
 
 

 

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 شناسانهدرآمدی هستی 

 پیوندیِ جنبش زنان و جنبش کارگریبر هم

 

 

 ایمانینرگس 

 ؛به مادرم

 که مهربانانه زیست

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg


 پیوندیِ جنبش زنان و جنبش کارگریشناسانه بر همهستیآمدی در 2 

شددنک که شدد ب با لایتیخ وصددنتدده نیی ه لهکار بیگانهی رابطهاز »

تل سیاسِه رهایه جالعه از لایتیخ وصنته و بن گه، کر ش رهایهِ

به این عیخ که لنضدددنق  عب عتارز از یداب   نه کدارگاا  ج یه له

رهدایه کارگاا  اسدددخ، بیته به این عیخ که رهایه کارگاا ، رهایهِ 

انسددا   روسددخ که بن گهِآ کارک  این کییخ از ها را کربا کیهِ انسددا 

بن گه چیزی  یهگننه رابطکارگا با جنیی  اسخ، و ها یهناشه از رابط

 جز جع یلها و پیال های این رابطه نیسخ «1 

 

هاسخ که لسیعیم و غیالسیعیم ش ب از لارکس سالکااز جتااربه یباین گزار

باوه با این باورن  که لارکس  ها و ل اکیاز  ااوانه کالن زکب اسخ ه بحثب

 های جالعه کرنستخ به رهایه سایا اقشار و گاوبتااحخ رهایه کارگاا  را به

را لنحصااً با کوش کارگاا  کاری با سالایه بیاق لتارزباوینیخ قاار کاکب و 

میه جاز ،انحصاری به باآل   انیعاکاجه هم لنیهه ش ب نهاکب اسخ  همین جأکی ِ

رهایه  طیته که لیات شتال لتارزب و آزاکیاین انیعاک که کر بینش  عیه، سایا اَ

ها کر شنن  و رهایه جنب انگاشیه لهننعه ناکی های کیگاِ انعیاک هسین  بهاز شتل

عاکاز یکه این ان ارغ از این کن  ن پی ا لهج یه و جعیّ انحیال کاِر لزکیکسنز 

قایع وپیشاین ها و یا لارکس، و  یباز ای های نابسن ب جا چه پایه لنیج از جحییل

، جیاش جحیییهِ لن کر این لین، باقااری ننعه کیاینگ ان بنکب انضماله جاریخهِ

جنا  لازهای این گزارب را که جا چه پایه لهاین نق اسخ:  یبگزارجحیییه با 
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و  را از حیث سیاسه یا یهانتساطی این لازها ،و ب ین واسطه ،وسعخ بخشی 

ا با آ  بسکاک دد و چهنزکیک گا زنا  جژیک به ح وک و ثغنر جنتش لطایتهاسیاا

 پینن  کاک  

کر ابی ا بای  به این پاسش پاسخ کاک که آیا اوینییه که لارکس کر رهایه 

و از  ،شناویهاوینیخ هسیهاسخ یا  اوینیخ ارزشهاسخ  باای کارگاا  قائل

ی لنجز ای پاسخ به این پاسش بای  به گننه؟ بااحیث سیاسه اسیااجژیک

 لا  را با سه اتطیاح نزک لارکس روشن کنیم: جالعه، انسا ، آزاکی  جتییف

 از کی کارک که « انیزاق»کو  یهلفهنم جالعه نزک لارکس ریشه کر نع  کوگان

یزاق و کیگای ان«  اک»ان : یته انیزاق شان باجیماعه را به جحایف ک یهاو نظای

-های جنا  واکب لههگیها کااز ببه ایدئولوژی آلمانیلارکس کر «  جالعه»

-این ساوخ یهکن   از هملیهم له« های نظایساوخ»ها را به کاشین گیاک و آ 

 اک »اسخ  به زعم او باای کسه چن  اشییانا «  اک انسانه»ها لشهنرجا لفهنم 

ونیش،  اکی که جنها کر ان یشه وجنک  به لفهنم  یسفه،  اک ج ا از واقعیخِ

از کی  لارکس، جصنر  اکی  1«از آ  حیث که انسا  اسخ  “انسا ”کارک، اسخ؛ 

 اجیماعه جههلنیزق و بیاو  از لناستاز اجیماعه که از ح وک و ثغنر زیسخ 

وار ونک را، ورای لعیضیاز و لخیصاز زلانه و لتانه، شتح یهگشیه و سای

ه یلیفتاا ِ کورا  ا تن ب اسخ، ونک بیش از ها چیز ریشه و لنشأ یهبا ان یش

اسخ  ه یبنرژوال نه یا  یهجاریخه کارک و باآل ب از روابب اجیماعه جالع

 ام »آ  به یک  یباش، و جنزل  اوکاهن از هسیهِ جاریخِه واقعه«  اک» یهیجخی
                                                      

)با ان که جغییا(، ، جامعه، به نعل از  ایزر و سه یا، ایدئولوژی آلمانیلارکس،   1
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سخ: ا «سیاسهدقص یخِ جحیییه»کو جحعقِ چاا باای وچن شاط التا  به، «ناب

