
  

  

  

 ستم مضاعف بر کدام زنان و چرا؟

  

منظور از این ستم، همانا سـتمی اسـت کـه در جامعـه بـه خـصوص در                   . در مورد ستم مضاعف بر زنان بسيار گفته و نوشته شده است           

ینکـه یـک بـار    این زنان عالوه بر ادر واقع   .  مورد زنان کارگر و زحمتکش که تحت استثمار و ستم طبقه حاکم قرار دارند، اعمال می شود                

مثل مردان هم طبقه ای خود و در کنار آنها تحت استثمار و مورد ستم های اقتصادی، اجتماعی و سياسی ناشی از سيستم اقتصادی 

سـتم  (، یک بار هـم صـرفًا بـه خـاطر زن بودنـشان مـورد سـتم قـرار مـی گيرنـد           )ستم طبقاتی ( حاکم بر جامعه طبقاتی قرار می گيرند

ن، کارگر است عالوه بر این که همانند کارگر مرد از طرف سرمایه دار استثمار می شود، به خاطر زن بود نـش هـم                اگر یک ز   ).جنسيتی

مورد استثمار قرار می گيرد، به این معنی که مزد کمتری به او داده می شود، یعنی استثمارش شدیدتر از مرد هم طبقه ای خود مـی                

و واحد توليدی صرفًا به خاطر زن بودنش به اشکال مختلف مورد تحقير و آزار و اذیت قرار مـی                    در ضمن زن کارگر در محيط کارخانه        . باشد

اذیـت و آزار و  . اما او حتی از طرف همکاران مرد خـود نيـزاز تحقيـر و تـوهين مـصون نمـی باشـد       . به خصوص از طرف کارفرمای خود   . گيرد

این زنـان حتـی اگـر خـود، کـارگر یـک واحـد توليـدی هـم          . لف صورت ميگيردتحقير زنان طبقات تحت ستم و استثمار آنان به اشکا ل مخت       

بر زنان کارگر و به ستمی که . نباشند، اغلب در خانه از طرف پدر، همسر و برادر خود نيز تحقير شده واز طرف آنان آزار و اذیت می بينند         

 این  .ه ای برای درک از ستم مضاعف بدست می دهد         طور کلی زنان متعلق به طبقه کارگر و زحمتکش اعمال می شود؛ نمونه بر جست              

زنان  یک بار به دالئل طبقاتی همچون مردان هم طبقه اشان تحت ستم  و استثمار قرار می گيرند و یک بار هم بـدليل زن بودنـشان در                   

  .عرصه های مختلف زندگی خصوصی و اجتماعی مورد تبعيض و تعارض به حقوق فردی خود قرار می گيرند

  

ف و شناخت فوق نيز صرفًا از روی کتاب به دست نيامده است بلکه از زندگی کارگران و زحمتکشان می توان نمونه های فراوانی را            تعری

زندگی روزمره هزاران زن متعلق به طبقه زحمـتکش  . ذکر کرد که اشکال مختلف ستم مضاعف بر زنان  در ميان زحمتکشان را نشان داد             

  :برای ملموس تر شدن موضوع ميتوان  به نمونه  مشخص زیر توجه کرد .  ت استجامعه، حاکی از این واقعي

  

 فرزنـد دیگـر   ٩.  در یک کارخانه توليدی جوراب کار مـی کـرد   پدر او. اولين فرزند یک خانواده زحمتکش بود.  بدنيا آمد١٣٣۴توران در سال "

فرزنـدان پـسر هـيچ      .  اری خواهر و برداران کوچکش را بعهده بگيـرد        او همراه مادرش می بایستی مسئوليت نگه د       . پس از او بدنيا آمدند    

بعـد  .  سال بيشتر نداشت  ازدواج کـرد ١۵ در حالی که       ١٣۴٩توران هرگز به مدرسه نرفت و در سال         . دخالتی در کارهای خانه نداشتند    

