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 یو برااز يکی از خوانندگان خود دريافت کرده » نقد«را » ايلگی قهرمان«فتگو با گ»: نقد«توضيح 
  کند.منتشر می هيبا جنبش زنان در ترک شتريب يیآشنا

  

های جهان است. اين، ويژگی : کشور ترکيه در زمانه کنونی، يکی از چهارراهتوضيح مصاحبه کنندگان
صورت موقت يا دائم در اين کشور سکنا های مهاجر و تبعيدی خاورميانه بهبرجسته آن است. انواع گروه

اورميانه، زنان فراری از گزينند. دانشجويان، آوارگان سوری، پناهندگان سياسی ايران، روسپيان خمی
جوی کار های جوامع اسالمی چون ايران، کويت و عربستان، کارگران ايرانی و افغانستانی پیمحدوديت

های مبارزاتی حزبی و سازمانی نيز همچنان در جامعه با دستمزد اندکی باالتر و دگرباشان جنسی. سنت
دارند. های سياسی در ترکيه را زنده نگاه میلفتترکيه وجود دارند. اين مسائل پويايی اعتراضات و مخا

رغم حضور های متنوعی از فعاليت علیها و قالبهای سياسی و همچنين فرمطيف متنوعی از گروه
اند. همچنين، پويايی اجتماعی موجب ورود آرا و دستگاه سرکوب و وضعيت جنگی، در حال فعاليت

يکی از  (قهرمان) اند. ايلگی کهرماندر کشمکش و ستيزهشود که بعضا با يکديگر عقايد متنوعی می
  زنان نسل جوان فمينيست کشور ترکيه است. 

های سوسياليست ترکيه بود. او تجارب ايلگی کهرمان به مدت سه سال عضو فعال جمعيت فمينيست
ر سال های سوسياليست دگذارد. جمعيت فمينيستسازمانی خود را در متن مصاحبه با ما در ميان می

 نامه و پالتفرم اين سازماندر کشور ترکيه تشکيل شد. اساس 2008
)http://www.sosyalistfeministkolektif.org/english/sosfemeng ،(»ها و را در مرکز بررسی »کار زنان

های سوسياليست بر اين نکته تاکيد های خود حول ستم اجتماعی بر زنان قرار داد. جمعيت فمينيستفعاليت
کند و های گوناگونی از زنانگی ايجاد میداری، هويتکرد که پدرساالری در تعامل با سرمايهمی

های سياسی تمرکز کنند و آنها را بشناسند. يکی از اهداف سياسی گونی اين هويتها بايد بر گونهفمينيست
تيبانی کنند که مردان را اين جمعيت در راستای کار دوگانه زنان اين بود که از قوانينی استفاده يا پش

وادارد درکار خانگی و بيرون با زنان مشارکت مساوی داشته باشند. خاستگاه اجتماعی اين هدف، به 
گشت. قوانين و شرايط کار در اين میدر کشور ترکيه بر 1980تحوالت مربوط به وضعيت کار در دهه 

ی با دستمزدهای نابرابر با مردان روانه پذير شد که زنان هر چه بيشترصورتی انعطافدوره زمانی به
داری، ای از ثروت سرمايهکه کار خانگی آنان به عنوان منبع نپرداختهبازار کار ترکيه شدند، درحالی

داری در ظاهر برخی از مطالبات که سرمايهنامه اين سازمان، ازآنجايیادامه يافت. براساس مرام
ها محدوديت فمينيست دهد و از اين طريق در پيشروی فعاليتمیفمينيستی را در دستور کار خويش قرار 

داری مستقل باشد. به اين کند، ضروری است که فعاليت فمينيستی کامال از سرمايهو مانعی جدی ايجاد می
های سوسياليست منابع مالی فعاليت خود را از حق عضويت افراد، فروش ترتيب، جمعيت فمينيست
برای پراکسيس «کرد. در جهت تاکيد بر استقالل فمينيستی، های فردی تامين مینشريات سازمان وکمک

  »فمينيستی ضروری است که خود را مستقل از مردان، دولت و سرمايه نگاه دارد.

  

1.  ً های فکری و عملی فمينيستی که مختصری از فعاليت خودتان را معرفی کنيد و تاريخچهلطفا
 ايد، بگوييد.کنون انجام دادهتا
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ی کنم. دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهمن ايلگی هستم، يک فمينيست. در ترکيه و شهر آنکارا زندگی می
افراد  ،ام نسبت به ايدئولوژی جنسيت اجتماعیمن در شهر کوچکی پرورش يافتم. خانواده ام.علوم سياسی

ام شروع به تفکر کردم. بودند. در مورد نابرابری ميان زنان و مردان از همان دوران کودکی مومنی
. زمانی که وارد دوران بلوغ شدم فشارهای داشتمیروا هايی بودم که پدرم نسبت به مادرم شاهد ناحقی

ابوی بکارت پدرم به سمت من هم تمايل يافت. وقتی که به دبيرستان رفتم شروع به زير سوال بردن ت
کردم. آن روزها به خودم فمينيست های نويسندگان زن فمينيست را مطالعه میکردم. آن موقع رمان

زمانی فمينيسم را به عنوان يک هويت درک کردم که وارد دانشگاه  ،گفتم. اما در معنای واقعی کلمهمی
. از شهر محل تولدم جدا شدم و ام شروع به مقاومت کردمفرسای خانوادهشدم. در برابر رفتارهای توان

ها بود. مدتی طول کشيد تا ترين دوران نيز همين سالبرای تحصيل در دانشگاه به آنکارا آمدم. اما سخت
ای که برقرار کرده بودم مواجه شوم. روايت و داستان ها و خشونت ناشی از روابط عاطفیبا نابرابری

ک در ارتباط است. دورانی که از آن صحبت کردم، شخصی من با تاريخ سياسی کشورم نيز از نزدي
ی حکومت حزب يعنی زمانی که وارد دانشگاه شدم، آغاز دوران احيای پاتريارکا (پدرساالری) به واسطه

هايی برای محدود کردن حق سقط جنين در ترکيه شکل گرفت. به عدالت و توسعه بود. در آن زمان تالش
گرفت. دقيقاً همان دوره ای از طرف زنان انجام میهای گستردهونعنوان اعتراض به اين وضعيت اکسي

پرداختم و متوجه  ،کنمای که در آن زندگی میی شخصی خودم و زمانهبود که به تفکر در مورد تاريخچه
شدم که اتفاقاتی که برای من افتاده تنها به من ربطی نداشته و آن بالها فقط بر سر من نيامده است. به 

