدن این افراد
پدیــد میــاورد .و دســت آخــر اینکــە بســیاری از انســانهای مهاجــر و بویــژە زنــان کە حســاس ترهســتند ،بعد از گذشــت ســالیان احســاس میکنند
کــە هــم از جامعــە خــود بیگانــە شــدەاند و هــم باوجــود تــاش خــود در مســیر انتگراســیون و یــا آسیمیالســیون ،هنــوز در ایــن جامعــە بیگانــە
شــناختە میشــوند و ایــن احســاس بیگانگــی و همزمــان از خــود بیگانگــی نوعــی افرسدگــی و حتــی بیامریهــای روانــی -جســمی بدنبــال میــاورد.
هدف از بیان موضوعات باال در بارە محیط کاری این است کە رصف آزادی زنان در عرصە اقتصادی و امکان آنها برای دستیابی بە مشاغل
مختلف هر چند یک امر مثبت ولی کامال ناکافی است.
میتــوان بعنــوان زن و یــا زن مهاجــر شــاغل بــود و حتــی در ردەهــای تخصصــی و شــغلی باالیــی قـرار داشــت ،ولــی ایــن امــر بهیــچ عنــوان بدان
معنــی نیســت کــە ایــن زن در معــرض اســتثامر و غــارت وحشــیانە و تحــت فشــار و شــکنجە شــغلی نباشــد .براســتی گاهــی از خــود میپرســم
کــە آیــا زنــان خانــەدار غیــر شــاغل موقعییــت بهــری دارنــد یــا زنــان شــاغل اروپایــی کــە سیســتم رسمایــەداری نئولیربالــی محیــط کار و حتــی
زندگــی آنهــا را برایشــان بــە جهنمــی پــر از فشــار و اســرس تبدیــل کــردە اســت .کــم نیســتند زنــان آملانــی کــە بخاطــر رس کار رفنت و نبــود وقت
کافــی صبحهــا حتــی منیتواننــد نــە خودشــان صبحانــەای بخورنــد و نــە کودکانشــان ،و بســیاری از ایــن کــودکان گرســنە راهی دبســتان میشــوند.
بنابرایــن تنهــا رشکــت و فعالیــت زنــان در عرصــە اقتصــاد تعییــن کننــدە نیســت و ایــن بخــودی خــود هیچگونــە نشــانەای از پیرشفــت اخالقــی
و ترقــی اجتامعــی نیســت .آنچــە مهــم اســت سیســتم و یــا رشایطــی اســت کــە زنــان و بطــور کلــی انســانها در آن بــە فعالیــت اقتصــادی و
بــە کســب و کار مشــغولند .مســئلە کار و بطــور کلــی اقتصــاد در جوامــع رسمایــەداری کنونــی و بخصــوص غربــی نــە در جهــت رفــع نیازهــای
مــادی و روحــی انســان ،بلکــە بزرگرتیــن ابـزاری اســت کــە بـرای ســودورزی هرچــە بیشــر ،غــارت هرچــە بیشــر ،کنــرل و انقیــاد هرچــە بیشــر
انســانها بــکار بــردە میشــود .راه بــرون رفــت از ایــن وضعیــت نابســامان اقتصــادی -اجتامعــی تنهــا بــا عبــور از سیســتم کاپیتالیســتی از طریــق
دگرگونــی انقالبــی آن و یــا رفرمهــای ریشــەای امــکان پذیــر اســت .هــم بیــکاری و هــم کار توانفرســا در زیــر یــوغ کاپیتالیســم دو روی یــک
ســکەاند و یــک هــدف را دنبــال میکننــد کــە هامنــا انقیــاد و غــارت اســت .بایــد یــک سیســتم اخالقــی نویــن انســانی ،یــک سیســتم اقتصــادی
اجتامعــی بــدور از ســودورزی و بــر اســاس نیازهــای واقعــی انســان و طبیعــت را جایگزیــن کــرد .در ایــن امــر ســرگ کــە مبــارزە بــر رس آزادی
و بردگــی ،و حتــی مبــارزە بــر رس بقــا یــا فنــای نــوع بــر اســت ،زنــان مســولیت خطیــری بــر دوش دارنــد و بایــد پیشــاهنگ ایــن مبارزە باشــند
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در تعریــف ذهنیــت میتــوان گفــت؛ ذهنیــت بنیــان فکریایســت کــه متامــی مســائل تاثیرگــذار بــر ســیر
طبیعــی جامعــه و شــیوهی حیــات آن را ،هــم بــه صــورت مســتقیم و هــم غیر مســتقیم در بــر دارد .نوع انســان
بــا گسســت از پریــات ،پــای بــه عرصـهی نوینــی از تاریــخ تحــول و رشــد خویــش نهــاد .نخســتین واکنشهــای
انســان از امتحــان یــک دانـهی غذائــی گرفتــه تــا اولیــن ســنگ و چامقــی کــه جهــت دفــاع و بقــا چشــیده ،به آن
نگریســته و یــا از زمیــن برداشــته و پرتــاب منــوده ،بــه صورتــی کامــا اندیشـهورزانه شــکل گرفته اســت .آنچه در
بنمایـهی ایــن اندیشــه قـرار گرفتــه ،نیــروی فکریســت کــه بــا تحلیــل و بررســی طبیعت شــکل گرفتــه و اکنون
در علــوم اجتامعــی بــه عنــوان اندیشـهی تحلیلــی شــناخته مــیشــود .نخســتین بذرهــای ایــن اندیشــه در طــول
ـروز بــر زندگــی انســان داشــته و دارد.
تاریــخ جامعـهی بــری بــار معنائــی تعیینکننــده و مانــدگاری ،تــا بــه امـ 34

در ایــن گفتــار ســعی بــر آن اســت تــا بــه بررســی مرحلــهای از تاریــخ حیــات اجتامعــی انســان ،تحــت عنــوان جامعــهی
طبیعــی و نقــش زن در اقتصــاد ایــن دوران بپردازیــم .جهــت بررســی و شــناخت هــر پدیــده و یــا موضوعــی کــه بــا جامعــه در
ارتبــاط اســت ،قبــل از هــر چیــز تعریــف ذهنیــت ،عــاوه بــر اینکــه از اهمیــت بس ـزائی برخــوردار اســت ،در عیــن حــال کمــک
شــایانی بــه ریش ـهیابی و گــذار از معضالتــی کــه دنیــای مفهومــی پیرامــون آن پدیــده را دچــار ابهــام ســاخته ،خواهــد منــود.
بــه طــور مختــر در تعریــف ذهنیــت میتــوان گفــت؛ ذهنیــت بنیــان فکریایســت کــه متامــی مســائل تاثیرگــذار بــر ســیر طبیعــی
جامعــه و شــیوهی حیــات آن را ،هــم بــه صــورت مســتقیم و هــم غیــر مســتقیم در بــر دارد .نــوع انســان با گسســت از پریــات ،پای
بــه عرصـهی نوینــی از تاریــخ تحــول و رشــد خویــش نهــاد .نخســتین واکنشهــای انســان از امتحــان یــک دانـهی غــذای گرفتــه تــا
اولیــن ســنگ و چامقــی کــه جهــت دفــاع و بقــا چشــیده ،بــه آن نگریســته و یــا از زمیــن برداشــته و پرتــاب منــوده ،بــه صورتــی کامال
اندیش ـهورزانه شــکل گرفتــه اســت .آنچــه در بنمای ـهی ایــن اندیشــه ق ـرار گرفتــه ،نیــروی فکریســت کــه بــا تحلیــل و بررســی
طبیعــت شــکل گرفتــه و اکنــون در علــوم اجتامعــی بــه عنــوان اندیش ـهی تحلیلــی شــناخته مــیشــود .نخســتین بذرهــای ایــن
اندیشــه در طــول تاریــخ جامعـهی بــری بــار معنائــی تعیینکننــده و مانــدگاری ،تــا بــه امــروز بــر زندگــی انســان داشــته و دارد.
ایــن مرحلــهی گــذار و تحــول از نــوع و زندگــی حیوانــی هــزاران ســال بــه طــول انجامیــده و بــا خــود اندوختــهای غنــی از
اندیش ـه و تجرب ـ هی کافــی جهــت آغــاز حیــات اجتامعــی را حمــل منــوده اســت .مرحل ـهی جامع ـهی طبیعــی مرحل ـهای از تاریــخ
حیــات اجتامعــی انســان اســت کــه بــه دلیــل اســتفاده از ابزارهــای ســنگی ،در ایــن دوران بــه دیرینــه ســنگی و ســپس بــا
پیرشفــت ابزارهــا از طریــق صیقــل دادن و هــر چــه بیشــر کاربردیتــر منــودن آنهــا ،نوســنگی نــام گرفتــه اســت .ایــن دوران
از تاریــخ کــه بــه عنــوان انقــاب روستانشــینی و زراعــت نیــز شــناخته میشــود .در ضمــن بــه علــت نقــش و جایــگاه زن در
روی دادن و پیشــرد آن ،چــون دوران طالئــی زنــان نیــز شــناخته شــده اســت .هــر گام و هــر توســعهای مســئولیت زنــان ،در
قبــال جامع ـهی متشــکل از کودکانشــان و ســپس مــردان را بــا خــود بــه هم ـراه داشــته اســت .مســئولیت تغذیــه و حفاظــت از
کــودکان ،ارتبــاط و شــناخت عمیــق زن از طبیعــت ،ســطح آگاهــی و تجربیــات موثــری جهــت پیشــاهنگی منــودن بـرای اجتامعــی
شــدن را بــه او بخشــید .توامنندیهــای زن بــا هــر کشــف و لــذت از انتقــال و ارتقــای آگاهــیِ حیــات در اطرافیــان ،حــول
محــور یــک پیونــد کامــا همزیســتانه بــا همنوعــان و محیــط زیســت ،بــدور از غــارت ،تحکــم و اســتثامر بــود .ایــن خــود بیــان
کاملیســت از چگونگــی مراحــل فــرم یابــی ذهنیــت انســان یــا هــان موجــودی کــه پــا بــه عرص ـهی حیــات اجتامعــی گذاشــت.
ذهنیــت و اجتامعــی بــودن انســان بــا هــم و در بطــن یکدیگــر شــکل پذیرفتـه و پیرشفــت یافتهاند .انســان در جســتجوی زیباســازی
و ارتقــای زندگــی خــود و همنوعانــش ،در آهنــگ خاصــی بــا طبیعــت قـرار داشــت .اجتامعــات  30-20نفــرهی تحــت عنــوان کالن،
اولیــن اجتامعــات انســانی موثــر در شــکلگیری متامــی ســاختارها و عرصههــای مادی-معنــوی جامعــه ،از زبــان و فرهنــگ گرفتــه،
تــا اقتصــاد و غیــره بودهانــد .اگــر چــه متامــی عرصههــای اجتامعــی زمینـهی ذهنیتــی داشــته و بــه یکدیگــر مرتبــط باشــند ،مــا در
اینجــا بیشــر بــر موضــوع اقتصــاد کــه بــر اســاس تعریفــی کلــی و جهانشــمول بــه نظــام و عمــل برآوردهســازی نیازهــای رضوری
جامعــه اطــاق میشــود ،مترکــز خواهیــم منــود .اقتصــاد بــه صــورت عملــی دســته جمعــی ،نهادینــه و قانومننـ ِـد تولیــد ،توزیــع و
مــرف را نیــز در بــر دارد .ایــن اجتامعــات تــا قبــل از آن بــر اســاس جمـعآوری گیاهــان و شــکار حیوانــات کــه بــه صــورت پراکنــده
شــکل میگرفتنــد ،تغذیــه میمنودنــد .بــا یکجانشــینی ،نیازمندیهــا و شــیوهی حیــات انســان روزانــه تنــوع و وســعت بیشــری بــه
خــود میگرفــت .اندیشــه بــر نحــوهی برآوردهســازی نیازهــای در حــال گســرش ایــن تجمعــات ،دروازهی جهانــی رسشــار از معانــی و
محصوالتــی ناشــناخته،که هــر مقــدارش در بقــا ،رشــد و گاهــی در نابــودی او و کِالنــش تاثیرگــذار بــود را بــه روی زن گشــود .افزایش
روزانـهی گزینههــا و هــوش ناشــی از عمــل و جســتجو در دسـتیابی بــه بیشــر از آنچــه در طلــب از طبیعــت بــه دســت میآمــد،
اندوختـهای از تجربیاتــی را بــه بــار آورد کــه بعدهــا اخــاق و شــیوهی مدیریتــی جامعــه را صــورت بخشــید .پیشــرد ابزارآالتــی کــه
تــا روزگار کنونــی مــا نیــز در تکنولــوژی و صنعــت کاربــرد دارنــد ،در کنــار رشایــط آب ،خــاک و هــوای مســاعد ناشــی از تغییـرات
اقلیمـی فرصــت زراعــت و تعمــق بیشــر بــر طبیعــت و جامعــه را بـرای زنــان فراهــم منــود .از آن پــس تولیــدات از حالــت نامنظم و
پراکنــده ،بــه صــورت اقتصــادی منظــم ،برنامهریــزی شــده و هــدفدار کــه فاکتــور اساســی آن را نیازهــای کِالن مشــخص میمنودنــد،
درآمــد .بــا گــذر زمــان زن بــه شــخصیتی مادرانــه در قبــال جامعــه کــه در برگیرنــدهی معنــا و جایــگاه کودکــش بــود دســت مییابــد.
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اقتصــاد از حیاتیتریــن گامهــای انقــاب زراعــی و روستانشــینی بــه شــار میآیــد .چنانچــه از تحقیقــات تاریخــی برمیآیــد
ایــن انقــاب چــه بــه صــورت ســاختار مــادی و چــه بــه صــورت ذهنیتــی نزدیــک بــه  4-10هـزار ســال قبــل از میــاد در جغرافیــای
هــال حاصلخیــز صــورت پذیرفتــه اســت .زن در پروس ـهی پــرورش کــودک خــود ،آنچــه در رسش ـتاش از توامننــدی و احســاس
انســانی در تغذیــه ،نگهــداری و آمــوزش وجــود داشــت ،عمیقتــر گشــت .او ایــن توامننــدی را در برابــر حیوانــات و گیاهــان
جهــت پــرورش و اهلــی کردنشــان بــه کار بســت و بــا گــذر زمــان آنهــا را نیــز وارد چرخـهی اقتصــاد ســیرنژیکی کــه خــود باعــث
و بانــی آن بــود ،منــود .حیوانــات کوچــک ر ا هم ـراه کودکانــش پــرورش داده و در ارتبــاط نزدیکتــر بــا آنهــا بــه مزایــای شــیر
و پوستشــان پــی بــرده ،بــا اهلــی کــردن آنهــا از تــوان جسامنیشــان در کار کشــاورزی کمــک گرفتــه اســت .تحــول تکــه چوبــی
کــه جهــت درآوردن غذههــا و دانههــای زیــر زمینــی بــه کار میبــرد بــه گاوآهــن ،میــزان تولیــد را بــاال بــرد .شــعف و شــوق
ناشــی از کشــت و لــذت بیپایــان در ارتبــاط بــا خــاک ،بــه بخشــی از ذهنیــت ذاتــی انســان در ایــن دوران تبدیــل گشــت.
آتشــی کــه از آتشفشــانها و یــا بــر اثــر رعدوبــرق ایجــاد میگشــت ،مایــهی تــرس و مباهــات انســانها بــود .کشــف ،مهــار
کــردن و بــه کارگیــری آن توســط زنــان ،در پخــت دانههــای خوراکــی و گوشــت ،همچنیــن در گــرم و روشــن منــودن خانههائــی
کــه در نتیجــهی اندیشــه و احســاس مربــوط بــه حیــات و بقــای کودکانــش بــا ترکیــب خــاک ،گیــاه ،شــاخ و بــرگ درختــان
ایجــاد منــوده بــود ،او را بــه جایــگاه و نیروئــی ماورائــی و مقــدس در ذهــن جامعــه نائــل گردانــد .میتــوان ایــن جایــگاه و
نیــرو را بــر اســاس ارزیابیهــای رهــر آپــو در ایــن زمینــه مــادری نامیــد .رهــر آپــو در کتــاب جامعهشناســی آزادی خویــش
چنیــن بیــان میمنایــد؛ « مــادر بــودن از دیــد مــن تنهــا بچــه زائیــدن نیســت .از زاوی ـهای وســیع بــه مــادر بــودن همچــون یــک
فرهنــگ ،پدیــدهای کــه بــا دل و جــرات خویــش در حــال قیــام مســتمر اســت و شــخصیتی کــه صاحــب عملــی هوشــمندانه
اســت مینگــرم» .ایشــان همچنیــن مــادر بــودن ر ا کــه در طــول تاریــخ و حیــات اجتامعــی شــکل گرفتــه ،بــه عنــوان «تاریخ ـی
 اجتامعیتریــن» نهــاد نــام نهــاده کــه دشــوارترین وبایســتهترین عمــل جامعــه و تــداوم حیــات را تعییــن منــوده اســت.زن – مــادر بیشــرین رنــج و فــداکاری بــه گونـهی دلخــواه و بــا ترجیحــی آزاد را در آفرینــش جامعــه ،تاریــخ و بنیــان حیاتــش بــه
خــرج داد و اقتصــاد را نهادینــه کــرد .آنچــه را کــه میتــوان از دردناکرتیــن بخشهــای بررســی وضعیــت و جایــگاه کنونــی زن در
جامعــه بــه شــار آورد ،حضــور حــذف شــدهی زن در عرصـهی اقتصــاد اســت .منظورمــان از حــذف هــان حــذف بــه عنــوان یــک
فرهنــگ و هویــت اســت .مشــارکت و حضــور چشــمگیر زن در پیشــرد حیــات انســان بــا مبانــی ذهنیتــی – مــادی آن نقــش تعییــن
کننــدهای در نظــام اقتصــادی جامعــه داشــت .امــا اکنــون بــر کســی پوشــیده منانــده کــه ســطح حضــور و تعییــن کنندهگـی زن در
عرصـهی اقتصــاد ،بــه ســطح کاربــرد کاالگونـه و ارائـهی بدن و جنســیت اوســت کــه مقــدار ارزش و جایگاهــش را مشــخص میمناید.
زن بــه ســطح کمدســتمزد و حتــی بــه عنــوان مــادر بیدســتمزدترین رنجــر تنــزل یافتــه و خدماتــش بــه عنــوان کارهــای زنانــه
خــوار و کوچــک شــمرده میشــوند .در زمین ـهی اقتصــادی بــه موجــودی وابســته و بــه حاشــیه رانــده شــده مبــدل گشــته اســت.
روی دادن اختــال در ذهنیــت انســان ،دوری ،انــکار و ضعــف در ارتبــاط بــا شــناخت حقیقــت زن و طبیعــت ،بــه ســبب انحصــار
و غصــب فاکتــور حیاتــی و بســیار ارزشـ ِ
ـمند «محصـ ِ
ـوالت طبیعــت و رنــج زنــان « ،تخریبــات و لطــات بیشــاری را بــه هم ـراه
داشــته اســت .ایــن تخریبــات امــروزه تــا رسحــد نابــودی و فالکــت پیرشفتــه و جامعــه و محیــط زیســت را محــارصه منــوده اســت.
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دســتگاه اقتصــاد در ایــران هامننــد ســایر حوزههــا تحــت
ســلطهی حکومــت و دولــت قــرار دارد .بــا نگاهــی بــه
کارنامـهی چهــل ســالهی حاکمیــت ایـران مشــاهده خواهیــم
منــود کــه نــه تنهــا امنیــت ،رفــاه اجتامعــی و خدمــات عمومی
را بـرای جامعــه تامیــن ننمــوده بلکــه از جیــب مــردم ربــوده
و دســتگاهی فاســد و پرهزینــه و ناکارآمــد بهوجــود آورده
و مــردم را در رشایــط فقــر ،بیــکاری و گرســنگی شــدیدی
قــرار داده اســت .برخــاف ادعــای رسان حاکمیــت بحــران
اقتصــادی عمیــق در ایــران محصــول تحریــم و یــا جنــگ
نبــوده بلکــه نتیجــهی فســاد عریضوطویــل حاکمیــت و
مفتخــوری رسان قــدرت اســت .اقتصــادی رانتــی و وابســته
بــه نفــت ای ـران بــا خــود بحرانهــای بزرگــی آفریــده اســت.
در بســیاری از کشــورهایی کــه ذخایــر نفتــی آنــان حتــی
بــه نصــف ای ـران هــم منیرســد از منابــع نفتــی در راســتای
خدمــت بــه پیرشفــت و توســعهی مردمــان خــود بــکار
میگیرنــد .در حالــی کــه در خاورمیانــه و در راس آن ایـران از
نفــت و درآمدهــای آن در راســتای تحکیــم قــدرت و گســرش
هژمونــی ،فســاد و تنشزایــی مــورد اســتفاده قـرار میدهــد.

در دوران پیشـامتدنی جایــگاه و پایــگاه زنــان کامــا متفــاوت از موقعیــت آنــان در دوران متــدن و ظهــور مناســبات پدرســاالری بــود.
بیگــان یکــی از دالیــل اصلــی ایــن جایــگاه عــدم وجــود مالکیــت خصوصــی و برقـراری نظــام اشـراکی بــود .نظامــی کــه در آن
کســی بــر دیگــری برتــری نداشــت و تقســیم کار جنســیتی هامننــد دوران متــدن حاکــم نبــود و قــدرت اقتصــادی و انحصــار مالکیــت
وجــود نداشــت و همـهی دارای موقعیــت اقتصــادی ،اجتامعــی و سیاســی یکســانی بودنــد .زنــان در ایــن دوران پیونــد مســتقیمی
بــا طبیعــت داشــتند و مــواد و دانههــای غذایــی را از طبیعــت تامیــن میکردنــد و مــردان نیــز بیشــر بــه شــکار و ســاخت ابـزارآالت
جنگــی میپرداختنــد .زنــان در دوران پیشــامتدنی نقشــی بهمراتــب پررنگتــر از مــردان در مدیریــت جامعــه و پیرشفــت آن
برعهــده داشــتند .در کنــار ایــن مــوارد و در راســتای بــرآورده ســاخنت نیازهــای ابتدایــی ،اولیــن ابداعــات و اخرتاعــات توســط زنــان
صــورت گرفتــه اســت .کاسـههای چوبــی ،اســتفاده از پوســت حیوانــات و تهیــه و دوخــت لبــاس بخشــی از فعالیتهــای تولیــدی
زنــان اســت .یکــی از مهمتریــن ابداعــات زنــان دوک نخریســی بــوده کــه خــود باعــث انقــاب بزرگــی در تولیــد بــوده اســت .یکــی
دیگــر از فعالیتهــای تاثیرگــذار زنــان در دوران مادرگرایــی اســتفاده از ریش ـههای گیاهــان و پ ـی بــردن بــه خاصیــت آن اســت.
زی ـرا زنــان اغلــب زمــان خــود را در میــان طبیعــت ســپری میکردنــد و اســتفاده و آزمایــش گیاهــان باعــث شــد بــه خصلتهــای
غذایــی و درمانــی آن پــی بربنــد هــر چنــد توانایــی زنــان در درمــان بیامریهــا و شفابخشــی بیــاران منجــر بــه قتلعــام بســیاری
از آنــان در دوران متــدن و تحــت عنــوان جادوگــری شــد .بههــر حــال زنــان در همــهی عرصههــا و در متامــی تحوالتــی کــه
منجــر بــه توســعهی برشیــت گشــت نقــش رسآمــد داشــتند .هــدف از ایــن مقدمــه اشــاره و تاکیــد بــه ایــن مســئلهی مهــم اســت
کــه بــا وجــودی کــه در دوران متــدن و باالخــص رسمایــهداری اقتصــاد بــه قلمــروی مــردان تبدیــل و عرصــهی فعالیــت آنــان
قلمــداد شــده ،امــا پایههــای آن توســط زنــان پیریــزی گشــته و اخرتاعــات و ابداعــات آنــان بــوده کــه حــوزهی اقتصــاد را توســعه
بخشــیده اســت .بــا ذکــر ایــن نکت ـهی مهــم کــه اقتصــاد از نخســتین فعالیتهــای زنــان اســت بــه ادام ـهی نوشــتار میپــردازم.