آ ،  باآل   از کلِ یهواسطلثابه کیییه که  اک بهبه« طتعه»حذف لفهنم یته 

شنک، و کیگای دد که پیال  اویه انضماله لهدواج  ننق واته از حیاز واقعه

 روسخ که لارکسایناقیصاک  هم از « عیم»سیاسخ از سیاسِه اسخ دد انفتاک 

ک، ای ئنینژیغایخ  اکلحنرِ کورا  ونک را الای به ورزیِان یشه یهسالان

نط کنش  وطعم  لهای که بهسالانهشمارک  جخییه و گسسیه از واقعیخ باله

- سخیت»بینگارک، و لیعاقتاً، با  ا تن کر حیاز جمعه را ناکی باتیِه ا یااق

شتل جتایِ  اکهای هم ها، لفهنم جالعه را به جمعِآکم وارِجنکبداجمیزب« سازیِ

 وز   او بتاه   و هم

و با اجتا با کو لفهنم  ،کر جعابل با این رویتاکهای ای ئنینژیک لارکس

ه از  اک و جعایفه کیایتییتبنیا   تاِی ونک را با پااکسیس و ازونکبیگانگه، 

 ،«اذاز بش»جای عتارز انیزاعه به ،ران   از  اکسخن به وقخِ او  نهاکجالعه بنا 

سنک ه انسان یهسنبژکیینییباای جنتیف لخیصاز « ننعه انسا ِ»از لفهنم 

، الاواقع و جنتیف و ج نیز یه  این لفهنم که به طازی لتهم کر لیانجسخ

ه ب، لعیق اسخو چگننه بای  باشیم، ایم که لا چگننهارزش، شاحه لیا  این

باور  چنا  که لثیاً روسن و هابز ب ا دد آ کر وجنک  اک  1«جنها ای ابه»ننعه 

لعابل، لارکس به جأسه از هگل، وجنک ننعهِ انسا  را کاشین  دد اشارب ن ارک  کر

  کان   الا این به چه لعناسخ؟له 2«لنطق وجنکی»از سنخ یک جنر 

یا  ساشخ،که لنجنکی ذاجاً شاور، نیکجای آ بهلارکس  «ننعهِ انسا ِ»

 شاح و بسب کاکب «ساویار وجنکی» ننعهلثابه جعایف شنک، بهطیب لنفعخ
                                                      
1 . positive substance  
2 . logic of being  
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 یبکر قیاس با ساز ،نکیوج   این ساویارِ«کیگایدلن»لثابه شنک: انسا  بهله

لانه و کاکب، ثابخ، و یازهایه رسنبکه ویژگه ،ارجتاط با کیگایانیزاعهِ به  اکِ

ارب همن« لن»که  با این لنضع اسخ انیعاکیدیک جأکی  سیاسه، یالتانه کارک

ای «بنک »همنارب « بنک  با کیگای»ن ای که،لهم آ  واسخ  « بنک  با کیگای»یک 

ه  اک، جنها زلان به عتارز کیگا، گایز از جعاریف انیزاعه از«  پااجیک»اسخ 

 لیته و لتینهِ باشنک که به جأسه از لارکس، انسا  را لمتن و لیسا له

 جعایف کنیم  « کنش کرو  وضعیخ» یهشاوص

 نشِ کاویاً،  عاییخ/ کیی ی اشارب کنیم: یهبایسخ به کو نتیجا لهکر این

و هم از این رو  ،«آگاهانه»کن   عایییه اسخ که لارکس از آ  یاک له ایننعه

خ  عایی  عاییخ حیاجِه آگاهانه لسیعیماً انسا  را از»زعم لارکس: به«  آزاکانه»

  انسا  لنجنکی ننعه اسخ کن ،  عب به این عیخ کهحیاجهِ حینانه لیمایز له

ای باای اش کر حتم ابژبلنجنکی اسخ آگاب، یعنه زن گه جا، انسا یا کقیق

اوسخ،  عب به این عیخ که لنجنکی اسخ ننعه   عب به همین عیخ،  عاییخ 

 هایننعه از ویال آ  به قابییخ نسا ِ عایییه که ا 1؛«او  عایییه آزاکانه اسخ

اسخ  جها  عینه کاک ِانسا   عب با شتل: »لارکسبه بیا  بخش   ونک جعین له

ه جنیی ی زن گرسان   چنین ننعه به اثتاز له را همچن  لنجنکِواقع ونک که به

-همچن  کارش و واقعییش به نظا له طتیعخ از طایق آ    عال ننعهِ اوسخ

یاا انسا  اسخ: ز زندگیِ نوعیِ انسان یافتگیِعینیتکار،  یبابژرس   بنابااین، 
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ن ، کیته  عایانه و عمیاً بازجنیی  لهاش، بآگاهه جنها از یحاظ  تای، کرونک را نه

 1«پاکازک ونک له یبای ب اسخ، به جألل کربارو بنابااین، کر جهانه که ونک آ 

هایش از ویال بخشه به قابییخعینیخ یهسطوابهننعه  ثانیاً، انسا ِ

لل أج م، باکه گفیی، بیته، چنا  کهپیاالننش را جغییا لهجنها جها  ، نهپااکسیس

جغییا و جحنل ونک را نیز اش، از ویالِ همین جها ِ ونکساویهونیشین  با

   که له

حیییِه به کنشِ ج ، به جأسه و جأثیا از هگل،با اجتا با این کو گزارب، لارکس

 ، چیزیاووجنکیِ  «جزء ثابخِ»زن : لنطقِ وجنکیِ انسا ، یعنه جایته کسخ له

 یهکر جالع بخشهِ او ااین ِ ونکجحعقاز ویال  «جغییا و ش  »نیسخ لگا 

   انسانه

از قی ِ رویتاکهای هم  ،الا جالعه چیسخ و لارکس باای رهانی   این لفهنم

-جعایف له 2گاونککنش ونکبنیاکِ یبجالعه را یک سنژای که انگارانهشهء

های  اکِی ی که جالعه را به جمع جتایِ سنژبو هم از لخیصاز رویتاک، کنن 

، از کی  لارکسگیاک؟ ای کر پیش لهچه جمهی  جحیییهکاهن ، انیزاعه  او له

 یهواسطبها ااک زن   اسخ که ا ااک را به هم پینن  له روابطه یهجالعه ل منع

 هشنن   بنابااین، به طایعاین روابب حائز وصیخ اجیماعه له جایگاهشا  کر

بنک  کر جالعه یعنه از بطن  کیگای، از ویالِدکیایتییته،  اک انضماله، یا لن

کر قایب یک  عاییخ جنیی گاانه ونک را  اکیخِ ننعهِ لااوکب با کیگای اسخ که 

                                                      

