
  
 
 
  

  جنبش زنان در راستای مبارزه طبقاتی
  
 

سرمایه داری جهانی که استثمار نيروی کار و غارت ثروت های خلق های جهان جزء ذاتی آن می باشد، 
 شرایط بس  اقتصادی و اجتماعی خویش غوطه ور است، –امروز در حالی که در بحران های سياسی 

 نياز به  داری جایی که این سرمایهدر . است جود آوردهبوه های جهان  محروم ترین تودایدشواری را بر
با سلطه شوم نظامی خود ميليون ها انسان را قتل ،  ، با وجود مخالفتهای بسياری از مردم جنگ داشته

 با ی دیگردون کوچکترین سر پناهی رها کرده و در جایعام کرده و موج عظيمی  از آوارگان را در مسير خود ب
   با اتخاذهمچنين، سياست های استعمار گرانه ای را پيش برده و ای دست نشاندههژیم  رحمایت از 

 وسيعًا رایج در یا  فقر و فحشا و اعتياد و بيکاری را به پدیده،  خصوصی سازیسياست های نئوليبرالی و
 از این جهان  طعمه سياست های يان زنان زحمتکش در هر گوشه ایدر این م.  تبدیل کرده استجهان

 سود های کالن می نجومیارقام  تنها به کسبسود جویانه و جنگ طلبانه سرمایه دارانی هستند که 
ه نظام   وجود سياست های غارتگران.اندیشند و برایشان انسان و انسانيت معانی بی مفهومی می باشند

ستم و تماعی مورد اینکه زنان را در کنار سایر بخشهای اج عالوه بر در اقصی نقاط جهانهای سرمایه داری
دید  فشارهای بسيار شآنها درست به خاطر زن بودنشان، همزمان به فشارهای اقتصادی قرار ميدهد

بطور   در جوامع سرمایه داری زحمتکش زنانمی توان دید که. فرهنگی، اجتماعی تحميل می نماید
در عين حال به علت تسلط  لی آنهامشخص همراه با مردان زحمتکش مورد ستم و استثمار قرار ميگيرند و

 در محيط خانه و اجتماع  است، پدید آمده بوجود آمدن نظام طبقاتیبا که خود فرهنگ ارتجاعی مرد ساالرانه
را  به حقوق مساوی زن و مرد ، مبارزه برای دستيابی وجود این ستم ویژه.هم با ستمی دیگر روبرو هستند

 برخورد به مسئله ستم  و باعث  جهان تبدیل کرده استک در سطحبه یکی از ستون های مبارزات دمکراتي
  .از نقطه نظرات متفاوتی شده استبر زن 

  
ستم بر زن با ترین نظر در مورد مساله زنان هم در آن مطرح گردیده،  از نقطه نظر مارکسيستی که درست

ا راه غلبه بر این به همين دليل هم از نظر مارکسيسم، تنه. بوجود آمدن جامعه طبقاتی بوجود آمده است
این وظيفه که با انجام . اجتماعی جامعه طبقاتی است-، دگرگونی ساختار اقتصادی ستم و از بين بردن آن

 بلکه  ،ممکن است نه فقط تحقق تساوی زن و مرد را امکان پذیر می سازدایجاد یک جامعه سوسياليستی 
نقطه نظر . و مردساالرانه هم آماده می کند  ستيزانهایده های زنتمامی   کردنریشه کن زمينه را برای

 از زاویه زن و فقط نيسم به جهانيفم. نيسم ناميده می شوديدیگری نيز در جنبش زنان وجود دارد که فم
منافع خاص او می نگرد و بر خالف مارکسيسم نه جامعه طبقاتی بلکه مردها را عامل ستم بر زن به 



نمی جائی مبارزه طبقاتی کار به  رهائی زنان نيستی برایي فمرگاهنظبر این اساس در . حساب می آورد
  .به طور عموم قرار دارند" زنان"به طور عموم هستند که در مقابل " مردان"برد، چرا که به تصور آنها این 

  
 با اندکی تعمق روی کليت نظرگاه های فمينيستی می توان مغایرت آنها را با ایده  همان طور که دیده شد،