  ديگر به فهم اين گفتار رسيدم که امر شخصی همانا امر سياسی است.عبارت 

که اين جمعيت منحل شود دو آشنا شدم. تا پيش از آن) 1( های سوسياليستجمعيت فمينيستدر آن زمان با 
 یترين دورهکرديم. آن زمان فعالمنتشر می) 2( سياست فمينيستیای به نام سال در کنار هم بوديم. نشريه

ی سازمانی کسب کردم چيزهای زيادی در مورد من بود. ظرف اين دو سالی که تجربه بيات زندگیتجر
هايم هم در ارتباط با اکتيويسم بود و هم در رابطه با چگونگی سازماندهی. به فمينيسم آموختم. آموخته

ترين منبع آموزش کرديم. اصلیو در موردشان بحث می خوانديم های تئوريک زيادی هم میعالوه، کتاب
شديم که تمام چيزهايی که تا مان بود. هر لحظه بيشتر متوجه میما اما به اشتراک گذاشتن تجربيات زنانه

که در بين ما کرد در واقع مسائلی ساختاری بودند. به خاطر آنآن روز به عنوان مسائل شخصی جلوه می
مند شويم. به نظر توانستيم از تجارب يکديگر بهرهغلی و درآمدی وجود نداشت، میمراتب سنی، شسلسله

ی فمينيسم است. زمانی که در کنار يکديگر ترين سويهمن، سازماندهی و زيست جمعی در کنار زنان مهم
ضور کنيد. چرا که به زعم من، ايدئولوژی فمينيستی صرفاً محدود به حباشيد خودتان را قدرتمند حس می

شويد تا زمانی که دوباره به شود. هر روز از زمانی که از خواب بيدار میدر خيابان و در تشکيالت نمی
ها در مبارزه هستيد. هر رويد مدام با روابط ناشی از جنسيت اجتماعی مواجهيد و با آنرختخواب می

کنيم. خواهرانگی ند احساس میقدر هم خودمان را قدرتمچقدر در قالب همبستگی زنانه زندگی کنيم، همان
 کند.     به طول عمر ما اضافه می
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ً برای آشنايی ما با فعاليت .2 رکيه، بگوييد که چه نوع های مختلف زنان در تهای گروهلطفا
     سياسی زنان در حال حاضر در ترکيه مشغول به فعاليت حول مسائل زنان هستند؟های گروه

گردد. از آن زمان تا به امروز زنان همواره در زمان امپراتوری عثمانی برمیتاريخ فمينيسم در ترکيه به 
های فمينيستی بود. حقوقی که امروز زنان از مندترين دوران سازمانقدرت 1990ی اند. دههمبارزه بوده

 ها چندين سازمانها به دست آمده است. در آن سالمن مبارزات زنان در آن سالآن برخوردارند به يُ 
ها های بسياری تأليف و ترجمه شدند. امروز اما فمينيستتشکيل شدند، نشريات زيادی انتشار يافتند، کتاب

برند. به عبارت ديگر، های مخالف در کشور در دوران افول خود به سر مینيز همانند ساير گروه
های گذشته را حفظ کنيم. کنيم دستاوردآيد که در حالت تدافعی هستيم. يعنی سعی میطور به نظر میاين

های مستقل زنان خود را دارند. جنبش زنان های کوچکی وجود دارند. احزاب چپ شاخهامروز سازمان
ی ما گردهم جمع شويم و در برابر توانيم اين روزها بکنيم اين است که همهُکرد وجود دارد. کاری که می

 حکومت بايستيم. سرکوبِ 

جنايت عليه زنان است. امروزه  فعاليت در مقابل ها در ترکيهکاری فمينيستهای ترين برنامهيکی از مهم
بريم که با يک بحران اجتماعی طرفيم و اين بحران در شکل خشونت عليه زنان در شرايطی به سر می

ی وجود دارند که يهاپذير کنند. دادرسیکنند اين خشونت را رويتها سعی میيابد. فمينيستتجسم می
شود. مثالً مجازات گيرند چرا که نظام حقوقی نيز به نفع مردان وارد عمل میها دنبال آن را میفمينيست

ی در مورد جنايت عليه زنان هنجارهای جنسيتی مثل مسئلهحتی گيرد و کمی برای مردان در نظر می
ورد زنی که آورد. برای مثال، در مدهنده در مجازات به حساب میناموس را به عنوان عنصری تخفيف

تواند مجازات حبس ابد نظام حقوقی می ،شوهرش را به قتل رسانده است ،برای دفاع مشروع از خود
  دهند.هايی وجود دارند که نتايج مثبتی هم میعمال کند. بعضاً دادرسیاِ 

کند. برای مثال، يک روز ی کاری ما را نيز مشخص میعالوه بر اين، دستور کار سياسی کشور برنامه
مواجه » سقط جنين جنايت است، بايد غيرقانونی اعالم شود«شويم و با گفتاری مثل از خواب بيدار می

فرد متجاوز با زنی که مورد تجاوز واقع شده بايد ازدواج کند، نبايد «شويم. يا مثالً اين گفتار که می
ايم که به هی ذهنيتی سياسی قرار گرفتمان طوری است که در محاصرهوضعيت». مجازات شود
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کنيم که در برابر اين قبيل کند. ما تالش مینشينی میبخشد و زن را محکوم به خانهمادرانگی تقدس می
نويسيم و شده فعاليت کنيم. مثالً در اين باره مقاله يا يادداشت میحمالت خودانگيخته، به شکلی سازماندهی

  نيم.     کهای اجتماعی به صورتی فعاالنه استفاده میاز شبکه

امروز چگونه است؟  فمينيستی چپ در ترکيه طور کلی و جنبشجايگاه جنبش فمينيستی به .3
 (منظور قدرت و توان اجتماعی و هژمونيک فمينيسم است)

تر، فمينيسم در ترکيه تا حد زيادی يک ايدئولوژی چپ است. به غير از آن، هر چند در مقياسی کوچک
که فمينيسم به جريان گذارند. اينها نام خود را فمينيست نمید دارد اما آنکار نيز وجوجنبش زنان محافظه

گيرد موجب شده که فمينيسم تبديل به يک ايدئولوژی مارژينال چپ نزديک است و درون آن قرار می
توانيم از يک فمينيسم پاپ يا عاميانه (غيرتشکيالتی) هم سخن بگوييم. در اين نوع شود. در عين حال، می