   1۹۹-1۹2  هما : 1
2 . self -acting 
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-کرهم ه هم چیزی نیسخ جز همین لناستازِ سازک، و جالعحعق و لیعین لهیل

   ها با یت یگا و با طتیعخ()لناستاز انسا  ننعه هایانسا لیا   جنی ب

 هایلتینه با جحعق التا  شناسهِننق انسا این  که آشتار اسخچنا 

ث و از این حی کارکپینن  وثیعه با لفهنم آزاکی یابه، وجنکی، ش  ، و عینیخ

خ ای اسعاکیانه جالعه یهکی  لارکس، جالع از ای سیاسه اسخ شناسهانسا  نیز

-هبهایش ها و بایعنگهنایهجنا یهالتا  جحعق آزاکاناز ننعه  که کر آ  انسا ِ

-ای جامو قاکر اسخ شخصیخ ونک را به شینب لن ه  ه کر ونک، بهاب یهلنزی

 1شااز طتیعیه که ونکپاورانهن لفهنم ای»به قنل ایگیین ، جمام بپاوران   و

نیاولن  کر روزگار لارکس  یهکر لعابِل کو تنرزِ ان یش ،ه  ه کر ونک اسخ

را  اا  اسخ که  عاییخ انسانه گیاک  نخسخ آ  سنخ اسی یال لیا یزیتهقاار له

ونانَ  جا کر پیشگاب کاکگاهه بایاجا حساب پس ب ه : یعنه جتییف، اویاق، له

، رزکویا یزیته کشمنه لهبا چنین للطیق  لارکس عمیعاً  یباحتام کینه، ای 

ه هسخ، کر نظا گاایه ژرف اسخ  چیزی کها چن  که او کر جای ونک اویاق

ای هااین  آشتارگه نیاوها و جنانمن یواقع لتینه با این  او نظام اویاقه کر

-ه ف یهشنک یا ل منعنه قانننه که با  ااز آ  وضع له لاسخ و یبآ اینن 

ایع ری که کر  ااسنی آ  به بیا  کرآل ب اسخ  هیچ نیازی به جنجیه های جییل

ویاق به ا این پنیایه نیسخ، همچنا  که نیازی به جنجیه یتخن  یا آواز نیسخ؛

الا این نظام اویاقه همچنین ونک را کر گیاک  ساشخ لشیاک لا جعیق له

نزک آ  ا ااک  عب باای واطا ه  ه  یاب  کهعارض با آ  شتل از ععل ابزاری لهج

                                                      
1 . self-development 
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جا وجنک کارن : باای نمننه، باای ه  ه چن  کویخ سیاسه یا ارجعای بزرگ

  1«بخیهِ همگانه نیک

 آشتار کهکه، چنا   نخسخ آ کآورز همین لخیصا، نتاجه چن  سا بالها

 خشه وبنژکیینییه از ویال  ااین  ونکجعیّهای وجنکیِ سنبجحعق التا اسخ، 

سخ  از ا ننعه انسا ِ یهشناسانویژگه هسیهجا، از ویال جنیی ، به لعنای وسیع

ه را نتای  با اثا ننعنمایِ ننق انسانه لثابه ویژگهِ ساشخاین رو، جنیی  به

ب آ ،  وک کنیم و لیعاقب  همهِ جحیییه تا ًا به کنشه کر ساحخ اقیصاکی لح

ب تی یهیماعه را جحخ کوگاناج شناسانه، هسیهِباکاشخ روشطه یک سنء

رسخ ین ککسخ با قضا، اروبنا وارسه و کاوش کنیم  دزیابنا یهگسسیو ازهم

کن  و با انحصار آ  به له« جنیی »کاری با لفهنمِ هما  کاری اسخ که سالایه

زب و هاِی وجنکیِ انسا  را به حنا زا، ساحخیی ِ سنکآور و سالایهساحخ جن

کن   جیاش لارکس به ننعه کرا یاک  با و لحصنر لهساحیه واص لح وک 

کر این راب جنیی  را لفهنله جنیی  اسخ و  همین انحصاِر  اوکاهن ب و ابزاریِ

 ک  آورَبه شمار له 2بخشهکالنه و لعاکل ونکجحعق ااخ

ای هجنسیی یخِح وکلایف از انسا  هیچ ح وبا این جعکوم، ب یهه اسخ که 

لهم  هجنان  کر ساحخ سیاسه جأثیااجب یهِه جحیییه له یهنیسخ  این نتیوارک 

وناهانه، از آ  لیا ، های آزاکیبا جای نه   کرواقع، بسیاری از جنتش گارو لان 

لیِن با زجحیییه و از قَِتلِ ایسیاک   یههای زنا  و کارگاا ، کر این نعطجنتش

                                                      

، 1۹۱۹انیشاراز آگه،  بیگه،نم ۀ اکتا لعصم، جاجمارکس و آزادی  جای ایگیین ، 1 

   ۹2-۹1 ص
2. self-actualization  
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ا یت یگا بجنانن  سنبژکیینییه، لهسیاسه کرباب داویاقه یبسفخِ این انگار