تــا دوران پیــش از انقــاب صنعتــی نیــز کــاکان زنــان در اقتصــاد خانــواده نقــش مهمــی داشــتند و وظایــف خانگــی تنهــا مســئولیت
و کار زنــان نبــود و نظــام خانــواده بیشــر یــک خصلــت تولیــدی و نــه خدماتــی داشــت و هم ـهی اعضــای خانــواده در متامــی
کارهــا مشــارکت داشــتند .بــا انقــاب صنعتــی و تاســیس کارگاههــا و کارخانههــا خصلــت تولیــدی خانــواده کمرنگتــر و حــوزهی
تولیــد بــه کارخانههــا منتقــل گشــت و اینگونــه روابــط در خانــواده نیــز تغییــر یافــت .بنابرایــن نظــام خانــوادهای شــکل یافــت
کــه در آن کار زنــان تنهــا بــه تولیدمثــل و تامیــن نیــروی کار ارزان کارخانههــا محــدود گشــت و کار خانگــی و ارائــه خدمــات
رایــگان و اجبــاری بــه ســایر اعضــای خانــواده بــه یکــی از وظایــف اصلــی آنــان تبدیــل شــد و عمــا از حــوزهی اقتصــاد بیــرون
رانــده شــدند .میتــوان بهرصاحــت گفــت انقــاب صنعتــی و نظــام رسمای ـهداری بیــش از هــر نظــام دیگــری از نیــروی جســانی
و فکــری زنــان در جهــت منافــع بیشــر ســود جســته و موقعیــت و جایــگاه آنــان را بــه کارگـران ارزانقیمتــی تنــزل دادنــد و کمــر
از نصــف دســتمزد مــردان بــه آنــان مــزد پرداخــت میکردنــد زیـرا از دیــدگاه آنــان زنــان در مقایســه بــا مــردان کمــر نســبت بــه
رشایــط نابرابــر و دشــوار کاری اع ـراض کــرده و مطیــع هســتند .نظــام رسمای ـهداری از جســم و تــن زنــان در هم ـهی عرصههــا
بهخصــوص تبلیغــات اســتفاده کــرده و آنــان را بــه کاالیــی جهــت نیــل بــه مقاصــد خــود بــکار بــرده اســت .چـرا کــه همــه چیــز
در ایــن نظــام هولنــاک کاالیــی اســت و ابژهانــگاری زنــان نیــز بخــش مهمــی از دســتگاه ایدئولوژیکــی ایــن نظــام ضدبــری اســت.
دســتگاه اقتصــاد در ایــران هامننــد ســایر حوزههــا تحــت ســلطهی حکومــت و دولــت قــرار دارد .بــا نگاهــی بــه کارنامــهی
چهــل ســالهی حاکمیــت ایــران مشــاهده خواهیــم منــود کــه نــه تنهــا امنیــت ،رفــاه اجتامعــی و خدمــات عمومــی را بــرای
جامعــه تامیــن ننمــوده بلکــه از جیــب مــردم ربــوده و دســتگاهی فاســد و پرهزینــه و ناکارآمــد بهوجــود آورده و مــردم
را در رشایــط فقــر ،بیــکاری و گرســنگی شــدیدی قــرار داده اســت .برخــاف ادعــای رسان حاکمیــت بحــران اقتصــادی عمیــق
در ایــران محصــول تحریــم و یــا جنــگ نبــوده بلکــه نتیجــهی فســاد عریضوطویــل حاکمیــت و مفتخــوری رسان قــدرت
اســت .اقتصــادی رانتــی و وابســته بــه نفــت ایــران بــا خــود بحرانهــای بزرگــی آفریــده اســت .در بســیاری از کشــورهایی
کــه ذخایــر نفتــی آنــان حتــی بــه نصــف ایــران هــم منیرســد از منابــع نفتــی در راســتای خدمــت بــه پیرشفــت و توســعهی
مردمــان خــود بــکار میگیرنــد .در حالــی کــه در خاورمیانــه و در راس آن ایــران از نفــت و درآمدهــای آن در راســتای تحکیــم
شزایــی مــورد اســتفاده ق ـرار میدهــد .بــا تکیــه بــر چنیــن سیاســت اقتصــادیای بــر
قــدرت و گســرش هژمونــی ،فســاد و تن 
ارتــش بیــکاران در بســیاری از کشــورهای خاورمیانــه بهویــژه ای ـران ،ع ـراق و ترکیــه کــه از کشــورهای دارای مخــاذن و منابــع
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عظیــم نفــت و گاز اســت افــزوده شــد .هــزاران فارغالتحصیــل دانشــگاه در فقــدان فرصتهــای شــغلی بــه هــر کاری تــن
میدهنــد تــا مخــارج خــود را تامیــن کننــد .هــزاران جــوان بهدلیــل بیــکاری بــه کشــورهای اروپایــی مهاجــرت و برخــی از
آنــان دچــار رسخوردگــی و افرسدگــی و در نهایــت بــه بزهــکاری ،مــرف مــواد مخــدر و در نهایــت خودکشــی روی میآورنــد.
بــا وجــودی کــه در قانــون اساســی ایـران بــه عهــدهدار بــودن صالحــان در ادارهی کشــور تاکیــد شــده امــا متاســفانه در عمــل شــاهد
روی کار آمــدن شــیادان و مفســدانی بــر روی حکومــت هســتیم کــه نهتنهــا بــه مــال خــود راضــی نبــوده بلکــه بــه جیــب خالــی
مــردم نیــز چشــم دوختهانــد و انــدک درآمــد مــردم را میدزدنــد .ایــن شــخصیتها و دســتگاه ،نظــام اقتصــادی ایـران را در ردهی
فاســدترین نظامهــای جهــان ق ـرار داده اســت .فســاد سیســتامتیک در ای ـران بــه فرهنــگ نابرابــری متکــی اســت .در ســالهای
اخیــر پولشــوییها و اختالسهــای عظیــم پولــی کــه بســیاری از آنــان از نهادهــای حقیقــی و حقوقــی وابســته بــه حکومــت
بودنــد نقــاب از چهــرهی نــاروای ایــن حاکمیــت برانداخــت .افـرادی کــه بــا سوءاســتفاده از مقــام و قــدرت خــود امــوال هـزاران
مــردم نــدار ایــن رسزمیــن را بــه تــاراج بردنــد و بســیاری از آنــان نیــز بــه خــارج از ای ـران گریختنــد .در حکومتــی کــه اخــاق و
وجــدان جــای خــود را بــه دزدی و مــالمردمخــوری داده بیگــان پدیدههایــی همچــون «ســلطانها» نیــز ظهــور خواهنــد کــرد.
در نظــام ایـران کــه حاکمیــت آن دشــمنی ایدئولوژیکــی بــا زنــان دارد نــه تنهــا آنهــا را از هــر نظــر مــورد تبعیــض و ســتم قـرار
داده بلکــه در نتیج ـهی سیاس ـتها و قوانیــن ضــدزن ،آنــان را از عرص ـهی سیاســت ،جامعــه و مهمتــر از همــه اقتصــاد محــروم
منــوده اســت .در ایــن آشــفته بــازار وضعیــت زنــان هــم بهدلیــل دیدگاههــای جنســیتی و هــم وضعیــت شــغلی و خانوادگــی چنــد
برابــر دشــوار و طاقتفرساســت .زنــان در جامع ـهای هامننــد ای ـران کــه در اوج نابرابریهــای طبقاتــی ،قومــی و جنســیتی ق ـرار
دارد از دســتیابی بــه مشــاغل دلخــواه و پیرشفــت در سلســله مراتــب اجتامعــی محــروم بودهانــد .بنابرایــن عملکــرد حاکمیــت
ای ـران در برابــر مســائل زنــان همــواره از حــد شــعار و دروغ فراتــر نرفتــه و گاهــی ایــن شــعارها و خواســتهها حــدود مشــکالت
فــراوان زنــان را بــه مســائل کمرنگتــر تقلیــل داده اســت .دورهی ریاســت جمهــوری حســن روحانــی تحریــات اقتصــادی و
فشــارهای آن بیشــر گشــت .بهدنبــال ایــن بح ـران ،راهــکار دولــت اقتصــاد مقاومتــی بــود کــه بیــش از همــه اقشــار ضعیــف
و فقیــر جامعــه دچــار مشــکالت فزاینــدهای گشــتند .در نتیجــه زنــان بهدلیــل نقــش پررنگــی کــه در خانــواده بــه آنــان تحمیــل
گشــته بیــش از ســایر اف ـراد خانــواده متحمــل مشــکالت روحــی و جســمی گشــتند .زی ـرا بحرانهــای فقــر و بیــکاری بیــش از
همــه بــر دوش زنــان ســنگینی میکنــد و ایــن خــود در چنــد ســال اخیــر بــا خــود بحرانهــای خانوادگــی بســیاری بهبــار آورده
اســت .همچنیــن زنــان از پســتهای مدیریتــی حــذف شــدند و همــواره دســتمزد آنــان کمــر از نصــف مــردان بــوده اســت.
سیاســتها و قوانیــن اقتصــادی حکومــت ایــران در برابــر زنــان بســیار تبعیضآمیــز اســت .قوانیــن کار نیــز هامننــد قوانیــن
خانــواده فاقــد معیارهــای برابــری و عدالــت اســت .زنــان شــاغل بهدلیــل خان ـهداری و وظایــف مــادری و همــرداری کــه در
نتیجـهی ذهنیــت و نابرابریهــای جنســیتی اســت مشــکالت بهمراتــب بیشــری نســبت بــه مــردان دارنــد .مــردان پــس از بازگشــت
از محــل کار بــه خانــه بــه اس ـراحت میپردازنــد در حالــی کــه زنــان بایســتی بــا خســتگی کار بــه پخــن غــذا و رف ـتوروب و
نگــهداری از فرزنــدان بپردازنــد و ایــن موجــب اســتهالک روحــی و جســمی زنــان میشــود و بــار آنــان ســنگینتر و غیرقابــل
تحملتــر میگــردد .از ســوی دیگــر رفتارهــای تبعیضآمیــز و در اغلــب مــوارد توهینآمیــز کارفرمایــان خــود قصــهی دیگــری
اســت .دقیقــا اعــال قــدرت و رفتــار آمران ـهای کــه در محــل کار وجــود دارد بــه محیــط خانــه و خانــواده نیــز تــری مییابــد.
در نتیجــه ذهنیــت مردســاالری حاکــم بــر قوانیــن کار ،مشــاغل هــم زنانــه و مردانــه گشــته کــه ایــن خــود محصــول تفکیــک
جنســیتی در نظــام آموزشــی اســت کــه برخــی از رشــتههای تحصیلــی را مختــص زنــان قلمــداد میکنــد .بهطــور خالصــه
متــام نابرابریهایــی کــه در یــک جامعــهی طبقاتــی وجــود دارد و شــکاف جنســیتی کــه روزبــهروز عمیقتــر گشــته ،زنــان را
عمــا از ورود بــه حــوزهی اقتصــاد محــروم ســاخته و زنــان تنهــا بهعنــوان کارگــران ارزانقیمــت کارخانههــا و مشــاغل کاذب
و فصلــی بــهکار گــارده میشــوند در حالــی کــه بــا توجــه بــه خصیصــهی ذاتــی زنــان کــه هامنــا عدالتپــروری اســت اگــر
زنــان در پس ـتهای ایــن حــوزه ق ـرار گیرنــد بــدون شــک شــاهد هیچگونــه فســاد از هــر نــوع آن نخواهیــم بــود زی ـرا رسشــت
زنــان بــا قدرتطلبــی و ثروتانــدوزی بیگانــه اســت .هــر چنــد نظــام مردانــهی دنیــا از ورود زنــان بــه همــهی حوزههــا
جلوگیــری منــوده ،لــذا زنــان تواناییهــا و اســتعدادهای خــود را بــا وجــود همــهی ســنگاندازیها و موانــع نشــان دادهانــد.
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سیســتم اقتصــادی دولتــی در حقیقــت در تضــاد بــا اقتصــاد واقعــی اســت .دولتــی کــه دســتگاه والیتفقیــه و ســپاه پاســداران
هامننــد هیوالیــی ثروتهــای کالن ایــن رسزمیــن را بــه چنــگ انداختــه منیتوانــد بــه حقــوق و مشــکالت مــردم نیــز اهمیــت دهــد.
ســپاه پاســداران و شــاخهها و نهادهــای آن بیشــرین بودجههــای دولتــی را بــه خــود اختصــاص داده و بــر متامــی رشیانهــای
سیاســی و اقتصــادی ســلطه افکنــده اســت .زی ـرا متامــی صنایــع و موسســات پردرآمــد از روســتاها تــا شــهرها تحــت کنــرل و
نظــارت ایــن نهــاد ق ـرار دارد .بــا افزایــش حــرص و طمــع ای ـران در راســتای برق ـراری یــک هژمونــی گســرده در منطقــه ،بیشــر
منابــع مالــی حکومــت بــه پروژههــای ســپاه در داخــل و خــارج مرزهــای آن اختصــاص مییابــد در حالــی کــه مردمــان آن از
بیآبــی ،بیپولــی و بینانــی جانشــان بــه لــب رســیده اســت .از ســوی دیگــر ثروتانــدوزی و تــاراج امــوال عمومــی از ســوی
مهرههــای حکومتــی و فســاد گســرده دولتــی خــود مزیــد بــر تشــدید وضعیــت کائوتیــک اقتصــادی در ایــران شــده اســت.
کافــی اســت بــه بودج ـهی پیشــنهادی دولــت در ســال  ۱۴۰۰بنگریــم تــا ایــن واقعیــت بــار دیگــر اثبــات گــردد کــه حاکمیــت
والیتفقیــه هیــچ دردی از دردهــای مــردم را دوا منیکنــد و بخــش کالن بودجــه (خیالــی) را بــه ســپاه پاســداران و نیروهــای
امنیتــی و انتظامــی اختصــاص داده اســت .در یکســال گذشــته در نتیجـهی عــدم توجــه حکومــت بــه خواســتههای مــردم و تــورم
افسارگســیخته آمــار بیــکاری و فقــر ،خودکشــی و آســیبهای اجتامعــی رونــدی صعــودی یافــت .در حالــی کــه ســپاه پاســداران
همچــون اختاپوســی هولنــاک بــر روی متامــی ثروتهــای ایــن رسزمیــن چنــگ انداختــه و منابــع و ثروتهایــی کــه متعلــق بــه
مــردم ایــن رسزمیــن اســت را تحــت ســیطره و انحصــار خــود درآورده اســت و هیــچ اعتنــا و توجهــی بــه درد و رنــج مــردم نــدارد .در
چنیــن رشایطــی مــردم دیگــر نبایســت ایــن رویکــرد و سیاسـتها را بپذیرنــد زیـرا نخســتین قربانیــان حــرص و طمــع رسان قــدرت
مــردم هســتند و آنهــا بــا حســابهای پــر بانکــی هیــچ دردی ندارنــد و هــر روز بــر مقــدار ایــن حســابها افــزوده میشــود.
بنابرایــن در نظــام بهشــدت امنیتــی و اســتبدادمنش ایـران نهتنهــا اقتصــاد بلکــه سیاســت نیــز آلــوده بــه بیــاری قــدرت اســت و
تــا زمانــی کــه ایــن بیــاری کشــنده کــه تاکنــون بــه همـهی ســلولهای نظــام حاکــم رســوخ کــرده ،ریشـهکن نگــردد منیتوانیــم از
یــک دســتگاه اقتصــادی ســامل و مــری از فســاد ســخن بگوییــم .تــا زمانــی کــه در ســاختارها و بنمایههــای ایــن حاکمیــت تغییــر
صــورت نگیــرد ،مشــکالت اقتصــادی همچنــان وجــود خواهــد داشــت .در جامع ـهای کــه همــه چیــز سیاســی شــده از دســتگاه
قضــا تــا دســتگاه اقتصــاد چگونــه میتــوان از عدالــت اجتامعــی و نظامــی پــاک ســخن گفــت؟ بنابرایــن هامنگونــه کــه نیــاز بــه
دموکراســی در حــوزهی سیاســت اســت ،نیــاز بــه دموکراســی و برابــری در حــوزهی اقتصــاد نیــز وجــود دارد .نهایتــا در یــک جامعهای
کــه ارکان دموکراســی و اح ـرام بــه حــق انســانها معیــار اصلــی باشــد ،آن زمــان شــاهد اقتصــاد حقیقــی هــم خواهیــم بــود.
اقتصــادی کــه بــه طبیعــت احـرام میگــذارد و متــام مبانــی آن براســاس تامیــن نیازهــای اصلــی جامعــه و متعلــق بــه جامعــه اســت
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در جامعــە ای کــە هــر روز نشــانی از پرسفــت اخــاق و افزایــش
خشــونت و اجحــاف در حــق زن را شــاهدیم ،فقــر در ســیامی کریــە
خویــش کامــا جنســیتی گشــتە و در میــان زنــان رتبــە اول را دارد  ،آیــا
مقایســە تاثیــر و نقــش زنــان در ایـران چــە در حکومــت شــاە و چــە در
دوران شــیخ نشــانی از تبحــر فعالیــن مدنی،سیاســی و برابــر طلــب را
دارد یــا نــە و در پایــان یــادآور ریشــەهای قدیمــی و تاریخــی گردیــم
کــە زنجیــر اســارت و بندگــی ایــن ملــت بــە رســمیت شــناختە نشــدە
و فرودســت بــا تــاش در جهــت همســوئی بــا بــازار از هــم گســیختە
نخواهــد شــد ،همــکاری و حضــور فعــال زنــان و کــودکان در بــازار کار
و از ایــن نیــرو جهــت پائیــن نگــە داشــن مــزد مــرد را بیــش از یــک
قــرن اســت کــە در ســطح جهــان شــاهد بودەائیــم .بــازار کار و گرفــن
کرســیهای اشــتغال  ،دیرزمانیســت کــە جنســیتی گشــتە و دیگــر قابــل
انــکار و اغــاض نیســت .فقــر یــا هامنــا عامــل بازدارنــدە رشــد و تعالــی
ذهنــی جامعــە همچــون اهــرم اصلــی تســلط سیســتم پــول و رسمایــە در
جهــان بــا رسعــت در حــال پیرشویســت و مــا بـرای بقــا  ،همــگام بــا آن
فقــط بــە حضــور فعــال و مســتمر خــود در سیســتم مشــغولیم ،از تولیــد
رسبــازان و کارگ ـران آینــدە در فــرم بقــائ نســل تــا پــای چرخهــای بــی
جــان کارخانــە هــا ایســتادن جهــت بازتولیــد رسمایــە و بــا ادامــە ایــن
چرخــش غیــر عادالنــە و ضــد زن و ضــد قانــون طبیعــت فقــط مســبب
آن بــودە و خواهیــم بــود کــە فشــار بــار زندگــی بیــش از پیــش جامعــە
ملتهــب از اعـراض بــە نابرابریهــا را در ناامیــدی و خمودگــی فــرو بــرد.

موضوعــی بســیار قابــل تامــل کــە بــرای پرداخــن بــە آن طبعــا و بــە منظــور بســر ســازی ذهنــی در خواننــدگان بایــد امورپایــە ای
دیگــری را مــورد بحــث ق ـرار داد و جایــگاه زن را در سیســتم حاکــم بــر جهــان بــدون در نظــر گرفــن بعــد جغرافیائــی بــە قلــم کشــاند.
اگر بە زن چون کهن ترین مســتعمرە و بە ملت زن چون ملتی کە بە درازای تاریخ مورد اســتثامر قرار گرفتە ننگریم  ،بە راحتی و با اقتباس بە
آمار مشارکت زنان در امور اقتصادی و فعالیتهای اجتامعی بسندە منودە و از این باروری و ماحصل آن خشنود ،بە تفحص خود پایان خواهیم داد.
بدســت آوردن هــر گونــە آزادی ،مســتلزم شــناخت کامــل انــواع بــردە بــودن اســت و همچنــان کــە قبــا ذکــر شــد ملــت زن کهنرتیــن مســتعمرە
و نحــوە بهــرە بــرداری از توانائیهــای جســمی  ،ذهنــی و روحیــش در هــان شــکل و بــە شــیوە بــردە وار مــورد اســتفادە ق ـرار گرفتــە شــدە
و بــە همیــن جهــت در بحــث اقتصــاد کــە هامنــا یکــی از کلیدیرتیــن اب ـزار اســتثامر انســان بــر انســان میباشــد  ،الجــرم بایــد نگاهــی بــە
عرصــە هــای دیگــر انداخــت و از بعــد تاریخــی ،فلســفی ،هــری و اجتامعــی مســئلە حضــور و فعالیتهــای زن را مــورد بررســی ق ـرار داد.
در سیســتم رسمایـهداری ،زنــان کارگــر ،بخــش وســیعی از طبقــه کارگــر را تشــکیل میدهنــد کــه عمدتـاً در بــی تشــکلی ایــن طبقــه پراکنــده و
بــی تشــکل هســتند ،تحــت مناســبات نابرابــر رسمایــه داری و مردســاالرانه ،کار رایــگان خانگــی میکننــد و در مراکــز کار و تولیــد بــه شــدت
اســتثامر میشــوند .مناســبات رسمایـهداری و روابــط اســتثامرگرانه ایــی کــه در درون جامعــه حاکــم میباشــد زنــان را در موقعیــت فرودســتی
ق ـرار داده اســت .زنــان نــه تنهــا بــه مثابــه کارگ ـران ارزان ،در ایــن نظــام ،ناچارانــد نیــروی کار خــود را بفروشــند بلکــه بــه عنــوان کاالیــی
جنســی هــم مــورد معاملــه و بهرهبــرداری ق ـرار میگیرنــد .زنــان در عیــن حــال کــه بــه مثابــه بخشــی از طبقــه کارگــر مطالباتــی دارنــد بــه
عنــوان بخــش فرودســت و تحــت ســتم جنســیتی و طبقاتــی هــم دارای ویژگیهایــی هســتند .در رشایــط کنونــی کــه رسمای ـهداری جهانــی
بــا بحرانــی عمیــق دســت و پنجــه نــرم میکنــد بخــش بزرگــی از بــار ایــن بحـران را بــردوش زنــان گذاشــته و بــا بــه خدمــت گرفــن هرچــه
بیشــر ایــن بخــش از جامعــه در مشــاغل غیررســمی و حاشــیه ایــی ،ســعی دارد بــا پاییــن نگــه داشــن دســتمزدها از ایــن بحـران عبــور کنــد
آری  ،بـرای زن بــودن ،دنیــا جــای بــدی اســت ۷۰ .درصــد فقـرای جهــان را زنــان تشــکیل مــی دهنــد کــه رقــم حیــرت آوری اســت .مؤنــث بودن،
همــۀ جوانــب زندگــی زن را شــکل مــی دهــد :از کار گرفتــه تــا مســکن و بهداشــت و درمــان و آمــوزش و حتــی شــخصی تریــن روابــط مــا .
.ستم بر زنان به نفع رسمایه داری است و یک کارکرد ایدئولوژیک و اقتصادی دارد
مارکس وهمکارش فردریش انگلس بە گویائی کلید و اهرم ســتم بر زن را بررســی منودە و معتقد بودند کە ســتم بر زن همیشــە وجود نداشــتە
بلکە زمانی پدیدار شــد کە تقســیم اجتامعات انســانی بە طبقات آغاز گشــت .انگلس پیدایش خانوادە را شکســت تاریخی و جهانی جنس مادە
توصیف منود .این دو فیلسوف و تئوریسین میدیدند کە چگونگی تامین بقای اولیە و رضوری مردم  ،شکل دهندە رفتار و عقاید انسانها میگردد.