 معرفی نيستي فم–سوسيال که خود را هستند کسانی در این ميان  اما .ارکسيستی متوجه شدهای م
را برای رهایی زنان ی تآنها در واقع مارکسيست هستند ولی چون بينش مارکسيس که  و مدعی اندميکنند

نيست يم ف–دوستان سوسيال   .نيسم را هم به نام خود اضافه کرده اندي لذا پسوند  فمکافی نمی دانند
 بطن مبارزات زنان کارگر و کمونيستد که اساسا جنبش زنان  جنبشی است که از نکنکال فراموش ميالبته 

د و نکه مارکسيسم علم آزادی بشریت ميباشد که زنان نيمی از آن را تشکيل ميدهبيرون آمده است ، 
نيستی از آن تشکيل يظرات فمکه بواقع کنه ن(بورژوازیاساسا مارکسيستها نيازی به عاریه گرفتن نظرات 

باور به ضرورت وجودی جنبش که الزم است این مسئله مورد توجه قرار گيرد .  برای رهایی زنان ندارند)یافته
و به همين خاطر يستی دارد سئولوژی مارکزنان و باور به مبارزه برای تحقق تساوی زن و مرد ریشه در اید

های پوسيده خود را   ایدههمواره تالش کرده است کهدرت زنان ی به خاطر منحرف کردن جنبش پر قبورژواز
 نظر گاه های جنبش چپ انقالبی زنان که  امروز متاسفانه.تحت نام فمينيسم به این جنبش حقنه کند

از سوی دوستان به ناحق همواره در جهت ترویج دیدگاه های کمونيستی در این جنبش کوشيده است، 
 اما واقعيت این .می شود قلمداد و یا بی اعتنا به آن انيت وجودی جنبش زنان فمينيست به عدم باور به حق

  .نيسم ایرادات اساسی وارد استياست که از نقطه نظر مارکسيسم به نظرگاه سوسيال فم
  

مرد ساالری را زایيده نظام طبقاتی ندیده بلکه این دو را مستقل از هم تلقی می  سوسيال فمينيستها ،
را سيستمی که گویا دارای ذات مستقلی است تصور " مردساالری"اقع سوسيال فمينيستها،  در و. نمایند

به همين دليل در شرایط کنونی آنها ستم بر زن را، هم ناشی از وجود سرمایه داری و هم وجود . می کنند
 که  تفکراین. د ستم قرار ميدهدمرد ساالری تلقی نموده و مطرح می کنند که این دو سيستم  زن را مور

طبقاتی باور به وجود نظام های قادر نيست منشاء مردساالری را به طور علمی توضيح دهد اگر چه بخشا 
  با نابودی  امر رهایی زنان صرفا ادعا ميکنند که بدین معنا که. فرا طبقاتی ميبيندن را یی زنادارد اما امر رها

ست که به ن در مبارزه عليه قدرت مداری مردان ا در نهایت زنا است که معتقدو! طبقات حاصل نخواهد شد
 البته آنها ! قدرتی که گویا پيش از بوجود آمدن طبقات وجود داشته است!رهایی کامل خواهند رسيد

هيچوقت قادر نبوده اند توضيح دهند که منشاء قدرتی که برای مردان قائل هستند کجاست و کدام 
 برای هر موضوعی که به مارکسيسم در حاليکه! از بين برود" ریقدرت مدا"سرچشمه را باید خشکاند تا آن 

 نخست علل تاریخی ستم بر زن را مورد بررسی مارکسيسم، . ی ارائه داده استمله دالیل عميان کشيد
 بتوان با برخورد ریشه ای به این  تامی کندروشن را  ستم  موجود بر زن منشاء به این وسيله وقرار ميدهد 

 را محصول جوامع فرهنگ مرد ساالری وجود مارکسيسم .یافتگی رهایی زنان دست  به چگونستم،
بوجود  و توضيح می دهد که چگونه با طبقاتی ميبيند که تنها به جامعه سرمایه داری هم محدود نميشود

