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  جھانگير محبی: فرستنده

  ٢٠١١ نومبر ٢۵

 

   جامعه استئیرھا  زن،یئرھا

  زنانهي منع خشونت علی نومبر روزجھان٢۵ مناسبت به

 

 يک بعدی ۀبنابراين آنجا که فمنيست ھا پروسه پيچيده ستم مضاعف بر زنان در جامعه سرمايه داری را به مقول

 ديگر ستم کنند، مارکسيست ھا توضيح می دھند که به اصطالح رفتار مردانه يا به زبان تبديل مي" رفتار مردانه"

مرد بر زن خود حاصل جوامع طبقاتی است و اگر قرار است چنين ستمی واقعاً از بين برود بايد با علت در افتاد و 
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يعنی بايد اساس مبارزه خود را عليه سيستم طبقاتی کنونی يعنی سرمايه داری متمرکز کنيم و نه عليه . نه با معلول

 .ين مسير پيش ببريممردھا و مبارزه برای رھائی زنان را در ا

 

 نقِد برخی ديدگاه ھای فمينيستی دررابطه باخشونت عليه زنان
 

 ٢٠٠٧مبر دس ٩در تاريخ " اتحاد زنان آزاديخواه"متن سخنرانی سھيال دھماسی در اتاق پالتاکی 

در . استدانيد عنوان سخنرانی من نقد برخی ديدگاه ھای فمنيستی در رابطه با خشونت عليه زنان  ھمانطور که می

چون در .  الزم است خيلی کوتاه در مورد ديدگاه فمنيستی به طور کلی توضيحی بدھمءنتيجه فکر می کنم که در ابتدا

جنبش زنان در ايران نيز اين موضوع کمتر مورد نقد قرار گرفته و حتی ديده شده که بعضی ھا آنقدر از ماھيت 

امروز ھم کسانی پيدا شده . ک لغت خارجی برای جنبش زنان استفمنيسم بی اطالع ھستند که فکر می کنند فمنيسم ي

که آگاھانه سعی می کنند فمنيسم را به عنوان يک دانش که گويا زنان بايد به آن ) از ميان فمنيست ھای ايرانی(اند 

ی که مثالً تاريخيالبته چنين چيزی را تنھا با تحريف تاريخ و زير پا گذاشتن ھمه مبارزات . زنند بمجھز شوند، جا

رزا لوکزامبورگ، کولنتای و زنان در غرب تحت رھبری و تالش ھای بيدريغ کمونيست ھائی چون کالرا زتکين، 

عليه فمنيسم و ھمه انديشه ھای بورژوائی نسبت به موضوع زن انجام داده اند ، شايد بشود به خورد زنان غيره 

  .ول و مبارز دادؤمس

 صرفنظر -کنم، يعنی ستم خاصی که در جوامع طبقاتی به زنان ن شروع میسخنم را از موضوع اصلی ستم بر ز

در حالی که مردھا چنين .  وارد می شود-از اين که به کدام طبقه تعلق دارند و صرفاً به خاطر اين که زن ھستند

ه کسانی عامل چنين ستمی به زنان چ. از اين ستم به عنوان ستم جنسی ياد می کنيم. ستمی را متحمل نمی شوند

  ھستند؟

  . مردھا: ال خيلی ساده استؤپاسخ فمنيست ھا به اين س

الی است که فمنيسم و ؤاتفاقاً درست در پاسخ به چنين س. ال می دھندؤاما مارکسيست ھا جواب ديگری به اين س

  . مارکسيسم در اساس در مقابل ھم قرار می گيرند

. وجه می کند، دليل وجود ستم در جامعه خود مردھا ھستنددر نگاه اول و در برخوردی که فقط به ظواھر امور ت

ی که قرار است محل امن و پر مھر و محبتی ئخانه ھا رجوع کرد و ديد که در جامثالً می توان به کنج بسياری از 

ی عليه زنان روا واده، گاه چنان ظلم و بی عدالتيبرای ھمه افراد آن به طور مساوی باشد، از جانب مردھای خان

اين . اشته می شود که خانه را ھم مثل جامعه و مدرسه و کوچه و خيابان برای بسياری از زنان ناامن کرده استد