خانواده در کنار مالکیت خصوصی و دولت ظاهر شد .تا پیش از این زن و مرد در جوامع «شکارورز-گردآورنده»ای زندگی می کردند که کارهایی
متفــاوت امــا برابــر انجــام مــی دادنــد و به یک اندازه در تصمیم گیری ســهیم بودند .مارکس و انگلس این جوامع را «کمونیســم بدوی» نامیدند.
با توسعۀ جامعه ،تولید مقداری مازاد بر آنچه برای رفع نیازهای اولیه رضوری بود ،آغاز شد .مازادی که می بایست از این پس ذخیره و کنرتل
می شد تکنیک های تولیدی که این مازاد را خلق کرده بودند ،برای نخستین بار کار مرد را به کار زن اولویت دادند با توسعۀ طبقۀ حاکم،
مردانی که سلطه یافته بودند خواستار ورثۀ «مرشوع» برای انتقال مازاد به آن ها شدند .کنرتل زنان و روابط جنسی به کلید مالکیت بر این
مازاد مبدل شدواحد خانواده با ایدئولوژی ای توسعه یافت که بە زنان به عنوان شهروند درجۀ دو و مایملک تحت کنرتل مردان برخورد می
کند.
البتە ارسار نگارندە بر دقت در کلیت نظام رسمایەداری و نگرش آن بە جایگاە جنس فرودست ،یعنی زن میباشد و باالطبع رشایط کار ،دستمزد،
بیمەهای اجتامحی و کاری ووووو در جوامع عقب نگە داشتە شدە و مرد و دین ساالر برای زنان شاغل بە مراتب ناعادالنەتر و خشن تر میباشد.
بــا وجــود اینکــه نظــام تولیــدی در حــال حــارض بــه خاطــر مکانیــزه شــدن بیــش از پیــش خــط تولیــد و ســاده شــدن کارهــا ،عالقـه منــد بــه
اســتخدام نیــروی کار زنــان اســت و بــه اصطــاح بــه ســمت زنانــه کــردن فضاهــای تولیــدی حرکــت م ـی کنــد امــا عمــا وضعیــت دســتمزد
زنــان بهبــود نیافتــه اســت .آمارهــا در تهـران حاکــی از آن اســت کــه زنــان در ســمت هــای مشــابه و یکســان بــا مــردان ،بــه طــور میانگیــن
حــدود  ۲۳درصــد حقــوق و دســتمزد کمــری را دریافــت مــیکننــد .ب ـرای ایــن می ـزان دســتمزد نیــز دالیــل مختلفــی عنــوان شــده اســت.
بـرای مثــال حضــور زنــان در مشــاغل کـم درآمــد ،حضــور آن هــا در ســاعات کاری کمــر و محدودیــتهــای جنســیتی چــون بــارداری و ازدواج
از جملــه دالیلــی هســتند کــه اغلــب بــه عنــوان دســتاویزی در دســت کارفرماهــا ب ـرای دادن دســتمزد کمــر بــه زنــان مــورد اســتفاده ق ـرار
گرفتــهانــد .بــه عــاوه برخــی مدیـران دالیــل ایــن تفــاوت را مذاکــره بیشــر مــردان در مــورد ســطح درآمدشــان دانســتهانــد .امــا واضــح اســت
کــه عــاوه بــر کلیشــههــای جنســیتی موجــود در جهــان خصوصــا در ایـران بــه واســطه فرهنــگ حاکــم بــر آن کــه مرصانــه منــیخواهــد کار
زنــان و حضــور آن هــا را در بــازار کار جــدی بگیــرد ،کارفرماهــا نیــز بــه طــور عامدانــه از ایــن وضعیــت بـرای افزایــش ســود خــود اســتفادهی
اب ـزاری مــیکننــد .بنابرایــن زنــان بــا رسمای ـه انســانی برابــر چــون تحصیــات ،بهــرهوری و مهــارت بــاز هــم مشــمول دســتمزد کمــر مــی
شــوند .ایــن خــود داللــت بــر ایــن دارد کــه بهــره کشــی و اســتثامر زنــان در ســاختار اقتصــادی جامعــه بــا توجــه بــه اینکــه قانــون نیــز چنــدان
از آنهــا حامیــت منـی کنــد ،تــا حــدود زیــادی پدیــدهای سیســتامتیک و بنیادیــن اســت .بنابرایــن مردســاالری و نظــام اقتصــادی حاکــم بــر
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جامعــه در رابطــه بــا جنســیت بــه نحــوی همدســتانه عمــل کــرده و یکدیگــر را بــه شــدت تقویــت مـی کننــد .نظــام اقتصــادی ســودمحور ،از
نابرابــریهــای مختلــف در هــر زمینــهای چــه ســنی ،طبقاتــی ،نــژادی ،قومیتــی ،مذهبــی و چــه نابرابــری جنســیتی در راســتای حفــظ نیــروی
کار در بــازار اســتفاده کــرده اســت کــه ایــن خــود تولیــد ارزش اضافــی را بـرای کارفرمــا تضمیــن مــیکنــد .بــه بیــان دیگــر ســاختار اقتصــادی
ســودمحورانه از ایــن تبعیــضهــا ســود مــیبــرد و در جهــت افزایــش ارزش اضافــی خــود ایــن نابرابــری را بازتولیــد و تقویــت مــیکنــد.
یافتههــای روش مارکسیســتی کــه مبتنــی بــر شــالودۀ توضیــح تکویــن تحقیــر اجتامعــی زن قـرار دارد را میتــوان در مطالــب زیر خالصــه منود :
نخســت :زنــان همیشــه ســتمدیده یــا جنــس دوم نبودنــد .انسانشناســی ،یــا مطالعه پیــش از تاریخ ،خــاف آنرا به ما نشــان میدهــد .در میان
جامعــه بــدوی ،کــه دوران اشـراک قبیلـهای بــود ،زنان مســاوی مردان بودند ،و این تســاوی نیز توســط مــردان و جامعه کامال پذیرفته شــده بود
دوم :تنزل مقام اجتامعی زنان در جامعه درست مقارن بود با شکست کمون طایفۀ مادر ،زن محور ،مالکیت خصوصی و قدرت دولتی
منتج از آن عوامل اصلی که باعث این وارونگی در موقعیت اجتامعی زنان گردید حاصل انتقال از اقتصاد گردآوری خوراک و شکار به شیوۀ
تولیدی باالتری بود که مبتنی بر کشاورزی ،افزایش ذخیره صنایع شهری بود .تقسیم کار اجتامعی پیچیدهتر جایگزین تقسیم کار ابتدایی بین
جنسها گردید .بازدهی بیشرت کار منجر به تولید اضافی قابل مالحظه شد ،که ابتدا سبب متایزات و سپس عامل تقسیمهای عمیق فزاینده
میان بخشهای متفاوت جامعه گردید با توجه به نقشهای موثر و مستقیمی که مردان در سطح وسیع کشاورزی ،آبیاری ،پروژههای ساخت
و ذخیرهسازی داشتند ،ثروت اضافی بهتدریج از طریق مراتب اجتامعی هامنند مالیکت خصوصی برای مردان متناسب شد .این ،به نوبه
خویش ،مستلزم نهاد ازدواج و خانواده بود تا مالکیت قانوی وارث از دارائی مرد را تثبیت کند .از طریق ازدواج تکشویی ،همرس به کنرتل
کامل شوهر درآمد و پرسان قانونی را در ارث بردن از ثروت پدری تضمین منود.
همزمــان بــا مــردان کــه بیشــرین فعالیتهــای تولیــد اجتامعــی را بهدســت گرفتنــد ،بــا ظهــور نهــاد خانــواده ،زنــان بـرای خدمــت شــوهران و
خانوادهشــان بــه چهــار دیــواری خانــه تنــزل مقــام یافتنــد .دســتگاه دولتــی تحکیــم یافــت و نهادهــای مالکیــت خصوصی ،تســلط مردانــه و پدر
خانواده را قانونی کردند ،که بعدها توســط آیینهای متفاوت تقدس یافت .نظریهی تاریخ ،تبیین تاریخی ســتم جنســی ،ستمکشــیدگی زنان را
ماحصــل نهادهــای ســاخته شــده به دســت انســان و ناشــی از قوانین جامعهی پدرســاالر تقسیمشــده بــه طبقات میدانــد .پدرـ خانــواده نهادی
کامــا بــری اســت کــه خیلــی دیــر در تاریــخ اجتامعی همزمان با رشــد مالکیــت خصوصی و تقســیامت طبقاتی پــا به عرصهی وجود گذاشــت.
نخستین تقسیمکار در میان زن و مرد آنگونه که امروزه متداول است نبوده و در جامعهی بدوی ،زن و مرد هر دو در کار اجتامعی مشارکت
میجســتند .در حالیکــه مــردان مشــغول جسـتوجو بـرای یافــن حیوانــات بـرای تهیـهی گوشــت شــکار بودنــد ،زنــان مشــغول انــواع کارهــای
گوناگــون تولیــدی نظیــر ســفالگری ،صنایــع دســتی گوناگــون ،چرمســازی و پــرورش نخســتین اشــکال علــوم بودند .یکــی از شــاخههای کار زنان،
شــخم زمیــن بــا چوبدســتی بــه کشــاورزی انجامیــد و اهلیکــردن حیوانــات وحشــی بــه دامداری منجــر شــد .ایــن پیرشفتهــای عمده نــه تنها
متــدن را پایهگــذاری کــرد ،بلکــه مــردان را از شــکار آزاد کرد تا بتوانند در این اشــکال عالیتر تولیدی مشــارکت و رسانجام آنهــا را تصاحب کنند.
همــگام بــا پیدایــش اقتصــاد نویــن مبتنــی بــر کشــاورزی و دامپــروری ،تقســیمکارهای جدیــدی پــا بــه عرصــهی وجــود گذاشــت و
جایگزیــن تقســیمکار پیشــینِ مبتنــی بــر جنســیت شــدند .ایــن امــر بــه دلیــل حاصلشــدن انباشــت اولیــهای بــود کــه اجــازهی چنیــن
امــری را مــیداد و قبیلــه از خطــر گرســنگی تــا حــدودی رهایــی یافتــه بــود .بنایــی ،کشتیســازی ،نســاجی ،ســفالگری ،ریختهگــری و
ســایر کارهــای دســتی بــه حرفههــای تخصصــی تبدیــل شــدند .نقــش جنســیتها در ایــن فرآینــد بــه شــکل برجســتهای دگردیــس
شــد .همــگام بــا رشــد و تکثیــر انبــوه ایــن تقســیمکارها و زیرمجموعههــای آنهــا ،کارهــا بــه طــور روزافزونــی در دســت مردهــا
متمرکــز شــد و در نهایــت در دســت مــردان قــرار گرفــت و زنــان بــه درون خانــه و زندگــی خانوادگــی رانــده شــدند .یعنــی در داخــل
ســاخت جامعــهی مبتنــی بــر پیوندهــای جنســی ،هــر چــه بــارآوری کار بیشــر و بیشــر تکامــل یافــت ،همــراه بــا آن مالکیــت
خصوصــی ،مبادلــه ،اختــاف ثــروت ،امــکان اســتفاده از نیــروی کار دیگــران و بنابرایــن پایــهی تناقضهــای طبقاتــی رشــد منــود کــه در
طــی قرنهــا بــه گــذار از ســاخت اجتامعــی قدیــم (کمونیســم مادرســاالرانه) بــه رشایــط جدیــد (جامعــهی طبقاتــی پدرســاالرانه)
منجــر شــد و در ایــن پروســه بــه عنــوان ماحصــل انکشــاف طبقــات ،زن بــه عنــوان بــردهی کار خانگــی در خانــه محبــوس گشــتند.
بازتــاب ایــن انقــاب در زمیــن را میشــود در انقــاب بهشــت دیــد (ایــن کــه خدایــان زن جایشــان را بــه خدایــان مــرد و ســپس یک خــدای مرد
واحــد دادنــد) و همـراه بــا ایــن خیــزش مذهــب و قــدرت دولــت (بــه عنــوان نتیجـهی جامعـهی طبقاتــی) بــه زنــان آموزش داده شــد کــه متامی
زندگیشــان در چهاردیــواریِ خانــه محصــور باشــد و بهرتیــن زنــان کســانیاند کــه بــدون هیچگونــه شــکایتی در خدمــت همــر و خانــوادهی
خــود باشــند؛ خانــوادهای کــه کامــا تحــت تســلط نظام مالکیت واقع گشــت و شــکل خود را علیرغــم تحوالت پیاپــی در بخش بزرگــی از تاریخ
جوامــع طبقاتــی حفــظ کــرد و تبدیــل بــه نهــاد غیر قابلتغییری شــد کــه تحکیم مالکیت خصوصــی را از طریــق وراثت و نیز ســتم اجتامعی در
متامــی اشــکال گوناگونــش (از جملــه شــیوههای فکــری کــه رصفــا چیــزی جــز اطاعــت کورکورانـهی دســتورات مافــوق نیســت) تضمیــن میکند.
در ادامــە بحــث و بـرای ریشــە یابــی عــدم وجــود منودار صحیــح از حضور زنان در عرصــە هرنی ،ادبی و اقتصادی ســوالی مطرح میشــود کە چرا
زنان در تاریخ ادبیات کالســیک دنیا غایبند .حاصل این ســئوال ،دیســکورس مهمی در جنبش حق زن و رولوســیونر بود .کتاب ،اتاقی از آن خود
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 ،از ویرجینیــا ولــف ،ســنگهای اصلــی پاســخ بــه این ســئوال را کنار هم چید .طولی نکشــید که ســیمون دبوار آن را دســت گرفتــه و متحول کرد.
نزدیــک صــد ســال از ایــن ســئوال و جوابهایــی کــه گرفــت میگــذرد .جــواب ویرجینیــا ولــف ایــن بــود کــه مناســبات اقتصــادی
و اجتامعــی ،مردســاالری را بازتولیــد میکنــد و منیگــذارد کــه زن ابــراز وجــود سیاســی و ادبــی اش تامیــن شــود .زن حتــی
اتاقــی بــرای خــودش نــدارد کــە در آن در آســایش فکــر منایــد .زنهــای ایــن دوره حتــی یــک اتــاق بــرای خودشــان ندارنــد کــه
بنشــینند ،فکــر کننــد و بنویســند .آزادی و حقــوق شــهروندی بــدون تامیــن رفــاه اقتصــادی امــکان ناپذیــر اســت .بــرای همیــن
هــر کــس میخواهــد بدانــد چــرا زنــان در دوره هایــی از تاریــخ ادبــی دنیــا حضــور ندارنــد ،بایــد بــرود ببینــد زنــان بــه لحــاظ
اقتصــادی و اجتامعــی در چــه وضعیتــی زندگــی کــرده انــد .چگونــه زنــان را عامــدا و بطــور سیســتامتیک حــذف کــرده انــد.
اکنــون کــه بعــد از صــد ســال بــه ایــن جــواب نــگاه میکنیــم ،میگوئیــم دنیــا بــه نســبت صــد ســال پیــش ،صــد ســال بیشــر و مجهزتــر علیــه
زنــان بطــور علــی العمــوم و اب ـراز وجــود ادبــی و سیاســی آنهــا علــی الخصــوص ،بســیج شــده اســت .مــا اکنــون حتــی بــا محیــط ادبــی
ماننــد دوران خــود ویرجینیــا وولــف ،حتــی جیــن اووســتین یــا دبــوار مواجهــه نیســتیم .مــا بــه نســبت آنهــا بــه یــک معنــا ،بــە راســتی
عقبگــرد کــر .االن حکومتهایــی در جهــان داریــم کــه مثــل جمهــوری اســامی سیســتامتیک و بــا برنامــه ریــزی ،جلــو زنهــا را میگیرنــد .لــذا
ایــن جــواب کــه گویــا تامیــن رفــاه و موقعیــت اقتصــادی زن کلیــد اصلــی اســت ،جوابــی الزم ولــی کافــی نیســت .بعضــن حتــی خــود ایــن
جــواب در دســت کســانی کــه نگــرش چــپ دارنــد بــه مانعــی بــر رس راه امــروز مــا بــدل شــده اســت .خیلــی راحــت در مقابــل مبــارزه
مــا ب ـرای لغــو حجــاب اجبــاری شــانه بــاال انداختــه ،بــه یــک انقــاب اقتصــادی حوالــه میدهنــد .خیلــی راحــت تامیــن حــق زن را بــه یــک
مینیــال اقتصــادی تقلیــل داده انــد .امــروزە عــاوه بــر اینکــه فقــر و عــدم امکانــات رفاهــی مانعــی جــدی بـرای مبــارزات برابــری طلبانــە
زنــان میباشــد ،خــود مردســاالری بــه عنــوان یــک سیســتم متشــکل فکــری ،فرهنگــی ،اخالقــی و سیاســی بــه مشــکالت صــد ســال پیــش
مــا اضافــه تــر شــده اســت .ایــن مردســاالری مــدرن کــه امــروز مقابــل ماســت ،مردســاالری صــد ســال پیــش نیســت .هامنطــور کــه االن
دیگــر اســام ،قــرآن روی طاقچــه و جامنــازو تســبیح مــادر بزرگهــا نیســت ،یــک جنبــش متشــکل سیاســی اســت کــه در جائــی مثــل ای ـران
حتــی از حاشــیه  ،دســت خویــش را بــه قــدرت رســانده اســت ،مردســاالری هــم دیگرفقــط نحــوە رفتارمــرد بــا همرسخویــش نیســت.
مردســاالری اکنــون یــک جنبــش سیاســی ســیاه و متشــکل اســت کــه رس زن را مــی بــرد .بــا بریــدن رس زنهــا جلــو عــروج طبقــه کارگــر
و جنبشــهای مرتقــی زنــان را میگیــرد .مردســاالری امــروز آگاهانــه و منســجم ،گاهــی در اتحــاد بــا راسیســم بــه رس میــرد ،گاه بــه اســام
سیاســی و دســتگاه دیــن تکیــه میکنــد ،گاهــی ســکوی پــرش ناسیونالیســم و قــوم پرســتی اســت .امروزهــر جایــی شــا اراده منائیــد کــە
مردســاالری را نقــد کنیــد ،بالفاصلــه بــا یــک خشــونت ســازمانیافته بــا مقاومــت ایدئولوژیکــی در البــاس و الفــاظ مختلــف و محفــل
پســند در تقابــل بــا خــود مواجــە مــی شــوید کــه سیســتامتیک تــاش میکنــد جلــو عــروج برابــری طلبــی و احقــاق حــق زن را بگیــرد.
نینــا گئورگــه نویســنده مشــهوری اســت کــه در ســال  ۲۰۱۷مقالــه ایــی نوشــت در بــاره بــازار کتــاب و نقــش زن کــه در محافــل فکــری
غــرب روی ان بحــث زیــادی شــد .ســئوال نینــا گئورگــه هــان ســئوال ویرجینیــا وولــف اســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه جوابــی کــه میدهــد
جمــع بنــدی عملکــرد مردســاالری در ســال  ۲۰۱۷اســت .نینــا گئورگــه بــا آمــار ثابــت میکنــد کــه بــازار کتــاب را جــوری چیــده انــد کــه
سیســتامتیک جلــو اب ـراز وجــود ادبــی زنهــا را بگیرنــد .میگویــد نــارش پیــدا کــردن ب ـرای یــک زن در بــازار کتــاب آملــان خیلــی مشــکلرت از
مردهاســت .بــا دلیــل و برهــان ثابــت میکنــد کــه جوائــز ادبــی جهــان را کمــر بــه زنهــا میدهنــد ،بیشــر نصیــب مردهــا میشــود .قیمــت
کتابــی کــه نویســنده اش زن باشــد را کمــر حســاب میکننــد .نینــا گئورگــه میگویــد در رســانه هــای اصلــی املــان فقــط بیســت درصــد
نویســنده زن وجــود دارد .میگویــد هیئــت هــای ژوری کــه نوبــل ادبــی میدهنــد را نــگاه کنیــد ،همــه یــا مــرد هســتند ،یــا تعــداد اندکــی
عضــو زن دارنــد .دســت آخــر سیســتمی در مقابــل خودتــان داریــد کــه ســازمانیافته تــاش میکنــد زنهــا را پــس بزنــد .حــذف کنــد .ایــن
تــازه یکــی از رویکردهــای سیســتم مردســاالر در محیــط دمکراتیــک میباشــد و بــا علــم بــە ایــن موضــوع پــی بــردن بــە رشایــط زنــان در
مبــادالت اقتصــادی کشــورهائی کــە بــە لطــف دیــن و ســنت و دیکتاتــوری یــک ه ـزارە عقــب میباشــد چنــدان مشــکل نخواهــد بــود.
بــه همیــن خاطــر ،بــه اعتقــاد من ،ما احتیاج داریــم همچون اوائل قرن نوزدهم ،مردســاالری امــروز ومدرن جهان را ،مردســاالری همین محیط
پیرامون خودمان را که یک نوع مردساالری حرفه ایی ،شبکه ایی ،متشکل ،مذهبی و قومی است را از منظری جدید و به روز  ،بازتعریف منائیم.
و امــا در پاســخ بــە موضــوع اصلــی بحــث کــە هامنــا نقــش زن در اقتصــاد و پــس از انقــاب در ایــران بــود برمیگردیــم..
منیدانــم بــا توجــە بــە نــکات ذکــر شــدە و نقــش سیســتم فکــری حاکــم در ســطح جهــان ،بــاز الزم اســت کــە رسکــی بــە دفــر آمــار و آرشــیو
ادارە کار و مشــاعل ای ـران زنیــم و بــا اســتناد بــە ارقــام و آمــار ارائــە شــدە  ،دلخــوش بــە مشــارکت فعــال زنــان در اقتصــاد ای ـران گردیــم.
بــا علــم بــە آنکــە آمــار موجــود نشــان از رضیــب بــاالی فــارغ التحصیــان زن در متامــی رشــتە هــای دانشــگاهی را دارد امــا رضیــب
بــاالی مشــارکت در مشــاغل کــاکان کارهائــی در امــور آمــوزش و مراقبــت و کارهــای دســتی و ســنتی را نشــان میدهــد.
در جامعــە ای کــە هــر روز نشــانی از پرسفــت اخــاق و افزایــش خشــونت و اجحــاف در حــق زن را شــاهدیم ،فقــر در ســیامی کریــە خویــش
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کامــا جنســیتی گشــتە و در میــان زنــان رتبــە اول را دارد  ،آیــا مقایســە تاثیــر و نقــش زنــان در ایـران چــە در حکومــت شــاە و چــە در دوران
شــیخ نشــانی از تبحــر فعالیــن مدنی،سیاســی و برابــر طلــب را دارد یــا نــە و در پایــان یــادآور ریشــەهای قدیمــی و تاریخــی گردیــم کــە زنجیــر
اســارت و بندگــی ایــن ملــت بــە رســمیت شــناختە نشــدە و فرودســت بــا تــاش در جهــت همســوئی بــا بــازار از هــم گســیختە نخواهــد شــد،
همــکاری و حضــور فعــال زنــان و کــودکان در بــازار کار و از ایــن نیــرو جهــت پائیــن نگــە داشــن مــزد مــرد را بیــش از یــک قــرن اســت کــە
در ســطح جهــان شــاهد بودەائیــم .بــازار کار و گرفــن کرســیهای اشــتغال  ،دیرزمانیســت کــە جنســیتی گشــتە و دیگــر قابــل انــکار و اغــاض
نیســت .فقــر یــا هامنــا عامــل بازدارنــدە رشــد و تعالــی ذهنــی جامعــە همچــون اهــرم اصلــی تســلط سیســتم پــول و رسمایــە در جهــان بــا
رسعــت در حــال پیرشویســت و مــا بـرای بقــا  ،همــگام بــا آن فقــط بــە حضــور فعــال و مســتمر خــود در سیســتم مشــغولیم ،از تولیــد رسبــازان
و کارگـران آینــدە در فــرم بقــائ نســل تــا پــای چرخهــای بــی جــان کارخانــە هــا ایســتادن جهــت بازتولیــد رسمایــە و بــا ادامــە ایــن چرخــش
غیــر عادالنــە و ضــد زن و ضــد قانــون طبیعــت فقــط مســبب آن بــودە و خواهیــم بــود کــە فشــار بــار زندگــی بیــش از پیــش جامعــە ملتهــب از
اعـراض بــە نابرابریهــا را در ناامیــدی و خمودگــی فــرو بــرد .ســاختاری کــە اصــول بنیادیــش بــر اســتثامر انســان بــر انســان پایــە ریــزی گشــتە و
در خــود فقــر و تضــاد را میــان انســانها بــا بــە راە انداخــن جنــگ جنســیتی ،قومــی  ،دینــی و فرهنگــی رشــد میدهــد ،هــر ،افتخــار بــە حضــور
فعــال زن در بــازار اقتصــاد نیســت بــل بیــداری در کمینــگاە مبــارزە و حضــور مــداوم در ســنگر تقابــل بــا کلیــت ایــن سیســتم جهانــی میباشــد.