از م ها زایه حاتل از اجحاکشا ، بیابن  و با جنا  وثیعهپینن های سیاسِه 

یِه های جنسیکرعنض، جعابلهم های لتارزاجه پیشگیای کنن  و ه رر خِ جنا 

ن ایواقع، گاوهه ب ل سازن   کر ااجنسییهِ باو  یبلتارزگاوهه را به کرو 

اجحاک پسال رنیسیه اسخ که با ل عای باآل ب از ننعه شتهاجحاک نه 

و لتارزب را  اکبَال لهعینهِ لتارزاجه را زیا سؤ  ض بنیاکگاایه، ها شتیه از بنیا

ه کان ، و نله« ا ااک»جا و اکنن ِ کارِ لیل  اکی باای جحعق جماییازِ اینجنها وام

-ا آرل»باآل ب از  آزاکیِشته ننعه لاحصلو به جأسه از پنیانه، به قنل هاروی، 

جنها ننعه  ل عااین لمتن اسخ وُاکب گا یه شنک که  1 اسخ «شهاگاایه ییتاایه

نکِ لارکس( به جا از همه، شخص وسنخ لارکسه )و لهم یها یاای ب وناهان

 جاین وجه، ازبه کقیق ، این انیعاکالا، اسخوناب های آزاکیسنخِ  تایِ ییتاال

که لنیزق ی ،  اکشنکییتاایه به  اک انیزاعه ناشه له جحیییهِ ونکِ سنخابینای 

ل و عالل اتیِه عننا  حالبهجاریخهِ نابااباساز، دیب عینه و اجیماعهاز شاا

نری و حعنقه را با و از این رو، جنها ننعه از آزاکی ت شنکآزاکی باشماکب له

 ، به لعنایهس، جحعق آزاکی  کر حایه که به اعیعاک لارککش ونک به ی ک له

طیت  که این شاایب التا ، نه  اض وجنک ، شاایب التانه را لهکه شاح کاکیم

 خ  سکرزلانه و کرلتانه اعینه، شاایب التانه با قضا،   اکِ انیزاعه، که کسخ

جعایف انسا ِ ننعه باای لارکس، کر لاز لیا  جنتیف و سنم؛ گفییم که 

ای باای لارکس قعیخ هم کرسخ از هما  نعطهن   وازج نیز کسخ و پا له

                                                      

 سایخ نع  اقیصاک، جاجمۀ حسین رحمیه، «آزاکی سنسیاییسم و»کینی  هاروی،   1

  سیاسه 
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واِر  این بنکِ شتحیا ینِشنک که کر  عییخ، و به جتع آ  انیعاکباانگیز، لهپاابیماجیک

که   اگا جالعه چیزی جز لناستاز عه اوییال و اویایه جاریخه رخ لهانسا ِ نن

کیگایِ دننعه، یا هما  لن انسا ِ یهشناساناگا ابینای هسیهنیسخ،  بیناانسانه

ا بونکلیحعق، با جنیی  اسخ، بای  کی  این لناستاِز جنیی ی، کر لعنای عامِ آ ، 

و لخ وش  لس وکرا جحعق این سنبژکیینییه ، جاریخه ععیانیخک الین  اجتا با

ای باعث ش ب اسخ که هسیِه جاریخهدچه شاایب اجیماعهاسخ؟  گاکانی ب

اِی پژوهشه و  ت یبپاوژننعهِ انسا  به ابزار لحضِ بعای لاکی جت یل گاکک؟ 

خ  اسهپاسش همینبخشه به نهاییاً لیات  پاسخگنیه و وضنحهم لارکس 

حائز وجهه سیاسه  «زلا »ه لفهنم بن ی اسخ کاز ِقتَلِ همین تنرز ،کرواقع

، وجنب و لیضاک یهونکسازِی آ  کر لیا  کو جتهشنک و نزاق با سا از آ ِ له

نک شهنگاله لحعق لهراسیین « آزاکی»گیاک  ای به ونک لهابعاک بسیار گسیاکب

عای حفظ ب ولایحیاجِ ضاوری  یهی باای جهیجنیی کارِ لنحصااً به  «زلا »که 

لا  شنک کهتیای، قیماو آزاکی زلانه شاوق له  به جعاویصاص نیاب انسانه 

غذای کا ه، آلنزش، و لاز جألین چیزهایه از قتیل قیماو ضاورز، یعنه 

  کرلانه و    را پشخ سا گذاشیه باشیم 

 

که الاوزب کر ایاا  با نظا به اینالا، ه ف از طاح این لتاحث چیسخ؟ 

پنیاجاین َاشتال  جاین ولهم، زنا  و    از کارگاا ، کانش نیا  اعیااضاز

-لهطیتانه هسین ، لمتن اسخ دد و اساسًا وناهانه و ع ایخاعیااضاز آزاکی

 سطهب ین واسازی این اعیااضاز و جهخک که همدد این پاسش ساباآورَ بایسخ

گننه لمتن و لیسا وناه  بنک  هها چلیتثا آ های بعضاً لنفاک و جنا  ا زایهِهم
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-انسا  لحنرِجنان  با این اجماق کر گام نخسخ له نشیار،بنا به اکعای این ن