ه بـود کـه در یـک انبـار چـای بـه بـسته        همسرش یک کارگر ساد. از ازدواج همراه با همسر، مادرشوهر و برادرشوهرش زندگی می کرد         

توران عالوه بـر عهـده دار بـودن         . کارش بسيار طاقت فرسا بود و آخر ماه درآمد ناچيزی دستش را می گرفت             . بندی چای اشتغال داشت   

.  نيـز شـریک بـود   امور خانه، با بسته بندی آبنات و درآمد ناچيزی که از قبال این کار بدسـت مـی آورد در تـامين نيازهـای اقتـصادی خانـه              

بخاطر حفظ آبرویش جرات بازگو کردن . توران  بارها از طرف برادرشوهرش مورد اذیت و آزار قرار می گرفت و در خطر تجاوز از طرف او  بود                 

. اما همسایه ها بارها او را در حال فرار از دسـت برادرشـوهرش در پـشت بامهـا دیـده بودنـد                    . حقایق زندگی اش را برای کسی نداشت      

وران حتی یکبار قصد خودکشی کرد و با پرت کردن خود به بيرون از ميان پنجره اتاقش سعی کرد تا شاید با کشتن خود از این وضـعيت                            ت

امکان طـالق بـرایش وجـود    . بارها شوهر و مادرشوهر و برادرشوهرش او را به باد کتک گرفتند     .  رقت انگيز نجات پيدا کند اما موفق نشد       

 بـار سـقط     ٣.  فرزند بـدنيا آورد    ۶. کمی که بزرگتر شد خيلی پيرتر از آنچه که بود بنظر می آمد            .  مشکالت روحی بود   مدتها دچار . نداشت

   ."جنين کرد، آن هم به روش خانگی



  

بطـور کلـی    .  نمونه فوق تنها به خاطر هر چه بيشتر ملموس شدن شرایط زندگی زنان متعلق به طبقه کـارگر و زحمتکـشان آورده شـد                       

معنـای  . عيت زنان متعلق به طبقه زحمتکش و کارگر می تواند مثال های بارزی برای درک مفهوم سـتم مـضاعف بدسـت دهـد                   وضشرح  

حال باید دید که آیـا بـر   . ستم مضاعف همانطور که خود بيانگر است شامل حال کسانی است که تحت ستمی دوچندان قرار می گيرند     

اعف وارد می شود؟ اگر وضعيت زنان کارگر را با  زنان متعلق به طبقه سرمایه دار مقایسه زنان متعلق به طبقه سرمایه دار نيز ستم مض

 نه تنها هرگز تحت استثمار و فشارهای اقتصادی نيستند بلکه خـود عامـل   زنان سرمایه د ار و یا متعلق به این طبقهکنيم می بينيم که    

دره ای که هرگـز   . متعلق به این دو طبقه متضاد را از همدیگر جدا می سازد           دره عظيمی زنان    ستم و استثمار می باشند و از این زاویه          

 درست  به همين خاطر است .قابل پرشدن نيست تا بتوان ستمدیده و ستمگر رابه صرف این که هر دو زن هستند، در کنار هم قرار داد

  .  دار غلط  و بيجا استکه بکاربردن کلمه ستم مضاعف برای بازگو کردن شرایط زندگی زنان طبقه سرمایه

در اینجا به مسئله دیگری هم باید توجه کرد ، اگر به واقعيت جامعه خودمان نگاه کنـيم مـی بينـيم کـه عـالوه بـر زنـان طبقـه کـارگر، در                                  

یه دار و جامعه ما اقشار دیگری هم وجود دارند که اگر به شرایط عينی زندگی آنان نگاه کنيم می بينيم که آنهـا جـزء زنـان طبقـه سـرما                  

 همچون  زنان طبقه متوسط جامعه   . آنها به طبقات متوسط جامعه تعلق دارند      . استثمارگر نيستند، اما متعلق به طبقه کارگر هم نيستند        

رنج مـی   اجتماعی و سياسی  اقتصادی، از فشارهای مردان متعلق به این طبقه اجتماعی        مانندمعلمين، کارمندان و پرستاران در ایران       