اين زنان زحمتکش عالوه بر اينکه . موضوع به خصوص در مورد زنان طبقات کارگر و زحمتکش صادق است

 به دليل زن بودنشان ھدف انواع رفتارھای مثل مردھايشان از استثمار و ستم طبقاتی رنج می برند، در خانه نيز تنھا

ی را به جرم يعی بی عدالتھمچنين فکر نمی کنم ھيچ زنی در اين اتاق پيدا شود که به نو. گيرند زورگويانه قرار مي

زن بودن خود از طرف جامعه و يا مشخصاً از طرف مردی ، اگر نه در خانواده، حداقل در اجتماع تجربه نکرده 

  .باشد

ندازيم ستم مضاعف بر زنان را در ابعادی بسيار گسترده و با شدت ھر چه بيشتری  ايران نگاھی بيۀامعاگر به ج

ی مواجه می شوند که به سرنوشتھای غم انگيز و غيرانسانيمشاھده می کنيم و می بينيم که بسياری از زنان با 
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 طبقاتی، آنھا از طرف رژيم حاکم به دليل  ستمھای شديدۀعالوه بر ھم.  کشور ما تبديل شده اندۀرويدادھای ھر روز

توھين و   که عليه آنھا وسيعاً اشاعه يافته و آنھا را مورد تبليغاتیی اش وئن زن ستيز و مجازاتھای قرون وسطاقواني

اينھا تازه عالوه بر مقررات و اعمال جنايتکارانه ای . تحقير قرار می دھد به طور روزمره مورد ظلم قرار دارند

درچنين رابطه ای حتی اگر کسی .  در کوچه و خيابان توسط چماقداران رژيم عليه زنان پياده می شوداست که

يعنی " وجود جنس نر" ستم جنسی داشته باشد نمی تواند صرفاً اين ستم را با ۀسطحی ترين نگاه ھا را ھم به مسأل

و نظر ر ميان مقامات کشوری صاحب رأی چون اتفاقاً عالوه بر اين که زنان مرتجع اسالمی د. مردھا توضيح دھد

ن اجرائی چنان ستم ھائی عليه زنان تحت ستم درجامعه ايران، خود زنان وابسته به ھستند بلکه بسياری از عامال

 جمھوری اسالمی عليه زنان تحت ستم جامعه غليظ ۀحکومت می باشند که گاه در اجرای مقرارت ارتجاعی و ظالمان

  . شان رفتار می کنند ۀ ھم طبقتر و خشن تر از مردھای

ال که عامل اصلی ستم جنسی بر زنان چه ؤوقتی با چنين واقعيت ھائی مواجه می شويم، می بينيم که جواب اين س

و " مردھا"کسانی ھستند خالف آنچه فمنيست ھا جلوه می دھند چندان ھم ساده نيست؛ و به راحتی نمی شود گفت 

  . گريبان خود را رھا کرد

ھای لم روی اين موضوع تأکيد کنم که اساساً نوع بررسی ھا و نتيجه گيری ھای ما از مسايل اجتماعی و راه من ماي

دھيم و درست و يا نادرست بودن آنھا، ھمگی بستگی به اين دارد  حل و وظايفی که در پيش روی خودمان قرار مي

به اسم فمنيسم شناخته شده، چه از نوع ليبرال آن باشد تفکری که . کنيم ی نگاه ميبينيکه دنيا را با چه ديدگاه و جھان 

و چه آنچه به اسم سوسيال فمنيسم مشھور شده و يا در ترم جديد به اصطالح مارکسيسم فمنيسم، ستم بر زن را از 

يعنی موقعيت .  نگاه می کند،دريچه تئوری پدرساالری که در آن مرد عامل اصلی ستم بر زن شمرده می شود

 آنھا بيان می کند، و يا آن را با خشونتی که بدون توجه به تعلق طبقاتیان در جامعه را با سلطه مردھا فرودستی زن

درحالی که پدر ساالری يا مردساالری خود محصول جوامع طبقاتی است . گويا در مردھا ذاتی است تشريح می کند

دساالری نياز داشته و آن را حفظ و تقويت می و اين جوامع با سيستم ھای استثمارگرانه و ستمگر خود اساساً به مر

 طبقاتی کنونی که سرمايه داری حاکم است، سرمايه داران بيشترين نفع را از مردساالری و ستم بر ۀدر جامع. نمايند