مينيسم، زنان هر چقدر هم که خود را به عنوان فمينيست معرفی نکنند اما باز هم نسبت به نابرابری بين ف
ها به تجاوز و قتل يک دختر زن و مرد و خشونت عليه زنان عصبانی هستند. اين موضوع را از واکنش

غير دانشجو متوجه شديم به طوری که در بسياری از شهرها به صورت خودانگيخته يعنی 
 ها ريختند و عليه اين جنايت اعتراض کردند.شده زنان به خيابانسازماندهی

تنها سازمان های سوسياليست جمعيت فمينيستدر گذشته، سازمانی که من هم عضوی از آن بودم، يعنی 
های خود نفوذ بسزايی داشت. از زنان فمينيست بود. پيشتر اين سازمان از طريق کارزارها و اکسيون

   کرد. اما اکنون وضعيت چنين نيست.  لحاظ نظری هم مدام از منابع جديد تغذيه می

صورت ها بهفعاليت کنند؟ آيا عمدهفعاليت سياسی میهای چپ ترکيه چگونه فمينيست .4
های مختلفی وجود دارند که هايی خاص است يا اينکه سازمانودانگيخته در برههخ

 کنند؟ها فعاليت میهای چپ به صورت دائمی در آنفمينيست

ورزی دارند. ما با اين هدف کارزارهای مختلفی های چپ در رابطه با کار زنان امکان سياستفمينيست
(موضوع اين » مردان به ما بدهکارند«ز کارزارهای ما اين بود: انداختيم. برای مثال نام يکی ابه راه می

کارزار بحث کار خانگی بدون مزد بود). به عالوه، حول اين مسائل مباحث نظری هم جريان داشت. 
نظر از آن، المللی فمينيستی نيز ترتيب داد. صرفيک گردهمايی بين های سوسياليستجمعيت فمينيست

های زنان کار گيريم. در اين اکسيون که سازماننی زنان را نيز جشن میمارس روز جها 8هر ساله 
 تأکيد بر حضور خيابانی زنانکنند. برای پيمايی میاش را بر عهده دارند فقط زنان راهسازماندهی

ها و دهيم. ماه مارس از نظر فعاليت خيلی فشرده است. پنلاکسيونی هم در شب هشت مارس انجام می
نوامبر که روز مبارزه با خشونت  25شوند. به جز اين، در روز با موضوع زنان برگزار میهايی نشست

ها را خودشان برگزار های ترکيه، اکسيوندهيم. فمينيستهايی ترتيب میعليه زنان است نيز اکسيون
را نيز جشن  هر ساله روز يکم میکنند. ها مردان شرکت کنند و تمايلی ندارند که در اين قبيل فعاليتمی
های سوسياليست از اهميت بسزايی برخوردار است و توجهات ويژه برای فمينيستگيريم. اين روز بهمی

خيال بی«ام در مورد کار زنان اين است: کنند. يکی از شعارهای مورد عالقهرا به کار زنان جلب می
 ». کارهای خانه شو تا جهان از حرکت بايستد

ً بيشتر ما را با نوع سازماندهیشدههای سازماندهیها در ظرفاگر فعاليت .5 ها، ای هستند، لطفا
 های متنوع پيش بردن اين مطالبات آشنا کنيد.ها و شکلمطالبات و مسائل آن
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های زنان يعنی تشکيالت خاص زنان که خود توانيم از سه نوع سازمان صحبت کنيم. نخست، سازمانمی
وجود دارد. اين  های آنکاراجمعيت فمينيستال، در آنکارا تشکيالتی به نام نامند. برای مثرا فمينيست می

تريبونی است که در آن زنان گرد هم  ،تشکيالت حتی اگر به معنای واقعی کلمه يک سازمان هم نباشد
پردازند. دوم، در کنار های خيابانی میکنند و به سازماندهی اکسيونورزی میشوند، سياستجمع می
های چپ هم وجود دارند. احزاب سوسياليست در گذشته از های مستقل زنان تشکيالت زنان گروهسازمان

گرفتند. اما امروزه با توجه به تحوالتی که صورت گرفته امکانی وجود ندارد که فمينيسم فاصله می
م قدرت تفاوت باشند. فمينيسم، حتی اگر به لحاظ سازمانی هاحزاب سوسياليست نسبت به فمينيسم بی

چندانی نداشته باشد اما از منظر فکری و نظری دارای تأثيرات قدرتمندی است. به همين دليل، ديگر 
تفاوتی پيشه کنند. در ترکيه، تشکيل ممکن نيست که احزاب سوسياليست بتوانند نسبت به سياست زنان بی

تجربياتی که در اين  ای به غايت مهم بود.ها مسئلههای مستقل زنان از منظر فمينيستسازمان
های مستقل به دست آمد به عنوان يک فرهنگ فمينيستی وضعيتی پايدار پيدا کرد. همين باعث شد سازمان

های چپی هم قدرتمند شوند. بدين ترتيب، های زنان مختلط (هم زنان و هم مردان) در گروهکه سازمان
ن با اين گرايشات نيز به مبارزه برخاستند. های چپ نيز افشا شد و زناساختار پدرساالرانه در سازمان

اين يک تالش بسيار مهم بود. چرا که نظام پدرساالری تنها يک نظام از باال به پايين و چيزی که در 
خارج از ما وجود داشته باشد نيست. بلکه کليتی است که ما هر چند به صورت نادانسته بعضاً روابط 

گر قصد داريم که يک زندگی بديل بسازيم، پيش از هر چيز بايد با کنيم. ااقتداری آن را بازتوليد می
های های زندگی خودمان مواجه شويم. اين موضوع در سازمانها و استثمارهای اطراف عرصهنابرابری

که در هنگام جلسات کسانی بايد چای دم بکنند گرفته تا مسائل مربوط به نمايندگی، موجب يک چپ از اين
 ای شد.ريشه انتقاد و تحول

ً فعالند. اين سازمانLGBTهای جنبش دگرباشان جنسی (سوم، در ترکيه سازمان ها که از ) نيز تقريبا
ی نزديکی با جنبش فمينيستی داشتند، همواره در کنار جنبش زنان و فمينيسم باقی ابتدای امر رابطه

المللی برگزار هر سال يک گردهمايی فمينيستی بين )3( سازمان دگرباشان کائوسماندند. برای مثال، 
  کند.    می

های سوسياليست در ترکيه قدرت اجتماعی بااليی دارد. دانيم که جنبش فمينيستما تا حدودی می .6
 لطفاً بگوييد جنبش فمينيستی چگونه توانسته است در ترکيه اجتماعی بشود؟