اقشار پائينی طبقات    .زنان طبقات متوسط نيز به اشکال مختلف به خاطر زن بودنشان تحت ستم جنسيتی قرار دارند                ين حال در ع . برند

معلمين به عنوان مثال اغلب مجبورند بعـد        . متوسط  با توجه به هزینه های سنگين و کمرشکن زندگی حقوق ناچيزی دریافت می کنند               

با توجه به شرایط اجتماعی ایران، شانس یافتن شـغل دوم هـم بـرای               . می هم داشته باشند   از اتمام کالسهای درس شغل دوم و سو       

زنان طبقات متوسط نيـز  . زنان کاریست عمال دشوار و اساسًا خيلی از آنان اغلب برای یافتن کاراول هم با موانع بسياری مواجه هستند         

م سرمایه داری حاکم بر ایران و روبنای فرهنگی اش و به خاطر وجود یک               در ایران همانند زنان کارگر و زحمتکش به دليل حاکم بودن نظا           

این زنان همواره در انتخـاب      . حکومت مذهبی با قوانين ارتجاعی خود با شرایط بسيار دشوارتری نسبت به مردان در یافتن کار مواجه اند                 

و مـدارس   صـاحبان مراکـز مختلـف اداری و شـرکتها     .توانند به سمت بعضی از مشاغل برونـد  نمیشغل محدودیت هایی دارند و اغلب 

 زنـان همـواره     حقـوق . دولتی و غير دولتی معموال زنان را به دالئل مختلف از جمله احتمال بچه دار شدن به سختی استخدام می کنند                    

 کودکان که تنها بدوش وظایف و کارخانگی و تربيت و نگه داری. کمتر از مردانی است که حتی در یک زمينه مشابه شغلی کار می کنند

زنـان بـه خـاطر شـرایط اجتمـاعی و           در ميـان    آمار بيکاری   . زنان است همواره محدودیتهایی را برای آنان در انتخاب شغل بوجود می آورد            

به عنـوان مثـال مـی تـوان شـرایط ایـن دسـته از اقـشار اجتمـاعی را در اوایـل شـکل گيـری             .   استبيش از مردانفرهنگی  اقتصادی و

رانده شدن زنان از عرصه فعاليتهای . ی اسالمی و اخراج های گسترده ای که اغلب هم شامل حال زنان می شد را یادآوری کردجمهور

اجتماعی و خانه نشين کردن آنان با تکيه بر فرهنگ حـاکم بـر جامعـه و قـوانين ارتجـاعی بجـا مانـده از گذشـته و تـصویب قـوانين قـرون                  

  . ی برای این زنان و بطور کلی اکثریت زنان جامعه ما در بر داشته استوسطائی جدیدترنتایج بسيار منف

  

، ستمی که صرفا به زنان به دليل جنسيتـشان بـر آنـان وارد مـی                 "ستم جنسيتی "اغلب ما در آثار مختلف مربوط به جنبش زنان با واژه            

ر که در باال نيز اشاره شد ایـن امـر هرچـه بيـشتر              با توجه به سلطه یک رژیم مذهبی زن ستيز در ایران همانطو           . شود مواجه می شویم   

مثًال زنان در ایران تحت قوانين ارتجاعی جمهوری اسالمی متحمل محدودیتها و محروميتهای بسياری هستند که از . برجسته می باشد

عيتی کامال وابـسته بـه      قوانين مدنی حاکم بر ایران اشاره کرد که در آن، زن ملک خصوصی مرد محسوب شده و موق                 جمله می توان به     

ازدواج در ایران کـم و بـيش اجباریـست و بـا           . قوانينی همچون قانون ازدواج و حق طالق را در نظر بگيریم          . شوهر یا پدر خود پيدا می کند      

ران حق طالق در ایـ    . به همين دليل قانونی مانند حق طالق بمنظور کنترل آن نيز تصویب می شود             . قيد و بندهای بسياری همراه است     