 ، مردها امکان کسب موقعيت برتر نسبت به زنان را یافتهآمدن مالکيت خصوصی و تقسيم جامعه به طبقات
   . و چگونه در طی قرن ها فرهنگ مردساالری به فرهنگ مسلط در جوامع طبقاتی تبدیل شده استدان
  

 که ستم بر زن از ابتدا در بدو  جوامع اوليه وجود نداشته و انگلس به ما می آموزد" منشاء خانواده"کتاب 
مرد و یا مرد بر زن نمی  وجود داشت باعث اعمال ستم از جانب زن بر  در آن زمانتقسيم کار طبيعی ای که

انسانهای اوليه چه زن و . ندجوامع اوليه فاقد زمينه های الزم برای تسلط انسانها بر یکدیگر بوددر واقع . شد
چه مرد برای گذران زندگی و تامين ابتدائی ترین نيازهای خود و دیگران در حد توان فعاليت می کردند و از 

 توليد مادی در زندگی ه کمونيستها به  نقش تعيين کنند.بردندنتيجه کار خود بطور مشترک بهره می 
انسان باید زندگی کند و از این رو باید خوراک، پوشاک و سرپناه  . انسانها در تمامی ابعادش اعتقاد دارند

در مرحله ای از تکامل زندگی بشر، زمانی که انسانها به کمک ابزار ساخته بر این اساس . داشته باشد
مسأله به دست گرفتن این مازاد  داده و خود،  توليد را به مقدار زیادی و بيش از نياز افزایش شده توسط

درست با . ، زمينه برای بوجود آمدن جامعه طبقاتی و ستم بر زن بوجود آمدتوليد در مقابل آنها قرار گرفت
 و بوجود وليد را در دست داشتند در دست مردان که ابزار عمده تثروت اضافیمازاد توليد و یا قرار گرفتن این 

مطالعه زندگی جوامع بشری در .  امکان پذیر شدمردان" قدرت مداری"آمدن مالکيت خصوصی است که 
تعيين می کل زندگی تمامی افراد هر جامعه ای به وسيله شيوه توليد آن شطول اعصار نشان می دهد که 

 شکل روابط اجتماعی را تعيين ه،نيروهای مولد. یتوليد وسائل معيشت و به طور کلی نيازهای انسان. شود
هر مرحله از تقسيم کار در هر حال . ، سطح تکامل تقسيم کار استهسطح تکامل نيروهای مولد. می کنند

تکثير نوع خود، یعنی انسان، رابطه  .را تعيين می کند) بيان حقوقی روابط توليد(شکل متناسبی از مالکيت 
این رابطه از .  کودکان و در نهایت خانواده یک رابطه اجتماعی محسوب می شودمرد با زن، پدر و مادر و

یکسو یک رابطه طبيعی و از یکسو یک رابطه اجتماعی است که داللت بر همکاری افراد با یکدیگر دارد و نوع 
  . توام استشيوه معينی از توليدهمکاری و نوع روابط همواره با 



  
که اینان برای نيسم می نامند گاها شاهدیم ي فم–ه خود را سوسيال در برخی از نوشته های کسانی ک

 مجسم همچون  حيوانات وحشی  انسانها را با حيات وحش مقایسه کرده و مردان را، مردساالریتوضيح
می زنند تا اراده و قدرت خود  که برای بقای خویش از روی غریزه دست به خشونت و اعمال قدرت می کنند

 اما پرسيدنی است که ! تحميل کنند، ضعيف و ناتوان هستندموجوداتیدر آن نظرگاه گویا الزامًا بر زنان که را 
را عامل !!)  در مردهااعمال قدرتیعنی آن طور که عنوان می شود غریزه (آیا این درست است که غریزه 
ان در جامعه با  موجوداتی نيستند که اعمال و رفتارش- چه زن و چه مرد-ستم بر زن بدانيم؟ انسان ها

 اگر فرهنگ مردساالری را ذاتی وجود مردها بدانيم آنگاه دیگر اساسًا از طرف دیگر. غرایزشان تعيين شود
توان اميدی به رهائی زنان از بند مردساالری داشت، مگر آنکه کمر به از بين بردن جنس مرد از جامعه نمی 
   ایگمراه کننده چنين نتيجه گيری های به  سادگی به ميتوانندنيستیينظرگاه های غيرعلمی فم!! بست

