
 
 

 
 

  ؟ و چراستم مضاعف بر کدام زنان 
اين منظور از . بسيار گفته و نوشته شده استبر زنان در مورد ستم مضاعف 

زنان کارگر و  در مورد جامعه به خصوصستم، همانا ستمی است که در 

در .   که تحت استثمار و ستم طبقه حاکم قرار دارند، اعمال می شودزحمتکش

ه يک بار مثل مردان هم طبقه ای خود و در کنار اين زنان عالوه بر اينکواقع 

آنها تحت استثمار و مورد ستم های اقتصادی، اجتماعی و سياسی ناشی از 

، يک بار هم صرفًا به خاطر زن بودنشان مورد )ستم طبقاتی ( سيستم اقتصادی حاکم بر جامعه طبقاتی قرار می گيرند

  از طرف سرمايه دار بر اين که همانند کارگر مردکارگر است عالوه ، اگر يک زن.)یتيستم جنس (ستم قرار می گيرند

نش هم مورد استثمار قرار می گيرد، به اين معنی که مزد کمتری به او داده می  ، به خاطر زن بوداستثمار می شود

احد توليدی در ضمن زن کارگر در محيط کارخانه و و. شود، يعنی استثمارش شديدتر از مرد هم طبقه ای خود می باشد

به خصوص از طرف . صرفًا به خاطر زن بودنش به اشکال مختلف مورد تحقير و آزار و اذيت قرار می گيرد

اذيت و آزار و تحقير . مصون نمی باشد تحقير و توهين  از طرف همکاران مرد خود نيزازاما او حتی. کارفرمای خود

اين زنان حتی اگر خود، کارگر يک واحد . صورت ميگيرد مختلف  لابه اشکآنان زنان طبقات تحت ستم و استثمار 

و برادر خود نيز تحقير شده واز طرف آنان آزار و اذيت می توليدی هم نباشند، اغلب در خانه از طرف پدر، همسر 

 نمونه بر جسته اعمال می شود؛زحمتکش زنان متعلق به طبقه کارگر و  زنان کارگر و به طور کلیبر ی که  ستم.بينند

اين زنان  يک بار به دالئل طبقاتی همچون مردان هم طبقه اشان تحت  .بدست می دهداعف از ستم مضبرای درک ی ا

ستم  و استثمار قرار می گيرند و يک بار هم بدليل زن بودنشان در عرصه های مختلف زندگی خصوصی و اجتماعی 

  .مورد تبعيض و تعارض به حقوق فردی خود قرار می گيرند

 شناخت فوق نيز صرفًا از روی کتاب به دست نيامده است بلکه از زندگی کارگران و زحمتکشان می توان تعريف و

زندگی  .نمونه های فراوانی را ذکر کرد که اشکال مختلف ستم مضاعف بر زنان  در ميان زحمتکشان را نشان داد

 موضوع تر شدن برای ملموس.  ست جامعه، حاکی از اين واقعيت اطبقه زحمتکشروزمره هزاران زن متعلق به 

  : مشخص زير توجه کرد نمونه  به  ميتوان

جوراب کار توليدی  در يک کارخانه  پدر او.  بوديک خانواده زحمتکشاولين فرزند .  بدنيا آمد١٣٣۴ سال  درتوران"
 خواهر و برداران او همراه مادرش می بايستی مسئوليت نگه داری.  فرزند ديگر پس از او بدنيا آمدند٩ .می کرد

 و در سال هرگز به مدرسه نرفت توران. فرزندان پسر هيچ دخالتی در کارهای خانه نداشتند.  کوچکش را بعهده بگيرد
بعد از ازدواج همراه با همسر، مادرشوهر و برادرشوهرش .  بيشتر نداشت  ازدواج کرد سال١۵  در حالی که ١٣۴٩

کارش بسيار . ود که در يک انبار چای به بسته بندی چای اشتغال داشت همسرش يک کارگر ساده ب.زندگی می کرد
توران عالوه بر عهده دار بودن امور خانه، با بسته بندی . طاقت فرسا بود و آخر ماه درآمد ناچيزی دستش را می گرفت

  توران  . شريک بودهای اقتصادی خانه نيزآبنات و درآمد ناچيزی که از قبال اين کار بدست می آورد در تامين نياز



 
 

 
 