با مردان است و این بدین مفهوم است که مرد هر وقت بخواهد می تواند زنش را طالق بدهد ،  اما اگر زنی بخواهد طالق بگيـرد آنقـدر             

شرط و شروط در قانون قيد شده است که یا زن را سالها سرگردان می کند یا او را وادار به تحمل کرده تا اینکه خود راه حلی را خارج از                 

در سـایر  . يدا کرده و خود را رها کند، و چه بسا این راه حل تن دادن به مرگ و یا فرار از خانـه و رو آوردن بـه خيابانهـا بـوده اسـت                            قانون پ 

نيز حقـوق زنـان     قوانين مدنی همچون حق حضانت فرزندان، حق سفر، قانون حجاب و ممنوعيت سقط جنين و نمونه های بيشمار دیگر                    

در تمامی این قـوانين     . و حق انتخاب او در این قوانين بسيار ناچيز بوده  و یا عمال نادیده گرفته شده است                  به اشکال مختلف نقض شده    

در حقيقت شکل و نوع مالکيت بر زن در آنها تعيين شده و این قوانين به عنوان ابزاری از جانب سردمداران جمهـوری اسـالمی بـا هـدف              

  .ده قرار می گيردبر عليه زنان مورد استفا سلطه مردانحفظ  

  

اما در رابطه با ستم جنسيتی به این موضوع هم باید توجه داشت که این درست است که ستم جنسيتی شامل تمـامی زنـان از هـر                          

که حتی در این ستم مشترک هـم بـاز تـاثيرات و             ، با اینحال اگر به واقعيات زندگی زنان توجه کنيم می بينيم             قشر و طبقه ای می شود     



مـثًال اگـر بخـواهيم تـاثيرات        .  این ستمها بر زنان متعلق به طبقه سرمایه دار و زنان زحمتکش به هـيچ وجـه یکـی نيـست                     شدت و ضعف  

به عنوان مثال . قوانين زن ستيز حاکم بر جامعه ایران را بر روی این دو طبقه بررسی کنيم به تفاوتهای فاحشی در این زمينه می رسيم

 نظربگيریم، او با وجود ستم بسياری که از جانب همسر کارگرش متحمل می شود امکان فـرار و رهـائی    جامعه درکارگر زنی را از طبقه   

در . زنان طبقه کارگر به علت فقر اقتصادی شدیدی که دارند در شرایط بسيار وخامت باری بـسر مـی برنـد                    . از اذيت و آزارهای او را ندارد      

 زودتـر بایـد ازدواج کننـد، هرگـز از شـوهر خـود طـالق نگيرنـد و یـا اگـر بخواهنـد چنـين                            اغلب موارد حق تحصيل و یا ادامه تحصيل ندارند،        

یا اگر هم موفق به طالق گرفتن شوند، بدليل وابستگی شدید اقتصادی به همسر، بعد از جـدائی قـادر   . کنند،امکان جدا شدن را ندارند  

زن متعلق به طبقه کارگر بـدليل موقعيـت اجتمـاعی اش اگـر خـوش                . به تامين خود و یا تهيه سرپناهی برای خود و فرزندانشان نيستند           

شانس باشد تاره مجبور است در مشاغل کم درآمدتری مانند کارگاهای کوچک و یا در کارهای مربوط به نظافـت چـه در ادارات و چـه در                            

 شرایط مناسبی برای پيدا کـردن کـار         زن متعلق به طبقه کارگر به لحاظ اجتماعی و تحصيلی         . خانه های ثروتمندان مشغول به کار شود      

ندارد و اگر هم موفق به گرفتن کار در کارگاه و یا کارخانه ای شود، مزد بسيار ناچيزی به او تعلق می گيرد که حتی کفاف زندگی ساده             

.  مقایـسه نيـست  شرایط او نسبت به زنی که متعلق به طبقه سرمایه دار جامعه اسـت اساسـًا قابـل            . و فقيرانه ی او را هم نمی دهد       

می دانيم که زنی که از نظر اقتصادی استقالل دارد  آسان تر می . وضعيت او حتی نسبت به زنان طبقات متوسط بسيار دشوارتر است     