 ل عا به هیچ رویسیاسه و اویاقه لارکس تنرز پذیاک  ایتیه این  هِشناس

 «قاارکاکِ»ننعه از  لنیج اسخ اجماعهتا اً ، لذکنر اجماقِب ا  لعنا نیسخ که 

اجماعه با این ب یهه اسخ ونکوناسیه و سنبژکیین لیا  لتارزا  راب آزاکی  

ا  لیبخش   عالیه وح زعنناساً نخناه  جنانسخ کر کرازل ز بهاسالخیصاز 

ه بخشی   بکرلعابل، لحنریخ ایفای نعش کن  های لیفاوزِ لعیاضین گاوب

 هایگاوبلطایتاز سازی جهخب ین واسطه هملارکس و  سیاسهِ  هِ شناسانسا 

 یناوزالعینهِ زیسخ اجیماعهِ  واقعیخِونکِ های لنثعه کر پایه واقعلعیاض، به

 به چه اعیتار؟ لا کارک  

لایه با عننا  گسیای از انتاشخ ساویژب و جها  یبلا الاوزب با شین

ل های ج وانتاشخ بحث یباب لخیصاز این شینایم  کر بننییتااییسم لناجه

 ،البا این حکنیم  نظا لهها تافآ جا از بازگنیه ا یه، که کر این ااوانه کرگ

یسیه های ننییتاایا زایه آ  اسخ که رویهجنجه کر این شینب از ارزشقابل یهنتی

ازی، سسازی، و لنقیهسازی، پنیهوصنتهی، کارثتازهای بهاجخاذ سیاسخبا 

ننعه  انسا ِ یهسنبژکیینیی جحعقِ  رابِ به شتیه لسیعیم و غیالسیعیم، با ساِ

به جالعه کویخ  لهِو لاز عمناز لیزا  ها ق ر   ان کاکبای اک  جالنانعه ج ی

اکب ها نهپیش با کوش انسا  از ن زن گه بیشجألی یهشنک و هزینله کاسیه

وییه و الین لایحیاج به کاهشِ روزا زو ِ النیخِ جأکاری ثتازشنک، ها ق ر بهله

ین جأللن ِ کرگیا و کغ غهها بیش از پیش گاکک، انسا لهلن ا زن گه ضاوری 

-باای جحعقهم جای شنن  و از این رو زلا  کمبعای ونک له یهلایحیاج اویی

ها انسا « ش  ِ»یابن   لس وکش  ِ له ونیشهای وجنکیِ بخشه به سایا التا 
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شا  از جنیی ازکسخ با قضا های جنیی گای که ها به لاشینساوین آ و ب ل

، چیزی باای ونرک  و نماک ان کلگا  آورن به چنگ نمهای هم لتفه عای یِ 

هایه اسخ که وناسیار وارهی   از بن های وضعیخ لشیاک کثاجه از انسا 

های  اکی کر چه با عننا   اک و آزاکیا  هسین   کرواقع، آ اسیثمار و انعیاکش

یتاایه با جأکی  ی یبشنک، به هما  ان ازانتاشخ ننییتاایه با آ  جأکی  له یبشین

غایخ ای ئنینژیک اسخ  های جاری و بهانیزاعه، الای گسسیه از واقعیخ کِ ا

لتاکیه و ) اتطیاح آزاکی به ساحخ اقیصاکیبه کاری ننییتاایه با انحصارِسالایه

  جهای حیاز انسانه، بهزیسیه از سایا حنزب و بیعی   زلا  و النیخِ لصاف(

یهه اسخ  ب کر لعنای ننعهِ آ  های انسانه سنبژکیینییهان رکار ربنک  کسخ

-ها و کاروانهاز لازهای کارگاب ایهای اقیصاکیچنین سیاسخ یباسخ گسیا

 های گنناگن  زیسخ انسانه جساییی ی بسیار  ااجا ر یه و به ساحخهای جن

 ن یای از اقشار اجیماعه جحخ ینای  ااه اسخ  بنابااین، وسعخ کرازکالنهیا ی

نع شا  لهای انسانه، از التا  جحعق بایعنگه«سازی اوکسخ»و « کارگاسازی»

 نک  شکارگاا  سنیه لح وک و لنحصا نمه یهان  و این الا جنها به طتعو نفه ش ب

های اقیصاکی جاری از سیاسخای لضاعف کر این لیا ، زنا  حیا به گننه

های ای لسیعیم کر ساحخگننه  زنا  وناب به ان لیضار ش بآسیب کی ب و 

ار کبکار عه باشن  و وناب کر کسنز زنا  وانه گنناگن ِ کاری لشغنل به  عاییخ

ازی سهای وصنتهاز رویه ه لیفاوز،های، به شینبوانگه یبش نکار پاکاوخ

   ان لیأثا گاکی بسازی و پنیه

 : بین ازیمنگاهه یخ کروصنص کار زنا  کر ایاا  نیمبه چن  واقع

ایاا  جعایتاً کمیاین ناخ لشارکخ اقیصاکی زنا  کر کل واورلیانه را »اویاً، 

کرت  و کر ایاا   22یصاکی زنا  کر واورلیانه کاراسخ  لیانگین لشارکخ اق
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 ،کهجا آ ع یب ( 1۹۳۱، )نک  آلار لاکز آلار ایاا  کرت  کر شهاهاسخ 12