ای سوسياليستی بود شروع به انتقاد از موقعيت زنان در هشان سازمانزنانی که خاستگاه 1980ی در دهه
گذاشتند که با رفقای مرد خود در يک راه قدم میرغم اينها اظهار کردند که بهتشکيالت چپ کردند. آن

های کوچک زنان کردند و شد. نخست، شروع به تأسيس گروهها به شکلی نابرابر برخورد میاما با آن
ابطه را به اشتراک گذاشتند. بخش زيادی از اين زنان وارد آکادمی شدند. تجربيات خود در اين ر

بنابراين، اين امکان را يافتند که با آثار فمينيستی اروپا آشنا شوند و آن متون را به زبان ترکی ترجمه 
ی ترين سويهکنند. همين امر باعث شد آثار اصلی فمينيستی خوانده و فراگير شوند. به نظر من، مهم

 جنبش فمينيستی در ترکيه اين است که از دل چپ و محيط آکادمی برخاسته است. 

شوند. مثالً کتاب جديد جوديت امروزه نيز آثار فمينيستی با سرعت بسيار زيادی به ترکی برگردانده می
د شود تا فضای تئوريک تا حتوانيم ظرف چند ماه به زبان ترکی بخوانيم. اين امر سبب میباتلر را می

ها يا تشکيالت مستقل زنان است. چرا ی مهم ديگر به نظر من سازمانزيادی زنده باقی بماند. يک وجهه
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جايی که ها، زنان در شوند. در اين سازمانزنان می گيری اعتماد به نفِس موجب شکلها که اين سازمان
ورزی ردن، نوشتن و سياستی سازماندهی، صحبت کای دربارهتجارب ارزندهاقتدار مردان وجود ندارد، 

  گيرند.فرا می

احيا کردن خويش است. جنبش  لقوگیهای جنبش فمينيستی در ترکيه، به زعم من بايکی ديگر از ويژگی
فمينيستی تنها به انتقاد از چپ، دولت، خانواده و حقوق بسنده نکرد. همواره به خود نيز نگاهی انتقادی 

ی درون خود نيز مواجه شد. گرايانهتی با گرايشات کماليستی و ملیداشته است. برای مثال، جنبش فمينيس
ی ی خود با جنبش ُکردی و جنبش دگرباشان جنسی خودانتقاداين جنبش سعی داشته تا نسبت به رابطه

ها اشتباهاتش گام بردارد. به عنوان مثال، در دوران جنگ داخلی، فمينيست داشته باشد و در جهت جبران
آرايی کردند و دست در دست جنبش زنان ُکرد به مبارزه پرداختند. ا در کنار ُکردها صفوچربدون چون

فوبيا) نيز صدق هراسی (ترنسگراستيزی (هوموفوبيا) و تراجنسجنساين وضعيت در مورد مبارزه با هم
  کند.  می

در  های سوسياليستترين موانع اجتماعی و سياسی که بر سر راه پيشروی فمينيستاساسی .7
 ترکيه وجود دارد چيست؟

که از لحاظ نظری خودتان را احيا نکنيد. ترين مانع، دچار رکود شدن است؛ اينبه نظر من اساسی
های سوسياليست در ترکيه نيز در دوران افول خود طور که در سطح جهان چنين است، فمينيستهمان

يا فراهنجار، نسبت به انتقادات وارده از جانب آن هنوز  )4(ی کوئيرهستند. همراه با مطرح شدن نظريه
رسد که استيالی بيشتری دارد. نبايد از صحبت، تفکر و ی کوئير به نظر میسکوت حاکم است. نظريه

ترين نقاط اتکايمان هراسی داشته باشيم. در ترکيه تا حدی اين قبيل گرايش به حفظ انتقاد دوباره از اساسی
های سوسياليستی هايی هم وجود دارند که استداللجود دارد. اما در برابر، تالشوضع موجود نيز و
 دهند.های جديد مطابقت میفمينيستی را با نظريه

فمينيست سوسياليست بودن به اين معنا نيست که بايد همواره از طبقه و مارکس سخن بگوييم. ضرورت 
ی جديدی برای گفتن داشته باشيم. بارزترين هادارد که روش مارکسيستی را به کار ببريم تا حرف

ی اين را در موضوع مربوط به محدود کردن حق سقط جنين ديديم. موضوعی که در ابتدا حول آن نمونه
شد، در نهايت تبديل به تالش برای دفاع از حق زندگی زنان شد. های جنسی صحبت میی آزادیبر پايه

جنين، بيش از هر چيز به ضرر زنان فرودست خواهد بود. در  دانستيم که غيرقانونی شدن سقطزيرا می
های مختلف اند و از روشطول تاريخ، زنان همواره نيروی زايندگی خود را در کنترل خويش داشته

ی پزشکی مدرن به معنای سوق دادن زنان شدن مداخلهاند. غيرقانونیسنتی برای سقط جنين استفاده کرده
ها شود. عالوه بر اين، تواند موجب مرگ آناشتی سنتی خواهد بود و حتی میهای غيربهدبه سمت روش

خواستند که شرايط مادی زندگِی فرزندی که آن را به دنيا خواهند آورد شرايط بدی باشد. به زنان نمی
نظر کردن از زايش فرزندان بود. بدين ترتيب موفق شديم تا دستی يکی از داليل صرفبيان ديگر، تهی

را عليه خود آن » کند، قاتل استکسی که به سقط جنين کمک می«که مان حکومت مبنی بر اينگفت
ويژه زنان برگردانيم. سقط جنين را به عنوان يک حق به زندگی معرفی کرديم که زنان تمام طبقات، به

  گيرد.دست را دربر میتهی

صورت مشترک بگويم. وضعيتی که های سوسياليست و ديگران چند کلمه به مايلم خطاب به فمينيست
شود. در های اجتماعی میامروزه ترکيه در آن قرار دارد نيز موجب يک مانع اساسی بر سر راه جنبش
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دهند. در اين شرايط به بريم که هم بدن و هم کار زنان را هدف تعرض قرار میروزگاری به سر می
های جنسی و رو به مثال، محروميت از آزادی شود. برایرنگ میها کمنظر من تفاوت ميان ايدئولوژی

ها را از يکديگر منفک توان آنای رسيده که ديگر نمیوخامت رفتن اوضاع طبقاتی زنان اکنون به نقطه
  کرد.     