 بخاطر حفظ .ت و در خطر تجاوز از طرف او  بود و آزار قرار می گرفبرادرشوهرش مورد اذيتبارها از طرف 
اما همسايه ها بارها او را در حال فرار از دست .  بازگو کردن حقايق زندگی اش را برای کسی نداشت جراتآبرويش

ن حتی يکبار قصد خودکشی کرد و با پرت کردن خود به بيرون از ميان تورا. برادرشوهرش در پشت بامها ديده بودند
 بارها شوهر و . پنجره اتاقش سعی کرد تا شايد با کشتن خود از اين وضعيت رقت انگيز نجات پيدا کند اما موفق نشد

کالت روحی  مدتها دچار مش. امکان طالق برايش وجود نداشت.مادرشوهر و برادرشوهرش او را به باد کتک گرفتند
م به  آن ه کرد، سقط جنين بار٣.  فرزند بدنيا آورد۶. ر می آمدی پيرتر از آنچه که بود بنظکمی که بزرگتر شد خيل. بود

  ".یروش خانگ
.  کارگر و زحمتکشان آورده شد طبقهبه تنها به خاطر هر چه بيشتر ملموس شدن شرايط زندگی زنان متعلق  فوق نمونه

برای درک مفهوم ستم بارزی های مثال می تواند  زنان متعلق به طبقه زحمتکش و کارگر وضعيتبطور کلی شرح 

است شامل حال کسانی است که تحت ستمی دوچندان  ستم مضاعف همانطور که خود بيانگرمعنای . مضاعف بدست دهد

  اگر وضعيت وارد می شود؟آيا بر زنان متعلق به طبقه سرمايه دار نيز ستم مضاعف حال بايد ديد که. قرار می گيرند

 نه زنان سرمايه د ار و يا متعلق به اين طبقهرا با  زنان متعلق به طبقه سرمايه دار مقايسه کنيم می بينيم که کارگر زنان 

دره تنها هرگز تحت استثمار و فشارهای اقتصادی نيستند بلکه خود عامل ستم و استثمار می باشند و از اين زاويه 

دره ای که هرگز قابل پرشدن نيست تا بتوان . لق به اين دو طبقه متضاد را از همديگر جدا می سازدعظيمی زنان متع

 درست  به همين خاطر است که . در کنار هم قرار داد اين که هر دو زن هستند، صرفبهستمديده و ستمگر را

  . ر غلط  و بيجا استبکاربردن کلمه ستم مضاعف برای بازگو کردن شرايط زندگی زنان طبقه سرمايه دا
م که عالوه بر زنان طبقه ياگر به واقعيت جامعه خودمان نگاه کنيم می بين در اينجا به مسئله ديگری هم بايد توجه کرد ،

کارگر، در جامعه ما اقشار ديگری هم وجود دارند که اگر به شرايط عينی زندگی آنان نگاه کنيم می بينيم که آنها جزء 

آنها به طبقات متوسط جامعه تعلق . دار و استثمارگر نيستند، اما متعلق به طبقه کارگر هم نيستندزنان طبقه سرمايه 

مردان متعلق به اين طبقه  مانند همچون معلمين، کارمندان و پرستاران در ايران زنان طبقه متوسط جامعه. دارند

زنان طبقات متوسط نيز به اشکال  حالدر عين . رنج می برند اجتماعی و سياسی اقتصادی،  فشارهایازاجتماعی 

اقشار پائينی طبقات متوسط  با توجه به هزينه های سنگين و  .قرار دارندی يتجنسمختلف به خاطر زن بودنشان تحت ستم 

معلمين به عنوان مثال اغلب مجبورند بعد از اتمام کالسهای درس شغل . کمرشکن زندگی حقوق ناچيزی دريافت می کنند

 برای زنان کاريست عمال  هم شانس يافتن شغل دوم،جتماعی ايرانبا توجه به شرايط ا. هم داشته باشنددوم و سومی 

در زنان طبقات متوسط نيز . با موانع بسياری مواجه هستنداول هم برای يافتن کاراغلب آنان اساسًا خيلی از دشوار و 

 و روبنای فرهنگی اش و به  حاکم بر ايرانرمايه داریهمانند زنان کارگر و زحمتکش به دليل حاکم بودن نظام سايران 