دور تسلســلی کــە ناآگاهانــە ملتــی بــە بزرگــی نصــف جمعیــت جهــان قرنهاســت کــە در آن غوطــە میخــورد .بــا بازنگــری بســیار
کوتاهــی در تاریخچــە ادبیــات کالســیک بــە وضــوح پــی میربیــم کــە نویســندگان چیــرە دســت در میــان زنــان بســیار انــدک اســت
و بــا غواصــی بیشــر در آن پــی خواهیــم بــرد کــە اکــر نویســندگان مــرد و نامــی در ایــن حــوزە ،شــوهر زنانــی بودنــد کــە آثارشــان
را ویرایــش منــودە و یــا نــە آثــار زنانــی را بــە بــازار ارائــە منــودە کــە نویســندە زن بــودە امــا بــە دلیــل عــدم همــکاری چاپخانەهــا بــا
زنــان  ،پرداخــت بــە مراتــب کمــر دســتمزد بــە مولفیــن زن و یــا عــدم داشــن امکانــات اقتصــادی بــرای چــاپ آثــار زنانــە ایــن
ادبیــات بــا نــام مردانــی چــون شکســپیر ،رسوانتــس ،گوتــه ،شــیلر ،تومــاس مــن ،تولســتوی وووبــە ثبــت رســیدە اســت  .مناســبات
اقتصــادی و اجتامعــی مردســاالری را کــاکان بازتولیــد میشــود و منیگذارنــد کــه زن ابــراز وجــود سیاســی و ادبــی اش تامیــن گــردد.
فالکــت اقتصــادی ،نابرابــری و فقــر ،اســتثامر و بــی حقوقــی علیــە کارگـران و در راس آن زنان در دو نظام وابســطە سیســتم رسمایە داری شــاە و
شــیخ بــە مثابــە حافظــان ســود و رسمایــە میباشــند .تــا زمانیکــە نابرابــری جنســی ،حقوقــی از بیــن نــرود ایــن چهــرە زمخــت از فقــر و ناعدالتــی
تکـرار مــی شــود.حافظان نظــم رسمایــە بــا اســم ملــت ،دولــت ،دیــن  ،میهــن ،حقــوق بــر ،دمکراســی ،مبــارزە بــا تروریســم ،مقدســات اســام
و دگــر ادیــان و یــا نــە رسزمیــن آریائــی و اهورائــی ســعی در ادامــە و بــاز تولیــد خشــونت و اجحــاف مینامینــد و حتــی گاهــا بــا شــعار آزادی
و برابــری و سوسیالیســم خــود را بــزک مــی مناینــد تــا نظــام ضــد انســانی رسمایــە را رس پــا نگــە دارنــد .البتــە تنهــا راە رهائــی سوسیالیســم
میباشــد امــا ایــن راە جــادە ای آســان و ســهل العبــور نیســت ،حافظــان و عامـران سیســتم در رس هــر پیچــی دامهــا بـرای بــە انحـراف و بــە
بیراهــە کشــاندن جنبــش خلقهــا پهــن منودەاند.متاســفانە چــپ ســدە بیســتم بــر اســاس مخالفتــش بــا دو گرایــش بنیــادی مدرنیتــە شــناختە
میشــود  ،اول ســلطە رسمایــە همـراە بــا فردگرائــی تهاجمــی و پویــش از خودبیگانــە کننــدە اش و دوم قــدرت دولــت اقتدارگـرا بوروکراتیــک.
بــا توجــە بــە ایــن ضعــف بــزرگ چــپ کالســیک در دوران ســلطە حکومــت ضــد بــری ایــران ،متاســفانە ســطح آگاهــی
و بــاروری در تحلیــل مســائل و راهکردهــای حکومــت بســیار ضعیــف عمــل منــودە و مضــاف بــر آن فقــر شــدید در
متامــی الیــە هــای اجتــاع نیــز عامــل بازداربــدە بزرگــی در راه جنبشــهای مردمــی و علــی الخصــوص جنبــش زنــان بــودە.
خصوصــی ســازی سیاســت نئولیربالیســم در ایــران توســط دولــت همــراە بــا اقتصــاد رانــت خــواری آنهــم در جامعــە ســنتی
و نیمــە صنعتــی وابســطە هــان نتیجــە را بــا خــود بــە همــراە داشــتە کــە نســخە دولــت ملــت در منطقــە کثیرامللــل
خاورمیانــە .نســخەهائی کــە نــە بــە لحــاظ رشــد اقتصــادی و نــە بافــت جمعیتــی دارای کارائــی بــودە و نتیجــەای جــز بحــران
مضاعــف را بــا خــود بــە همــراە نداشــتە و بــا در نظــر گرفــن ایــن کلیــت مهــم ،درک وضعیــت اصــف بــار اقتصــادی زنــان
 ،بــا وصــف حضــور و نقــش کــم رنــگ شــدە آنهــا در معــادالت و منودارهــای اقتصــادی بــە مراتــب قابــل فهمــر میگــردد.
مناســباتی کــە عمــا رە بــە بــاروری و رشــد در بــازار کار را بــر ایــن خیــل عظیــم میبنــدد و ب ـرای ام ـرار معــاش آنــان را ترغیــب بــە خــود
فروشــی در لفافــە رشعــی بــا درآمــد مــادی و ثــواب آخــرت یعنــی ســنت صیغــە مینامیــد و در مقابــل امــروز متاســفانە میبینیــم کــە بــازار
آزاد ایــن معاملــە بــە غایــت ضــد انســانی توســط زنــان و ب ـرای رقابــت بــا ایــن بــازار انحصــاری مردانــە و متددیانــە آغــاز بــە کار منــودە و
یکــی از بزرگرتیــن کانونهــای کار زنانــە گشــتە کــە دخ ـران و زنــان را در اقصــی نقــاط ای ـران تحــت پوشــش تــن فروشــی ق ـرار دادە اســت،
فــارغ التحصیــان زن بــا مــدارک بــاالی دانشــگاهی ســالها پشــت درهــای بســتە بــازار کار مانــدە و آخراالمــر مجبــور بــە آن میگردنــد کــە
وارد بــازار کار آزاد گشــتە منتهــی رشکتهــای خصوصیشــان بــە اســم مــردی از مــردان خانــوادە ثبــت میگــردد تــا از زیــر تیــغ تبعیضــات
چنــد جانبــە قانونــی و معضــات و مخــارج دولتــی بــا کمرتیــن بهــا  ،بیشــرین دســت آورد را بدســت آورنــد کــە البتــە ایــن نیــز خــود دارای
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نقــاط خ ـران ج ـران ناپذیــر از جملــە از دســت دادن کل رسمایــە و ایــدە اقتصــادی در زمــان بــروز اختالفــات فــردی بــا صاحــب رشکــت
میباشــد ،صنایــع دســتی کــە از زمانهــای گذشــتە ممــر درآمــد زنــان ســنتی در روســتا و شــهرها نیــز بــودە تحــت تاثیــر قوانیــن حاکــم و
روابــط بیــن املللــی همیشــە دســتخوش نوســانات بــودە و هیچــگاه بــە ایــن رشیــان منیتــوان چــون درآمــدی ثابــت و پــر ســود نگریســت
 ،کارهایــئ در صنــف آمــوزش کــودکان و خدمــات کــە کپــی وظیفــە اصلــی زنــان در محیــط خانــە میباشــد را میتــوان در بعــد بزرگــری
چــون کانــون کاری زنــان شــاغل نگریســت کــە البتــە از منظــر حقــوق و مزایــا بــا رشایطــی کــە ب ـرای مــردان در ایــن مراکــز موجــود اســت
قابــل قیــاس نیســتند  ،کارهــای کشــاورزی ،صنفــی و دســت فروشــی ،فروشــندگی و منشــی گــری ووو کــە از هیچگونــە تضمیــن کاری،
حقوقــی ،بهداشــتی و بازنشســتگی برخــوردا نیســت را نیــز میتــوان بــە حوضــە هــای کاری زنــان افــزود .خالــی ازلطــف نخواهــد بــود
اشــارە بــە مشــاغل جاسوســی و اغفــال فعــاالن مدنــی و سیاســی توســط حاکمیــت ســیاە ای ـران تحــت نــام پرســتو ســازی از زنانــی کــە
در آن سیســتم رشــد و بــارور گشــتە و ب ـرای لقمــە نانــی و پــر کــردن کرســی کاری  ،تــن بــە بدتریــن شــیوە از انــواع تــن و روح فروشــی
دادە انــد .اینهــا و ه ـزاران منونــە دیگــر از کارهــا و مشــاغل دولتــی و غیــر وابســطە بــە دولــت را در جامعــە بح ـران زدە ای ـران داریــم کــە
البتــە ماحصــل ســود اقتصــادی آن بــە جیــب حکومــت واریــز و هرآنچــە کــە ب ـرای کارب ـران زن باقــی میامنــد هامنــا جســمی نحیــف و
روحــی پــر عــذاب از نامالیــات جامعــە میباشــد و دلخــوش بــە آننــد کــە در امــور اقتصــادی خانوادگــی و بالطبــع کشــور ایفــای نقــش
منودەانــد .متاســفانە در بــازار ایـران و اقتصــاد آن نقــش دولــت در راە انــدازی رشکتهــای پــر ســود خانــە هــای عفــاف بســیار پــر رنــگ دیــدە
میشــود و همزمــان در میــان زنــان نیــز در جهــت رقابــت در ایــن بــازار پــر ســود قدمهائــی برداشــتە شــدە و زنــان میانســال بــا بهــرەوری
از امکانــات جهــان مجــازی طیــف وســیعی از زنــان و دخ ـران نیازمنــد را در ایــن معاملــە بــە غایــت غیــر انســانی کشــاندە و البتــە ب ـرای
گریــز از پرداخــت مالیاتهــا و مخــارج دولتــی ایــن فعالیتهــا بصــورت زیــر زمینــی انجــام میگیــرد و جــدای ازتهدیــدات ســامتی کاربــران
بــدون اســتخدامی و کارت بیمــە و بازنشســتگی ایــن شــبکە هــای پرســود ،خطــر کشــف و مجــازات از طــرف دولــت نیــز موجــود میباشــد.
اقتصــاد مملکتــی کــە مردمانــش بــرای پرداخــت کرایــە منــزل و خریــد مایحتــاج اعضــای داخلــی بــدن خویــش را بــە معــرض حــراج
میگذارنــد ،بچــە بــە دنیــا نیامــدە از مــادر بــاردار پیــش خریــد میگــردد ،شــبکە هــای اینرتنتــی جهــت ارائــە خدمــات سکســی توســط
مافیائــی بــە بزرگــی حکومــت حاکــم مــورد اســتفادە ق ـرار میگیــرد ،تــورم و گرانــی طبــق آمــار خــود رژیــم بــە ســقف  ٪٧٨رســیدە و بــە
عبارتــی درآمــد بــە تومــان محاصبــە گشــتە و مخــارج بــە دالر ،دستفروشــان خیابانــی مــواد مخــدر کــودکان زیــر دە ســالند و زایعــات
جمــع منــودن و کار در مراکــز انباشــت زبالــە یکــی از متداولرتیــن اشــکال مشــاغل قابــل شــهود میباشــد و البتــە در هیچکــدام از
مشــاغل کذائــی نامــردە  ،جنســیت عامــل بازدارنــدە نیســت و همزمــان ســخنگوی دولــت اعــام مــی منایــد کــە اقتصــاد کشــور در ٦
مــاە نخســت ســال جــاری از رکــود خــارج گشــتە  ،ایــن در زمانیســت کــە آمــار وحشــتناکی از خودکشــی کــودکان بــە دلیــل عــدم داشــن
تلفــن دســتی و حضــور در کالســهای مجــازی بــە گــوش مــی رســد  ،پــردە از وضعیــت بســیار وخیــم و تاســفب بــار جامعــە بــر میــدارد.
زنــان در رشــد و بــاروری اقتصــاد متــام جهــان همــوارە نقــش اصلــی و بــی مزد یا بــا کمرتین مــزد را ایفــا منودەاند .بی مــزد هامنا مســئول تامین
نیــروی کار فــردای جوامــع و خانــە داری ،کــم مــزد انــواع و اقســام کارهــای کلیشــەای و پیــش پــا افتادە کــە در آمــار و منودارهای رشــد اقتصادی
کشــورها  ،جائی برای نامربدن از آنان نیســت و شــاید بە همین جهت و در کل منت ارائە شــدە تالش بر آن بود کە خوانندە ســعی در دیدن کلیت
ایــن واقعیــت تلــخ منایــد و قــدم در جهــت یافــن علــت بگذارد چـرا کە یافنت ایــن مهم بــە مراتب حائز اهمیــت تر از مبــارزە با معلول میباشــد.
سیســتم پــول و رسمایــە از بــدو پیدایشــش در حــق زن ،خواســتە هــا و نقــش این ملت بە رســمیت نشــناختە شــدە چون شمشــیر تیــز داموکلس
عمــل منــودە و یگانــە راە جهــت مبــارزە ریشــەای بــا آن هامنــا آگاهــی ،اتحــاد ،تشــکل و تحــزب در ســطح بیــن املللــی میــان زنــان اســت تــا این
تــار مــوی اســب ،گســیختە و شمشــیر عدالــت بــر فــرق حاکمیــت ســیاە جهانــی فــرود آیــد ،آری این درد مشــرک تنهــا و منفــرد درمان منیشــود.

هیــچ صیــادی در جــوی حقیــری کــه بــه گودالــی میریــزد ،مرواریــدی را صیــد نخواهــد کــرد
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علــت اینکــە جهــان کنونــی مــا در چنیــن آشــوبی
بــە رس میــرد ،حــذف شــدن زن از چرخــە اقتصــاد
اســت ،زمانــی کــە دنیــای رسمایــەداری نقــش زن را
در اقتصــاد نادیــده مــی گیــرد ،مــردان فرصــت پیــدا
کــرده تــا جایــگاه و نقــش تاریخــی زن را در امــر
اقتصــاد اشــغال کننــد ،بــە طوریکــە بــا بیــرون رانــدن
زن از تاریــخ متــدن و بــه حاشــیه راندنــش در مدرینیتــە
رسمایــەداری ،معنــی اقتصــاد را بــە تحریــف کشــاند،
و بــدون اینکــە ارتباطــی ارگانیــک بــا اقتصــاد داشــتە
باشــد بــه علــت عالقــە دیوانــە وار و طمــع بیــش از
حــد ب ـرای ثــروت انــدوزی رشوع بــە انباشــت رسمایــە
کــردە و نیــروی اقتصــادی زن را تحــت ســلطە خــود
قــرار داد ،کــه نتیجــە آن بوجــود آمــدن نیروهــای
ویرانگــر قــدرت و دولــت بــود تــا رسطــان وار رشــد
کــردە و در همــە زمینەهــای زندگــی بــر رســوخ کنــد.

زندگــی جوامــع بــری از دو قــرن پیــش و بــا شــکل گیــری مدرنیتــەی کاپیتالیســتی دســتخوش تغیی ـرات فراوانــی شــده اســت ،بــە ویــژە
در قــرن اخیــر اقتصــاد بــه شــاکله زندگــی بــر و جوامــع تبدیــل شــد .در دهــه هــای اخیــر نیــز زندگــی انســانها بــا تالطــم و رسگردانــی
و غــرق شــدگی تعریــف شــدە ،قــرن  ،٢١در عیــن اینکــە شــاهد پیشــتازی دســتاوردهای بــر در زمینــە اکتشــافات و نــوآوری در صنایــع
مختلــف نســبت بــە قرنهــای قبــل اســت ،همزمــان رسعــت غــرق شــدن انســانها در حجمــی از تکنولــوژی بــە وضــوح دیــدە مــی شــود،
صنعتــی شــدن مرحلــەای از پیرشفــت را در جامعــە بــری رقــم زد کــە او را از طبیعــت و رسشــت واقعــی خــود دور کــرد ،در واقــع اقتصــاد
بــه عنــوان اب ـزاری ب ـرای رسمایــەداری معنــی شــد و از شــکل راســتین خویــش دور گشــت .همیــن امــر باعــث شــد کــه زندگــی انســانها
از روال طبیعــی خــود خــارج شــدە و تحــت ســلطە نظــام رسمایــەداری قــرار بگیــرد کەحاصلــش دنیایــی شــد پــر از ازدهــام و آشــوب
و جنــگ و ناامنــی ،بــدون اینکــە حضــور واقعــی انســانها در آن تعریــف شــود؛ ایــن سیســتم آنهــا را بــردە گونــە بــە خدمــت گرفــت.
اقتصــاد در واقــع برآینــد کلیــه فرایندهایــی اســت کــه فرهنــگ ،ارزش ،آمــوزش ،تکامــل تکنولوژیکی ،تاریخ ،ســازمان اجتامعی ،ســاختار سیاســی،
سیســتمهای قانونــی ،جغرافیــا و همینطــور مواهــب طبیعــی را دربــر میگیــرد .ایــن عوامــل زمینــه ،محتــوا و رشایطــی را تعیین میکنــد که یک
اقتصــاد در آن عمــل میکنــد .امــا اگــر بخواهیــم اقتصــادی دموکراتیــک را مبنا قرار دهیم ،بایســتی این تعریــف را در نظر بگیریــم؛ «اکونومی یا
بــە دســت آوردن ابژەهــای حیــات مــادی ،اساســی تریــن مســئلەی مرتبــط بــا زنــدە بودن اســت» یــا اینکه؛ «اقتصــاد ابـزار تحقق تکامل اســت».
واژە اقتصــاد یــا هــان اکونومــی از (ا ُی ُک ُنمیــا) از زبــان یونــان باســتان گرفتــه شــده کــه خــود از ترکیــب دو کلمــه (ا ُیکُــس
بــه معنــای خانــواده) و (نُ ُــس بــه معنــای روش یــا قانون)حاصــل شدهاســت .ایــن دو کلمــه روی هــم معنــای قواعــد خانــه
یــا صحیــح تــر از آن اقتصــاد بــه معنــای واقعــی کلمــه بــه معنــای «خانــه داری» اســت کــه در اصــل قلمــرو زنــان اســت.
و امــا چــرا اقتصــاد بــا زن در ارتبــاط اســت؟ در واقــع اگــر تحقیــق و تحلیــل کنیــم میبینیــم کــە اکونومــی بــا تغذیــە در ارتبــاط
اســت و تامیــن غــذا در دوران زندگــی اولیــە برشیــت بــە عهــدە زن بــودە اســت درواقــع زن خــود خالــق اقتصــاد اســت .در
بررســی آثــار بــە جــای مانــدە از انقــاب کشــاورزی ردپــای تــاش زنــان بــرای جمــع آوری گیاهــان بــە وضــوح دیــدە میشــود.
چنانچــه ،رهــر آپــو در کتــاب پنجــم خویــش «مانیفســت متــدن دموکراتیــک» ،در ایــن مــورد مــی نویســد « :همراە بــا پا بــە عرصە نهــادن اولین
خانوادەهــای یکجانشــین زراعــی در پیرامــون زن ،و امــکان هرچنــد محــدود نگهــداری و انبار منــودن تغذیە و بویــژە خوراکیهایی کــە مقاوم اند
اقتصــاد ظهــور کــردە اســت .ولــی ایــن اندوختــەای برای بازرگانی و داد و ســتد نیســت ،بلکــە اندوختەای برای خانوادە اســت .اقتصاد انســانی و
راســتین نیــز بایســتی همیــن باشــد .بــا یــک فرهنــگ هدیەی بســیار شــایع ،اندوختــە از حالت عنرصی کە چشــم طمع بــدان دوختە شــود خارج
مــی شــود .فرهنــگ هدیــە یــک شــکل مهــم اقتصــادی اســت ،تــا حــد چشــم گیــری بــا ریتــم و پیرشفــت انســان نیــز ســازگار و همخوان اســت».
زن بــە عنــوان نیــروی اصلــی زنــدە نگەداشــن نســل بــر همیشــە در تکاپــو بــودە تــا نیــاز اصلــی او را کــە غذاســت تامیــن
کنــد ،در واقــع انــس گرفــن زن بــا طبیعــت عاملــی بــودە تــا از آن محافظــت کنــد ،چــون بــا ایــن بینــش کــە طبیعــت عامــل
بقــای زن و خانــوادە اســت در حــد نیــاز از آن برداشــت منــودە و هیــچ وقــت درصــدد آســیب زدن بــە آن نبــودە اســت.
اقتصــادی کــە در جوامــع اولیــە بــری شــکل مــی گرفــت ابتــدا بــە شــیوە هدیــە بــودە و بعــد معاملــە پیاپــی انجــام شــده
اســت ،یعنــی جمــع کــردن آذوقــە بــە عنــوان رسمایــە تعریــف نشــدە و بــه مدیریــت زن انباشــت صــورت میگرفتــه ،کــە بــرای
بازرگانــی یــا فــروش در بــازار نبــودە و مخصــوص خانــواده و بــرای بقــا صــورت مــی گرفــت ،کــە میتــوان ایــن نــوع زندگــی
و ایــن نــوع تعریــف از اقتصــاد را اقتصــاد بــر محــور و واقعــی دانســت ،کــە نشــات گرفتــە از فرهنــگ هدیــه اســت.
چــون اگــر غیــر از ایــن باشــد ،آنچنــان کــه رهــر آپو نوشــته اســت؛ «عموما جامعە دارای چنان سیســتم و حتی کائوســی اســت کە روند و ســاز و
کار آن بســیار خــارج از پیــش بینیهــای ایدوئولــوژی های روشــنگرانە اســت .جامعە بــا متامی ذهینتها و ســاختارهای نهادینــەاش از جملە اقتصاد
از نظــر کیفــی بــا تعاریفــی کــە علــوم پوزیتیــو از آن ارائــە دادەانــد ،متفــاوت مــی باشــد .جامعــە بــە دلیــل حالــت عملــی اش کــە اکـرا کیفیتــی
کائوتیــک دارد ،نیازمنــد آن اســت کــە از طریــق رویکردهــای بســیار متفــاوت تحلیــل گشــتە و در رابطــە بــا آن اقداماتــی طــرح ریــزی شــوند».
علــت اینکــە جهــان کنونــی مــا در چنیــن آشــوبی بــە رس میــرد ،حــذف شــدن زن از چرخــە اقتصــاد اســت ،زمانــی کــە دنیــای
رسمایــەداری نقــش زن را در اقتصــاد نادیــده مــی گیــرد ،مــردان فرصــت پیــدا کــرده تــا جایــگاه و نقــش تاریخــی زن را در امــر
اقتصــاد اشــغال کننــد ،بــە طوریکــە بــا بیــرون رانــدن زن از تاریــخ متــدن و بــه حاشــیه راندنــش در مدرینیتــە رسمایــەداری ،معنــی
اقتصــاد را بــە تحریــف کشــاند ،و بــدون اینکــە ارتباطــی ارگانیــک بــا اقتصــاد داشــتە باشــد بــه علــت عالقــە دیوانــە وار و طمــع بیــش
از حــد بــرای ثــروت انــدوزی رشوع بــە انباشــت رسمایــە کــردە و نیــروی اقتصــادی زن را تحــت ســلطە خــود قــرار داد ،کــه نتیجــە آن
بوجــود آمــدن نیروهــای ویرانگــر قــدرت و دولــت بــود تــا رسطــان وار رشــد کــردە و در همــە زمینەهــای زندگــی بــر رســوخ کنــد.