های اجتماعی مختلف در دهه هشتاد هجری شمسی، از جمله سرکوب در ايران بعد از سرکوب جنبش -8
جنسان خود الری حاکم يک بار ديگر موفق شد به زنان القا کند که به همجنبش زنان، ايدئولوژی پدرسا

های نفرت و خشونت بورزند، به يکديگر اعتماد نکنند. خشونت و نفرتی که به صورت تاريخی رژيم
های خصوصی هستند. به کنند و مردان نماينده اين خشونت در عرصهسياسی نسبت به زنان اعمال می

های يک بار ديگر و اين بار به صورتی شديدتر در تمام عرصه »زن عليه زن«عبارتی ايدئولوژی 
حيات اجتماعی نفوذ فراوانی يافته است. از روابط خصوصی دوستی و عاطفی گرفته تا روابط سياسی. 

 شمادر همين است. به نظر  فمينيسمی جنبش راديکال به نظر ما يکی از علل بازدارنده احيای دوباره
، زنان در حالی که دهای سوسياليست فمينيستی ترکيه داشتيعملی همبستگی زنانه در سازمانکه تجربه 
پندارند، چگونه بايد از اين کنند و تجاربشان را تکين میهای خصوصی احساس تنهايی میدر عرصه

نقش  اشمشکل بدهند؟ و به نظر  را انالک بيرون بيايند و همبستگی از نوع فمينيستی راديکال با ديگر
 ستيزانه نظام حاکم در صفوف جنبش چپ به طور کلی چيست؟مردان در بازتوليد ايدئولوژی زن

اين حرف خيلی ». ترين دشمنان يکديگرندزنان بزرگ«گويد در فرهنگ ما يک حرفی هست که می
مواقع کند. در شود. پدرساالری نظامی است که دشمنی زنان عليه يکديگر را مدام تقويت میتکرار می

گذرانيم. در ترکيه، يابد. در واقع فرآيندهای مشابهی را از سر میبحران اين اتفاق نمود بيشتری می
مستقيماً يک روند تهديدآميز جريان  ،ويژه بعد از جنبش پارک گزی عليه کليت نيروهای چپ مخالفبه

يافته است. برای ُکردها نيز هميشه پای يک ستم در ميان بوده. تحت اين روند، تعداد زيادی از زنان، 
يابی فاصله گرفتند. عالوه بر اين، دقيقاً مخصوصاً در غرب ترکيه، هم از سياست و هم از سازمان

ری زنان از سياست و سازمان فقط ناشی از سرکوب دولت گيگوييد، داليل فاصلهطور که شما میهمان
ی مشاجرات داخلی منحل شدند. بخشی از زنان با های زنان نيز در نتيجهنبود. تعداد زيادی از سازمان

شدند. از های فمينيستی از رفتار ساير زنان ناراحت میفمينيسم قهر کردند. چرا که درون سازمان
مراتبی انتقاد کردند. در مورد اين انتقادات نيز محق وان ساختاری سلسلههای فمينيستی به عنسازمان

ی آن است. عدم وجود گرانهبستی که در آن گرفتاريم دولت و رويکرد سرکوببودند. البته دليل اصلی بن
ها در شرايطی که ها کارکرد خود را از دست بدهند. انسانی عمومِی آزاد باعث شد سازمانيک عرصه

توانند دست به سازماندهی حتی يک اعتراض بزنند و ناتوان از انجام کارهای جمعی هستند غرق در نمی
مان را فقط با يک فشار خارجی توضيح دهيم. در توانيم اين وضعيتشوند. اما نمیمباحث درونی می

له نگرفتن زنان های بحرانی، فاصبيشتر تأمل کنيم. در چنين دوره بايد مورد مبانی سازماندهی فمينيستی
از سياست متکی بر قدرت ساختار است. اگر يک زن در برابر جمعيتی از زنان که در گذشته در 

افتد. برای گيری از سياست به راحتی اتفاق نمیکنارشان بوده حس مسئوليت و عايديت داشته باشد، فاصله
در واقع زنان بايد احساس  را اجرا کرد. )5( بايد اصولی مثل چرخش وظايف ،حس عايديت بسط دادنِ 

يابد، همواره زنان ای انتشار میهای زنانند. برای مثال، اگر نشريهکنند که عضوی برابر در سازمان
يکسانی نبايد قبول مسئوليت کنند، هميشه نبايد زنان معدود و يکسانی مقاله بنويسند. بايد به ساير زنان نيز 
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يد در جلسات برای کل زنان حق ابراز عقيده به صورت جسارت بخشيد. با ،برای قبول وظايف فعال
  کنند را بايد به سخن گفتن تشويق کرد. برابر وجود داشته باشد و زنانی که صحبت نمی

ی متفاوتی از به عالوه، هر چقدر هم بر مبنای زنانگی نقاط اشتراک بيابيم اما هر زن صاحب تجربه
نکته هم توجه کنند. برای مثال، زنی که بچه دارد ممکن است  های زنان بايد به اينزنانگی است. سازمان

ی وی را داری از بچهزمان کمتری برای فعاليت داشته باشد، در اين شرايط سازمان بايد مسئوليت نگه
اشتراکی کند تا وضعيت نابرابر يک زن به عنوان مادر بهبود يابد. يا مثالً با يک زن دانشجو که وضعيت 

دارد بايد بتوان نوعی همبستگی ايجاد کرد. اين چيزها در حالی که حس همبستگی و مادی مناسبی ن
  سازد. کند، اعتماد زنان به يکديگر را نيز برقرار میرفاقت را تغذيه می

اند. اما اين بدين معنا گر حکومت ايستادههای چپ در ترکيه در اغلب موارد عليه گفتمان سرکوبسازمان
ها اثری از نابرابری بين زن و مرد وجود ندارد. هنوز هم مواردی از ن سازماننيست که در داخل اي

ها را تغيير دهند مجبورند با رفقای که بتوانند اين رويهآزار و اذيت جنسی وجود دارد. زنان برای اين
هی توانند وضع مشابخود مبارزه کنند. دولت و چپ که در تئوری از هم متفاوتند در پراتيک سياسی می

ها نيز در برابر اين اين وضعيت ها بر برابری ميان زن و مرد تأکيد کنند آنداشته باشند. مادامی که چپ
  مسئولند.