بهتـر و از شـرایط کـاری مناسـبتری برخـوردار            تواند به حل دشواری های زندگيش بپردازد، به خصوص زنان مرفه ای که موقعيت شـغلی                 

مثًال در شرایطی که زن کـارگر مجبـور اسـت           . بوده و به لحاظ تحصيلی و موقعيت اجتماعی، امکانات جامعه بواقع در اختيار آنها قرار دارد               

ار و قـشرهای مرفـه جامعـه، از         برای امرار معاش خود و خانواده اش فرزند خود را در خانه تنها بگـذارد زنـان متعلـق بـه طبقـه سـرمایه د                         

  . امکانات مهد کودک استفاده می کنند و بدینوسيله هم خود آنها و هم فرزندشان از مشکالت و تنهائی و بی سرپرستی رنج نمی برند

  

هماننـد    درحالی کـه      و همچنين زنان متعلق به طبقات متوسط      ر و زحمتکش    متعلق به طبقه کارگ   بنابراین می توان دید که چگونه زنان        

مردان متعلق به این طبقات، ستم های اقتصادی و سياسی و اجتماعی را متحمل می شوند، صـرفا بـه خـاطر زن بودنـشان نيـز سـتم                   

حتی تاثيرات ستم جنسيتی بر زنان طبقـه سـرمایه دار بـا توجـه بـه شـرایط مـادی زنـدگی                      در حاليکه   . بيشتری بر آنها اعمال می شود     

  . رگر ناچيز بوده و  ميزان ضربه پذیری آنان نيز کمتر استخویش در مقایسه با طبقه کا

  

عليرغم واقعيت هائی که توضيح داده شد ما شاهد آن هستيم که در جنبش زنان کسانی که ادعـای مبـارزه در راه آزادی زنـان و رفـع                           

و یـا   " ه دقيقـا سـتم جنـسی اسـت        سرکوب و فشار بر زنان ستمی طبقاتی نيست بلک        "  از آنان را دارند مطرح می کنند که          ستم کامل 

  ."گرایشات مردساالری و تمام اشکال ستم کشی زنان در جامعه به وسيله مردان اعمال می شود"اینکه 

  . )درج شده بود"تفاوتها در نگرشها"جمالتی که در گيومه ذکر شده، حکم هائی هستند که در نوشته ای تحت عنوان (

  . ر از پدیده های پيرامونمان الزم است کمی دقيقتر و عميقتر به این مسائل نگاه کنيمبرای پاسخ به این دو نکته و شناخت بهت

آیا شکل زندگی و موقعيت اجتماعی زنان را وابستگی آنان به طبقه اجتماعی که به آن تعلق دارنـد تعيـين مـی کنـد یـا صـرفا اشـتراک                               

ان طبقه کارگر که اشتراک جنسی با مردان طبقه سرمایه دار دارنـد،      به مورد مرد    جنسی آنان با زنان صرفنظر از جایگاه طبقاتی اشان؟        

 در ميان آنان شـده      حتی اعتبار و احترام و ارزش یکسان انسانی       آیا این امر موجب برابری حقوقی و اجتماعی و سياسی و            . توجه کنيم 

ت مزد کمتـر بـه زنـان کـارگر صـرفا بـه دليـل زن                 پرداخاست؟ و براستی منافع چه کسانی در پشت ستم بر زنان کارگر وجود دارد و مثًال                 

را که این سرمایه دارچه بـسا مـی         بودن، سود چه کسانی را افزایش می دهد، سود همسر کارگرش را یا سود سرمایه دار استثمارگر                  

    !تواند یک زن استثمارگر نيز باشد

، مـا در بـاال   )همـان منبـع  " ( دقيقـا سـتم جنـسی اسـت    سرکوب و فشار بر زنان ستمی طبقاتی نيست بلکه  "برخالف این تفکر که گویا      