با شرايط بسيار دشوارتری نسبت به مردان در يافتن کار خود خاطر وجود يک حکومت مذهبی با قوانين ارتجاعی 

 .توانند به سمت بعضی از مشاغل بروند نمیاغلب  زنان همواره در انتخاب شغل محدوديت هايی دارند واين . مواجه اند

 دولتی معموال زنان را به دالئل مختلف از جمله احتمال و مدارس دولتی و غير بان مراکز مختلف اداری و شرکتهاصاح



 
 

 
 

زمينه مشابه شغلی يک در حتی  زنان همواره کمتر از مردانی است که حقوق. بچه دار شدن به سختی استخدام می کنند

برای دکان که تنها بدوش زنان است همواره محدوديتهايی را وظايف و کارخانگی و تربيت و نگه داری کو. ندنکار می ک

بيش فرهنگی  زنان به خاطر شرايط اجتماعی و اقتصادی ودر ميان آمار بيکاری . در انتخاب شغل بوجود می آوردآنان 

سالمی به عنوان مثال می توان شرايط اين دسته از اقشار اجتماعی را در اوايل شکل گيری جمهوری ا.   استاز مردان

 فعاليتهای  عرصهرانده شدن زنان از. و اخراج های گسترده ای که اغلب هم شامل حال زنان می شد را يادآوری کرد

اجتماعی و خانه نشين کردن آنان با تکيه بر فرهنگ حاکم بر جامعه و قوانين ارتجاعی بجا مانده از گذشته و تصويب 

  . جامعه ما در بر داشته است بطور کلی اکثريت زنان زنان و اينرایقوانين قرون وسطائی جديدترنتايج بسيار منفی ب
شان بر می که صرفا به زنان به دليل جنسيتست ،"یيتستم جنس"در آثار مختلف مربوط به جنبش زنان با واژه ما اغلب 

باال نيز اشاره   درههمانطور ک با توجه به سلطه يک رژيم مذهبی زن ستيز در ايران .ی شويممواجه مآنان وارد می شود 

تحت قوانين ارتجاعی جمهوری اسالمی متحمل در ايران  زنان مثًال .شد اين امر هرچه بيشتر برجسته می باشد

  زن،بر ايران اشاره کرد که در آنقوانين مدنی حاکم به محدوديتها و محروميتهای بسياری هستند که از جمله می توان 

قوانينی همچون قانون . ده به شوهر يا پدر خود پيدا می کنی کامال وابستمحسوب شده و موقعيتخصوصی مرد ملک 

به . ازدواج در ايران کم و بيش اجباريست و با قيد و بندهای بسياری همراه است. ازدواج و حق طالق را در نظر بگيريم

 با مردان است و اين بدين حق طالق در ايران. ور کنترل آن نيز تصويب می شودن دليل قانونی مانند حق طالق بمنظهمي

 اما اگر زنی بخواهد طالق بگيرد آنقدر شرط و خواهد می تواند زنش را طالق بدهد ، مفهوم است که مرد هر وقت ب

شروط در قانون قيد شده است که يا زن را سالها سرگردان می کند يا او را وادار به تحمل کرده تا اينکه خود راه حلی را 

 و چه بسا اين راه حل تن دادن به مرگ و يا فرار از خانه و رو آوردن به ، کرده و خود را رها کندخارج از قانون پيدا

 حق سفر، قانون حجاب و ممنوعيت سقط جنين  همچون حق حضانت فرزندان،در ساير قوانين مدنی. خيابانها بوده است

ق انتخاب او در اين قوانين بسيار ناچيز بوده  و ح نقض شدهبه اشکال مختلف حقوق زنان نيز و نمونه های بيشمار ديگر 

و اين در تمامی اين قوانين در حقيقت شکل و نوع مالکيت بر زن در آنها تعيين شده . و يا عمال ناديده گرفته شده است

قرار استفاده عليه زنان موردبر سلطه مردان هدف حفظ جانب سردمداران جمهوری اسالمی باقوانين به عنوان ابزاری از

  .می گيرد

ی شامل تمامی زنان يتاين درست است که ستم جنسبايد توجه داشت که به اين موضوع هم  تیاما در رابطه با ستم جنسي 

حتی در اين ستم مشترک که توجه کنيم می بينيم زنان ال اگر به واقعيات زندگی با اينح، از هر قشر و طبقه ای می شود