هشتاد داشتيم، به اين صورت بود که زنان  عد از فروپاشی جنبش زنان در دههای که ما بتجربه -9
های مختلف و  مشیگر جدا شده و خطمتعلق به اين جنبش که از طبقات مختلف اجتماعی بودند، از يکدي

بعضاً متضاد سياسی اتخاذ کردند. اين در حالی بود که قبل از فروپاشی، همبستگی زنانه در بين اين 
شد. برخی از اين زنان که پايگاه طبقاتی بورژوايی و خرده بورژوايی ها و افراد ارزشمند تلقی میگروه

طلب نظام حاکم پشتيبانی دند، به لحاظ سياسی از جناح اصالحنشين بوداشتند و اغلب مرکزنشين/پايتخت
ها را کردند و در نظم موجود ادغام شدند. پس از اين دوران نيز نئوليبراليسم با تمام قوا تمام عرصه

تر جامعه نيز از اين حمله در امان نماندند فتح کرد. آنچنان که زنان فمينيست متعلق به طبقات فرودست
. اولين طلبی از نوعی جديد گرايش يافتند. اثری از همبستگی زنانه باقی نمانديی و رقابتو به فردگرا

نظری و عملی  های سوسياليست چگونه در عرصهستاين است که فميني پرسشم در اين مورد، از شما
ريف بايد با زنانی که متعلق به طبقات مسلط هستند و خود را در درون جنبش فمينيستی به طور کلی تع

منافع  ممکن است اند کههای حساس نشان دادهکنند، تعيين نسبت کنند؟ آن زنانی که در برههمی
  کنند.ود را قربانی منافع طبقاتی خود جنسيتی خ

مخالفت با هر نوع «رسد اين است: ترين تعريفی که به ذهنم میآيد سادهوقتی نام فمينيسم می
کنيم همواره بايد از مناسبات مبنای ايدئولوژی فمينيستی حرکت می، بنابراين، وقتی بر »مراتبسلسله

آورد. دفاع از اين مبتنی بر اقتدار فاصله گرفت. هر نوع دولتی که سر کار باشد، نابرابری به وجود می
باشد. » بعضی از زنان«کنم. فمينيسم مطمئناً چيزی نيست که مدافع حقوق حکم را به فمينيسم مرتبط نمی

توانيم از يک جنبش زنان سخن بگوييم که استثمار طبقاتی، جنسيتی و يا قومی را به نظر من نمی مثالً 
  گيرد، اين وضعيت با ماهيت فمينيسم در تضاد است.ناديده می

ترين سهم از کيک شود. همواره کمبندی میدر آنجا يک کيک قدرت وجود دارد که مدام از نو تقسيم
ها و بعضی از زنان داخل سيستم ادغام شده باشند. حتی . ممکن است رفرميستديدگان استمتعلق به ستم

ممکن است صاحب سهم بيشتری از قدرت شده باشند. اما مادامی که نظام پدرساالری وجود دارد در 
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های نوليبرالی پيش از همه ی سياستمعرض فشارهای متفاوتی قرار خواهند گرفت. برای مثال، در نتيجه
زند که به زنان داده است. زنان مجدداً نياز به شوند. يا اينکه دولت زير قولی میکار بيکار میزنان از 

  کنند. به نسبت گذشته با قدرت بيشتری دور يکديگر جمع خواهند شد.فمينيسم پيدا می

تمانی های جديد است. بايد از گفرفگفتن ح اشدر اينجا به نظرم يک ديدگاه سوسياليستی فمينيستی وظيفه
های جای دعوای فمينيستسازی نکند. بهها دشمناستفاده کرد که مستقيماً زنان را هدف قرار ندهد و از آن

های ليبرال، بايد تأثير شرايط موجود بر زنان را مطرح کرد. مثالً در زندگی يک سوسياليست و فمينيست
داری از بچه؟ صنعت بدهکار بودن؟ نگهزن نوليبراليسم واقعاً به چه معناست؟ افزايش خشونت؟ بيکاری؟ 

  های انضمامی پيش رفت.زيبايی؟ بايد بر مبنای نمونه

و ادغام گروه وسيعی از زنان فمينيست در  88های پس از سرکوب جنبش سبز در سال در سال -10
طلب يا اعتداليون در ايران، محافل چپی رشد اين جنبش درون حکومتی و نماينده جناحی آن، اصالح

دانند. از نظر آنها اولويت مسئله اقتصاد بيش از تمام می »ارتدکس«يافتند که خود را مارکسيست 
در  »انقالب خيابان دختران«ی مسائل ديگر است. به فرض مثال، اين افراد در برابر ظهور پديده

ی آنها چيز هابهترين حالت سکوت کردند و در بدترين حالت شروع به تخريب اين حرکت کردند. استدالل
وچرای تبعيض جنسيتی از تبعيض طبقاتی بود. آنها چونی سنت اشتباه تابعيت بیجديدی نبود. ادامه

 ور دارند که ستم جنسيتی با برچيده شدنی جنسيت نيستند و باقائل به وجود هيچ تضادی در خود مقوله
گيرند، انقالب می خيابان دخترانيکی از ايرادات ديگری که آنها به حرکت  ود.شاستثمار طبقاتی حل می

زنان در تمام جهان، اعتراضات  است. در حالی که در سنت مبارزه فرم به ظاهر منفرد حرکت آنان
به طرفداری از شکل کالسيک  »ارتدکس«های نمادين و نمايشی سنتی ديرينه است. اما مارکسيست

زنان فمينيست سوسياليست در ايران ناچارند  کنند.ی زنان را رد میهای مبارزهاعتراض و جنبش، سنت
ها و در درون صفوف چپ، با اين تفکر نيز رو در رو بشوند. پيام تو نسبت به چنين واکنش

  رويکردهايی در درون جريان چپ چيست؟

ثمر شوند اما اين تندوتيز شدن هم بیها تندوتيز میعمومی، ايدئولوژی در شرايط عقيم بودن عرصه
شوند. اين قبيل کار میها به لحاظ فکری محافظهورزی انجام نشود، انسانمادامی که سياستاست. يعنی 

اند. پدرساالری همانند به بعد وجود داشته 19دهند. اين مباحث از قرن مباحث چيز جديدی به ما ياد نمی
ن موضوع را داری ساختاری انضمامی است، از اين به بعد صرف انرژی برای بحث در مورد ايسرمايه

گوييم فمينيسم سوسياليستی به نظرم در اينجا بحث فقط بر سر استيال داشتن چپ دانم. وقتی میمعنی میبی
و مطرح بودن سياست طبقاتی در يک جنبش زنان نيست. فمينيسم سوسياليستی پيش از هر چيز با يک 