قدرت انسانها بر چه اساسی شکل گرفته است؟ انگيزه و  کهسوال کرد  بایداما به طور جدی . بيانجامند
  نيازی که در پشت استفاده از قدرت وجود دارند کدامند؟

  
  

به همين دليل . آمده است  و از شکل حيوانی بيرونکردهانسان توسط کار است که شکل زندگيش تغيير 
تقسيم کار اوليه که بطور طبيعی بين زنان و مردان . همانطور که گفته شده به یک معنا کار انسان را آفرید

آن تقسيم . وجود داشت هيچگونه انگيزه ای برای برتری و یا نياز به اعمال قدرت بين آنان بوجود نمی آورد
 مالکيت بر اضافه  در اثر اضافه توليد که بدنبال خود حقشدن دیگر یک انسان بر انساتفوق کاری که منجر به 

در پشت . ، بوجود آمدایجاد نمود  رااعمال قدرت گروهی بر گروه دیگر برای حفظ منافع خودتوليد و ضرورت 
ری هر رفتار و حرکت انسانها یک انگيزه و منافع مادی وجود دارد و نمی توان رفتار مردساالرانه را با نابراب

مثًال اگر قدرت فيزیکی مردان را دليل برتری آنها در جامعه کنونی بدانيم این . فيزیکی و طبيعی توضيح داد
پيش می آید که چگونه است مردان طبقات پائين در مقابل زنان طبقات فرا دست از قدرتی برخوردار سئوال 

  نيستند گرچه اینها مرد و آنها زن هستند؟
  

ن نيروی عظيم مادی که اعمال زور و خشونت را ممکن می سازد نه نيروی بازوی آ واقعيت این است که 
در این بين نه تنها مردان .  انحصار درآوردن ابزار توليد استبه ناشی از قدرت اقتصادی مردان قوی بلکه

 و خشونت بلکه زنان طبقه سرمایه دار نيز از این ابزار برای ادامه سياستها، تحکيم آن و ادامه اعمال قدرت
 قدرت اجتماعی مردان و زنان استثمارگر ناشی از مالکيت به همين دليل باید گفت که .استفاده می کنند
.ستا آنها برابزار توليد

  
  نفوذ،  فرهنگ مرد ساالریبودن"فرا طبقاتی  " گویا برثبات نظریه خود مبنیا برای نيست هاي فم–سوسيال 

 و اساسا توجه دون در نظر گرفتن جایگاه طبقاتی افراد توضيح ميدهند فرهنگ در بين افراد جامعه را باین
 ذاتی  خود بخشی از مناسبات اجتماعی سرمایه داری است و این امر امروزستم بر زننميکنند که 

کسانی که از وجود ستم بر زن در جامعه نفع به همين خاطر است که امروز . سيستمهای طبقاتيست
واج فرهنگ زن ستيز و مردساالرانه در بين تمام اقشار، کار تبليغی در ر آگاهانه مادی می برند،

 طبقات حاکم، رفتار مردساالرانه را آگاهانه و صرفا برای در قيد نگهداشتن .گسترده ای انجام می دهند
همانطور که سنت و  مذهب به . برند از آن بنفع خود سود می  وطبقات تحت ستم است که تبليغ کرده

 به همين  درست. برای عقب نگه داشتن مردم استفاده می شود و همان کارکرد را داردهائیزارعنوان اب
 نه فقط در ميان مردان  نظير مذهب های عقب مانده دیگر همچون ایدهمردساالری  های ایدهدليل است که

 مردان طبقه کارگر ن بي در بلکه آن ایده ها ،موجود است دنطبقه استثمارگرکه همه چيز را در اختيار خود دار
  .دن نيز دیده می شوندکه مالک هيچ چيز نيست

  
  . علت را توضيح ندادی در تار و پود جامعه صحبت کرد ، ولیمردساالرنادرست است که از ریشه دواندن 