اگــر بــه دموکراســی بــاور داریــم ،و اینکــە اقتصــاد بایــد دموکراتیــک شــود ،بایــد در ایجــاد اجتامعــی دموکراتیــک قــدم برداریــم .بــا وارد کــردن
زنــان بــە عرصــە اقتصــادی و ســپردن مدیریــت امــور بــه آنــان ،مســلام راە بـرای پایەریــزی یــک اقتصــاد دموکراتیــک شــکل خواهــد گرفــت.
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آمــوزش و ســازماندهی زنــان و تشــویق آنهــا بــە شــناخت جوهــر وجودیشــان گامــی خواهــد بــود کــە انقــاب دوبــارەای بــر
ضــد سیســتم رسمایــەداری شــکل بگیــرد .بــرای تخلیــه زندگــی جوامــع بــری از سیســتم کاپیتالیســتی ،بــە مبــارزەای منســجم
و پایــە ریــزی شــدە نیــاز اســت ،کــه حضــور زنــان در آن بــە عنــوان نیرویــی کــە قــدرت دموکراتیــزە کــردن را دارنــد بســیار
رضوری اســت .آمــوزش زنــان بایــد در جهــت مبــارزە بــا ذهینــت ســلطە جویــی و مردســاالرانە دولت-ملتهــا باشــد .آمــوزش
در ایــن چارچــوب میتوانــد تالشــی باشــد در ایجــاد فضــای امــن کاری و مبــارزه بــرای ایجــاد فرصــت هــای برابــر شــغلی.
مهمــر آنکــه بایــد؛ دوالیتــه موجــود میــان «کارگــر و کارفرمــا» یــا بــه تعبیــری اقلیــت تصاحبکننــدەگان ارزش افــزوده کــه بــر
رس دســرنج کارگــران نشســته انــد و اکرثیــت تولیــد کننــدگان ارزش افــزوده کــه پائیــن تریــن قــر دریافــت کننــده ایــن ارزش
مــی باشــند ،باالنســی ایجــاد شــود تــا بــه نابرابــری هــا در فضــای کار پایــان دهــد .اگــر شــیوه تولیــد دگرگــون شــود ،دیگــر قــرار
نیســت تــوده مــردم مولــد مــازادی باشــند ،کــه بــه دســت اقلیــت انگشتشــاری از تصاحبکننــدگان ارزش /افــزوده ،میافتــد.
زمانــی بــە هــدف مطلــوب از نظــام اقتصــادی در فضــای کاری میرســیم کــە سیســتم برابریجویانــه و دموکراتیــک و بــە دور از
جنســیت گرایــی باشــد .تولیدکننــدگان ارزش افــزوده صاحبــان و توزیعکننــدگان آن باشــند تــا از ایــن طریــق اســتثامر پایــان یابــد.
تصمیمهای مربوط به کار و اینکه چه چیز ،چگونه و کجا تولید شود و توزیع ارزش افزوده به چه ترتیب باشد باید به نحوی دموکراتیک
توسط نیروهای کار و مولد گرفته شود.
حلشــدن معضــل سیســتم رسمایــهداری در گــرو تغییــردادن فضاهــای کار رسمایهدارانــه اســت .چیــزی کــه بایــد از بیــن بــرود نظــام
سلســلهمراتبی و دوپــارهای اســت کــه در آن کارفرمــا در صــدر و تــوده کارگـران در ذیــل قـرار دارنــد .حــال آنکــه فضــای کار بایــد بــه فضایــی
دموکراتیــک تبدیــل شــود کــه هرکــس بتوانــد عادالنــه ســهم خویــش را از تولیــد دریافــت منــوده و در تصمیمگیریهــا مشــارکت جویــد.
ایــن امــر بــا مشــارکت زن در ادارە امــور اقتصــادی حــل شــدنی اســت ،چونکــه زن بــە طــور ذاتی قــدرت ســازماندهی را دارا اســت و بــە راحتی
میتوانــد اقتصــاد را کــە بــا رسشــت زن درهــم تنیــدە شــدە مدیریــت کنــد .منونــە بــارز مدیریــت زنــان در عرصــە اقتصــادی دهکــدەی ژینــوار در
روژاوای کوردســتان اســت کــە زنــان بــا آشــتی بــا طبیعــت و بــە دســت گرفــن امــور یــک بــار دیگــر نشــان دادنــد کــە زندگــی طبیعــی و ســامل
بــر در گــرو فعالیــت زنــان اســت .هامنگونــه کــه رهــر آپــو اشــاره دارد؛ « در دوران نئولیتیــک ،فرهنــگ زن بەنقطــەی اوج میرســد .پــس از
آخریــن دورەی یخبنــدان یعنــی  ١٥٠٠٠ق.م بدیــن ســو ،خاصــە در دامنەهــای سلســلەی زاگروس-تــوروس وجــود انــواع غنــی نباتــی و حیوانــی
منجــر بــە شــکل گیــری تصــور حیاتــی فــردوس آســا مــی گردنــد .شــالودەی اولیــن نگرشــهای متفــاوت اقتصــادی بدیــن ســان تشــکیل شــد».
جامعــه دموکراتیــک جامعــەای اســت کــە دموکراســی و برابــری در آن بــە شــکلی همــە جانبــە ،فراگیــر و واقعــی نهادینــە شــدە باشــد،
اینکــە در عرصــەای زنــان را بــە مشــارکت کشــید و در عرصــەای دیگــر چــون اقتصــاد آنهــا را محــروم منــود خــود نوعــی از بهرەکشــی
و اســتثامر مــی باشــد ،زنــی کــە نتوانــد در اثــر عــدم ایجــاد فضــای برابــر اقتصــادی در سیســتمی حتــی دموکراتیــک ،صاحــب
اســتقالل مالــی شــود قطعــا نخواهــد توانســت بــە شــیوەای دموکراتیــک نقشــهای دیگــر خویــش را نیــز ایفــا منایــد .هامنگونــە کــە در
جامعــە و سیســتم کنونــی ایــن فرصــت بــە صــورت نســبی بــرای مــردان در همــە عرصەهــا فراهــم شــده ،در سیســتمی دموکراتیــک
نیــز الزم اســت متــام فرصتهــا بــە طــور برابــر بــرای زنــان نیــز ایجــاد گــردد .چنانچــە انتظــار مــی رود زن در عرصــە سیاســی و
اجتامعــی نقــش آفریــن و نقــش پذیــر باشــد ،بایســتی فرصتــی بــرای نقــش آفرینــی او در عرصــەی اقتصــادی نیــز ایجــاد شــود.
تکیــە کــردن بــر نقــش زنــان بــە صــورت محــدود و ســود گرفــن از فعالیتهــای آنــان در عرصەهــای خــاص و تعریــف شــدە ،در واقــع ادامــە
سیســتم بردگــی زن بــە شــکل نویــن مــی باشــد .مــی تــوان بــە صــورت خالصــە اینگونــە گفــت؛ زنــی کــه صاحــب اســتقالل اقتصــادی و نقشــی
در ایــن زمینــە بــە صــورت مســتقل نباشــد و زمینــە مشــارکتش در ایــن امــر فراهــم نگــردد ،منــی توانــد اســتقالل خویــش را در عرصەهــای دیگر
حفــظ منایــد .در واقــع اگــر بــە یــک سیســتم دموکراتیــک بـرای آینــده خویــش و رسزمینــان مــی اندیشــیم بــدون طــرح ریــزی و بســر ســازی
مشــارکت اقتصــادی زنــان همســان دیگــر عرصەهــا ،یکــی از پایەهــای اساســی سیســتم دموکراتیــک مدنظــر خویــش را از دســت خواهیــم داد.
مشــارکت زنــان در رشکتهــا و کارخانەهــای کوپراتیــو ،همچنیــن ایجــاد کمونهــای اقتصــادی در کنــار کمونهــای اجتامعــی و ایجــاد
شــبکەهای تولیــد فراگیــر از طریــق پیونــد دادن واحدهــای اقتصــادی کوچــک یــا خانگــی منونەهایــی از ایجــاد بســر بــرای
مشــارکت زنــان در امــر اقتصــاد مــی باشــد .بدیــن ترتیــب عــاوە بــر مشــارکت زنــان در اقتصــاد مــی تــوان طبقــە تصاحــب کننــدە
دســرنج کارگــران و تولیدکننــدگان را حــذف منــود تــا ســود حاصلــە رنــج و کار بــە صــورت عادالنــە بــە صاحبــان اصلــی آن برســد.
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قبــل از پرداخــن بــه بودجــه ی ســال ،بایــد مختــرأ جایــگاه
زن را در اقتصــاد ایــران تعریــف کــرد .آیــا در عرصــه ی
اقتصــادی ای ـران مــی تــوان تعریفــی درســت بنــا بــه منافــع
زن ارائــه داد؟ بــه نظــر مــن در وهلــه ی اول بایــد نگاهــی
داشــت بــه اقتصــاد ایــران و پیامدهایــی کــه در حــوزه ی
اجتامعــی دارد .چراکــه اگــر بدانیــم پایــه هــای ایــن اقتصــاد
چــه مــی باشــند ،آنــگاه بهــر مــی تــوان در مــورد وضعیــت
و موقعیــت زن در اقتصــاد شــناخت پیــدا کــرد .اوال ایــن
را بایــد در نظــر گرفــت کــه اقتصــاد ایــران از ســده ی
بیســتم بــه بعــد بشــکلی رسیعــر بــه ســوی اقتصــاد رسمایــه
داری ســوق یافــت .بــا تحوالتــی کــه در جهــان و منطقــه
صــورت گرفــت ،بخصــوص اشــغال و اســتعامر نیروهــای
غربــی همچــون بســیاری از عرصــه هــا سیســتم اداری،
طبقاتــی و اقتصــادی نیــز تحــوالت بنیادیــن بــه خــود
گرفــت .آشــنایی کشــور ایــران بــا جهــان غــرب و اقتصــاد
غربــی کــه هــان رسمایــه داری مــی باشــد ،در دوره ی
نهایــی50حاکمیــت قاجــار و ســپس در دوره ی ســلطنت نظــام
شاهنشــاهی پهلــوی در پهنــه ی وســیعی تاثیرگــذار گشــت.

قبــل از پرداخــن بــه بودجــه ی ســال ،بایــد مخت ـرأ جایــگاه زن را در اقتصــاد ای ـران تعریــف کــرد .آیــا در عرصــه ی اقتصــادی
ای ـران مــی تــوان تعریفــی درســت بنــا بــه منافــع زن ارائــه داد؟ بــه نظــر مــن در وهلــه ی اول بایــد نگاهــی داشــت بــه اقتصــاد
ای ـران و پیامدهایــی کــه در حــوزه ی اجتامعــی دارد .چراکــه اگــر بدانیــم پایــه هــای ایــن اقتصــاد چــه مــی باشــند ،آنــگاه بهــر
مــی تــوان در مــورد وضعیــت و موقعیــت زن در اقتصــاد شــناخت پیــدا کــرد .اوال ایــن را بایــد در نظــر گرفــت کــه اقتصــاد
ای ـران از ســده ی بیســتم بــه بعــد بشــکلی رسیعــر بــه ســوی اقتصــاد رسمایــه داری ســوق یافــت .بــا تحوالتــی کــه در جهــان و
منطقــه صــورت گرفــت ،بخصــوص اشــغال و اســتعامر نیروهــای غربــی همچــون بســیاری از عرصــه هــا سیســتم اداری ،طبقاتــی
و اقتصــادی نیــز تحــوالت بنیادیــن بــه خــود گرفــت .آشــنایی کشــور ای ـران بــا جهــان غــرب و اقتصــاد غربــی کــه هــان رسمایــه
داری مــی باشــد ،در دوره ی نهایــی حاکمیــت قاجــار و ســپس در دوره ی ســلطنت نظــام شاهنشــاهی پهلــوی در پهنــه ی وســیعی
تاثیرگــذار گشــت .رفتــه رفتــه طبقــه ی تجــار ،اصنــاف و محافلــی کــه وابســته بــه ایــن طبقــه بودنــد و یــا بــر آن نفــوذ داشــتند
بــه نحــوی بیشــر منایــان شــدند .طبقــه ی خــرده بــرژوا و بــرژوا بــه میــان آمدنــد .اصالحاتــی کــه در نتیجــه ی متــاس بــا غــرب
صــورت گرفتنــد ،نــه تنهــا بدنــه ی اقتصــادی کشــور را متحــول ســاخت ،همزمــان تاثی ـرات چشــم گیــری بــر مناســبات سیاســی-
اداری ،طبقاتــی ،وضعیــت اجتامعــی و فرهنگــی داشــت .ایــن اصــل مهــم را نیــز نیــاز اســت در نظــر داشــت کــه اقتصــاد همچــون
زیرســاخت نظــام اجتامعــی پیونــد مســتقیمی بــا روبنــای اجتامعــی نیــز دارد .ایــن رابطــه در حــد باالیــی متقابــل مــی باشــد.
نقطــه ی دیگــری کــه منــی تــوان از چشــم پوشــید ایــن اســت کــه ســلطه ی رسمایــه داری بیشــر مناطــق جهــان را شــامل
شــد .و البتــه منــی تــوان چنیــن پنداشــت کــه ایــن رابطــه عامــل پیرشفــت ،توســعه ،ترقــی و معارصشــدن گشــت .در مقابــل
سیســتم فئــودال آلرتناتیــو مناســب نظــام رسمایــه داری نبــود و متاســفانه سوسیالیســم هــم بعلــت یــک رسی اشــکال نتوانســت
جایگزیــن شــود ،حتــی بــه شــکل دیگــری بــه نظــام رسمایــه داری حیــاب بخشــید .در چنیــن وضعیتــی خاورمیانــه نیــز بــه نظــام
رسمایــه داری محکــوم و محبــوس شــد .تغیی ـرات حاصلــه بــه خواســت و بنــا بــه نیازهــای اجتامعــی خاورمیانــه نبــود کــه ایــن
واقعیــت نیــز بــا ذات رسمایــه داری پیونــد مســتقیمی دارد .نظــام رسمایــه داری فراتــر از یــک نظــام اقتصــادی یــک سیســتم
کامــا ایدئولوژیــک ،اداری و غیــر اجتامعــی اســت کــه بــا ماســک اقتصــاد مــدرن و توســعه یافتــه ،دمکراســی ،عدالــت و حقــوق
خودمنایــی مــی کنــد .شــاید یکــی از کمبــود اصلــی سوسیالیســت هــا آن بــود کــه رسمایــه داری را فقــط یــک نظــام اقتصــادی
پنداشــتند و در ایــن مــورد اقــدام بــه مبــارزه کردنــد .حــاال بهــر مــی تــوان دیــد کــه چ ـرا در خاورمیانــه نظــام رسمایــه داری
تــا ایــن حــد بحــران زا مــی باشــد .مدرنیتــه ی رسمایــه دار مــدام بــرای ســود نیــاز بــه گســردگی یعنــی اشــغال و اســتعامر
نیــروی مادی-معنــوی دارد .بدیــن علــت نیــز بــا نفــرت و انزجــار جوامــع خاورمیانــه روبــرو مــی شــود .خیلــی ســخت نیســت
کــه درک کــرد چــرا واکنــش جوامــع خاورمیانــه در برابــر مدرنیتــه ی رسمایــه داری تــا ایــن حــد شــدید و رادیــکال اســت.
نظــام هــای دولت-ملــت خاورمیانــه دســت پــروده ی نیروهــای امپریــال رسمایــه داری هســتند .ایــن نظــام هــا زیربنــا و
روبنــای کشــور را بنــا بــه منافــع رسمایــه داری شــکل دهــی کردنــد .ســده ی بیســتم در ای ـران نیــز ایــن روال را بدنبــال داشــت.
بخصــوص در کشــورهایی کــه نفــت همچــون منبــع انــرژی یافتــه شــد ،نیروهــای امپریــال سیاســت هــای ویــژه ای بــکار گرفتنــد.
اســتعامر و اســتثامر ایــن کشــورها بســیار عمیــق تــر ،مســئله ی دمکراســی نیــز وخیــم تــر گشــت .کشــورهای نفــت خیــز از
ســوی نظــام هــای مانداتــر وابســته بــه ابرقــدرت هــای رسمایــه دار یعنــی فرانســه و انگلیــس ســپس آمریــکا در وضعیتــی
وحشــتناک و بــدور از معیارهــای انســانی قـرار گرفتنــد .وقتــی ســخن از اســتثامر مــی آیــد کشــورهای آفریقایــی بیــاد مــی آینــد،
بــا اینکــه کشــورهای خاورمیانــه چهــره ی وحشــی و غیــر انســانی اســتعامر را بیــش از هــر جــا شــاهد شــدند و مــی شــوند.
نظــام رسمایــه داری در کل برمعیارهــای مردســاالری اســتوار اســت .ولــی بــا ایــن فــرق کــه مــرد رسمایــه دار بســیار مکارانــه
و بیشــر رنــج و دســتاوردهای زن را مــورد اســتثامر قــرار مــی دهــد .نیــروی ارزان کار زنــان هســتند .زن کاالیــی اســت
کــه بــرای تبلیــغ رسمایــه داری بــه بــازار عرضــه مــی شــود .زن ابــزار تولیــد مثــل کارگــران و رسبــازان رسمایــه داری اســت.
ایــن نظــام از یــک طــرف بــر هویــت زن حملــه ور اســت از طــرف دیگــر جامعــه و طبیعــت را نیــز بــه نابــودی مــی
کشــد .آنچــه کــه اقتصــاد کمونــال و اکولوژیــک جوامــع را فلــج مــی کنــد نظــام رسمایــه داری اســت .بدیــن گونــه
رسمایــه داری برضــد جامعــه و زن اســت .آنچــه کــه صدمــه دهنــده ی جامعــه باشــد ،بــرای زن نیــز فالکــت بــار اســت.
حــاال ،بــه موضــوع اقتصــاد ایـران برگردیــم کــه متکــی بــه نظــام رسمایــه داری مــی باشــد .هرچنــد ایـران نیــز همچــون برخــی از
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دولــت هــای دیگــر کــه در مــدل دولت-ملــت ســده ی بیســتم ارصار مــی ورزنــد ،هنــوز بطــور کامــل در نظــام نئولی ـرال جــای
نگرفتــه اســت ،ولــی اقتصــاد ای ـران خــارج از نظــام رسمایــه داری نبــوده ،بــه آن وابســته مــی باشــد .تنهــا چالــش ایــن اســت
کــه هنــوز نظــام دولت-ملــت ایــران در چهارچــوب نظــام نئولیــرال رسمایــه داری تحــوالت اقتصــادی الزمــه را انجــام نــداده
اســت .در بــاال بشــکلی مختــر بــه اقتصــاد کشــورهای نفــت خیــز اشــاره شــد .اقتصــاد متکــی بــه نفــت در کوتــاه مــدت شــاید
دســتاوردهایی را بهم ـراه داشــته باشــد و همچــون امــکان طالیــی نگریســته شــود .ولــی همیــن مــورد نیــز اســتثامر و اســتعامر
رسمایــه داری در ایــن کشــورها را تشــدید بخشــید .از ســوی دیگــر ایــن اقتصــاد بــه جــای تولیــد ،توســعه و رشــد اقتصــادی بــه
درآمدهــای ناشــی از فــروش نفــت محــدود مانــد .حــاال آنچــه کــه اهمیــت دارد ای ـران بــا تحریــم مواجــه اســت ،ایــن بــه معنــی
اقتصــاد متکــی بــه نفــت کــه قابــل صــادرات نیســت .بــا توجــه بــه درنظرگرفــن الیحــه ی بودجــه ی ســال  1400دولــت روحانــی،
تنهــا راه خــروج از بــن بســت و بحــران اقتصــادی کنونــی ســازش بــا ابرقــدرت هــای رسمایــه داری دیــده مــی شــود .از یــک
طــرف منــع صــادرات نفــت ،تــورم ،بــی نــرخ شــدن ریــال در مقابــل دالر ،بیــکاری بیــش از حــد ،فقــر شــدید ،شــیوع کرونــا و
پیامدهــای گســرده ی آن ،بدهــکاری دولــت ،از طــرف دیگــر دولتــی کــه انــدک درآمــد کشــور را رصف نیــروی نظامــی بخصــوص
نیــروی ســپاه مــی کنــد ،در ایــن وضعیــت وخیــم آنچــه کــه ســهم زنــان در اقتصــاد اســت چــه مــی توانــد باشــد؟ هامنطــور کــه
اشــاره شــد نظــام اقتصــادی رسمایــه داری در کل بــر دوش زنــان ،کارگ ـران و تهیدســتان جامعــه ســوار اســت .در ای ـران پشــت
زنــان زیــر بــار ســنگین فقــر و تبعیضــات جنســیتی بیشــر خمیــده شــده اســت .بــا اینکــه آمارهــا نشــان مــی دهنــد ســطح
تحصیــل و ســوادآموزی زنــان در ای ـران از مــردان باالتــر اســت ،متاســفانه ایــن ســطح را در عرصــه ی اقتصــادی و مشــاغل بــه
همــچ عنــوان منــی تــوان شــاهد شــد .از  4زن دانــش آموختــه یــک نفــر بیــکار اســت .یعنــی دانــش جویانــی کــه بــا هزینــه هــای
هنگفــت و تــاش هــای بســیار مشــغول بــه خوانــدن هســتند ،پــس از دانشــگاه روانــه ی عرصــه ی کار و تولیــد نشــده ،بــه خانــه
نشــینی مجبــور مــی شــوند .ایــن بــه هــدر رفــن انــرژی زنــان را چگونــه مــی تــوان توجیــه کــرد؟ زنهایــی کــه بــه اقتصــاد راه
مــی یابنــد نیــز بــا مشــکالت بســیاری بایــد مواجــه شــوند .در بــازار بــی رحامنــه ی رقابــت مردانــه یافــن جــا و جایــگاه ســخت
مــی باشــد .در مــورد اســتخدام و برکنارکــردن همیشــه تبعیــض جنســیتی قائــل مــی شــود .بســیاری از زنــان شــاغل بــا تبعیــض
هایــی از قبیــل مــزد کــم ،نداشــن بیمــه ی کاری ،نــا امنــی شــغلی ،اســتثامر کارفرمــا ،کارهــای طاقــت فرســا ،بــی حرمتــی و ...
روبــرو مــی شــوند و ب ـرای از دســت نــدادن کارشــان نیــز ســکوت مــی کننــد  .ایــن بهــره کشــی از نیــرو و دســتمزد زنــان اســت.
بحـران اقتصــادی ســال هــای اخیــر بســیاری از کارگاه و رشکــت هــا را ورشکســت کــرد .بعضــی از ایــن مراکــز نیــز از ســطح تولیــد
کاســتند ،بدیــن علــت بســیاری از کارگـران نیــز بیــکار شــدند .آمــار بیــکاری زنان کارگــر و کارمند بســیار بیشــر از مردان اســت .تعداد
زیــادی از ایــن زنــان رسپرســت خانــوار مــی باشــند .زنانــی هــم مجبــور ماندنــد کــه بــدون هیــچ گونــه بیمــه و حتــی دســتمزد ناچیــز
بــه شــکل توافقــی کار کننــد .شــیوع بیــاری کرونــا اقتصــاد ایـران را کــه در حــال جــان دادن اســت ،در تنگنــای عمیقــری قـرار داد.