درست با تحقير زنان و کاال . فقط به عنوان يک نمونه صنعت پر سود پورنوگرافی را در نظر بگيريد. زنان می برند

  . راه افتاده استه سم و روح او در اين سيستم است که چنين به اصطالح صنايعی در جوامع بکردن ج

طبق قوانين و . مردساالری و فرھنگی که آن را توجيه می کند، قرنھا در جوامع طبقاتی بازسازی شده است

زن می دانند و از رسومات مبتنی بر اين فرھنگ ارتجاعی است که از يک طرف مردھا خودشان را برتر و مالک 

. طرف ديگر زنان نيز خود را ضعيف می دانند و فکر می کنند که گويا طبيعی است که انسان درجه دو تلقی شوند

 ما ريشه دوانده است و ۀاين فرھنگ ارتجاعی که با مذھب نيز در آميخته است، شديدأ در اعماق جامعه استثمار شد

مال انواع سياست ھای زن ستيزانه در جھت گسترش و تقويت آن  سال است که رژيم جمھوری اسالمی با اع٢٨

  .تالش می کند

 يک بعدی ۀ ستم مضاعف بر زنان در جامعه سرمايه داری را به مقولۀ پيچيدۀبنابراين آنجا که فمنيست ھا پروس

بان ديگر ستم کنند، مارکسيست ھا توضيح می دھند که به اصطالح رفتار مردانه يا به ز تبديل مي" رفتار مردانه"

مرد بر زن خود حاصل جوامع طبقاتی است و اگر قرار است چنين ستمی واقعاً از بين برود بايد با علت در افتاد و 

يعنی بايد اساس مبارزه خود را عليه سيستم طبقاتی کنونی يعنی سرمايه داری متمرکز کنيم و نه عليه . نه با معلول

  . ر اين مسير پيش ببريممردھا و مبارزه برای رھائی زنان را د
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 عليه در مورد خشونت ھائی که در جامعهبا اين مقدمه فکر می کنم با روشنی بيشتری بشود نظر فمنيست ھا را 

  . زنان صورت می گيرد، به نقد کشيد

دھد مربوط به نظرات فمنيستی به  يکی از نظرات فمنيستی که داليل خشونت عليه زن را از ديگاه خود توضيح می

.  نوشته١٩٧۵در سال ) خالف خواست ما (Against Our Willاست که کتابی را به نام " سوزان براون ميلر "نام

اين کتاب مورد تبليغ برخی فمنيست ھای ايرانی قرار دارد که مدعی اند موضوع فوق در آن به خوبی تشريح شده، 

  !!. اموزندکاری که گويا کمونيست ھا انجام نداده اند و بايد از اين کتاب بي

  : نظر خود را اينطور بيان می کندۀ اين کتاب، چکيد١۵ و ١۴در ھر حال براون ميلر در صفحه 

Man’s discovery that his genitalia could serve as a weapon to generate fear is one of the 

most important discoveries of prehistoric times, along with the use of fire and the first 

crude stones axe. … which all men keep all women in a state of fear. 

يعنی در دوران ماقبل تاريخ ھمراه با کشف آتش و اختراع اولين تبر سنگی، مرد کشف کرد که می تواند از 

 به عنوان سالحی برای ايجاد و اين کشف تجاوز. ی فيزيکی اش برای تجاوز به زن استفاده کندئصوصيات و تواناخ

  . وحشت در ھمه زنان، يکی از مھمترين کشفيات مرد در دوران ماقبل تاريخ است

اين نظر براون ميلر که معلوم نيست از کدام تحقيق نتيجه گيری شده، با آنچه که ما از مارکسيسم در مورد تاريخ 

  .  مغايرت دارد،تکامل انسان آموخته ايم

يد، مارکس و انگلس با اتکاء به ھمه علوم وتحقيقات و نظريات اقتصادی و اجتماعی که تا زمان ھمانطور که می دان

آنھا ثابت کردند . خود در تاريخ بشريت وجود داشت، قانونمندی ھای حاکم بر تاريخ جوامع بشری را کشف کردند

 معاش شان به تکامل ابزار توليد که نه فقط انسان خود محصول کار است بلکه انسانھا درجريان زندگی برای تأمين