 را یک سيستم مستقل و بی ارتباط با نظام های مردساالری این است که اساسا نيستهايضعف بزرگ فم
 عملکرد و  آنها.ندن را درک نميکروابط  و تاثيرات متقابل پدیده های اقتصادی و اجتماعی  و دنطبقاتی ميبين

 واقعيت این است که .دن را  بدرستی نمی شناسعوامل دخيل در خلق مسائل اخالقی و روابط اجتماعی
که بعنوان نه بعنوان علت بل( بوجود آمدن پدیده های اجتماعی همچون فرهنگ مردساالری دليل یا دالیل

اینکه معلول در یک پروسه ای ( .بایستی در درون خود مناسبات اجتماعی مورد بررسی قرار بگيرد) معلول
نيستی يباعث سردر گمی نظرگاه فم) !تاثير متقابل پدیده ها بروی هم(خود بعنوان علت عمل می کند  

  .شده است
  
  



، اگربه اهميت و نياز جوامع طبقاتی به فرهنگ اگر در جامعه به کارکرد و تاثيرات مردساالری توجه کنيم
 آن  به نياز یعنی جوامع طبقاتی،مردساالری توجه کنيم خواهيم دید که با از بين رفتن زمينه های این پدیده

 به دليل  روی نياز تأکيد کردیم تا هر چه بيشتر به این موضوع توجه شود که.هم از بين خواهد رفت
 اندیشه و باورها و رفتارهای  مذهب،رسوم،پيچيده ای از آداب و مجموعه (پيچيدگی ای که فرهنگ ها 

) و تغيير و تحول یافتهاجتماعی و شيوه زندگی انسانها که در طول تاریخ وابسته به نوع توليد شکل گرفته 
به سادگی و بسرعت از دارند، فرهنگ مردساالری بالفاصله پس از یک انقالب پيروزمند سوسياليستی ، 

 به یک پروسه طوالنی  ،نياز، بلکه برای از بين رفتن کامل فرهنگ مردساالری در آن شرایط نخواهد رفتبين
 بازتوليد فرهنگ شرایط مادیدر دوره ای که  با نابودی مناسبات سرمایه داری در جامعه، .وجود دارد

 با آموزش و  صد البته بایستی کوشش در از بين بردن آن فرهنگ ،،از ميان می رودمردساالری 
 مانعی برای نابودی هر چه سریع تر آن وجود نخواهد در این صورت که تبليغات وسيعی همراه باشد

 الزم است روی این موضوع هم تأکيد شود که در عين حال نباید پروسه تغيير و تحوالتی که جامعه .داشت
 بی طبقه  طی ميکند را از یاد در مرحله گذار از سوسياليسم به کمونيسم  یعنی برای رسيدن به  جامعه

 و با اخالق و فرهنگ نوین خود جاده  ساخته ميشوند پروسه است که انسانهای سوسياليستدر این. برد
باره انگلس در در ارتباط با موضوع فوق مثًال . را برای یک زندگی واقعًا انسانی در جامعه هموار می سازند

  : ميگویدموضوع عشق و ازدواج
  
وقوع توليد سرمایه داری لقریب ا بعد از نابودی –رحال حاضر در مورد انتظام مناسبات جنسی آنچه که د"

ميتوانيم حدس بزنيم عميقا یک خصوصيت منفی دارد، و بيشتر محدود به آن چيزهایی است که از بين 
ین پرورش بعد از آنکه یک نسل نو  اما چه چيزی به آن اضافه خواهد شد ؟ پاسخ این سوال،. خواهد رفت 

نسلی از مردانی که هيچگاه در سراسر زندگيشان فرصت خریدن تسليم زن را ، : یافت ، معين خواهد شد 
با پول یا با هر وسيله اجتماعی دیگر نداشته اند، و یک نسل از زنانی که هيچگاه مجبور نبوده اند خود را به 

ند ، یا از تسليم خود به معشوقه های هيچ مردی ، بخاطر هيچ مالحظه ای بجز عشق واقعی ، تسليم کن
هنگاميکه چنين مردمانی پيدا شدند ، آنچه را . خویش بخاطر ترس از عواقب اقتصادی آن خودداری نمایند 