زنــان بــه بهــای از دســت نرفــن شغلشــان ســامتی خــود را بــه خطــر مــی اندازنــد و بــدون بیمــه بــا دســتمزد بســیار پاییــن کار مــی
کننــد .در ایــن شــکی نیســت از بیــن یــک میلیــون شــخصی کــه بــه ارتــش بیــکاران امســال اضافــه شــد ،تعــداد زنــان بیشــر اســت.
مدتــی پیــش حــذف دخ ـران از روی طــرح جلــد کتــاب ریاضــی ســوم دبســتان بــه یــک بحــث مهــم در آمــد .پاســخ کارشناســان
ارشــد آمــوزش و پــرورش چنیــن بــود کــه «طــرح جلــد کتــاب شــلوغ بــود ،بـرای ســاده کــردن و خلــوت آن دخـران از طــرح حــذف
شــدند» .واقعــا ایــن پاســخ بــی منطــق برخــورد و ذهنیــت اصلــی نظــام را روایــت مــی کنــد .وقتــی کــه جنــگ و درگیــری مبیــان
مــی آیــد ،جریمــه ی آن بـرای زنــان مــرگ ،تجــاوز ،ویرانــی و نابــودی اســت .وقتــی اقتصــاد درگیــر بحـران اســت ،اخـراج زنــان از
صحنــه ی کار اولیــن اقــدام اســت .وقتــی بایــد از هزینــه ی زنــدان کاســت ،نخســت تجاوزگ ـران و قاتلیــن زن از زنــدان آزاد مــی
شــوند .وقتــی دولــت طــرح بودجــه ی کشــور را تعییــن مــی کنــد دوبــاره کســی کــه نادیــده گرفتــه مــی شــود زنــان هســتند .بــا
ایــن وضعیــت مــی تــوان فهمیــد کــه چ ـرا دخ ـران جلــد کتــاب ریاضــی را شــلوغ مــی کننــد و حــذف آنهــا بــه معنــی خلــوت و
آســودگی اســت .یکــی از کارشناســان آمــوزش در روزنامــه ای از کشــور چنیــن مــی گویــد« :بــه نظــر مــن ایــن موضــوع فراتــر
از وزارت آمــوزش و پــرورش اســت و بــه نظــر مــی آیــد برخــی اف ـراد در درون سیســتم دولــت بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه
هرچــه مببــاران رســانه ای در شــبکه هــای اجتامعــی بیشــر صــورت بگیــرد ،مشــکالت سیاســی ،اجتامعــی و اقتصــادی کــه در
جامعــه وجــود دارد ،بــه مــدت چنــد روز فرامــوش خواهــد شــد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه هــر روز از آســتین شــان یــک اتفــاق
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جدیــد بیــرون مــی آورنــد کــه هیــچ دلیــل منطقــی نــدارد ».آنچــه کــه کارشــناس آمــوزش بــه آن «اتفــاق جدیــد» مــی گویــد کامــا
اســتثامر زن ،جنســیت و هویــت زن اســت .یعنــی هــر از گاهــی دولــت مــردان در مقابــل خواســت و مطالبــات جامعــه تــوان
پرداخــت تــاوان را نداشــته باشــند ،بـرای رسگرمــی جامعــه و بــه فرامــوش ســپردن مشــکالت ســنگین زندگــی زن را قربــان مــی کننــد.
بودجــه ی ســال آینــده بــا همــه ی بح ـران هــا و کاســتی هایــی کــه اقتصــاد در آن مــی غلتــد ،همــه ی هزینــه ی کشــور را بــه
نهادهــای نظــام و نظامــی واگــذار کــرده اســت .از کیســه ی پینــه بســته ی بودجــه ب ـرای اقشــار تهیدســت جامعــه ،ب ـرای زنــان
چــه باقــی گذاشــته انــد؟ وقتیکــه قیمــت مــواد خوراکــی  100%گرانــر شــده 10% ،بودجــه ی ســال آینــده خــرج مصــارف امــور و
نهادهــای دینی-مذهبــی خواهــد شــد ،از جمعیــت  85میلیونــی ای ـران 30 ،میلیــون بیــکار و یــا نیــم کار هســتند 70% .جمعیــت
کشــور در فقــر بــر مــی برنــد .معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری از بودجــه  32میلیــارد تومــان دریافــت خواهــد
کــرد و ســهم راهیــان نــور از بودجــه  30میلیــارد تومــان اســت .بودجــه ی وزارت دفــاع  4هـزار  379میلیــارد تومــان ،نهــاد فرهنــگ
قاســم ســلیامنی  8.5میلیــارد تومــان و طــرح شــهید فهمیــده  8میلیــارد تومــان خواهــد بــود .ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﻣﻌﺎون زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده
رﯾﺎﺳﺖ ﺟمهــوری اســامی ایـران در مــورد الیحــه ی طــرح بودجــه ی ســال  1400بــه تبلیــغ از عدالــت جنســیتی و طــرح هایــی در
ایــن مــورد مــی پــردازد .اولویــت ایــن الیحــه وام ازدواج ،وام بـرای فرزنــد ســوم و زنــان رسپرســت خانــوار بیــان شــده اســت .حتــا
همــه ی مــا زنــان از شــنیدن ایــن طــرح فــوق العــاده (!) لبخنــد تلخــی بــر لــب هایــان نقــش بســته اســت .در رشایــط کنونــی
اقتصــادی و رسکــوب هــای شــدید اجتامعــی آیــا امیــدی بـرای آینــده و تشــکیل خانــواده وجــود دارد؟ آیــا مــادران بـرای معیشــت
یــک و یــا دو فرزندشــان تضمینــات کافــی را مــی یابنــد کــه بــه ســومین فرزنــد بیاندیشــند؟ زنانــی کــه گورخــواب ،کارتــن خــواب
هســتند ،زنــان دســت فــروش ،دخـران فـراری و زنانــی کــه در دوره ی کرونــا بعلــت تشــدید خشــونت تصمیــم بــه طــاق گرفتنــد،
زنــان بیــکار و کارگــر چـرا در ایــن طــرح هیــچ ســهمی ندارنــد؟ خانــواده هایــی کــه حتــی منــی تواننــد کرایــه ی خانــه هایشــان را
پرداخــت کننــد ،ســفره هایشــان خالــی اســت ،منــی تواننــد صــورت حســاب آب و بــرق را بپردازنــد ،کودکانــی کــه از حــق تحصیــل
محــروم گشــته انــد و آنهایــی کــه دســت بــه خودکشــی مــی زننــد تابلــوی آنچنــان قبیحــی بوجــود مــی آورنــد کــه آیــا در چنیــن
وضعیتــی زنــان و جوانــان بــه ازدواج و یــا فرزنــد ســوم خواهنــد اندیشــید؟ چـرا دولــت ایـران زنــان را بــه فرزنــد ســوم تشــویق مــی
کنــد؟ در حالیکــه شــار اکــر کــودکان ایـران در فقــر و نــداری ناالننــد .تعــداد کارگـران ،بیــکاران ،معتــادان و رسبــازان کافــی نیســت
کــه زنــان را مجبــور بــه ولــد بیشــر مــی کننــد؟ همــه ی ایــن مــوارد طــرح «عدالــت جنســیتی» دولــت را نیــز بــه متســخر مــی کشــد.
بســیار عیــان و بیــان اســت کــه الیحــه ی بودجــه ی ســال  1400رصفــا بــه نفــع نهادهــای دولتــی و نظــام طراحــی شــده
اســت .شــاید آخریــن قطعــه ی کیــک بــزرگ را بــا اشــتها و خوشــحالی خواهنــد بلعیــد و باقیامنــده ی کیــک ســهم جامعــه
خواهــد بــود .هامنطــور کــه ذکــر شــد اقتصــاد مردمحــور ایــن نظــام هرچــه گذشــته بــر مســائل و مشــکالت جامعــه
و زنــان مــی افزایــد و بــه جــای بــرآورد ســاخنت احتیاجــات رضوری ،حــق زندگــی جامعــه را نیــز ســلب مــی کنــد.
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وقتــی بــه واکاوی متامــی بحرانهــا و حالتهــای کائــوسواری
کــه جامعــه را در بــر گرفتــه میپردازیــم ،خواهیــم دیــد کــه در
بنمای ـه و ذات متامــی مســائل ،پدیــدهی از معنــا تهــی گشــته
و وارون ـهای کــه نامــش را اقتصــاد نهادهانــد ،نقشــی بنیادیــن
بــر عهــده دارد .نــه اینکــه منکــر اهمیــت آن باشــیم بالعکــس؛
اقتصــاد یکــی از اولیــن نظــام و نهــاد ارزشـیای کــه انســان در
نخســتین گامهایــش بــه ســوی حیــات اجتامعــی ،بــه اهمیــت
آن پــی بــرده و در هــر مرحلــه نســبت بــه ســطح ارزش کاربردی
آن جهــت خدمــت بــه بقــا و پیشــرد حیــات کِالنــش ،دریافتــه
و بــا آن برخــوردی هشــیارانه داشــته اســت را افــاده میمنایــد.
بــا هــر جســتجو و رنجــی در راه تغذیــه ،اندوخت ـه و بهــرهای
کــه عــاوه بــر اینکــه همچــون دس ـتآوردی جهــت ادام ـهی
ـیده ،دنیــای احساســی
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و ذهنیتــی او را نیــز محشــون از امیــد و ارزش گردانــده اســت.

وقتــی بــه واکاوی متامــی بحرانهــا و حالتهــای کائــوسواری کــه جامعــه را در بــر گرفتــه میپردازیــم ،خواهیــم دیــد کــه در بنمایـه و ذات
متامــی مســائل ،پدیــدهی از معنــا تهــی گشــته و وارونـهای که نامــش را اقتصــاد نهادهاند ،نقشــی بنیادین بر عهــده دارد .نه اینکــه منکر اهمیت
آن باشــیم بالعکــس؛ اقتصــاد یکــی از اولیــن نظــام و نهــاد ارزشـیای کــه انســان در نخســتین گامهایــش بــه ســوی حیــات اجتامعــی ،بــه اهمیت
آن پــی بــرده و در هــر مرحلــه نســبت بــه ســطح ارزش کاربــردی آن جهــت خدمــت بــه بقا و پیشــرد حیــات کِالنش ،دریافتــه و بــا آن برخوردی
هشــیارانه داشــته اســت را افــاده میمنایــد .بــا هر جســتجو و رنجــی در راه تغذیه ،اندوختـه و بهرهای که عــاوه بر اینکه همچون دسـتآوردی
جهــت ادامـهی حیــات ،دنیــای مــادی او را شــکل بخشــیده ،دنیــای احساســی و ذهنیتــی او را نیــز محشــون از امیــد و ارزش گردانــده اســت.
از همیــن منظــر اســت کــه اقتصــاد همچــون علمــی بــر مبنــای تجربیــات انســان حــول محــور تغذیــه و بقــا ،در تعامــل و ارتبــاط کــودک
– مــادری بــا طبیعتــی رسشــار از ناشــناختهها و ابهتــی قابــل ســتایش صــورت گرفــت .هــر چــه ناشــناختهها بســیارتر ،درک بــه نیــاز
همبســتگی و همــکاری نیــز جهــت برداشــن گامــی نزدیکــر بــه مانــدگاری و عشــقی کــه بــه حیــات و معنــای هســتندگی درون آن در انســان
جــان میگرفــت آشــکارتر گشــت .هــر دردی کــه از رنــج و زحمــت پدیــد میگشــت بــا لــذت از ِخــردی کــه هــر لحظ ـهاش اجتامعیتــر
میگشــت ،معیــار و پیــان همزیســتی را شــکل میبخشــید .زایندگــی اندیشــه و خالقیتــی کــه جهــت ادامــهی حیــات بــه کشــف ابــزار
و منابــع محصــوالت در انســان رشــد منودنــد ،هویــت اجتامعــی او را تعالــی بخشــیده و در شــکلگیری متامــی عرصههــای دیگــر زندگــی
نیــز موثــر واقــع گشــتند .هــر عرصــهای کــه طــی مســیر آفرینــش و انتقــال حیــات در افــق دیــد انســان قــرار گرفتــه و او را بــه ســوی
خویــش کشــاند ،ارتبــاط تنگاتنگــی بــا اقتصــاد داشــت و در بســیاری از مــوارد مبنــا ،مرتبــط و مکمــل یکدیگــر بودنــد .پــس میتــوان
گفــت کــه بنیــان شــکلگیری دنیــای مــادی و مفهومــی – ذهنیتــی جامعــه بــا اقتصــاد بــه شــیو های درهــم تنیــده روی داده اســت .خصلــت
جمعگرایان ـهای کــه در فلســفهی شــکلگیری انســان و اقتصــاد نهادینــه گشــت ،محوریــت نیــاز رضوری جامعــه و شــیوهی حیاتــی مملــو
از تعــاون و مشــارکتی دلخواهانــه را بــر لــوح حافظــه و زیــر ســاخت ذهنیتــی جامعــه نقــش بســته اســت .حیــات انســان در گــذر زمــان
و جــای جــای مــکان آن ارجمنــد گشــت و رنــج او ،بــه او و جامع ـهاش قداســت بخشــید .جامع ـه بــا چنیــن شــیوهی حیاتــی کــه برســاخت
اجتامعــی و ســاختار اقتصادیــش تحــت انحصــار ق ـرار نگرفتــه را میتــوان جامع ـهی اقتصــادی نــام نهــاد .اقتصــاد از ایــن منظــر یــک نظــام
مدیریتــی بــا عنــارص بیگانــه ،تحمیلــی و فراســوی آنچــه از بــودن و حضــور موثــر اقتصــادی در حافظ ـهی اجتامع ـی انســان منــود یافتــه را
بازتــاب منیدهــد .بلکــه جامعــه بــا متامــی عنــارص متشــکل خــود هم ـراه بــا طبیعــت؛ بیــان و موجــد ســاده و ملمــوس اقتصــاد میباشــند.
تحریــف و واژگونســازی مفاهیــم حیاتـیای کــه طــی صدهــا هـزار ســال در اذهــان جامعــه شــکل پذیرفتــه ،بیــش از همــه بــر واژه و عرصـهی
اقتصــاد ایجــاد گشــته اســت .البتــه بــر اســاس توضیحاتــی چنــد کــه در بــاال بــدان اشــاره منودیــم ،ایــن تحریفــات متامــی عرصههــای دیگــر را
نیــز متاثــر ســاخته و چشـماندازی ناامیــد کننــده و روبــه فروپاشــی را بـرای جامعـهی بحـرانزده بدنبــال خواهــد داشــت .آنچــه تحــت عنــوان
ارزش اجتامعــی کــه در طــول تاریــخ حتــی در ســختترین رشایــط تحــوالت اقلیمــی – اجتامعــی ،جوامــع را رسپــا نگــه داشــته ،از فروپاشــی آن
پیشــگیری منــوده ،مایـهی رسزندگــی ،نشــاط و امیــد بــه مجادلـه در راه دسـتیابی بــه حیاتــی واال بــوده ،رنــگ الهــی خویــش را باختــه اســت.
پــول ،رسمایــه و رسمایـهدار جــای الهــی و نامتناهــی بــه خــود بخشــیده اســت .صاحبــان رسمایــه و قــدرت همچــون خونآشــامی رشیانهــای
حیاتــی جامعــه و طبیعــت را مســدود منــوده و متامــی آنچــه در ایــن بنبســت نشــان از حیــات داشــته باشــد را حریصانــه میمکنــد.
فعالیتهــای جمعگرائــی کــه بــا هــدف تغذیـهی جامعــه شــکل گرفتــه و در پــی ســود اضافــی از طریــق اســتثامر و انباشــت محصــول ،منابــع
طبیعــی را پایــال منیمنــود را اقتصــادی غیــر نظاممنــد و جوامــع متکــی بــر چنیــن اقتصــادی را جوامــع عقبمانــده معرفــی میمناینــد.
اقتصــادی کــه در ســاختار آن کارگــر و خدم ـتکا ِر نحیــف ،وابســته و محتــاج دســتمزد ،کارخانههــای عظیــم ،رشکــت ،تکنولــوژی ســودآور و
نامحــدودی کــه حتــی از کنــرل ســازندهگان خــود نیــز خــارج شــده را اقتصــاد سیاســی مینامنــد .جامعــه هم ـراه متامــی نیروهــای حقیقــی
اقتصــادی خــود تحــت کنــرل نیروهــا و اح ـزاب سیاســی در آمــده اســت .نیروهــای اصلــی حاکــم بــر دولتهــا ،هم ـراه باندهــای مافیائــی
مــورد تائیــد و پیشتیبانیشــان ،جامعــه را از تــوان و امکانــات تولیــدی دور میگرداننــد .حــق هرگونــه اظهــار نظــر و نظارتــی بــر اقتصــاد را
از آنهــا ســلب کــرده و جامعــه در بازارهــای پــر زرق و بــرق ارائـهی کاال و خدماتــی کــه هیــچ کاربــرد بــا اهمیتــی در زندگــی آنهــا ،فرهنــگ
و جغرافیایشــان ندارنــد رسدرگــم ،اســیر و ناتــوان گرفتــار گشــتهاند .همــه چیــز از جــان انســان گرفتــه تــا هویــت او و از آب تــا ســنگهای
متنــوع در طبیعــت ،انبوهــی از امــاک بـیروح ،معنــا و بیبهائــی هســتند کــه بــه دارنــدگان کاغــذی بــه نــام پــول تعلــق دارد .صاحــب پــول
و مقــام بــدون در نظــر گرفــن هیچگونــه مبــدا و اصولــی ،حــق هرگونــه دخــل و ترصفــی را در رسنوشــت آنهــا بـرای خــود مــروع میدانــد.
نیــروی نظامــی -سیاســی بــا متامــی تجهی ـزات و فناوریهایــش نیــز در صــف اول محافظــت از انحصــارات و جوالنــگاه نیروهــای انحصارگــر
ق ـرار گرفتــه و همیشــه ماننــد انگشــتی بــر ماشــه ،آمــادهی رسکــوب و بیصداســازی هرگونــه جنــب و جوشــی از طــرف جامعــه هســتند.
اندیشــه و دیــدگاه جامعــه در مــورد اقتصــاد دچــار اختشــاش گشــته ،اقتصــاد را عرص ـهای غیــر اجتامعــی و خــارج از دایــرهی موجودیــت و
توامننــدی خــود میپندارنــد .ایــن خــود نهایــت اهــداف سیاســی – مدیریتــی نظــام رسمایـهداری در غصــب جامعــه اســت .علــم بــه ویــژه علوم
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اجتامعــی تــا ســطح وســیعی بــه انحصــار و خدمــت نظــام رسمایـهداری درآورده شــده اســت .شــاخهای مجـزا از علــم اقتصــاد نیــز توســط مراکز
حکمــداری جهانــی تحــت عنــوان اقتصــاد سیاســی ایجــاد شــده کــه آن را فراتــر از خــود اقتصــاد قلمــداد منــوده و از طریــق قوانیــن آن درصــدد
پوشــاندن چهــرهی نامــروع و نــا الزم نیــروی مســتقر بــر اقتصــاد اجتامعــی هســتند .تدویــن قوانیــن تولیــد و توزیــع محصــول ،بــر حســب
ثــروت و اثـرات آن ،بــه ظاهــر بــر توســعهی جامعــه و در واقــع جهــت پــر کــردن جیــب رسمایـهداران و ادارهی جنگهــای داخلــی و خارجـی
بــر رس قــدرت در اســتعامر ماملــک و ملتهــای بیشــر ،توســط ایــن ضــد علــمِ اقتصــاد سیاســی شــکل میگیــرد .اختصــاص بخــش بزرگــی
از برنامــه و بودج ـهی نظامهــای اقتدارگ ـرای رسمای ـهدار و در راس آن دولــت – ملتهــا بــه ســاخت و تولیــد تســلیحات نظامــی و مــرف
منــودن علــم ،عــامل و تکنولــوژی در خدمــت جنــگ ،رضبـهی مهلکــی بــه پیرشفــت جامعـهی بــری وارد آورده اســت .بــه عنــوان مثــال در ایـران
ایــن برنامــه و رسمایهگذاریهــا توســط رژیــم مســتبد اســامی ای ـران بــا تفســیر تهدیدهــای خارجــی و دفــاع از جامعــه صــورت میگیــرد.
سوءاســتفاده و اســتعامرگری مســتمر ایــن نظــام فاســد و سودپرســت بــر آبهــای آزاد و منابــع نفتــی خــام کــه عــاوه بــر اینکــه اقتصــاد
را بــه تباهــی کشــانده ،محیــط زیســت را نیــز دچــار تخریــب ســاخته ،بــا نابــودی روســتاها و اماکــن باســتانی هـزاران ســاله جامعــه را نیــز
بــا یــک نسلکشــی فرهنگــی رو در رو ق ـرار داده اســت .اندیشــه و طــرز فکــر مســموم نیروهــای حاکــم بــر اقتصــاد ،جــز منفعــت و طــول
عمــر نظــام استثامریشــان چیــز دیگــری در رس نداشــته و ندارنــد .چنیــن طــرز فکــری متامــی کائنــات را موجوداتــی غیــر زنــده در خدمــت
خــود میپنــدارد .بــه خــاک اجــازهی اس ـراحت و ســتاندن نفســی تــازه را نــداده ،بــا کشــت بیرویــه و اســتفاده از کودهــای شــیمیائی کــه
عــاوه بــر ازدیــاد محصــوالت ،صدمــات زیــادی را بــه خــاک ،آب ،موجــودات زنــده و اکوسیســتم وارد میآورنــد .خــاک در چنیــن پروسـههای
بیروی ـهای فرســوده ،بیبرکــت و غیــر قابــل اســتفاده میگــردد .ایــن نظــام خــاک را بــر صاحبــان قدیــم و اصیــل آن دریــغ داشــته ،بــدون
هیــچ احســاس مســئولیتی تنهــا بــا هــدف ســود ،جم ـعآوری ،احتــکار و توزیــع نامتناســب بــا نیازهــای جامعــه ،در عمــل بهرهبــرداری از آن،
بــه گونـهای سیســتامتیک و مســتمر بــه تولیــد بحـران میپــردازد .در نتیجـه ی چنیــن مدیریــت ناکارآمــدی در حــوزهی اقتصــاد ،جامعــه روزانــه
در باتــاق فقــر و گرســنگی فــرو خواهــد رفــت .متامــی ابزارهــای تولیــد و منابــع خــاک ،آب و جنــگل را طــی پیامنــی انحصارطلبانــه در میــان
خــود ســهمیهبندی کــرده و نیروهــای اقتصــاد بومــی  -کمونــی یــا هــان جامع ـهی اقتصــادی را از صحن ـهی حیاتــی طبیعــی – رشافتمندانــه
خــارج ســاختهاند .بــا خــاک و رنــج غریــب گردانــده و در هیــات میلیونهــا انســان بیــکار  ،بیآرمــان و هــدف درآمدهانــد .انســانها دیگــر
نــه تنهــا منیتواننــد آزادنــه زندگــی کننــد ،بلکــه روزانــه فکــر و عمــلِ قتــل و پایــان بخشــیدن بــه حیــات و امیــد ،ذهنشــان را بــه طــور
فراگیــری در بــر گرفتــه اســت .بیشــرین خودکشـیها در مناطــق بــه قــول دسـتاندرکاران دولتــی؛ محــروم امــا در واقــع غنــی و دارای خــاک،
آب ،هــوا و منابــع نفتــی بســیار ،روی میدهنــد .از آن جملــه میتــوان بــه ایــام و کرماشــان اشــاره منــود .علــت اساســی و رسچشــمهی
ای ـن عواقــب دردنــاک ،همــه از انحطــاط و انح ـراف ذهنیتــی کــه نظــام در جامعــه بــر مفهــوم زندگــی – اقتصــاد ایجــاد منــوده ،رسچشــمه
میگیرنــد .تقریبــا هیــچ ارزش اجتامعــیای کــه در راســتای اســتثامر و ســود نظــام رسمایــهداری کاالئــی نگشــته را باقــی نگذاشــتهاند.