نشان دادیم که به اکثریت زنان جامعه یعنی به زنان کارگر و زحمتکش و دیگر زنان رنجدیده ایران بـه همـراه مـردان هـم طبقـه ای خـود،                   

  ). ستم جنسيتی(د، اگر چه زنان یک ستم دیگر را هم به خاطر زن بودنشان متحمل می گردنستم های طبقاتی اعمال می شود

  

انکار و نادیده گرفتن ستم طبقاتی که زندگی اکثریت زنان جامعه ما را با رنج های بيشمار و بـدبختی هـای فـراوان روبـرو کـرده اسـت و                         

، نشان دهنده آن است که از موضع یک زن بورژوا نسبت به مسایل زنـان      "دقيقا ستم جنسی است   " اصرار بر این که ستم بر زنان گویا         

اه شده است، حتی اگرگوینده آن خود بورژوا نباشد و حتی ادعا کند که مارکسيست می باشد و یا به نفع اکثریت زنان رنجدیده ایران نگ

چون همانطور که پيش از این مطرح شد زنان بورژوا نه تنها مورد ستم طبقاتی قرار ندارند بلکه خود بخـشی ازعـامالن                       . سخن می گوید  

هر چند فراموش نمی کنيم که به زنان بورژوا به خـاطر  . ردان و هم بر زنان طبقات رنجدیده  در جامعه می باشند    ستم طبقاتی، هم بر م    

  . فقط ستم جنسيتی و نه ستم طبقاتی. اعمال می شود" ستم جنسيتی" زن بودنشان 

  بردن آن چيست؟منشاء ستم جنسيتی و راه اصلی از بين در اینجا بهتر است این موضوع را هم بررسی کنيم که 



  

برای شفاف تر شدن موضوع باید دید که ستم جنسيتی، خود از کجا ناشی می شود و زمينه های مادی بوجـود آمـدن چنـين سـتمی                            

 .را خـوب بـشناسيم   چرا که ضروریست برای مبارزه با هر پدیده ای ابتدا زمينه های اجتماعی ظهور و یا خلق این پدیده                 .کدامها هستند 

بـرای  . ت که قبل از بوجود آمدن مالکيت خصوصی و به دنبال آن تقسيم جامعه به طبقات، ستم جنسيتی وجود نداشت                   واقعيت این اس  

قبل از به انحصار درآمدن ابزار توليد در دست یک طبقه و انباشت ثـروت مراجعـه   ) زن و مرد(اثبات این امر می توان به تاریخ روابط بشری      

 رجـوع کـرد کـه بـر مبنـای تحقيقـات              منـشاء خـانواده، مالکيـت خـصوصی و دولـت،            درخـشان انگلـس،    در این مورد می توان بـه اثـر        . کرد

: او مـی گویـد    . دانشمندان مختلف نشان می دهد که قبل از بوجود آمدن مالکيـت خـصوصی، زن دارای مقـام بـسيار واال در جامعـه بـود                         

 موضع اجتماعی برای او، و برای زنان بطور کلی، می شد که بـاالتر               موضع اوليه مادر بمثابه تنها والد قطعی فرزندانش، باعث ایجاد یک          "

در واقـع،   ). ٢١منشاء خـانواده، مالکيـت خـصوصی و دولـت، اثـر فردریـک انگلس،صـفحه                 (َ".از هر موضعی است که تاکنون داشته است       

بلکه بوجـود   . ل سرکوب و ستم بر زنان نبود      تقسيم کار اوليه که درجوامع اوليه وجود داشت و صرف زن بودن و مادر بودن در آن دوره، دلي                  

 بطور کلـی اگـر   .آمدن این ستم همانطورکه در باال اشاره شد ناشی از بوجود آمدن مالکيت خصوصی و ظهور جوامع طبقاتی می باشد         

بـه دليـل زن     هر یـک از مـشکالت و محروميـت هـایی کـه زنـان مـا در جامعـه ایـران صـرفًا                         روی جامعه خود متمرکز شویم، می بينيم که         