ن ستمها بر زنان متعلق به طبقه سرمايه دار و زنان زحمتکش به هيچ وجه يکی هم باز تاثيرات و شدت و ضعف اي

 مثًال اگر بخواهيم تاثيرات قوانين زن ستيز حاکم بر جامعه ايران را بر روی اين دو طبقه بررسی کنيم به .نيست

ربگيريم، او با وجود ستم  جامعه در نظکارگر به عنوان مثال زنی را از طبقه. تفاوتهای فاحشی در اين زمينه می رسيم

زنان طبقه . او را ندارد هایاذيت و آزاراز بسياری که از جانب همسر کارگرش متحمل می شود امکان فرار و رهائی 

در اغلب موارد حق تحصيل . کارگر به علت فقر اقتصادی شديدی که دارند در شرايط بسيار وخامت باری بسر می برند



 
 

 
 

امکان اگر بخواهند چنين کنند،يا و دتر بايد ازدواج کنند، هرگز از شوهر خود طالق نگيرند و يا ادامه تحصيل ندارند، زو

بعد از جدائی قادر ، به همسرد، بدليل وابستگی شديد اقتصادی ناگر هم موفق به طالق گرفتن شو  يا.دنجدا شدن را ندار

  بدليل موقعيت اجتماعی اشکارگرمتعلق به طبقه زن  .ند نيستانبه تامين خود و يا تهيه سرپناهی برای خود و فرزندانش

در کارهای مربوط به  و يا است در مشاغل کم درآمدتری مانند کارگاهای کوچکاگر خوش شانس باشد تاره مجبور 

به لحاظ اجتماعی و  متعلق به طبقه کارگر زن. ثروتمندان مشغول به کار شودنظافت چه در ادارات و چه در خانه های 

 مزد ،دايط مناسبی برای پيدا کردن کار ندارد و اگر هم موفق به گرفتن کار در کارگاه و يا کارخانه ای شوتحصيلی شر

شرايط او نسبت به زنی که .  تعلق می گيرد که حتی کفاف زندگی ساده و فقيرانه ی او را هم نمی دهداوبسيار ناچيزی به 

بسيار وضعيت او حتی نسبت به زنان طبقات متوسط . ايسه نيستاساسًا قابل مقمتعلق به طبقه سرمايه دار جامعه است 

زندگيش  دشواری های ند به حلظر اقتصادی استقالل دارد  آسان تر می توازنی که از نمی دانيم که  .دشوارتر است

 به لحاظ برخوردار بوده وی بهتر و از شرايط کاری مناسبتری  شغلموقعيت کهبپردازد، به خصوص زنان مرفه ای 

زن کارگر مجبور مثًال در شرايطی که . جامعه بواقع در اختيار آنها قرار دارد امکانات ،تحصيلی و موقعيت اجتماعی

 و  متعلق به طبقه سرمايه داراناست برای امرار معاش خود و خانواده اش فرزند خود را در خانه تنها بگذارد زن

 از مشکالت و ان و هم فرزندشآنهاند و بدينوسيله هم خود نستفاده می ککودک ا  از امکانات مهد مرفه جامعه،شرهایق

  . تنهائی و بی سرپرستی رنج نمی برند

  همچنين زنان متعلق به طبقات متوسطو  و زحمتکش رمتعلق به طبقه کارگزنان چگونه بنابراين می توان ديد که 

تماعی را متحمل می شوند، صرفا به ادی و سياسی و اج ستم های اقتص،رحالی که همانند مردان متعلق به اين طبقاتد

زنان طبقه سرمايه ی بر يتحتی تاثيرات ستم جنسدر حاليکه .  ستم بيشتری بر آنها اعمال می شودبودنشان نيز زن خاطر

 متر ميزان ضربه پذيری آنان نيز کناچيز بوده و  با طبقه کارگر مقايسه ر دخويشزندگی شرايط مادی توجه به دار با 

  .است

عليرغم واقعيت هائی که توضيح داده شد ما شاهد آن هستيم که در جنبش زنان کسانی که ادعای مبارزه در راه آزادی 

سرکوب و فشار بر زنان ستمی طبقاتی نيست بلکه دقيقا ستم "  از آنان را دارند مطرح می کنند که ستم کاملزنان و رفع 