آگهیهــای ارائـهی «دســرنج و نیــروی کار «بــه کنــاری ،اکنــون دیگــر آگهیهــای «رحــم اجــارهای و اعضــای فروشــی بــدن بــا نازلرتیــن قیمــت»
جهــت تامیــن ابتدائیتریــن نیازهــای زندگــی انســانها ،اصــول و شــیوههای نظــام رسمای ـهداری جهــت بــه بردگــی کشــانیدن نویــن جامعــه
را بــه خوبــی بازتــاب میدهــد .مجــال نفــس کشــیدن از جامع ـه ســتانده شــده و حیــات اقتصادیــش بــا متــام ابزارهــای اقتصــادی ،بــازار،
منابــع آبــی ،خــاک ،جنــگل و هــر آنچــه کــه بتوانــد بــا تکیــه بــر آن بــه ام ـرار معــاش بپــردازد ،محــارصه شــدهاند .شــخصیتهای منفــرد و
ف ـراری از اجتــاع ،بــا هــر گامــی بــه ســوی رساب زندگــی بیشــر بــه پرتــگاه ســقوط نزدیــک شــده و در ازای ســیر کــردن شکمشــان ،متامــی
معنــای وجــودی خویــش را بــه بــاد فراموشــی خواهنــد ســپرد .انســانهائی کــه علیرغــم متامــی تحمیــات نیروهــای انحصارگــر جهــت بــه
زانــو در آوردنشــان ،تســلیم نشــده و بــا گــذر از مرزهــا و خطکشــیهای دولتــی ،ســعی در تامیــن زندگــی خــود بــه قیمــت جانشــان
میکننــد ،موضــوع قابــل تاملیســت .رژیــم روزانــه بــا کشــتار ،زندانــی منــودن و مصــادرهی امــوال کولربهــا ،تحــت عناویــن و اتهــام خــروج
غیــر قانونــی از مــرز و حمــل کاالی قاچــاق ،بــا بیپروائــی و بیرشمــی هرچــه بیشــر درصــدد ایجــاد اختنــاق کامــل در متامــی مجراهــای
تنفســی جامعــه میمنایــد .پدیــدهی کولــری صــد البتــه پســندیده و یــا ترجیحــی آزاد ب ـرای ملــت کــورد ،ســوختبری ب ـرای ملــت بلــوچ و
یــا هــر ملــت دیگــری در ای ـران نبــوده و نیســت .امــا در برابــر سیاس ـتهای بیــو – اقتــدار نظــام کــه بــا گرســنه باقــی گذاشــن جامعــه در
صــدد وابســته و مزدورســازی تــک تــک اف ـراد اســت ،میتــوان گفــت شــیوهای ناگزیــر امــا بــا حیثیــت از مقاومــت جامعــه اســت .بایســتی
جامعــه ،بویــژه روشــنفکران و هرنمنــدان حقیقــی بــه عنــوان وجــدان حســاس و بیــدار جامعــه ،بــدون در نظــر گرفــن هیــچ مــرزی میــان معیار
انســانی خــود اعــم از ملــت ،مذهــب و جنســیتی در برابــر ایــن سیاس ـتهای پلیــد بــه صیانــت از ایــن کارگ ـران و مقاومتگ ـران بپردازنــد.
خاورمیانــه و بویــژه کوردســتان در شــکلگیری جامعــه و پراکنــش آن بــه رسارس جهــان نقــش مرکــزی و منادینــی داشــته اســت .ایــن
جغرافیــا را از لحــاظ مکانــی میتــوان محــل رویــش اولیــن دانههــا ،کشــف ،فراینــد تولیــد ،انتقــال یادگیــری و رابطــهی ســیرنژی ،نــام
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نهــاد .ایــن مــکان زاینــدهی حیــات و همزیســتی امــروز بــر مســیر فراموشــیِ جشــنِ خرمــان و فضــل ،بخشــش و شــادی ق ـرار داده شــده،
رنــج انســان در ایــن رسزمیــن کــم و حتــی بیبهــا گشــته اســت .نفــوذ اشــخاص و نهادهــای سیاســی – نظامــی کــه عرصــهی اقتــدار و
دامنــهی اســتیالی آنهــا از عــرش کربیائــی خــدا نیــز فراتــر رفتــه ،متامــی نیروهــای فکــری – فرهنگــی توســعهی اقتصــادی از ملیتهــا،
اقــوام ،زنــان و نخب ـهگان را بــه مهاجــرت و ف ـرار از رسزمینشــان واداشــته اســت .هــر مهاجــرت؛ شــخصی کــه از متامــی هویــت خویــش
تهــی گردانــده شــده و بــدن ،جنســیت و نیــروی کارش در چرخههــای بیرحــم هژمونگرائــی آســیاب میشــود ،را بــه بــار مــیآورد.
انســانهای واالی ایــن رسزمیــن مقــدس ،اگــر در کامیونهــای حمــل حیوانــات و دریاهــا خفــه ،غــرق و یــا در کنــار ســی م خاردارهــای
مــرزی دولتهــا کشــته نشــوند ،ممکــن اســت کــه بــه شــکل ارتشهــای مــزدور بــا اختــاالت و تخریبــات روحــی – شــخصیتی ژرف ،توســط
نیروهــای انحصارگــر کاپتالیســت گــردآوری شــده و در قشونکشــی و جنگهــای نیابتــی جهــت اســتعامر و ســود بیشــر اجیــرشــوند.
رژیــم حاکــم بــر ایــران نیــز بــه عنــوان یکــی از نیروهــای انحصارگــر منطقــهای ،علیرغــم چالشهــای ظاهریــن بــا نظــام رسمایــهداری
جهانــی در هــان چرخــهی نظــام انحصــار و اســتثامر ملتهــا ،ادیــان ،عشــیرهها ،زنــان و کــودکان و رنــج آنهــا قــرار دارد .و البتــه در
راه دس ـتیابی بــه ســهم بیشــر و مــورد تاییــد نظــام رسمای ـهداری جهانــی واقــع شــدن هیــچ شــکی بــه دل راه منیدهــد .امــا هــر گامــی
کــه بــه ایــن ســو برداشــته و بــه صورتــی محافظهکارانــه در برابــر نیازمنــدی و مطالبــات جامعــه کــه بنیادینترینشــان هــان اقتصــاد
اســت برخــورد کــرده باشــد ،بیــش از پیــش مبانــی هســتی و ســاختاریاش بــا فروپاشــی مواجــه شــده اســت .بــر عکــس ایجــاد زمینههــای
قانونــی – حقوقــی جهــت خودگردانــی اقتصــادی یــا اقتصادهــای بومــی بــه خلقهــا بــر مبنــای خودویژگیهــای جغرافیائــی و فرهنگــی
آنهــا ،بــه نظــام حقوقــیِ تــک مرکــزی کــه زمینگیــر و درمانــده گشــته ،فرصــت بــه پــا خاســن و دمکراتیــزه گشــن خواهــد بخشــید.
کنفدرالیســم دمکراتیــک خلقهــا بــر پای ـهی جهانبینــی آزادی زن ،جامع ـهی دموکراتیــک و محیــط زیس ـتگرا بــر واحدهــای دمکراتیــک
اقتصــادی تکیــه کــرده و از تــوان چارهیابــی بحرانهــای اقتصــادی ،بیــکاری و گرســنگی برخــوردار اســت .بــر اســاس ایــن نظــام دمکراتیــک
جامعــه بــا پیشــاهنگی و حضــور فعــال زنــان ،بــه ایجــاد کمونهــای اقتصــادی خودگردانــی کــه در راســتای همزیســتی و ارتبــاط تــداوم
بخــش بــا طبیعــت و بــه کارگیــری تکنولــوژی دوســت بــا خــاک ،آب و هــوا کــه ســه عنــر حیاتــی و بــا اهمیــت جهــت بقــای متامــی
موجــودات هســتند ،خواهــد پرداخــت .بنیــان اندیشــه و دیــدگاه نظــام رسمای ـهداری از ذهنیــت جنســیتگرائی نشــات گرفتــه و در یــک
پروســهی درازمــدت و بــه صورتــی بســیار حســاب شــده بــا اعــال مالکیــت بــر هویــت و موجودیــت زن ،اثــری از زن در اقتصــاد جــز
نقــش کاالشــدگی بــه جــا نگذاشــته اســت .رهــر آپــو طــی تحلیالتــی ژرف و تاریخــی در مانیفســت گــذار از مدرنیتـهی کاپتالیســتی و رونــد
دمکراســی «تنــزل زن بــه عنــوان صاحبــان حقیقــی اقتصــاد ،بــه مرتب ـهی ملک ـهی کاالهــا» را جهــت انــکار ،اشــغال و بهرهکشــی از نیــروی
تعییــن کنندگــی آنــان در زمینــهی اقتصــاد ارزیابــی میمنایــد .امــا گام اساســی و آغازیــن جهــت متامــی ایــن فعالیتهــا را میتــوان در
آمــوزش جامعــه برداشــت .هــدف از ایــن آمــوزش کســب دیــدگاه و شــخصیتی آزاد و ترمیــم تخریباتــی کــه بــر ذهنیــت و در نتیجــهی
آن بــر روابــط انســان بــا همنوعانــش و بــا محیطزیســت چیــره شــده ،میباشــد .افــراد در ایــن آموزشهــا بــه بحــث و تبــادل نظــر
در زمین ـهی اقتصــاد و دالیــل تبدیــل شــدن آن بــه حــوزهای بیــار و عرص ـهای بــه بنبســت رســیده ،خواهنــد پرداخــت .جامعــه در ایــن
آموزشهــا و فعالیتهــا بــه متریــن و کس ـب آگاهــی ،تجرب ـه و اعتامدبنفــس دســت یافتــه و بــر مســیر گــذار از ذهنیــت جنســیتگرائی
قــرار خواهــد گرفــت .زنــان بــا تشــکیل کمیتــه و کمونهــای خودویــژهای کــه بــه شناســائی توامنندیهــای زنــان ،زمینههــای تولیــدی و
نیازمندیهــای جامعــه پرداختــه و بــه پیشــرد پروژههــای بومــی و کاربــردی دســت میزنــد .بــا روحیــه و احیــای توامنندیهایشــان بــا فعالیـت
در کمیتههــای خودویــژه ،حضــوری اثــر و الهامبخــش بــه عرصههــای عمومــی خواهــد بخشــید .ایــن فعالیــت و ســازماندهیها در
ضعیفســازی انحصــار و مرکزیتگرائیهــای نظــام نادمکراتیــک دولــت کــه بــر اقتصــاد ایـران ســایه افکنــده نقشــی حیاتــی خواهــد داشــت.
جامعـهی ایرانــی از متامــی خلقهــا دارای خصوصیــات کمونــی و اقتصادگرائــی هســتند کــه علیرغــم انحصــارات نظــام حاکــم بــر حوزههــای
اقتصــادی ،ایــن خصوصیــات بــا فرهنـگاش رسشــته گشــته ،در مراحــل بحرانــی و همچنیــن طــی مراســم و مناســک مذهبــی – آئینــی ،ملــی
– فرهنگــیِ خــود بــه انجــام فعالیــت و جنبشهــای خودجــوش اقتصــادی بســیاری میپردازنــد .مشــارکت و نقــش ســخاومتندانهی زنــان بــر
اســاس خصلــت دمکراتیــک و اجتامعگرایشــان در پیدایــش و محافظــت ایــن مراســمها و جوهــرهی ذهنیتــی – فرهنگــی آن ،در احیــا و
ارتقــای جنبههــای دمکراتیـ ِ
ـک فرهنــگ اقتصــادی جامعــه جایگاهــی حیاتــی دارنــد .شــناخت ،صیانــت ،بــاز تعریــف و تفســیر نویــن از ایــن
فرهنگهــا ،خلقهــای ایـران را بــه ســوی جامعـهی نویــن اقتصــادی کــه زنــده ،پویــا و در پــی حیاتــی زیبــا و آزاد رهســپار خواهــد ســاخت....
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بـرای تعریــف اقتصــاد الزم اســت ابتــدا بــه تفــاوت میــان اکونومــی( اقتصــاد) و اکونومیســم( اقتصادگرایــی) آگاه باشــیم .اکونومــی
 oikia-nomosاســت کــه بــه معنــای قانــون خانــه میباشــد .در معنایــی دیگــر اکونومــی تولیــد ملزومــات زندگــی اســت .رهــر
آپــو بیــان میدارنــد »:اقتصــاد زندگــی اســت» .لکــن بــا نگاهــی بــه تعریــف اقتصــاد درعــر کنونــی میتــوان تحریــف بزرگــی در
اصطــاح و نیــز درونمایـهی ایــن موضــوع مشــاهده منــود .بـرای درک زمــان و چگونگــی ایــن تحریــف بایســتی در البـهالی صفحات
تاریــخ را جســتجو کنیــم .در دوران نوســنگی یــا نئولیتیــک پدیــدهی اجتامعــی شــدن در اطـراف زن پدیــد آمــد .امــا بــا ظهــور متدن و
ذهنیــت مردســاالر در وضعیــت و جایــگاه زنــان و جامعــه تغییراتــی عمیقــی ایجــاد گشــت .اگــر نخســتین تعــرض بــه دســتاوردهای
زن در نــرد میــان خدایــان مــرد و الهــگان زن آغــاز میگــردد ،بــه دلیــل نقــش اساســی و تعیینکننــدهی زن در زندگــی میباشــد.
ربــودن  ۱۰۴مــه( آفرینشهــای زن) اله ـهي اینانــا از جانــب انکــی اولیــن گام جهــت شکســت و بــه حاشــیه رانــدن زن از عرصــه
حیــات اســت .در واقــع تعریــف اقتصــاد ،از نقــش زن در جامعــه الهــام گرفتــه اســت .نقــش مــادری و تربیــت فرزنــدان و
ویژگــی آفرینندگــی زن ،ایــن موقعیــت را بــه زن داده کــه بــه مرکــز جامعــه مبــدل گــردد .هســتیای اســت کــه جامعــه در
آن خــود را مییابــد و بــه شــناخت از خــود دســت مییابــد .متامــی قوانیــن جامعــه اخالقــی و سیاســی و زندگــی کمونــال
بــا ویژگیهــای زن در ارتبــاط اســت .اگــر از دیــدگاه جامعهشناســی بــه ایــن موضــوع بنگریــم ،میتــوان گفــت کــه در علــم
اقتصــاد زن کاراکــر اساســی اســت .مشــکل بنیادیــن زمانــی بــه وقــوع میپیونــدد کــه رنــج و زحمــت زن نادیــده انگاشــته
شــده و بــدون ارزش پنداشــته میشــود .زنــی کــه ویژگیهــای آفرینندگــیاش بــرای جامعــه مقــدس دیــده میشــود ،دیگــر
دســرنجاش ارزشــی نــدارد .و زمانــی کــه زن از عرصــه اقتصــاد خــارج میگــردد و اقتصــاد از اختیــار او خــارج میشــود ،بــه دســت
تاج ـران ،بازرگانــان ،دالالن ،پــول ،دولــت و قــدرت ســپرده میشــود و بــه زمین ـهای ب ـرای اقتــدار و میلیتاریســم مبــدل میگــردد.
اقتصــاد از درونمایــه خویــش تهــی گشــته و بــه اب ـزاری ب ـرای اقتدارگرایــان مبــدل میگــردد؛ و بــه کاغــذ و پــول تبدیــل شــده و
دنیــای قــاری ایجــاد میگــردد کــه همــگان در ســودای کســب ســود بیشــر در رقابــت بــه رس میبرنــد .جنــگ ،بحـران و آشــوب
هــر روز بیشــر میگــردد .مدرنیتــه کاپیتالیســم بــا خــروج زن از عرصــه اقتصــاد ،ابتــدا ســایه خویــش را بــر زن و بعــد از آن بــر همــه
بخشهــای جامعــه و بویــژه نیروهــای اقتصــادی افکنــد .تــا جایــی کــه میتــوان گفــت هامننــد غــدهای رسطانــی روز بــه روز بزرگــر
شــد .آنچنــان گشــت کــه بـرای هــر چیــزی ارزشــی تعیین شــد .بـرای همــه ملزومــات زندگــی ،هســتی ،روح ،رنج و زیســن نیــز ارزش
تعییــن میگــردد و کار ،ارزش ،ســود و  ...پیشــرد مییابــد .همــه زندگــی بــر مطابــق کار تعییــن میگــردد .در ایــن بــاره رهــر آپــو
میگویــد « :شــاید بتوانیــد ارزش کاربــردی اشــیا را تعییــن منائیــد ،امــا چگونــه ارزش تبادالتــی آنهــا را تعییــن میکنیــد؟» ب ـرای
مثــال ارزش زحمــت یــک مــادر را چگونــه تعییــن میمنائیــد؟ ایــن تقدســی اســت کــه بــا هیــچ چیــز دیگــری ســنجیده منیشــود.
ایــن یــک واقعیــت اســت کــه ایــن خریــد و تبــادل نــه تنهــا بــر جامعــه ،بلکــه بــر همــه بخشهــای زندگــی تحمیــل میگــردد.
انســان آنگونــه گشــته کــه همــهی کیهــان را در خدمــت خویــش قــرار داده و حــق دخالــت در آن را بــرای خویــش
محفــوظ مــیدارد .دخالــت در فــرد ،جامعــه ،طبیعــت و همــه گیتــی را حــق خویــش میدانــد .ایــن نیــز لویاتــان
بــودن مدرنیتــه رسمایــهداری را نشــان میدهــد .جهانــی مملــو از مادیــات کــه از معنویــات تهــی گشــته و جامعــه
بــه ســمت کاالگونهگــی مــیرود .ســود نقــش اول را داراســت و فــرد و جامعــه و طبیعــت از هــم گسســتهاند.
زمانــی کــه جامع ـهای بــه کاال مبــدل میگــردد ،میتــوان گفــت فــرد از انســانیت عــاری گشــته اســت کــه ایــن نیــز بــه معنــای
حــذف اخــاق در جامعــه اســت .آنچــه در اینجــا مشــخص میگــردد رابطــه اقتصــاد و اخــاق اســت .الزم اســت ب ـرای بازگشــت
فــرد و جامعــه بــه هســتی واقعــی خویــش ،رگههــای اخالقــی جامعــه همــواره زنــده باشــند کــه ایــن نیــز بــا مــدل بیواقتــدار
کاپیتالیســم ممکــن نیســت .بــه همیــن دلیــل بازگشــت دیگربــاره بــه اقتصــاد کمونــال بایســته اســت .یعنــی بازگشــت بــه اقتصــاد
جامعــه اخالقــی و سیاســی کــه بــرای ایــن نیــز الزم اســت زن بــار دیگــر بــه جایــگاه اصلــی خویــش بازگــردد .هامنگونــه
کــه رهــر آپــو نیــز بیــان میدارنــد« :اقتصــاد کار زن اســت» ،بــر همیــن مبنــا اقتصــاد آفرینــش اســت و اکونومیســت یــا
اقتصــاددان کســی اســت کــه میدانــد ایــن کار را انجــام دهــد .بــه همیــن دلیــل زن اکونومیســت اســت ،زی ـرا آفریننــده اســت.
اگــر ایســتادگی جامعــه و فــرد را بــر مبانــی اخالقــی و سیاســی رضوری بدانیــم ،تنهــا رشط آن اقتصــاد اشـراکی اســت .ایــن مــدل،
مدلــی کــه جامعــه تــازه بــا آن آشــنا گــردد یــا عملــی گردانــد نیســت .پیشــر نیــز در چنــد کشــور ماننــد ارسائیــل آزمــوده شــده
اســت .کیبوتــص( )kibbutzبــه معنــای تعــاون نوعــی دهکــده اشـراکی اســت کــه در کشــور ارسائیــل اجـرا میگــردد .هماکنــون در
59

ارسائیــل حــدود  ۲۵۰کیبوتــص و بیــش از  ۴۵۰موشــاو وجــود دارد .در ایــن کیبوتصهــا افـراد بــه انــدازه توانائــی خویــش کار کــرده و
بــه انــدازه نیــاز از درآمــد عمومــی اســتفاده میکننــد .در کیبوتــص مالکیــت خصوصــی وجــود نــدارد و تنهــا مالکیــت اشـراکی وجود
دارد .در عیــن حــال کــه همــه چیــز متعلــق بــه همــه اســت و متعلــق بــه هیــچ کــس نیــز نیســت .در اینجــا میبینیــم کــه یهودیــان
قانــون مارکــس مبنــی بــر اینکــه هــر کــس به انــدازه توانــش کار میکنــد و بــه انــدازه نیــازش برمـیدارد را در ارسائیل عملــی منودند.
اولیــن کیبوتصهــا در ارسائیــل در  ۳۸ســال پیــش از تأســیس رســمی دولــت ارسائیــل یعنی در ســال  ۱۹۱۰میــادی و در کنــار دریاچه
طربیــه آغــاز شــد  .رشکــت در کیبوتصهــا داوطلبانــه اســت و مســئولیت متــام امــور زندگــی و تأمیــن نیازهــای کلیــه اعضــای خــود
را در متــام طــول زندگــی آنهــا بــه عهــده دارنــد .در کیبوتــص ،همــه چیــز از زمیــن گرفتــه تــا ابـزار کار و مســکن ،اشـراکی اســت.
آنچــه مربهــن اســت اینکــه در  ۲۰۰ســال اخیــر ،سیســتم کاپیتالیســم جامعــه را بــه رشایطــی دچــار ســاخته کــه نیــاز بــه انقــاب
اجتامعــی دیگــری اســت .زیـرا نجــات از دنیــای فردگرایــی و لیـرال کــه امــروزه بــه مثابــه نوعــی رسطــان اســت ،خــود یــک انقــاب
اســت .ایــن نیــز تنهــا بــا مــدل مدرنیتــه دموکراتیــک و عملــی منــودن ابعــاد آن اســت کــه یکــی از ایــن ابعــاد اقتصــاد کمونــال اســت.
بـرای ایــن مهــم چنــد نکتــه رضوری الزم اســت :بازگشــت ارزشهایــی کــه از زن گرفتــه شــده و در عیــن زمــان احـرام گذاشــن بــه
رنــج و زحمــت زن ،کــه یکــی از ایــن زحــات نیــز رنــج و زحمــت مــادری اســت .هامنگونــه کــه رهــر آپــو نیــز بیــان مــی دارد:
نقــش مــادری فعالیــت بســیار مهمــی در جامعــه اســت .بــه دلیــل اینکــه زن و وظیفــه او در چارچــوب خانــه تعریــف گردیــد،
عرص ـهی بیــرون از خانــه نیــز ب ـرای مــرد ،تعییــن گردیــد .در ایــن رابطــه الزم اســت کــه زن بــا آگاهــی و ســازماندهی خویــش،
موجودیــت خــود را در متامــی عرصههایــی کــه از وی گرفتــه شــده ،زنــده گردانــد و پیشــاهنگی آگاهانــه از خویــش نشــان دهــد،
کــه ایــن نیــز جــز بــا تغییــر و تحــول ذهنــی ممکــن نیســت .زیـرا هامنگونــه کــه میدانیــم از زمــان راهبــان ســومری تــا مدرنیتــه
کاپیتالیســم ،ابتــدا اذهــان را تســخیر منودنــد و ذهــن جامعــه و فــرد را قانــع منودنــد .بــه همیــن دلیــل در مبــارزه در مقابــل ایــن
ذهنیــت الزم اســت ابتــدا توانایــی ایجــاد تحویــل ذهنیتــی داشــته باشــیم کــه ایــن نیــز بــا آمــوزش و آگاهــی خویشــن ممکــن
میگــردد .در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع رهــر آپــو دربــاره آکادمــی اقتصــادی زنــان بحــث منودهانــد ،تــا بتواننــد خویــش را آمــوزش
داده و بــر ایــن مبنــا پــروژهی زندگــی جمعــی را مشــخص مناینــد .زیــر آفرینــش و احیــای زندگــی کمونــال وظیفــه اصلــی زن اســت.