که ما می گویيم آنها باید انجام دهند  به پشيزی نخواهند گرفت ، آنها کردار خود ، و افکار عمومی خود در 
  ". خواهند ساختمورد رفتار هر فرد را بر قرار

  
  

این روزها در مقابل مثًال . داردکامًال ارتباط نيست ها به آینده جنبش انقالبی زنان يبا برخورد فمموضوع فوق 
  نظرگا ه های کمونيستی در ارتباط با جنبش زنان ، ما با سواالتی از جانب

ن به آن با یک تحليل  بدرستی قادر به پاسخ دادشان هم  که خود روبرو ميشویم سوسيال فمينيستها
 طرح ميکنند این است )نظرگاه مارکسيستی ( این دوستان در مقابل مای که از سواالتیکی. علمی نيستند

  آیا مردساالری با نابودی نظام بورژوایی و طبقاتی، ریشه کن می شود؟ :که
  

االرانه مانند سایر پدیده  رفتار مردسکههرچند در باال به این موضوع اشاره شد، باز هم می توان توضيح داد 
های اجتماعی همچون مناسبات قضائی، سياسی فقط و فقط از مناسبات مادی و معيشتی سرچشمه 

سازمان اقتصادی جامعه یعنی آن بنيان واقعی که روبنای سياسی و قضائی بر آن قرار گرفته، . می گيرد
ه های اجتماعی، سياسی ، معلول بدین طریق پروس. شکلهای معين شعور اجتماعی را نيز شکل می دهد

در  می گوید که  به درستی در این موردلنين. طرز توليد است و شعور بشری خود ناشی از این زیربناست
پس هر یک از جمالت، اظهارات و وعده و وعيدهای اخالقی، دینی، سياسی و اجتماعی منافع طبقات 

سه منبع و سه جزء "نقل به معنی از(.سير اشياءسير افکار وابسته است به . مختلف را باید جستجو کرد
 ریشه  این می باشد که در واقع بيانگر مناسبات معينی بين افراد جامعه  نيزمرد ساالری )مارکسيسم

با درک این واقعيت ها به  .مناسبات را در شکلهای مختلف تکامل توليد و مناسبات توليدی آن باید جست
 نه جنبش زنان که تحقق برابری کامل زن و مرد  فمينيستیگاه های رراحتی می شود دید که برخالف نظ

   .  جامعه را در چشم انداز خود دارد، فرا طبقاتی است و نه فرهنگ مردساالری در جامعهدر
  

مردان   بر زنان یک ستم طبقاتی نيست و بگوئيم که ستمنيست ها را بپذیریم و بگوئيم کهي نظر فماگرولی 
فشاری بر ادامه سلطه و کنترل بر زنان هستند، بنابراین می توان استراتژی هایی که عامل پاقدرت مدار

، همه مردان اتحاد زنان عليه مردان :  نيز چنين عنوان کرد رااینگونه تفکرات برای رهایی زنان دنبال می کنند
 ها نيستي فم این نتيجه منطقی آن تفکرات است که البته سوسيال.از هر طبقه اجتماعی که باشند

 در واقعيت طبقات وجود دارند ودر هر حال با رجوع به جامعه می بينيم که ! آشکارا آن را عنوان نمی کنند
 برای رهایی تمام مردان و زنانی مبارزه می در حالی که فراموش نکرده وهرگز  این واقعيت را مارکسيستها

 زنان برای دست خاصمبارزه در عين حال دارند، کنند که تحت استثمار زنان و مردان طبقه سرمایه دار قرار 
  .  به پيش می برند نيز رایابی به برابری حقوق کامل با مردان و تحقق آزادی کامل زنان



  
جهت  مبارزه  مسير مبارزه طبقاتی و جنبش زنان  تنها دربا در نظر گرفتن بحث های مطرح شده در فوق ،
 است که می تواند راه  درستی را ه نفوذ امپریاليسم از ایرانسرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و قطع هرگون

    .تحقق خواستهای عادالنه خود در پيش گيرد  رسيدن به سوسياليسم وبرای
  

 اتحاد زنان آزادیخواه 
  
  ٢٠٠٧ سپتامبر ٢٢
  
  