محلی های همياليسم و فمينيسم بچهاستدالل فمينيستی قوی از کار خانگِی بدون دستمزد انتقاد کرد. سوس
های مبارزاتی و اَشکال سازماندهی متفاوتی وجود دارند. يک فمينيسم که ها، سنتاما پراتيک ،هستند

تواند از هژمونی چپ خالص شود. عالوه بر اين، اين قبيل چشم خود را بر تمام اين موارد ببندد نمی
  شود.است میگيری زنان از سيمباحث به نظرم باعث فاصله

کرد. در برای مثال، در قرن نوزدهم، جنبش حق رأی زنان از حق شرکت زنان در انتخابات دفاع می
توانيم به آسانی بگوييم آوردند. نمی یرو های اعتصاب غذاطول تاريخ زنان برای اولين بار به اکسيون

به قدرت  ی است که انتظارِ اژیاين گذشته ليبرالی است و از آن بگذريم. به اضافه، فمينيسم ايدئولو
طور ای شود، راديکال است اما از پايگاه خود نيز کنده نشده است. بهتواند تودهرسيدن ندارد. بنابراين نمی
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ی اند. برای مثال دهههای راديکال و منفرد اخيراً مطرح شدهطور که شما هم گفتيد، اکسيونکلی، همان
ت حرکت طالق رفتند. حول اين ماجرا مباحث زيادی در گرفت. در ترکيه گروهی از زنان پش 1990

زيرا زنانی که اين کار را کردند، قصد داشتند به محبوس شدن در خانواده اعتراض کنند. اما اين حرکت 
ها نفر درخواست طالق چيزی بود که زنان معدودی به آن پيوستند. البته که پس از آن حرکت ميليون

باشيم. اين حرکت به زنان جسارت » همسر«شان دادند که مخالف اين هستيم که فقط ندادند. اما اين را ن
های فمينيستی هم شد. چرا که يک عصيان قدرتمند سازماندر بخشيد. به اضافه باعث تقويت زناِن عضو 

شد. اما امروزه در ترکيه نرخ طالق بااليی وجود دارد. بود. اين حرکت در آن زمان راديکال تلقی می
رسند. به دست همسری که طالقش داده کشته ی طالق به قتل میعالوه بر اين، بعضی از زنان در مرحله

جان طرف نيست؟ دادِن از دست ؟ مگر مقاومتی به قيمتِ االن اين يک عصيان نيست مگرد. شونمی
است  گروهی از زنان صاحب امتياز شهری انجام دادند امروز در وضعيتی 1990ی چيزی که در دهه

ها زنانی از طبقات و ای شده. و مخاطرات بيشتری برای زنان وجود دارد. به عالوه، اينکه توده
  های مختلفند. استداللی از نوعی که مثالش را زديد به نظرم از واقعيت زنان به دور است.قوميت

را تبديل به نوعی هويت  »زن«و  »فمينيسم«جنبش فمينيستی در سرتاسر قرن بيستم، عبارات  -11
کرد تا زنان دريابند که به عنوان زن، رو در رو با نظامی جهانی سياسی کرده بود. اين مسئله کمک می

به نام پدرساالری قرار دارند. اما جنبش فمينيستی قرن بيستم، اگر نخواهيم بگوييم شکست خورد، اما 
توانيم به آن اتکا شود و میراث ما تلقی میخاموش شد. دستاوردهای فکری ارزشمند آن، هنوز هم مي

کنيم. اما با افول اين جنبش جهانی، نظريات و افکاری در ارتباط با مسائل زنان رشد يافتند و امروزه 
کنند. بنابراين قائل را به عنوان هويت سياسی رد می »فمينيسم" «و  »زن«اند که مقوالت بسيار رايج

ای با زنان دارد، نيستند. گرانهآميز و سرکوبی خشونتی که نسبت ويژهبه وجود نظام پدرساالری جهان
آيا قائل به گفتگو يا تعيين افق مشترک با اين نحله در درون جريان چپ هستيد؟ اگر جوابتان مثبت 

  تواند پيش برود؟های سوسياليست با اين نحله در درون جريان چپ، چگونه میاست، گفتگوی فمينيست

ترين وجه هاست. اما مهمکند. تاريخاً سرشار از فراز و نشيبسير مستقيم تبعيت نمی يک خط فمينيسم از
پوست پديدار شد و به هاست. برای مثال، در آمريکا جنبش زنان سياهآن پيشروی از طريق خود انتقادی

ی ديگر، از ونههای سفيد پرداخت. اين انتقاد منجر به غنا يافتن فمينيسم شد. نمانتقاد از فمينيست
اش محوریگيرد. اين حرکت فمينيسم حاکم را به خاطر غربهای زنان پسااستعماری سرچشمه میجنبش

کنم االن هم در کلی جديدی سر برآورد. فکر میی سياسی بهنيز آثار و عرصهحرکت نقد کرد. از دل اين 
را نبايد به سرعت با انگ  ی انتقاد و بازسازی هستيم. به همين خاطر مباحث تئوريکيک دوره

چيز روی خوش داشته باشيم. برای ای پرتاب کنيم. در واقع بايد برای بحث از همهمدرنی به گوشهپست
مثال، امروزه در ترکيه فمينيسم کوئير استيالی بيشتری دارد. من هم مدتی در اين رابطه ذهنم مشغول 

تر دارند. کردم که زنان مشکالت جدیرسيد. فکر مییگرايانه به نظر نمواقع ،هابود. سيال بودن جنسيت
داری اطفال و غيره. به خاطر اين تفکراتم از من انتقاد خشونت، بيکاری، حق سقط جنين، حق نگه

طور جدی باتلر های جديد و قديم. سپس نشستم و بهشد. يعنی انگار دو اردوگاه وجود داشت، فمينيستمی
شوند از بستر خود جدا شده و های جديد وقتی وارد جوامعی مثل ما میئوریخواندم. متوجه اين شدم که ت

شوند. به همين خاطر تصميم گرفتم که مدافعان تئوری کوئير را از خود اين تئوری به اشتباه فهميده می
سياست در اساس خود به معنای حق تعيين سرنوشت  « گفت:ها میجدا کنم. زيرا باتلر چيزی در اين مايه

های سياسی باشند. اگر اقتضا کند توانند سوژهام که زنان هرگز نمیگاه نگفتهحيات خود است. من هيچ و
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های جديد را از بين بردم. البته که يک تئوری ام در مورد تئوریداوریپيش ».به اين هم احتياج داريم
های خاص خود را دارند. تاريخها و خورد. جوامع غيرغربی ديناميکِپيست شده به دردمان نمی - کپی

  نبايد از اين موضوع غفلت کنيم.