وجود آورده اند؛ و ه پرداخته و بر مبنای آن در ھر دوره ای مناسبات اقتصادی و اجتماعی خاصی را در بين خود ب

 اساس اين مناسبات، آداب و رسوم، افکار و فرھنگ و غيره نيز در ھر دوره وضع و شکل خاص خود را در بين هب

  . آنھا يافته است

تکامل خانواده در ارتباط با تکامل ابزار کار و ." منشاء خانواده ، مالکيت خصوصی و دولت"انگلس در کتاب 

با مراجعه به اين کتاب که خود برمبنای سال ھای طوالنی تحقيق دانشمندان . مناسبات توليد توضيح داده شده است

چک تشکيل شده بودند که از دانه ھا و ريشه مختلف نوشته شده، می بينيم که انسانھای اوليه از گروه ھای نسبتأ کو

با ...) غار و درخت و (ھای گياھان وحشی و حيوانات تغذيه کرده و در گروه ھای کوچک در پناھگاه ھای طبيعی 

انسانھای اوليه با کمک ھمديگر برای بقای نسل در نبرد مداوم و دشوار و دائمی با طبيعت . کردند ھم زندگی مي

ھمان ابتدای تکاملش از حيوان به انسان، به طور طبيعی و اجبارأ موجودی اجتماعی بود و به شکل انسان از . بودند

بلکه . به ھمين خاطر خالف تصور براون ميلر، اولين چيزی که انسان آموخت، تجاوز نبود. کرد گروھی زندگی مي

فراد گروه، دفاع افراد از يکديگر در اولين چيزی که آموخت اين بود که بقای او به عنوان فرد متضمن بقای ديگر ا

چرا که بقای گروه در گروی بقای تک تک . مقابل دشمنان و خطرات طبيعی و حفظ صلح و ھمکاری در گروه بود

البته درست . عکس، بقای ھر فرد از گروه در گرو بقای افراد ديگر و بقای کل جمع بوده افراد بود و ھمينطور ب

است که خشونت ھم يکی از رفتارھای بسيار متعدد و متنوع انسانی است و اشکالی از آن ھم حتمأ در جوامع اوليه 

 قدرت و روابط اجتماعی ۀی رابطئبه خشونت به عنوان عامل زيربنااما دادن اھميت اساسی و پايه ای . وجود داشته
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بر مبنای )  از کشفيات اوليه مرد برای کسب قدرت بر زن بودهکه تجاوز خصوص تصور اينه و ب(جامعه اوليه 

  . تحقيقات علمی نمی تواند درست باشد

  :ميگه) پاراگراف آخر  ( ١۴به عنوان مثال در صفحه . کتاب براون ميلر پر از اين تصورات غيرعلمی است

One of the earliest forms of male bonding must have been the gang rape. 

  .يعنی اولين دوستی ھای مردھا ھم در رابطه با تجاوز گروھی به زنان بود

کأل اين ھا خياالت و تصوراتی است که برخی از فمنيستھای غربی از تاريخ جوامع بشری و روابط اجتماعی 

  . اتمه بدھندتوانند به ستم عليه زنان خ انسانھا در ذھن دارند، که البته با چنين ديدگاھی ادعا ھم می کنند که مي

اما خالف چنين خياالتی، برمبنای تحقيات علمی، ثابت شده است که در طول تاريخ بشر نوعی از جوامع برابر 

در اين کمون ھا مالکيت خصوصی وجود . وجود داشته اند که از آنھا به عنوان کمون ھای اوليه نام برده شده است

ھمه چيز حتی . واند چيزی را فرداً به مالکيت خود درآوردچون توليد اساساً در حدی نبود که کسی بت. نداشت

 اساس هحتی تقسيم کاری که در ميان انسانھای اوليه وجود داشت، ب. فرزندان به طور طبيعی متعلق به قبيله بودند

به عنوان مثال مرد ناگزير بود که مدت . قانون تکامل و نياز انسان برای ھمکاری زن و مرد در بقای نسل بود

اما زنان که به طور طبيعی ھميشه بچه ھای کوچک داشتند و بايد از آنھا . والنی برای شکار از قبيله دور شودط