در جامعه به وسيله مردان اعمال می ستم کشی زنان ساالری و تمام اشکال گرايشات مرد"و يا اينکه " جنسی است

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

  ). رج شده بودد

قتر و عميقتر به اين مسائل برای پاسخ به اين دو نکته و شناخت بهتر از پديده های پيرامونمان الزم است کمی دقي

   .نگاه کنيم

 تعيين می کند يا که به آن تعلق دارندزنان را وابستگی آنان به طبقه اجتماعی اجتماعی آيا شکل زندگی و موقعيت 

مردان طبقه کارگر که اشتراک جنسی با مورد به   ؟صرفا اشتراک جنسی آنان با زنان صرفنظر از جايگاه طبقاتی اشان

حتی اعتبار و و  اين امر موجب برابری حقوقی و اجتماعی و سياسی  آيا. توجه کنيمه سرمايه دار دارند،مردان طبق



 
 

 
 

منافع چه کسانی در پشت ستم بر زنان کارگر وجود  ميان آنان شده است؟ و براستی در احترام و ارزش يکسان انسانی

بودن، سود چه کسانی را افزايش می دهد، سود همسر پرداخت مزد کمتر به زنان کارگر صرفا به دليل زن   مثًالدارد و

    !باشدنيز می تواند يک زن استثمارگر چه بسا را که اين سرمايه دارکارگرش را يا سود سرمايه دار استثمارگر 

 ،)همان منبع ("سرکوب و فشار بر زنان ستمی طبقاتی نيست بلکه دقيقا ستم جنسی است"اين تفکر که گويا برخالف 

به همراه  و ديگر زنان رنجديده ايران  که به اکثريت زنان جامعه يعنی به زنان کارگر و زحمتکشنشان داديماال ما در ب

 يک ستم ديگر را هم به خاطر زن بودنشان اگر چه زنان ،ستم های طبقاتی اعمال می شودمردان هم طبقه ای خود، 

  ). یيتستم جنس(متحمل می گردند

ندگی اکثريت زنان جامعه ما را با رنج های بيشمار و بدبختی های فراوان روبرو  طبقاتی که ز ستمناديده گرفتنانکار و 

موضع يک زن از آن است که  نشان دهنده ،"دقيقا ستم جنسی است " و اصرار بر اين که ستم بر زنان گويا کرده است

که مارکسيست می ادعا کند  باشد و حتیگوينده آن خود بورژوا ن اگرنگاه شده است، حتیبه مسايل زنان  نسبتبورژوا 

 نه  مطرح شد زنان بورژواپيش از اينچون همانطور که  .باشد و يا به نفع اکثريت زنان رنجديده ايران سخن می گويد

 زنان طبقات رنجديده  و هم بر مردان هم بر ، ستم طبقاتینعامالبخشی از بلکه خود قاتی قرار ندارندستم طب تنها مورد

اعمال می " یيتستم جنس "به خاطر زن بودنشان  ازنان بورژوبه هر چند فراموش نمی کنيم که .  می باشنددر جامعه

   . فقط ستم جنسيتی و نه ستم طبقاتی.شود

 و راه اصلی از منشاء ستم جنسيتی در اينجا بهتر است اين موضوع را هم بررسی کنيم که

  بين بردن آن چيست؟
 خود از کجا ناشی می شود و زمينه های مادی بوجود آمدن چنين ،یيتستم جنسد ديد که بايبرای شفاف تر شدن موضوع 

زمينه های اجتماعی ظهور و يا ابتدا  برای مبارزه با هر پديده ای ضروريست چرا که .ستمی کدامها هستند
دنبال آن تقسيم  از بوجود آمدن مالکيت خصوصی و به قبلواقعيت اين است که  .را خوب بشناسيم خلق اين پديده

قبل از به ) زن و مرد(برای اثبات اين امر می توان به تاريخ روابط بشری .  وجود نداشت، ستم جنسيتیجامعه به طبقات

  می توان به اثر درخشاندر اين مورد. و انباشت ثروت مراجعه کرد يک طبقهدر دست انحصار درآمدن ابزار توليد 

بر مبنای تحقيقات دانشمندان مختلف نشان می دهد که رجوع کرد که  ی و دولت،منشاء خانواده، مالکيت خصوص ،انگلس

موضع اوليه مادر بمثابه  ":او می گويد. قبل از بوجود آمدن مالکيت خصوصی، زن دارای مقام بسيار واال در جامعه بود