ایـن بـه خـاطر وجـود نظـام اقتـصادی       . بودنشان با آن مواجه هستند، در واقع نتيجه ی عملی یـک سيـستم ناعادالنـه  طبقـاتی هـست           

سرمایه داری در جامعه ما است که بعنوان زیربنا عمل کرده و برای ادامه حياتش هر زمان سياست و شکل خاصی از روابط اجتماعی را 

 کند و امروز به خاطر وجود چنين نظامی و بـر پایـه آن اسـت کـه رژیـم جمهـوری اسـالمی سـرکوب و سـتم هـای                   به جامعه تحميل می   

  ستم جنـسيتی بـر زنـان در حقيقـت نـشانه و بيـانگر وجـود نابرابریهـای اجتمـاعی در جامعـه                .بيشماری  را بر زنان ایران اعمال می کند        

ات توليدی و وجود مالکيت خصوصی که خـود در نهایـت شـکلهای شـعور                ستم جنسيتی دقيقا ستمی است که ریشه در مناسب        . است

بنابراین مبارزه برای تغيير مناسبات توليدی و مبارزه بر عليه مالکيت خـصوصی جـدا از مبـارزه    .  اجتماعی انسانها را تعيين می کند، دارد     

  . ش در جهت رفع کامل ستم بر زنان نيستبرای ازميان برداشتن نابرابری های اجتماعی و تمامی جلوه های آن از جمله تال

ایده ای که سرکوب و فشار بر زنان را ستمی طبقاتی نمی بيند، طبيعی است که برای رهـائی زنـان بـر عليـه ریـشه هـای ایـن سـتم                                 

تعلـق دارنـد و بـا       مبلغين چنين ایده ای با انکار این امر که زنـان در جامعـه بـه طبقـات گونـاگون                     . یعنی نظام طبقاتی نيز مبارزه نمی کند      

عمومی و یکپارچه دیدن آنها ، همه ی زنان را صرفا بدليل اشتراک جنسی و صرفنظر از تعلقات طبقاتی اشان به اتحاد با یکدیگر ترغيب                         

 نظـام  در واقع با این نوع تبليغات مانع اتحاد زنان کارگر با مردان کارگر که می تواننـد بـرای پيـشبرد یـک مبـارزه طبقـاتی عليـه                      می کنند،   

منحـرف کـردن مبـارزات طبقـه کـارگر از مـسير مبـارزه                 این چيزی جـز     واضح است که   .سرمایه داری متحد شده و مبارزه کنند می شوند        

طبقاتی و تداوم سيستم ضد انسانی سرمایه داری و مالکيت خصوصی و ستم ناشی از آن چه بر زنان و چه بر مردان طبقه کـارگر و در    

 .کثریت زنان و مردان جامعه نيستجامعه ما درواقع، بر ا

  

گرایش فوق،  یک گرایش فمنيستی است که در جهت حفظ و تداوم نظم بورژوائی عمل می کند و این البته با ادعاهای فمينيستها که                         

 مبـارزه  مسئله فمينيسم، دقيقـا مبـارزه جـنس بـا جـنس بجـای       چرا که. گویا برای رفع ستم بر زنان مبارزه می کنند، در تضاد می باشد   

گرایشات مردساالری و تمام اشکال ستم کـشی زنـان در جامعـه             : "درست به این خاطر است که مطرح می کنند        . طبقه با طبقه است   

نقش طبقه استثمارگر را در به بند کشيده شدن زنـان            آنها این طور می گویند، چون     ). از همان منبع  ".(به وسيله مردان اعمال می شود     

در منظر فمينيسم گویا هيچ تفاوتی ميان وضعيت زنان کارگر و زنـان بـورژوا              . آن را الپوشانی نموده و انکار می کنند       یا نمی شناسند و یا      

آنها چون تنها به ستم جنسيتی بر زنان معترف هـستند و قـادر نيـستند سـتم طبقـاتی ای کـه اکثریـت زنـان                           . در کل جامعه وجود ندارد    

به جای این که زنان و مردان مرتجع ، بنابراین صرفًا درجهت رفع ستم جنسيتی حرکت می کنند و         جامعه از آن رنج می برند را درک کنند        