وليتی به فرد يا گروھی از افراد ؤنابراين ھر مسب. کردند، نمی توانستند از محل سکونت قبيله دور شوند مراقبت مي

 زندگی اجتماعی ۀحوز. بيعی بيشتری را در آن مورد داشتندی و امکانات طئشد به اين دليل بود که توانا واگذار مي

  . کرد  اساس توانائيش برای گروه کار ميه زندگی شخصی نبود و ھر کس بۀجدا از حوز

 اساس تقسيم کار هھنوز ھم آثار اين نوع ھمکاری ھا را در رسومات قبايلی در گوشه و کنار دنيا می بينيم که ب

د فرد گروه و برای جلوگيری از تسلط گروھی از افراد بر افراد ديگر گروه ايجاد طبيعی و در جھت حفظ بقای فر

  . شده اند

رسوماتی برای شکار وجود دارد که نسل به  به عنوان مثال در قبايل اسکيمو کانادا، کشوری که من زندگی می کنم،

نھا گرايش و نياز به عدالت رسم شکار در اسکيموھا به شکلی است که در آ. نسل از قرنھا پيش حفظ شده است

ی به شکل گروھی ئبه عنوان مثال شکار خوک دريا. ستاجتماعی و برتری منافع جمع به منافع فرد رعايت شده ا

ول ؤکنند، يک يا دو نفر مس ی ايجاد ميئقيانوس يخ زده سوراخھادر روی ا.  نفر انجام می شود٣توسط حداقل 

کدام از آنھا و  وقتی که شکارچی ھا به دھکده برمی گردند، ھيچ. ار از آبپرتاب نيزه ھستند و بقيه خارج کردن شک

افرادی که دورترين نسبت را با شکارچی ھا دارند، گوشت را . شان حق تقسيم گوشت شکار را ندارند ۀافراد خانواد

ه سھمشان را می شود و آخرين نفراتی ک بھترين قسمت گوشت اول به بيماران و افراد مسن داده مي. تقسيم می کند

  . اين رسم در قبايل کوچک دورافتاده ترين مناطق قطبی حفظ شده. گيرند شکارچی ھا و خانواده ھايشان ھستند

در آغاز ازدواج گروھی در . البته خانواده ھيچوقت شکلی را که ما امروز از آن در ذھن داريم در آن زمان نداشت

اين نکته ای بسيار مھم است که . يز شکل ھای مختلفی به خود گرفتبين زنان و مردان برقرار بود که به تدريج ن

بدانيم که در اشکال مختلفی که خانواده در طی قرون به خود می گرفت، ھنوز فرزندان با مادر شناخته می شدند و 

چه با جزئيات ھر " منشاء خانواده"اينھا ھمه مسايلی است که در کتاب . حق مادری مرسوم بود و نه حق پدری

که به توصيه فمنيست (بيشتری مورد بحث قرار گرفته و نشان می دھند که اظھارات فمنيست ھائی چون براون ميلر 

 مردان عليه زنان و لگد زدن و گاز ۀدر رابطه با خشونت دست!!) ھای ايرانی کمونيست ھای ما بايد از او ياد بگيرند
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 ايستا ديدن شکل خانواده در ھمه طول تاريخ بشر ناشی شده گرفتن زنان برای دفاع از خود تا چه حد تخيلی و از

  . است

را ی ئ، توانستند ميزان توليد مواد غذاوقتی که انسانھای اوليه، به فلزات دست يافتند و کشاورزی و دامداری آموختند

  و برنج ومثل گندم و جو(انسان آموخت که می تواند غالت . شان افزايش دھندتا حدی بيش از احتياجات فوری 

درنتيجه اولين ثروتھای انسان، .  گوشتی مھمی بودندۀرا ذخيره کند و حيوانات بزرگ را اھلی کند که ذخير) غيره

  . غالت و احشام بودند که ارزش مبادله ای ھم يافتند

سيم طبيعی مردھا که به دليل تق.  افزايش توليد غذا، بخشی از انسانھا از شرکت در کار توليدی آزاد شدندۀدر نتيج

يعنی قرار گرفتن ابزار توليد . دادند به مالکين ثروتھای توليد شده تبديل شدند کار، شکار و دامداری را انجام مي