لی، می شد که باالتر از هر تنها والد قطعی فرزندانش، باعث ايجاد يک موضع اجتماعی برای او، و برای زنان بطور ک

در واقع، ). ٢١منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت، اثر فردريک انگلس،صفحه (َ".موضعی است که تاکنون داشته است

 دليل سرکوب و ستم بر ، در آن دوره و مادر بودنو صرف زن بودنکه درجوامع اوليه وجود داشت تقسيم کار اوليه 

 بوجود آمدن مالکيت خصوصی و ظهور ناشی ازدن اين ستم همانطورکه در باال اشاره شد بلکه بوجود آم. زنان نبود

 هر يک از مشکالت و روی جامعه خود متمرکز شويم، می بينيم کهور کلی اگر  بط.  می باشدجوامع طبقاتی



 
 

 
 

واقع  در ،محروميت هايی که زنان ما در جامعه ايران صرفًا به دليل زن بودنشان با آن مواجه هستند
 در وجود نظام اقتصادی سرمايه داریبه خاطر اين . نتيجه ی عملی يک سيستم ناعادالنه  طبقاتی هست

سياست و شکل خاصی از هر زمان و برای ادامه حياتش کرده است که بعنوان زيربنا عمل ما  جامعه
 است که  پايه آن و بر امروز به خاطر وجود چنين نظامی و جامعه تحميل می کنداجتماعی را به روابط

بر  یتيستم جنس .رژيم جمهوری اسالمی سرکوب و ستم های بيشماری  را بر زنان ايران اعمال می کند

ستم جنسيتی دقيقا ستمی است که ريشه در  .است  وجود نابرابريهای اجتماعی در جامعهبيانگر حقيقت نشانه و درزنان 

  .هايت شکلهای شعور اجتماعی انسانها را تعيين می کند، داردمناسبات توليدی و وجود مالکيت خصوصی که خود در ن

 برای ازميان برداشتنمالکيت خصوصی جدا از مبارزه مبارزه بر عليه مناسبات توليدی و برای تغيير بنابراين مبارزه 

  . نيستتم بر زنان سرفع کاملتالش در جهت از جمله نابرابری های اجتماعی و تمامی جلوه های آن 
برای رهائی زنان بر عليه ريشه های اين طبيعی است که  ای که سرکوب و فشار بر زنان را ستمی طبقاتی نمی بيند، ايده

انکار اين امر که زنان در جامعه به طبقات گوناگون  با مبلغين چنين ايده ای. ستم يعنی نظام طبقاتی نيز مبارزه نمی کند

و صرفنظر از تعلقات طبقاتی  را صرفا بدليل اشتراک جنسی  زنان، همه ی  و با عمومی و يکپارچه ديدن آنهادارندتعلق 

 مانع اتحاد زنان کارگر با مردان کارگر که می  با اين نوع تبليغاتدر واقع ،به اتحاد با يکديگر ترغيب می کننداشان 

 اين واضح است که .می شوندتوانند برای پيشبرد يک مبارزه طبقاتی عليه نظام سرمايه داری متحد شده و مبارزه کنند 

 سيستم ضد انسانی سرمايه داری و تداوممنحرف کردن مبارزات طبقه کارگر از مسير مبارزه طبقاتی و  چيزی جز

 بر اکثريت زنان ما درواقع، و در جامعه و ستم ناشی از آن چه بر زنان و چه بر مردان طبقه کارگر مالکيت خصوصی

  .ستنيو مردان جامعه 

ادعاهای با   و اين البتهدر جهت حفظ و تداوم نظم بورژوائی عمل می کند،  يک گرايش فمنيستی است که گرايش فوق

 دقيقا مبارزه جنس ،مسئله فمينيسم چرا که. می باشددر تضاد مبارزه می کنند، برای رفع ستم بر زنان که گويا فمينيستها 

 مردساالری و تمام گرايشات: "ر است که مطرح می کننددرست به اين خاط. با جنس بجای مبارزه طبقه با طبقه است

نقش   چون، آنها اين طور می گويند).از همان منبع(".اشکال ستم کشی زنان در جامعه به وسيله مردان اعمال می شود

منظر  در .ندانکار می کن و وشانی نمودهالپطبقه استثمارگر را در به بند کشيده شدن زنان يا نمی شناسند و يا آن را 