اکب، کجمعیخ باسناکا  و زنا  جحصیل ش  ِنیم جا سه باابا  و جعایتاً کورغم عیه

نخنرکب باقه لان ب اسخ  الاوز کر لنرک زنا  جنا  کسخ 1۹۱۱این ناخ از سال 

واورلیانه جنها  یهسال، رقم لشارکخ اقیصاکی کر ایاا  کر لنطع ۱۲جا  2۲بین 

 1۲ها جنگ و لشتیاز اقیصاکی باز هم و ا غانسیا  با سال ،به عااق اسخ شتیه

لشهنک  کهچنا  1«کرت  ناخ لشارکخ اقیصاکی زنانش بیش از ایاا  اسخ 

ته یمزک از یع م کسیاسه به شغل و کس یهواسطاسخ ویل کثیای از زنا  به

 ان  بخشه کر ساحخ اجیماعه لحاومهای ونکجحعقاز لهمیاین سنیه

لار ک یا آش ب از سنی نا  شاغل، با اساس اطیاعاز ارائهکر وصنص زثانیاً، 

  ش گا، جع اک بیمهجألین اجیماعه سازلا اجیماعه  و لحاستاز اقیصاکی و

هزار نفا اسخ که جنها  ۱۲۲لییین  و ۳لین اجیماعه نزکیک به اجتاری سازلا  جأ

زنا  کارگا »کر اقیصاک غیارسمه نیز  2کهن  کرت  آنا  را زنا  جشتیل له 1۳

ن  که کویخ سهم کار الا را باای آنا  ایِ واص هسیهای بیمهنه جزو گاوب

ها هیچ  الا را کارن   آ ونیش یهنه ونک جنا  پاکاوخ حق بیمبپاکازک و 

ت  از کر 1۳که ش   ن ارن   طتق آلارهای رسمه، کر حایه شانسه باای بیمه

لار آکهن ، کر بخش غیارسمهِ اقیصاک این ل کارگاا  کشنر را زنا  جشتیل لهک

کهن  ارگاا  غیارسمه را زنا  جشتیل لهکرت  از ک 2۱یعنه کرت  اسخ،  2۱

 شنیم ح وکش ب را لتنا قاار کهیم لینجه لهلییین  نفایِ ارائه 1۲که اگا آلار 
                                                      

 ، سایخ نع «ناخ ان ک اشیغال زنا  و لسئیۀ ح اب اجتاری»  یییا پاپیه یزکی، 1 

 اقیصاک سیاسه  

   ۹1/2/۳۱به نعل از ایینا،   2 
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لییین  ز  کر اقیصاک غیارسمه لشغنل به کار و کرآل زایه هسین   باای این  2

 گاِ  شسمه هیچ ک ام جزو بیمهقیصاک غیارلییین  نفا که به کییل اشیغال کر ا 2

اجتاری سازلا  جألین اجیماعه نیسین ، جنها التانه که باای باونرکارش   از 

ه کاسخ  با جنجه به این الونیش یهوجنک کارک، اسیفاکب از بیمو لاز حماییه 

]طه هزار جنلا   ۱۲۲ الا کر سال ج ی  به رقمه نزکیک ونیش یهحق بیم

جاسخ که چن  کرت  از این زنا  التا  ال این، سؤرسی ب اسخها سه لاب[ 

 یبلحاولیخ گسیاک با جنجه به 1«پاکاوخ این لتیغ را به تنرز لاهانه کارن ؟

های آورِ هزینهزنا  از و لاز جألین اجیماعه و کرلعابل، ا زایش ساسام

ای هدد وناب زنا  کارگاِ بخش از زنا جنجهه قابلکرلانه، آشتار اسخ که جع اک 

ین لباای جأ های و لاجه و    ددکارِ شاغل کر بخشثتازجنیی ی و وناب زنا  به

یز نار نازیه کارن  و ب ین واسطه کاکهای بسیونک التا  هزینه سیالخ جسمانهِ

اار ق ننعه وشننخ سیسیماجیک بسیار لخابکر لعاض همنارب هایشا  ب  

 کارک  

ِه هایِ عمنلکاهشِ هزینهای هباآل ب از سیاسخ ننخ سیسیماجیکِوشالا این 

کار نیز لصاکیق بارز و حیا بعضاً آشتارجای هم ننییتاایه، کر لنرک زنا  وانه

نک که و ،ا کسیمزک به لاکبه وابسیگهِ اجتاریِ زنا ِ ، عیاوب باکهاول آ کارک  

 اکا ِاشیغال لبا ، کارکبخشهِ زنا  طیته و ونکجحعقاثااز سنیه با اسیعیال

 لیعاقتاًثتاز و ناپای ار و کاهش کرآل های کیهِ واننار، وانناکب کر لشاغل به

لشتیاز ب ین واسطه و  یاب کرآل ِ وروکِی واننار کاهش لهاز نیز سهم زنا  

                                                      

-بهزار نی، نسا«اسخ چیه تاًیجعا هاجیماع نیسهم زنا  از جأل» ینا،یبه نعل از ا  1 

   1۹۳۱ نریلع م، شها
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بیش از سنءجغذیه و     های زنا ،، بیماریلزلنهای بیماریهمچن   و لسائیه

ه های کرلانا زایش هزینه یهواسطعیاوب، زنا  بهبه  کن هپیش آنا  را جه ی  ل

را تاف ونک  یهاز زیسخ روزانناگزیان  زلا  بیشیای  ،و آلنزشهِ وانناکب

 آلنزش کنککا  کر لنزل و لااقتخ از بیمارا  و کهنسایا  کنن  و اعیااضازِ 

-بآهای ونش انیزیزلانشا  نیز با اجتا با  ها به این ح  از ربایشِجای آ به

 شنک ننه و   اکار به ستنز واکاشیه لهباب ز  نمرنگه کرو

 و جغییا به ج ری اً ،کرآل ی هایِها و ناالنهنابسالانه این کسخ ازعیاوب، به

 از نگاب»، شنکو لن ا لهلنیهه نیز لعیارهای لعتنییخ اجیماعه زنا  جحنل 

ی اان ، شایسیگه زنا  به گننهبش کاری ران ب ثتازلاکانه که به شاایب به

یاوی جنانن  از طایق  اوش نارزانه اسخ که له یهپاکاوی  زاین ب وابسیه به کارِ

شا  که لیته به کسیمزک زار  ااهم کنن ، نه کار نپاکاویهکار و ب نشا  کر با

عننا  شا  بهلعنا، کار زنا  کر وانه و  عاییخباثتاز لاکا  اسخ    به یک 

ه باای  های ج ی  از لیا  نا یه اسخ، بیته کیگا شاط کانسل یبجنیی کنن 

 1«شنک شماکب نمهآنا  پذیاش اجیماعه 

 یخ روانهِ وانناکب باکاهش الن کر کنار این شتل از وشننخ سیسیماجیک،

همنارب زنا  را کر لعاض از یک سن، سازیِ کرآل ی، های ناالناساس سیاسخ

ر( ا، بااکلاکا  وانناکب )پ ر، همس جنسبشیم وضاب احی وشننخ لسیعیم و

از سنی و کن ؛ ش ز جه ی  لهرا به آنا که  و النیخ جسمه و روحه قاار له

اوبال بار پبه لناستاز وانناکگه وشننخاقیصاک سیاسه ننظهنر »، نیز کیگا

                                                      