کنم بفهمم. موضوع هويت که از آن صحبت که يکی از دو طرف را انتخاب کنم سعی میبه جای آن
های جديد کرديد موضوع دشواری است. ممکن است نتوانيم به خوبی از پسش بر بياييم. اما تئوری

اند. برای مثال، وجود جنسيت زيستی که در واقع انديشيدن به آن شتههای مهمی هم برای گفتن داحرف
چرا وقتی فرزندی هايش اين سوال را پرسيد: برايمان الزم است. اورسوال لو گويين در يکی از کتاب

راستی به شود؟شود پيش از هر چيز سوال جنسيِت دختر يا پسر بودن او به ذهن متبادر میمتولد می
مرد تا چه حد اهميت برسازنده دارد. اين تئوری فرصت انديشيدن به اين موضوع را فراهم  - ی زندوگانه

پِيست کردن اين رويکردها باشد و نه انکار کردنشان. به  -ی ما نه بايد کپیکند. بنابراين وظيفهمی
ه های زنان يکی از چيزهايی است کها بهره ببريم. تفاوتصورتی جدی بايد بحث کنيم و از آن

خوان فکر و نه بايد مخالفاند. در نتيجه، نه بايد همهای سوسياليست نيز از آن خالصی نيافتهفمينيست
دانم اين کتاب به های سريع، بايد حول اين مسائل بحث، مطالعه و صحبت کنيم. نمیبود. به جای واکنش

  بخشی است.بسيار آگاهیدر اين باره کتاب   )6( مجادالت فمينيستیفارسی ترجمه شده يا نه اما 

به عنوان يک فمينيست فعال سوسياليست در ترکيه، پيامی برای زنان فمينيست ساکن در ايران که  -12
رو هستند و از طرف ديگر از تبعيض امروز در انزوا و تنهايی با مردساالری در تمام سطوح روبه

  بفرست. ،کشندطبقاتی، قومی و ملی رنج می

فرساست گذاريم. دستورکار سياسی آنقدر فشرده و طاقتسر میروندهای مشابهی را پشتما هم در ترکيه 
های جامعه، از خشونت و از بحران ماند. زنان بيش از هر کس از قطبيتکه جايی برای زنان نمی

ی که در ترکيه جنگ داخلی اتفاق افتاد. در کنار اين، مسئلهخورند. يکی هم ايناقتصادی لطمه می
ماندهی مطرح است. دستاوردهايی که پيشتر از طريق مبارزه کسب کرده بوديم را به سرعت داريم ساز

کننده حاکم است. خودم در اين روند سعی کردم به تجربيات دهيم. يک جّو نااميدانه و افسردهاز دست می
نان بسياری وجود دارند های پيشينم پناه ببرم. تالش کردم با زنان ديگر دور هم جمع شويم. اما زو آموخته

دانم شان نداريم. فقط اين را میزندگی ها برخوردار نيستند، زنانی که ما خبری از داستانکه از اين امکان
پدرساالری مواجه  ی ازيافته نيستم، هنوز هم با وجوه جديدکه من هم يک زن تماماً باتجربه و روشنی

شود. هر خانه برای ما شکل میيد خيلی گسسته شده اينجا يکآمان که به نظر میشوم. بنابراين رابطهمی
ای تواند بعضاً در مورد هر طبقه، هر خيابان، هر دفتر يا هر کارخانهيک ميدان نبرد است، همين امر می

چه زندگی کس به جز خودمان آندهد، هيچای مطبوع را نمیی آيندهکس به ما وعدههم صدق کند. هيچ
دانم که آن کار آسانی نيست. اما می ای در حال جنِگ مداوم،فهمد. زندگیتر از ما نمیايم را بهکرده

فروغ فرخزاد از » دانمِ کارم، سبز خواهم شد، میهايم را در باغچه میدست«قدرت هم وجود دارد. شعر 
  زند.اين قدرت با ما حرف می

. باره نيستی يکگاه يک گزينهمقاومت هيچخواهم چيزی را بگويم که ديروز استادم به يادم انداخت: می
ی لوکسی است. زيرا کارهای يابد. شايد انزوا برای ما کلمهروندی است که در طول حيات تداوم می

هايمان در برابر خوریکه خودمان را دوست بداريم و دلشان اينترينزيادی برای انجام داريم. مثالً ساده
  های گذشته زنی فمينيست چنين نوشته بود:ز هشت مارسزنان را ترميم کنيم. در يکی ا
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  انتقام مادرانمان را بگيريم،«

  پدرهايمان را ببخشيم،

  پسرهايمان را دوست بداريم

  تا دخترهايمان بالهايی که سر ما آمده را تجربه نکنند...

  که خوشحال باشيم.يکی هم به خاطر اين

  »آييم...، همت کرديم و داريم میبرخاستيم

  

  

  هايادداشت

1- Sosyalist Feminist Kolektif. 
2- Feminist Politika. 
3- KAOS GL. 

) قائل به اين است که انسانها يک گرايش يا هويت queer theoryنظريه کوئير يا فراهنجار (ـ  4
های مختلف جنسی را تجربه کند. از ممکن است در طول زندگی خود گرايشجنسی ندارند. هر فردی 

ين جامعه است. جوديت باتلر يک هويت ثابت جنسی، تن دادن به قدرت هنجار   رو، تن دادن بهاين 
داند. ابت جنسی و جنسيتی را فاشيستی میهای ثير، هنجارمندبودن گرايشپرداز مشهور نظريه کوئنظريه

د. از اين رو کنعمال قدرت اختالل ايجاد میبر طبق اين رويکرد، سياليت گرايش جنسی در هر فرد، در اِ 
  شودنيز گفته می »دگرباش«به چنين افرادی 

طور برابر منظور از چرخش وظايف در يک سازمان افقی اين است که تمام وظايف را تمام اعضا بهـ  5
مراتب شوند. مثالً جوری نباشد که يکی دو نفر مقاله بنويسند و گيری سلسلهانجام دهند و مانع از شکل

هايشان نزد ديگران بر اعضای ديگر هم تحکم پيدا کنند. امکان نوشتن، اعتبار نوشته پس از مدتی به دليل
کردن برای همه بايد يکسان باشند و اين چرخش و چای دم نظافتآوری عايدات، سخنرانی کردن، جمع
  .وظايف بايد حفظ شود
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