 تنها به ستم آنها چون .وجود ندارددر کل جامعه  زنان کارگر و زنان بورژوا گويا هيچ تفاوتی ميان وضعيتفمينيسم 

ند، عه از آن رنج می برند را درک کنی بر زنان معترف هستند و قادر نيستند ستم طبقاتی ای که اکثريت زنان جاميتجنس

به جای اين که زنان و مردان مرتجع استثمارگر و متعلق به  ت می کنند وی حرکيت جنسرفع ستمدرجهت بنابراين صرفًا 

ت اکثريت مردان کارگر و زحمتکش جامعه را به قرا عامل ستم بر زن معرفی کنند در حقيطبقه مرتجع و سرمايه دار 

  .صرف اين که مرد هستند دشمن زنان جلوه می دهند

به بررسی تاريخ و ضروريست ی يتيشه های بوجود آمدن ستم جنسبرای توضيح رو برای رفع چنين قضاوت نادرستی 

جامعه ای که در آن مالکيت در . تکامل جوامع بشری و به ريشه ها و دالئل روابط حاکم برانسانها با يکديگر پرداخت



 
 

 
 

 ،ندجامعه ای که در آن همه چيز تبديل به کاال می شود و صاحب پيدا می کدر خصوصی مقدس و پذيرفته شده است، 

يعنی ابزار ( که صاحب همه چيز طبقه ایاينجا در  .و ديگری تهی دست و بی چيز می شوديکی صاحب همه چيز 

 برای حفظ موقعيت و قدرتش ،اجتماعی و سياسی پيدا می کند ومی شود قدرتمند شده و موقعيت برتر اقتصادی) توليد

زم خودش را درست می کند و برای اينکار به همه  ابزارها و دستگاه های القوانين محبوب خودش را وضع می کند،

طبقه زحمتکش جامعه را بلحاظ ذهنی نيز  ، اقتصادیقدرت  تا عالوه بر، حتی به خرافات و مذهب،چيز متوسل می شود

 همچون (آنها سعی می کنند با افکار عقب افتاده ای . دربياوردساخته می شود را تحت کنترل خودکه همه چيز بدست او 

 خود درآورند و به همين تحت کنترل از جامعه بشری را زنان تحت ستم جامعه يعنی نيمی ،)رد دانستنرا نصف مزن 

 يک ديدگاه  در جامعه، تنهای رايتستم جنس ،بنابراين. بهانه دست خود را برای استثمار هر چه بيشتر آنان باز گذارند

 ديدگاهی که . ديدگاه بر نابرابری های اجتماعی صحه می گذارديعنی اين. توجيه می کند است که ارتجاعی و عقب افتاده

. و احساسی و ضعيف و ناتوان تعريف می شود) به لحاظ عقلی(در آن زن به عنوان يک موجود دست دوم و ناقص 

ج در کل جامعه در ميان مردان و زنان رواهب و فرهنگ های عقب افتاده آن را توجيه و تقويت نموده و ديدگاهی که مذ

در اين   سنتهای غلط و عقب افتادهتفکرات ارتجاعی و  و همه که زن را حقير و ناتوان می بيندديدگاهیاما  .می دهد

  .  بر پايه و هماهنگ با سيستم اقتصادی حاکم بر جامعه شکل می گيرد همگی،مورد

قوانين ضد انسانی  روابط و باشد که باعث بازتوليد نابودی نظامی  ماهدفدقيقا به همين دليل بايستی 
 بايستی خودمان را داريم، آنجائيکه ما در شرايط کنونی هدف براندازی نظام سرمايه داری  از وهستند

 ،را به ديدگاهی مسلح کنيم که بتوانيم با آن به هر پديده و اتفاقی که در جامعه و جهان رخ می دهد
می خوريم، مبارزه با آن را در جهت  به هر معضل اجتماعی که برو ريشه ای و طبقاتی برخورد کنيم

 بامسلح ه چرا ک. مجهز شويم لنينيسم- يعنی به مارکسيم،مبارزه برای رفع ستم طبقاتی سازماندهی کنيم
 و يم از بين ببريم می توانراو هرگونه ستم بر زنان " سرکوب و فشار "هدن به اين ديدگاه است کش

   .رهائی کامل زنان را متحقق سازيم
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