 ، جاجمۀ«سازی، انتاشخ سالایه، و وشننخ عییه زنا جهانه»  ریچه،   سیینیا 1 

  اریا اس ی، سایخ نع   
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روک به لاکا  وابسیه نتاشن  و پنل به وانه که ، چاا که از زنا  انیظار لهله

-ایههای لشا  کنجاهه کنن  یا کر باابا کمکبیاورن ، الا اگا کر وظایف وانگه

لاکانه که از کرآل  »، واقعکر 1«بینن  اسیار ق رز بیشیای باشن  آزار لهشا  ون

کنشن  کنن  یا لهشا  آوار لهن  ع زشا  را با سا زنا  وانناکبالحاوم ش ب

را با اسیثمار ب   و کار زنا  جتاا  شا  ر یهازکسخپنل و ق رز اجیماعه 

  2«کنن  

ش   اوضاق زیسیه و اجیماعِه جاو ایتیه این هم جمام لاجاا نیسخ  وویم

 شاایطهها را کر کنار شنک که این نابسالانهزنا  زلانه باایما  لعناکارجا له

های اسخلن رج کر سی «روینیسم اجیماعهِکا»که کر آ ، با اثا جاویج ننعه بتینیم 

 ان یا یهی او نزاق با سا بعا ارج و قاب ویژبهای رقابیه اقیصاکیِ ننییتاایه، کنش

ب ل م و لاسنپذیا یه  به یک هن ارِناینگه  یهسییزانو ایگنهای جهاجمه و ز 

 «ش   زن گه روزلابنظاله»به ننعه از ، کر لعیخِ هم هااین یههم ان ؛گاکی ب

   ان زکبکار زنا  کالن وه هاچه بیشیا  ضای اجیماعه و کسبو ناالن

را نیز ا زوک، ازجمیه، نستخ جنا  لصاکیق  ااوا  کیگای به این  هاسخ له

ای ههمسای یا شمار قابل جنجه کارگاا  جنسهِ لیأهل با سیاسخلیا  کنکک

 نق آ   هاینمننهاز باشماری اتیه ه ف       با این حال، ی نالتاکب واقیصاک

اسخ که نشا  کهیم لتارزب با وشننخ عییه زنا  که یته از اه اف ارزشمن  

ه ببایسخ و نمهجنان  که  نمهزنا  کر سااسا جها  را جشتیل له هایتشجن

که به قنل سیینیا   ریچه ریشه  دد ورزی عییه زنا این َاشتالِ ج ی  وشننخ

                                                      

   هما   1 

    هما  2 
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جه، جفاواین به جفاوز باش ؛به های ج ی  انتاشخ سالایه کارن  ددتلکر ش

قنیه غیاانضماله و به زکوکب،جاریخ یهبارزی وناه  بنک از لناجهونک لص اق 

 زنا    یه ییشیسیه با لسئی

 

 ه  و کر انیها چن  نتی

ناهه وبن ی لصاکیِق آزاکیاوینیخ روی،این ننشیار به هیچ  یهیلسئیتم؛ 

گای زنا  نیسخ  این کرسخ هما  اشیتاهه اسخ که کر لعاطعه از و لطایته

ها کر این بنک ِ آ اهمیخجاریخ لعاتِا لا رخ کاکب و لطایتاز زنا  با اکعای به

 ه و به ستنز سپاکب ش ب اسخ  لسئیۀجاریخه، به کسخ  االنش یبویژ یهباه

یِه  زااب ین واسطه جنا باای پینن کهه و از یک سن، جیاش  حاضا ننشیار

 اسایهِ ناشه از لتارزاز های اویا، و لمانعخ از جنا های اعیااضهِ سالجایا 

جیاشه ها چن  آغازین طتعاجِه لیا  لاکا  و زنا  اسخ  و از سنی کیگا، کرو 

سیاسِه  هِ شناسانسا ضهِ زنا  با اجتا با لعیار های اعیاانفسِ جنتشکرجأللباای 

های اعیااضهِ زنا  کر باای جنتش چن جانته هپیال های جألیه، چنینارکس  ل

لطایتاز زنا  را با چنین لعیاس  جنا  نستخِکه، لهوناه  کاشخ: نخسخ آ په 

لطایتاز یل قتاین  «جنپنینژیِ انیعاکیِ»از و لعیاری سن ی  و ب ین طایق به ننعه 

  ااین های کیفِوای وناه  کاشخ کر کمکسخ یا خ  این الا جأثیااز بهینه

ها و کهه به پژوهشگای آنا ، و جهخبخشه به زنا ، راهتارهای لطایتهآگاهه

ار چنین لعیپایتن ی به  که،  کوم آ لسائیشا انته کر وصنص لطایعاز چن ج

ی هاهای اقیصاکی و ق رزاسخآ  وناه  ش  که سیای لانع از انیعاکیدسیاسه

کجنیانه ی پیشتاک اه اف سنالپایاییسیهِ جها ، لطایتاز زنا  را به کسیاویزی باا
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این ر یار سنکجنیانه، یته  هایاز نمننهلثیاً، ونک ب ل سازن    یهطیتانو ق رز