مرد برای . رموقعيت برتر قرار دادآنھا را نسبت به زنان دجامعه در دست مردھا باعث قدرت اقتصادی آنھا شده و 

درنتيجه خانواده . روتش را از طريق قوانين ارث به فرزندانش منتقل کندحفظ موقعيت برترش نياز به اين داشت که ث

حاال ديگر زن کامالً در موقعيت . و انواع ديگر خانواده ھای اوليه شد" ھمخون"جايگزين خانواده " تک ھمسری"

د آمدن مالکيت وجوه به اين ترتيب با تکامل جوامع بشری و ب.  مرد تبديل شدۀفرودستی قرار داشته و به بنده وبرد

خصوصی به تدريج انسانھا از مسير رعايت اصول ھمکاری و تفاھم دور شده و ھمه رفتارھا و رسوماتی که بشر 

  . دستخوش تغيير و تحول شدند، ايجاد کرده بودءبه طور طبيعی برای بقا

 ۀنتيجتأ جامع.  کرد مالک به تدريج برای حفظ قدرتش در مقابل اکثريت جامعه، دولت و ارتش را نيز ايجادۀطبق

ديد،  وجود آمد و انسان اوليه که حفظ نسل خودش را و بقای فردی اش را در سالمت و بقای جمع ميه طبقاتی ب

اين فردپرستی و تقدس . تبديل به انسانی شد که خودش و اموال خصوصی اش را مقدم بر منافع جمع می دانست

درنتيجه نزاع ھا و جنگھا نيز برای حفظ و افزايش ثروتھای .  طبقاتی تبديل شدۀمالکيت خصوصی به ارزش جامع

 آنست نيز در ۀ مالک به وقوع پيوست و ھمينطور انواع خشونت که خشونت مرد به زن از جملۀخصوصی طبق

 حاکم، به وجود آمدند جای تأکيد نيست که چشم بستن ۀ طبقاتی و درجھت حفظ منافع طبقۀ ھمين ارزشھای جامعۀنتيج

خشونتھای فردی مردھا،   اساسهواقعيت ھائی در تاريخ جوامع بشری و توضيح موقعيت اجتماعی زن بروی چنين 

به گونه ای که فمنيست ھا تبليغ می کنند، باعث می شود که پرده ای جلوی حقايق کشيده شده و داليل ستم بر زن و 

اگر خشونت عليه زنان را در .  بماند زنان تحت ستم و آزاديخواھان پنھانۀحل آن از چشم تود ھایھمينطور راه 

مفھوم عام خود يعنی ھمه نوع ستمی که در جامعه عليه جنس زن اعمال می شود درنظر گيريم، ارتباط و تنيدگی اين 

خبرھای زيادی در اين زمينه ھر روز به گوش . يابيم ھر چه بيشتری می توانيم درستم با ستم طبقاتی را با وضوح

اال رفتن رقم خودکشی در ميان زنان ايران می شنويم که وقتی سعی می کنيم داليل آن را مثالً از ب. می خورد

 جمھوری اسالمی و حاکم بودن سنت ۀدريابيم، می بينيم که عمده ترين مسأله، فقر خانواده و وجود قوانين زن ستيزان

اعث خودکشی دختران جوان در خبری از ھندوستان نيز می شنويم که داليل مشابھی ب. ھای مردساالرانه است

يا می شنويم که در ھر سال ميليون ھا زن و حتی دخترانی در سنين بسيار . خانواده ھای فقير در اين کشور می شود

مثالً امروز سوداگران دختران کم و سن سال عراقی را در کلوب ھای . پائين وارد بازار سکس جھان می شوند

. می دانيم که صدور زنان فيليپين به بازار فحشاء در جھان زبانزد ھمه استيا . فحشای سوريه به فروش می رسانند

 سيستم سرمايه داری بر جھان نيست که از يک طرف باعث فقر و نداری آن ۀعامل اصلی چنين وضعی جز سلط

امعه  سوداگران از جسم و روح آن دختران بی پناه در جۀدختران شده و از طرف ديگر شرايط و امکان سوء استفاد

  .را برای سود اندوزی فراھم می کند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

از اين ھا گذشته يکی از آشکارترين سودی که خشونت عليه زنان و فرودست شمردن آنان نسبت به مردان برای 