بــا بازگشــت دیگربــاره زن بــه حــوزه اقتصــاد و نقشآفرینــی و پیشــاهنگیاش در ایــن عرصــه ،مهــر ذهنیــت مردســاالر کــه منشــأ
اقتــدار و انحصارگــری اســت از آن زدوده گشــته و بدیــن ترتیــب اقتصــاد در خدمــت منافــع جامعــه قــرار میگیــرد .در ایــن
زمینــه میتــوان بــه ایجــاد کئوپراتیوهــای اقتصــادی زنــان در روژآوای کردســتان اشــاره منــود کــه اقتصــاد اکولوژیــک را مبنــا ق ـرار
داده و زن و اقتصــاد را بــا هــم آشــتی دادهانــد .بــدون شــک رشق کردســتان نیــز دارای چنیــن پتانســیلهایی اســت و میتــوان
در ایــن زمینــه فعالیــت منــود زی ـرا بــا وجــودی کــه زنــان بیــش از مــردان فعــال و کار میکننــد امــا دســتمزد آنــان نســبت بــه
مــردان کمــر و فقیــر هســتند .بنابرایــن بایســتی زنــان بــا کارآفرینــی و ابتــکار در زمینههــای اقتصــادی بــه خودکفایــی و اســتقالل
مــادی دســت یابنــد زی ـرا یکــی از دالیــل اصلــی خشــونت علیــه زنــان و تبعیــض ،عــدم اســتقالل مــادی وس فقــر آنــان اســت.

60

ههرژین روژتیام

61

تکیــه داشــن بــر نیــروی ذاتــی یکــی از اساســیترین رشوط موجودیــت یــک جامعــه بــه معنــای اصلــی آن اســت .زیــرا هامنگونــه کــه از مضمــون
گفتههــای رهــر آپــو دربــارهی مدیریــت ذاتــی جامعــه ،مدیریــت بیگانــه و تاثیــرات آن بــر جامعــه و همچنیــن آسمیالســیون و نسلکشــی
اســتنباط میشــود ،میتــوان گفــت یــک خلــق اگــر از نیــرو و مدیریــت ذاتــی بیبهرهگردانیــده شــود ،هویــت وی از بیــن رفتــه ،آســمیله شــده و
ِ
فرهنــگ خــود وی در چنــگال نسلکشــی بــه زیــر افکنــده شــده اســت.
ایــن نیــز بدیــن معناســت کــه جامعــه بــا هویــت دیگــری مــی زیســت و
حفــظ نیــروی ذاتــی و هویــت یــک خلــق بــه تواناییهــای وی در ســازماندهی و رفــع نیازهــای جامع ـهی خویــش و بــدون تکیــه و امتیازبخشــی بــه
دیگــری امــکان پذیــر اســت .جامعــه ب ـرای حفــظ یکپارگــی خویــش مجبــور بــه رفــع ایــن نیازهــا میباشــد .نیازهــای یــک جامعــه مســائل مربــوط بــه
امنیــت ،نیازهــای مــادی و معنــوی و همچنیــن تــداوم هویــت فرهنگــی و فیزیکــی خویــش میباشــد .در کنــار مســائل ارزشــیِ هویتــی و امنیتــی یکــی
دیگــر از مســائل پایــه کــه از الزمههــای ادام ـهی موجودیــت یــک جامعــه بــه شــار م ـیرود مســالهی رفــع نیازهــای مــادی میباشــد .یعنــی اکونومــی.
مســالهی اکونومــی مســالهای اســت کــه توانســته متــام ارزشهــای انســانی را بــه چالــش بکشــد .در حالــی کــه آنچــه کــه الزمـهی ادامـهی زندگــی انســان
اســت قبــل از هــر چیــز هویــت انسانیســت .بــا مشــاهدهی سیســتم و فرهنــگ جوامــع طبیعــی و هرآنکــه بــه هویــت انســانی ایــان داشــته از جملــه
دراویــش و فالســفه و باطنیــون نیــز میبینیــم کــه خــورد و خــوراک و رفــع حاجــات فیزیکــی و دنیــوی هــر زمــان در آخریــن صفــوف و حتــی خــارج
از دایــرهی لــزوم نگریســته شــده اســت .چنیــن تفکــری واالتریــن ارزشهــا و عمیقتریــن زمینههــای ارتباطــی و معنویــات را خلــق منــوده و تحکــم
بخشــیده اســت .امــا امــروزه انســانیت در وضعیتــی کامــا برعکــس ق ـرار گرفتــه اســت .خــوراک و حاجــات فیزیکــی حلق ـهی نخســت جهــت ادام ـهی
زندگــی تبدیــل گشــته کــه انســان ب ـرای بــه دســت آوردن بیشــر و بیشــر خــود را میبــازد و از هویــت ذاتــی و انســانی خویــش عــاری گشــته اســت.
سلســله مراتــب ایجــاد چنیــن وضعیتــی کــه هامنــا تاریــخ چنــد هزارســالهی مدرنیت ـهی مرکزیتگراســت موضــوع ایــن مقالــه منیباشــد .امــا ب ـرای درک
وخامــت موضــوع ذکــر منون ـهای از ایجــاد بردگــی سیســتامتیک و ایجــاد مکاتــب جنــگ ویــژه تحــت نــام ابــر رشکتهــای چنــد ملیتــی کافــی خواهــد
بــود .در اینجــا بــه یکــی از کتــب تحقیقــی روزنامهنــگار کانادایــی «نائومــی کالیــن» تحــت عنــوان دکرتیــن شــوک اشــاره خواهــم منــود .ایــن روزنامــه
نــگار در ایــن اثــر خویــش بــه فرصتطلبــی ابررشکتهــا در بدســت آوردن ســودهای سیاســی در بــه کار گرفــن زمینــهای کــه در اثــر شــوکهای
طبیعــی و انســانی برجامعــه وارد شــده اســت اشــاره دارد .بــه گونـهای کــه پــس از وقــوع حادثـهای طبیعــی و یــا رویــدادی انســانی کــه بخــش عظیمــی
از یــک جامعــه را تحــت تاثیــر ق ـرار داده ایــن رشکتهــا بــا بــه کارگیــری تورهــای سیاســی تحــت تاثیــر خویــش بــه طــرح برنامــه جهــت آســیبدیدگان
میپردازنــد .در چنیــن طرحهایــی ســود اقتصــادی بنیــاد ق ـرار داده میشــود و البتــه نیازهــای آن جامعــه بــه گون ـهای برنامهریــزی شــده پاســخ داده
میشــود کــه پــس از آن نیــز از محتــاج بــودن فراحــی منییابنــد .از منونههــای قابــل ملــس و بســیار نزدیــک نیــز وضعیــت کنونــی ســور دیاربکــر
در باکــور کوردســتان میباشــد .بــه صورتــی کــه دولــت مقاومــت خودمدیریتــی ذاتــی خلــق را بــه عنــوان شــوک بــه کار آورده و در صــدد از بیــن
بــردن ایــن محلــه و از نــو بازســازی کــردن آن اســت بــه صورتــی کــه خصوصیــات و زمین ـهی آشــنای آن جهــت خلــق را از میــان برداشــته و بــا ســاخت
بناهــای مــدرن بافتــی نــو میســازد .آنچــه در ایــن زمینــه قابــل توجــه اســت فعالیــت چنیــن رشکتهایــی در عمــق دادن بــه شــوکهای وارد آمــده
بــه جامعــه و حتــی عمــدا ایجــاد شــوک میباشــد .از ســویی نیــز بــا در اختیارگرفــن تورهــای سیاســی و نظامــی و حتــی اســتخباراتی و ایجــاد زمینــه
جهــت ســود اقتصــادی بــه قیمــت نابــودی هویتــی و فیزیکــی صدهــا ،ه ـزاران و میلیونهــا انســان بــا ولــع بــه بلعیــدن ارزشهــای انســانی میپــردازد.
ایجــاد چنیــن سیســتمهایی بــا مرکزیــت پــول ،ازدیــاد تولیــد و ارزش افزونــه نوپــا و تــازه نبــوده و دارای زمینــهای تاریخــی اســت و منونههایــی
ماننــد هلنــد و انگلســتان قــرن شــانزدهم کــه در برابــر اعــام امپراتوریــت فرانســه شــیوهای از «مقاومــت» را برگزیدنــد ،کــه رهــری در دفاعیــات
خویــش تحــت نــام متــدن کاپیتالیســتی در بخــش دوم کاپیتالیــزم اقتصــاد نیســت یــک فــرم قــدرت اســت مفصــا بــر ایــن موضــوع تاکیــد ورزیــده
و تفســیر میمناینــد .ایشــان بحــث را بــه ایــن شــیوه ادامــه میدهنــد« :مهمتریــن مســئله ایــن اســت کــه ایــن بهــرهوری اقتصــادی ارزش افزونــه
را رشــد میدهــد .چــه کســی بزرگریــن ســهم را از ایــن ارزش فزاینــده میگیــرد .پیداســت آنهایــی کــه اقتصــاد را از راه پــول و نیــروی سیاســی-
نظامــی تحــت کنــرل و نظــارت میگیرنــد .زیــرا اگــر پــول نباشــد ،فــروش ممکــن نیســت .اگــر فــروش نباشــد نیــز بازدهــی متوقــف میگــردد».
بــا یــادآوری کودتــای شــیلی ،مداخل ـهی کشــورهای افغانســتان ،مــر ،ع ـراق ،لیبــی و از ایــن قبیــل میتــوان چنیــن وضعیتــی را بهــر بررســی منــوده
و درک کــرد .بــه ایــن شــیوه کــه در مداخلــه و بــه کارگیــری زمینههــای پــس از درگیــری و تغییــر در ایــن کشــورها ،ابــر رشکتهــا و رسمای ـهداران از
کار بازنایســتاند و ایــن کشــورها را بــه عنــوان بــازار و جامعــهای مرصفگــرا بــه کار گرفتــه و میگیرنــد .البتــه ایــن رشکتهــا در چنیــن کشــورهایی
از غــارت موادخــام و نیــروی کار ارزان نیــز رصفنظــر منیکننــد .در منونــهی شــیلی و کودتــای 1973علیــه ســالوادور آلنــده اولیــن رئیسجمهــور
کمونیســت کــه بــا انتخابــات بــه ایــن مقــام رســیده بــود و حامیــت پیشــاهنگان مکتــب شــیکاگو از ژنــرال پینوشــه و حتــی ایفــای نقــش در انجــام
چنیــن کودتایــی وضعیــت را روشــنتر میمنایــد .البتــه کــه جهــت چنیــن ایدئولوژیهــای رسمایــهدار و نئولیربالیســت وجــود سیســتمی کومونیســتی
و یــا قدرتــی کــه بــه تســخیر آنــان درنیامــده و حــارض بــه تســلیم بــازار اقتصــادی و سیســتم اداری خویــش نیســت ،غیرقابــل تحمــل اســت .زیــرا
آنــان امپراتــوران دنیــای نئولیربالیســت امــروزی میباشــند .چنیــن مکتبــی کــه در برابــر اقتصــاد دولتــی بــه اعــراض برمیخیــزد چنیــن سیســتم
وحش ـتناکی را بنــا نهــاده کــه حتــی ســازمانهای جاسوســی ماننــد س ـیآیای را نیــز تحــت کنــرل خویــش ق ـرار داده و زندانهایــی ماننــد ابوقریــب
را کــه از منونههــای وحشــت در جامعــهی انســانی میباشــند را بنــا نهادهانــد کــه هــدف چنیــن منونههایــی نیــز شکســت اراده و منیــت فــرد
بــوده میباشــد .هامننــد منون ـهای کــه جــرج اورول در کتــاب خویــش بــه نــام  1984در دیالــوگ شــخصیت اول داســتان بــا شــکنجهگر بیــان م ـیدارد
کــه «هــدف مــا کشــن فیزیکــی نیســت کــه از شــا قهرمــان بســازیم بلکــه بایــد خــود اع ـراف بــه تســلیمیت بکنیــد» .بــر زبــان آوردن و یــا قبــول
تســلیمت آغــاز شکســتی هویتــی در شــخص یــک فــرد و انتقــال آن بــه کل جامعــه میباشــد کــه چنیــن مکانیزمــی نیــز بــه عنــوان شــوک ســوم چنیــن
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سیســتمی را بــه هــدف رســانیده و از جامعــه غــدهای مرصفگــرا و بــدون اراده میســازد کــه در مــدل چوپــان و گوســفند گنجانیــده شــده اســت.
بــه همیــن دلیــل اســت برســاخت سیســتمی ذاتــی و خودکفــا کــه از هــر زمانــی بیشــر رضورت مییابــد .جامعـهای کــه بــه امــر خودکفایــی و بهرهگیــری
از دســرنج خویــش آشناســت بایــد بــر ایــن خصوصیــت خویــش مســلط شــده و آن را بســت دهــد .کــه در گام اول نیــز بایــد بــا ذهنیــت ایجــاد ارزش
افزونــه مبــارزه شــده و بــه کلکتیویــزم بگرایــد .بــه ایــن منظــور نیــز ایجــاد سیســتمهای کومونــال کــه در آن زندگــی بــا همــکاری و همیــاری همـراه اســت
از رضورتهایــی اســت کــه قبــل از بــرآورده منــودن نیازهــای اقتصــادی و اکونومــی معیارهــای اخالقــی انســانی را در شــخصیت جامعــه گســرش میدهــد.
ایجــاد چنیــن سیســتمهایی از ســویی نوعــی دفــاع مــروع بــوده و از ســویی نیــز مقاومــت و مجادلهایســت دربرابــر جهانیســازی امــروزی یــا دیزایــن
نویــن جهانــی کــه از هرچــه بیشــر زیــان رســانیدن بــه طبیعــت ،اکولــوژی و اخــاق و هویــت انســانی در راه رســیدن بــه ایــن هــدف خویــش هیــچ ابایــی
نــدارد .در پــی چنیــن هدفــی و جهــت مبــارزه بــا ذهنیــت مرکزگ ـرا و اقتدارطلــب کــه جهــت خودبــزرگ بینــی هیــچ مــرزی منیشناســد ،از دیربــازان
و بــا جــان گرفــن سیســتم اقتــدار و برســاخت طبقــات در جامعــه بســیاری اشــخاص و جنبشهــا در پــی ایجــاد سیســتمی برابــری طلــب و کومونــال
تالشهــا منودهانــد و بــه برنامهریــزی و برپایــی برخــی سیســتمها پرداختهانــد .چنــد منونــه از ایــن سیســتمها و اشــخاص بدینگونــه میباشــند؛
کیبوتــص :کیبوتــص سیســتمی کومونــال میباشــد کــه امــروزه در ارسائیــل برپاســت .در کیبوتــص هــر کــس بــه انــدازهی تــوان خــود بــه فعالیــت میپــردازد
و بــه انــدازهی نیــاز خویــش از درآمــد عمومــی اســتفاده میکنــد .هرچیــز در کیبوتــص ملــک متــام اهالــی آن جامعــه و در عیــن حــال مــال هیچیــک از
آنــان نیســت .در کیبوتــص مالکیــت خصوصــی وجــود نــدارد و مالکیــت تنهــا اشـراکی اســت .در چنیــن سیســتمی مســائل و مشــکالت کاری و حیاتــی جمــع
در کمیتههــای انتخابــی تشــکیل شــده در مجالــس حــل شــده و بــه آنــان رســیدگی میشــود .ایــن کمیتههــا و مدیــر کیبوتــص در اجتامعــی همگانــی و بــا
رشکــت متــام اعضــای کیبوتــص انتخــاب میشــوند .اســتفاده از متــام امکانــات کیبوتــص بـرای متــام اعضــا یکســان اســت .در ایــن سیســتمها در رســیدگی بــه
فرزنــدان زنــان و مــردان بــه هــان انــدازه مســئول میباشــند .همچنیــن مســالهی خوراک ،نظافــت و نگهــداری از کــودکان از چارچــوب خانواده بــه کیبوتص
منتقــل شــده و بــه ایــن شــیوه تقســیم کار در میــان زنــان و مــردان صــورت میگیــرد .محصــوالت بدســت آمــده از فعالیتهــای کیبوتص بــه مالیهی اشـراکی
منتقــل شــده کــه بخشــی از آن بنــا بــه احتیاجــات متفــاوت اعضــای کیبوتــص تقســیم شــده و بیشــر آن نیــز فروختــه میشــود .همچنیــن دســتمزد کســانی
کــه در کیبوتــص کار میکنند(اگــر از خــارج از کیبوتــص کارگرانــی آمــده باشــند) از ایــن مالیــه داده میشــود .در میــان خانوادههــا هرکــس کــه توانایــی کار
کــردن داشــته باشــد بنــا بــه فعالیتهــای اشـراکی کــه از ســوی مدیریــت کیبوتــص مشــخص شــده اســت مجبــور بــه رشکــت کــردن در آن بــوده و همچنیــن
کســانی را کــه در کیبوتــص زندگــی کــرده و در خــارج از کیبوتــص کار میکننــد ،دســتمزد وی مســتقیام بــه صنــدوق مالیـهی کیبوتــص انتقــال داده میشــود.
موشاو :نوعی روستا و محل سکونت که با مزرعهی اشرتاکی اداره میشود و در آن هر خانواده مزرعه و خانهی خویش را در متلک دارد ولی برخی از
وسایل تولیدی روستا به طور اشرتاکی در اختیار همه ساکنین موشاو قرار دارد.
کلخــوز :نامــی روســی کــه مخفــف کلکتیونوئــه خوزیایســتوو کــه بــه معنــای خانـهداری اشـراکی میباشــد .ایــن نــوع سیســتم شــیوهی مزرعهداری اشـراکی
اســت .در کلخوزهــای جداگانــه محصوالتــی متفــاوت کاشــت میشــود بــه صورتــی کــه هر کلخــوز در کاشــت و یا تولیــد محصولــی بخصوص مهــارت مییابد
و بــه ایــن صــورت نیــز کلخوزهــا احتیاجــات یکدیگــر را اینگونــه برطــرف میکننــد .در ایــن سیســتمها بــه شــیوهی کلکتیــو فعالیتهــا انجــام میشــود.
اشــیا و وســیلههای فعالیــت در مالکیــت کلخــوز بــوده امــا زمیــن تحــت مالکیــت دولــت میباشــد .در ایــن کلخوزهــا مدیریــت ســاالنه و از ســوی اعضــای
کلخــوز تعییــن میشــود .در چنیــن سیســتمی کشــت بــه شــیوهای علمــی انجــام شــده و بــا کیفیتتریــن و بیشــرین محصــول در هــدف آن ق ـرار دارد.
جنبــش کپراتیــو ُمندراگــون :هــدف ایــن جنبــش ایــن اســت تــا متــام افـراد جامعــه زندگــی خــود را در متــام ابعــاد خــود برســاخته و مدیریــت منــوده کــه
اقتصــاد نیــز پارچـهای از چنیــن هدفــی میباشــد .یعنــی متــام زمینههــای جامعــه را بــه شــیوهی خودمدیریتــی و خــارج از دولــت برســاخته و ســازماندهی
میمناینــد .در چنیــن سیســتمی نــه مبــارزات طبقاتــی بلکــه مبــارزه جهــت از میــان برداشــن طبقــات اجتامعــی انجــام میگیــرد و امیــد بــه برســاخت
جامعـهای دموکراتیــک ،آزاد ،اشـراکی(کمونال) ،برابــری طلــب و آزاد دارنــد .همچنیــن دربــارهی کوپراتیــو خویش میگویند کــه :کوپراتیو مندراگون جنبشــی
آموزشــی اســت کــه فعالیــت اقتصــادی را بــه کار میگیــرد یــا اینکــه در ایــن کوپراتیــو هیچکــس بــردهی کســی نیســت و هیچکــس نیــز آقــای کســی نیســت.
زاپاتیســتهای مکزیــک :شــهرداریها اتونــوم بــوده و از ســوی خــود خلــق مدیریــت میشــود .دارای مجلسهایــی بــه نــام مجلسهــای
مدیریــت نیــک میباشــند کــه فعالیتهــای منطقــه را مدیریــت و کنــرل منــوده و همچنیــن نقــش اساســی را در حــل مســائل خلــق
منطقــه داشــته و مخاطــب نارضایتیهــای خلــق از شــهرداری میباشــد .ایــن مجالــس همچنیــن مالقــات و مذاکــره بــا اقشــار اجتامعــی
اطــراف و حتــی دولــت را نیــز در صــورت لــزوم برعهــده میگیــرد .از کوچکرتیــن گــروه ســاکن در منطقــه تــا گروههــای بزرگــر بــر اســاس
سیســتم منســجم اجتامعــی یعنــی بــه شــیوهای کمونــال برســاخته شــده اســت .جهــت ایجــاد میــان منطقــهی زاپاتیســتی ،ایجــاد همــکاری
میــان شــهرداریها و ایجــاد همبســتگی ایــن مجالــس مدیریــت نیــک ســاخته شــدهاند .ســازماندهی کومــونِ زاپاتیســتها تنهــا مخصــوص
جوامــع اهــل منطقــه نبــوده و مناطقــه گســردهتری را کــه خلقهــا بــا فرهنگهــای جداگانــه در آن زندگــی میکننــد را دربــر میگیــرد.
میخاییــل باکونیــن :وی از بنیانگــذاران آنارشیســم جمعــی یــا آنارشیســم اجتامعــی میباشــد .وی از مدافعــان چنیــن تئــوری بــود کــه جامعــه
بــدون دولــت بــه شــیوهای اشــراکی بــه ســازماندهی رســیده و سیســتمی خودمدیریتــی را برســازند .بــه همــراه ایــن نیــز کارگــر و زحمتکــش را
از یکدیگــر متفــاوت میخوانــد و میگفــت :کارگــر تــا زمانــی کــه کارگــر باقــی مبانــد در جبهــهی کاپیتالیــزم اســت و هنگامــی کارگــری را
تــرک کــرده و صاحــب زحــات خویــش باشــد آنوقــت بــه رشف خویــش دســتمییابد و عضــوی واقعــی از تولیــد اقتصــادی میشــود.
باکونیــن همچنیــن مخالــف جداگــری و تبعیــض بــوده و مخالفــان ایــن امــر را افــرادی کــه ذهــن و قلــب آنــان کثیــف شــده اســت میخوانــد.
اینهــا تنهــا چنــد منونـه میباشــند کــه زمینـهی تغییـرات فراوانــی را در مناطــق و برهههــای متفــاوت ســبب گشــتهاند .یکــی از منونههــای دیگــر کــه امروزه
در روژئــاوای کوردســتان برقـرار بــوده و پــا گرفتــه اســت ،برســاخت سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک و بیــاد نهــادن ملــت دموکراتیــک اســت کــه بــر پایـهی
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خودمدیریتی ذاتی بنا نهاده شــده اســت .سیســتم حاکم در روژئاوای کوردســتان بر اســاس پارادایم اکولوژی ،دموکراســی و آزادی زن بنا نهاده شــده اســت
کــه نــه تنهــا از لحــاظ اقتصــادی ســعی در بنیانگــذاری سیســتمی کلکتیــو داشــته بلکــه از متــام ابعــاد برسـ ِ
ـاخت سیســتمی دموکراتیــک و ذاتی که بــا طبیعت
در تــوازن بــوده ،بــا ذهنیــت طبقهگـرا و مرکزیتگـرا در مجادلــه بــوده و حتــی بــه تاریــخ ،علــم و فلســفه بــا نگاهــی از دیــدگاه زن ،بنیانگــذار جامعـهی
طبیعــی و اکولوژیــک از نــو نگریســته خواهــد شــد کــه نظــام آموزشــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی و علمــی نیز بر آن اســاس از نو بررســی و برســاخته خواهد شــد.
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