استثمارگر و متعلق به طبقه مرتجع و سرمایه دار را عامل ستم بر زن معرفی کنند در حقيقت اکثریت مردان کارگر و زحمتکش جامعه را                         

  .به صرف این که مرد هستند دشمن زنان جلوه می دهند

  

رای رفع چنين قضاوت نادرستی و برای توضيح ریشه های بوجود آمدن ستم جنسيتی ضروریـست بـه بررسـی تـاریخ و تکامـل جوامـع                           ب

در جامعه ای که در آن مالکيت خصوصی مقدس و پذیرفتـه شـده            . بشری و به ریشه ها و دالئل روابط حاکم برانسانها با یکدیگر پرداخت            

چيز تبدیل به کاال می شود و صاحب پيدا می کند، یکی صاحب همه چيز و دیگری تهی دست و بی است، در جامعه ای که در آن همه 

می شود قدرتمنـد شـده و موقعيـت برتـر اقتـصادی،اجتماعی و      ) یعنی ابزار توليد(در اینجا طبقه ای که صاحب همه چيز      . چيز می شود  

ودش را وضـع مـی کنـد، ابزارهـا و دسـتگاه هـای الزم خـودش را        سياسی پيدا می کند و برای حفظ موقعيت و قدرتش قوانين محبوب خ  

بلحـاظ ذهنـی نيـز       ، اقتـصادی  قدرت درست می کند و برای اینکار به همه چيز متوسل می شود، حتی به خرافات و مذهب، تا عالوه بر                   

می کنند با افکار عقب افتاده  آنها سعی .طبقه زحمتکش جامعه را که همه چيز بدست او ساخته می شود را تحت کنترل خود دربياورد    



، زنان تحت ستم جامعه یعنی نيمی از جامعه بشری را تحت کنترل خود درآورند و به همين بهانه                   )همچون زن را نصف مرد دانستن     ( ای

 عقب افتـاده    بنابراین، ستم جنسيتی را در جامعه، تنها یک دیدگاه ارتجاعی و          . دست خود را برای استثمار هر چه بيشتر آنان باز گذارند          

دیـدگاهی کـه در آن زن بـه عنـوان یـک موجـود       . یعنی این دیدگاه بر نابرابری های اجتماعی صـحه مـی گـذارد   . است که توجيه می کند 

دیدگاهی که مذهب و فرهنگ های عقب افتاده آن . و احساسی و ضعيف و ناتوان تعریف می شود) به لحاظ عقلی(دست دوم و ناقص    

 کـه زن را حقيـر و نـاتوان مـی بينـد و همـه                 امـا دیـدگاهی    .ده و در کل جامعه در ميان مردان و زنان رواج مـی دهـد              را توجيه و تقویت نمو    

تفکرات ارتجاعی و سنتهای غلط و عقب افتاده در این مورد، همگی بر پایه و هماهنگ با سيستم اقتصادی حاکم بر جامعه شـکل مـی                          

  . گيرد

بودی نظامی باشد که باعث بازتوليد روابط و قـوانين ضـد انـسانی هـستند و از آنجائيکـه مـا در                       دقيقا به همين دليل بایستی هدف ما نا       

شرایط کنونی هدف براندازی نظام سرمایه داری را داریم، بایستی خودمان را به دیدگاهی مسلح کنيم که بتوانيم با آن به هـر پدیـده و                          

و به هر معضل اجتماعی که برمی خوریم، مبارزه با آن را در  تی برخورد کنيماتفاقی که در جامعه و جهان رخ می دهد، ریشه ای و طبقا

چرا که بامسلح شدن به این دیدگاه .  لنينيسم مجهز شویم-جهت مبارزه برای رفع ستم طبقاتی سازماندهی کنيم، یعنی به مارکسيم

  . رهائی کامل زنان را متحقق سازیمو هرگونه ستم بر زنان را می توانيم از بين ببریم و " سرکوب و فشار"است که 
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