سرمايه دار دارد اين است که می تواند به زن صرفاً به خاطر اين که زن است مزد و حقوق کمتری نسبت به مرد 

ح مترقی جھان شاھد آن  ايران و چه در جوامع به اصطالۀ چه در جامعت که ما امروزاين واقعيتی اس. بپردازد

رواج فرھنگ زن ستيزانه در خدمت استثمار ھر چه بيشتر "اتفاقاً اين موضوع در مقاله ای تحت عنوان . ھستيم

اقعی عملکردھای و ۀطور واضح تشريح شده و نشان داده شده که چگونه نتيجه رفيق اشرف دھقانی ب از" کارگران

 جمھوری اسالمی و به طور کلی رواج فرھنگ مردساالری در جامعه، سود مادی رساندن به سرمايه ۀزن ستيزان

من به خاطر فرصت محدودی که دارم بيشتر از اين به اين . داران و حفظ سيستم سرمايه داری در ايران است

فقط روی اين امر تأکيد می کنم که . مقاله رجوع کنيددر اين زمينه شما می توانيد به آن . موضوع نمی پردازم

ھزاران نمونه را ميشود مثال زد که نشان می دھند که مردھای طبقات تحت ستم از ستم بر زنانشان سود که نمی 

شان آگاه شوند و  محروم جامعه طی مبارزات طبقاتی بنابراين زمانی که مردان طبقات. برند ھيچ، ضرر ھم می کنند

 واقعيت پی ببرند که ستم بر زن تنھا به سود اربابان سرمايه دارشان است، آنگاه برای نابود کردن فرھنگ به اين

  . مردساالرانه در خودشان نيز قدم پيش می گذارد

جامعه ای که بر مبنای . به طور خالصه خشونت و اصوأل جرايم از ھر نوعش به وضعيت اجتماعی بستگی دارد

  . نا شده، خشونت و از جمله خشونت عليه زنان نمی تواند در آن وجود نداشته باشدتقسيم نابرابر ثروت ب

 تحت ستم بودن ۀوگرافی و اشکال ديگر خشونت عليه زنان را به عنوان نتيجنيست ھا به جای اينکه تجاوز و پورفمن

تماعی و خصوصی عرصه ھای زندگی اجبر اغلب ) زن و مرد(کنترل نداشتن اکثر افراد جامعه و عدم قدرت و 

شان بدانند که اساساً در سيستم سرمايه داری چنين است آن را به مرد و به اصطالح خصلت ھای مردانه و گاه نيز 

به ھمين خاطر آنھا زنان را به مبارزه با مردھا حتی در زندگی . به ھمدستی مردھا با سرمايه داران نسبت می دھند

موزش مارکسيستی به ما می آموزد که بايد زنان و مردان محروم در حالی که آ. خصوصی شان دعوت می کنند

 متحدانه برای سرنگون کردن سيستم سرمايه داری که در ايران جمھوری اسالمی حافظ و ۀجامعه را به مبارز

  .پيشبرنده آن است تشويق نمود و جنبش زنان را در اين راستا تقويت کرده و به پيش برد

صل دانستن به اين معنا نيست که از تالش و مبارزه برای ايجاد تغييراتی ھر چند کوچک سيستم اقتصادی جامعه را ا

ما بايد ھمواره چه به . در شرايط زندگی زنان به خصوص شرايط زندگی جھنمی زنان زحمتکش در ايران باز بمانيم

ه ھر طريقی که می شود  فرھنگی با فرھنگ و عادات و رسوم و ايدئولوژی ھای زن ستيز بپردازيم و چه بۀمبارز

يک از  بحث ما با فمنيست ھا اين است که به ھيچ.  خود مبارزه کنيمۀحق زنان جامعه برای تحقق ھمه خواستھای ب

 کرد و ما موظفيم مبارزه برای تحقق خواستھای زنان را در راستای مبارزه برای ءاين مبارزات نبايد به تنھائی اکتفا

   .گونه نفوذ امپرياليسم از ايران به پيش ببريمو قطع ھرونی رژيم جمھوری اسالمی سرنگ

اميدوارم در فرصت ھای ديگری بيشتر به اين . بدون شک کار نقد اساسی از فمنيسم به اين مطالب ختم نميشود
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