به  اسخاشارجه اسخ که  1« منناسینناییسم» عننا های کرگا یه جحخ جایا 

نیسیه  الاوزب باوه یهای  مو جایا گاا ب راسخگاایا  احزاجعالل لیا  لیه

یج و جاوبه  رایج،  مینیسیهِ با سنءاسیفاکب از لحیناهایگاا راسخاحزاب از 

لهاجاسییزانه کر کشنرهای لهاجاپذیا، و حیا به جنجیه دجنجیه ر یارهای لاک

از لهمیاین لصاکیق زنن   کسخ لهعییه کشنرهای کیگا ونک نظاله  اق الاز

نظاله آلایتا به ا غانسیا  با شعار جنجیههِ جیاش  یهجنا  به حمیاین الا هم له

 نیاوهای طایتانه یهسییزانهای ز از چنگال سیاسخ ا غا  اای رهانی   زنا ِب

 اشارب کاک  

آزاکی زنا  کر و لخ جاویج  یهاز لسئی شتارآ یباسیفاکسنء، و کیگای

ااز جغیی های سطحه و عمعه، وکاریکسخ لاجتب باتنایع نیز و  ،تنعخ ل 

هن ارسازیِ هخشه و بب  لا الاوزب با ارجحیخاسخ زنا گذرا و کیاپای ب   

پاورش  ج  کر و لخِایم که بهای لناجه«زیسخدلصاف»های ایگنها و شینب

  و یاهایه که باای جنییکاد  ب  هسین اتطیاح ننییتاایه های بهب   و جنیی 

شنک و با اثا لعتنییخ و جنجهه تاف لهقابل یهزلا  و هزین شا بازآرایه

یهِ هاچه بیشیاِ بازارهای شا ، کر و لخ سنکا زااگان ایهلحتنبیِخ پاوپ

کیگای از این  شمارهای بهها و نمننهاین نمننه  «شنن واج له»کاری سالایه

های اعیااضهِ زنا  به لعیارهای پایتن یِ جنتشکسخ، حاکه از آ  هسین  که ع م

                                                      

م و همتسیگه  مینیس»ارزشمن  ذیل لااجعه کنی :  یهبه لعایجنانی  لهلنرک   کر این 1

 صاک سیاسه  له یس تاکقه پنیا، سایخ نع  اقی، «ناسینناییسم ننییتاایه
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جنان  سیاسهِ لیناسب با شاایب اقیصاکی و ساویاریِ الاوز، لهداویاقه

 ناپذیا سنق که   هایه بازگشخآنا  را به بیااهه یهبخشانهای رهایهجیاش

های انعیاک زنا  به انگاری سایا َاشتال و رویهل عای این لین ناکی بکوم؛ 

واح  یعنه اسیثمار نیسخ  کرلعابل، لعصنک آ  اسخ که  نفع یک رویه و شتل

ض، ار و سیسیماجیک، جتعیآشت جمیه وشننخِلن ،شتال انعیاکسایا ا   کهیمانش

سازیِ ج اریهای ب   زنانه از ویال و لح وکسازی التا بن ی چارچنبو 

های جه باونرکارن ، با این حال، جیاشجنب   و    همچنا  از اهمییه قابل

-لخجا و های انعیاک و از آ  لهما زایهِ این شینبجحیییه بای  بتنشن  جا هم

 یهالعج گن  به یت یگا را بیش از پیش کر بسیا جاریخهِگننه شتالِرسانهِ این اَ

-نعشه جنا  بههایه اسخ که لهجحییلل چنین از ویابارسه و جحییل نماین   لا 

اک  سازِ زنا  په بلناستاز ق رزِ  اوکسخ یهشناساننگاریِ انیعاکی و آسیب

شنک: لشیاک لی یه له شتال، کر یک ه فِواقع، وجه اشیااک جمام این اَکر

 جاینکه ننعههای انسانه های پیشاروی سنبژکیینییهلح وکسازِی التا 

 بخشه به ونک از ویال  عاییخ آزاکانه اسخ  شا  جحعقوصهشا

-ازلهب لا و پاسش ابی ایهبه بن  آغازینِ این ننشیار از لارکس  ،کر انیهاو 

 گاکیم  

یته بخشه ارزشه، ببه رهایه کارگاا ، نه یک اوینیخلارکس بخشه اوینیخ

  ِ لاهیخ سیاسهِ انسا چهسیاسه اسخ  چنا دشناویهای هسیهبخشهاوینیخ

و  اویال کر جنیی گایها شتیه از یم، جنیی  بینگار ننعه را آلیخیه با لفهنمِ

گایز  ،ایذ شنک؛لنیهه لهالای اسخ که به بیگانگه او  ،سا ان بخشهِونکجعین

جاین ه ف ها  ، اساسهنزنق رجه که به این بیگانگه کالن لهاز لناستاز 
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گسیاش روزا زو    عیاوب با آ ، /بای  باش اسخ ایطیتانهرهایه یبلتارز

ار ها و اقشننییتاایه که طیف وسیعه از گاوب یهسازانهای  اوکسخاسخسی

ل ارا  شنک که ساکب ل ساویه، لانع از آ  له «کارگا یهطتع»اجیماعه را به 

 ای لنحصا و لخیصها به کارگاا  بخش جنیی  کاروانهلتارزب باای آزاکی را جن

 کنیم  

  ِ های گنناگنحاک گاوبو پاسنگیاوه اسخ که اج ومواین لسیا راب پاپیچ

 کن   لتارزا  را طیب له

 

 


