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 ی زندرآمد تاریخی به مسئلهپیش

و به  حال عینکشند، اما در  زنان به عنوان شهروندان این جهان نیمی از آسمان را به دوش می

اند.  ها و برخوردها قرار داشته عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه، همواره تحت شدیدترین ستم

ی کار و تالش تمامی انسانها در طول  ش نتیجهبشری کنونی با تمام دستاوردهای ی هرچند جامعه

سان دیگر اقشار و  ها و دستاوردهای زنان را به ی پیروزی تاریخ حیات بشری است، اما همیشه سابقه

اند. این  یا دست کم گرفته و تحریف نموده ، ناچیز جلوه داده ،طبقات تحت ستم به توسط حاکمین

و در درون مناسبات طبقاتی نهفته است و مگر با های جامعه شکل یافته  مسئله درون ضرورت

بار نفع  ی این وضعیت ستم های قابل حل که به توسط حاکمینی که از ادامه شکافتن این ضرورت

ای بنیاداً  برند و مبارزه برای حل و پاسخگویی به نیازهای بشریت در جهت ارتقاء آن به جامعه می

ی  میز به توسط آحاد نیروهای تحت ستم در جامعهمتفاوت از طریق یک انقالبی اجتماعی قهرآ

میان  به ای سخن توان از امر رهایی در هیچ حوزه نمیو به ورای این جامعه کهن رفتن، طبقاتی 

ی  آورد. صدر مائو به طور مشخص در خصوص تبدیل ضروریات به آزادی خصوصاً در باب مسئله

 دارد که: زنان چنین بیان می

 کس واقعاً آزاد نشده است. چتحت ستم در دنیا وجود داشته باشد، هی نِکه حتی یک ز تا وقتی

روان  ها هرچند نسل جدیدی از مبارزان زن و مرد در جهت رهایی نوع بشر امروزه به خیابان

های  مریکا تا بنگالدش الیهاتا از حقوق محکومین و نیز زنان پشتیبانی نمایند و حتی از اند  شده

آموزند که به دفاع از حقوق زنان بپردازند، چرا که هرگام  اشیه نشینان( میی کارگر)ح جدید طبقه
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ی پرولتاریا، اما در این بین به دلیل  روی جنبش زنان و تقویت آن برابر است با تقویت مبارزه پیش

ستم  و تاریخی های  عدم وجود یک رویکرد علمی در میان مبارزین و عدم آگاهی علمی از ریشه

ی بشری دارد، سبب آن فراهم آمده  ی تاریخ نگاشته شده ه زنان که قدمتی به اندازهخصوصاً ستم ب

هایی به  که با وجود انواع گرایشاتِ دچار محدودیت یا انحرافی، مبارزین برای مقابله با موانع به راه

تالش برای تبدیل ضرورت به آزادی در  عینی و حقیقت بازتاب تضاد نهفته در غیر از آنچه 

 کشیده شوند.شته باشد، بردا

ستم را تجربه پیوسته است که سال این واقعیتی غیر قابل کتمان است که بشریت هزاران 

یعی پیچیدگی وساین چنین از ای از تاریخ به مانند عصر ما  کند و این ستم در هیچ برهه می

واهان تغییر در های تحت ستم نیز خ نبوده است، ولی در برابر این امر، خیل عظیم تودهبرخوردار 

 بارند.  و پایان دادن به این مناسبات دهشت  این وضعیت

اش)از جمله  بر مبنای سوخت و ساز درونی داری امپریالیستی حاکم بر جهان کنونی سرمایهنظام 

ای نیست که دارای قابلیت  سفانه میوهأمت زنجیر مردساالری و زن ستیزیِ تنیده شده در آن(

بر خود برگزیده، و به همین تعبیر قابل را عکس و آنچنان که نام سیستم  بلکه به ،گندیدگی باشد

اعمال ستم در درون این مناسبات به نوعی اگر  .استگرانه  تحت شرایط ستم تنها ترمیم و تغییر

سیاسی و  -چنین نظامی از ابتدای ظهورش به عنوان یک نظام اقتصادیضرورت ذاتی آن بوده و 

ون میوه ای سمی مهلک در قبال حقوق و موقعیت زنان و به ویژه زنان اجتماعی  و فرهنگی همچ

و نظامِ نوینِ رادیکالِ  دان تاریخ سپرد را برانداخت و به زباله ، پس باید آنکارگر عمل کرده است

این سوال را مطرح است ممکن که بسیاری در مقابل . البته سوسیالیستی بر خرابه های آن بنا نهاد

؟! نیاز است گفته دهید که فرمان برانداختن نظام را میمونیستها چه کسی باشید کشما  :کهکنند 
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ترین پاسخ موجود برای  ترین و علمی در واقع منطقی، بلکه ای رویا پرداز این نه خواست عدهشود 

های  ی حیات آن برابر است با اعمال ستم بر توده وضعیتی است که هر لحظه ادامهتغییر رادیکال 

و همچنین خطر از میان رفتن امکان زندگی بشریت در این کره  ما در ابعادی گسترده نِعظیم جها

پاسخ ما بر مبنای . خاکی به خاطر تخریب مداوم زیست محیطی از طرف نظام جهانی سرمایه داری

درک علمی از حقیقت عینی)ضرورت( پیشاروی بشریت و بر متن سوخت و ساز اساسی نظامی 

جهت منافع  نهادینه شده در آن کهاعمال ستم  ی است درضرورتواقعی  یابه یک معناست که 

کار تولیدی و می باشد و از تضاد اساسی آن یعنی تضاد بین مالکیت خصوصی داران  سرمایه

کند، هرچند ستم  ر برابر خود چنین پاسخی را طلب میمشترک پرولتاریا ناشی شده و بر آن مبنا د

ناک در طول دیگر اعصار تاریخ نیز اتفاق افتاده، اما هرگز به توسط حاکمین به شکلی وحشت

داری  ماقبل سرمایهدر دیگر اعصار تاریخ بشریت ستمکش و استثمار شونده ی  مبارزات حق طلبانه

 توانسته منجر به پیروزی گردد.  دلیل نمی طبق چند

گردد  بازمی تاریخطلبانه در دیگر اعصار  پذیری پیروزی مبارزات حق یک دلیل اصلی عدم امکان

تولیدی کار در ی حیات بشریتی که ذات خود را ضرورتاً در امر تکامل خویش  به امکان ادامه

های مردم بر اساس  که در آن تقسیم توده بودای را به وجود آورده  یافته و به همین تعبیر جامعه

این تقسیم کار و... در  ای با انواع طبقات، اقشار و اصناف شد. تقسیم کار موجب پدید آمدن جامعه

تر و نه مدل بدوی آن، خصوصاً در آنجا که دولت شهرها)تمدن های اولیه( پدید  حالت پیشرفته

ها و طبقات اجتماعی گاهاً  آمدند سرآغاز رقابت بر سر مازاد تولید گردیده و در این رقابت، گروه

ی  و زمینه روی یکدیگر ایستانددر کنار هم و در برابر دیگری برای کسب این مازاد تولید رو در 

 . های ناعادالنه و عادالنه ایجاد گردید ایجاد جنگ
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توانست تا سر حد تبدیل شدن به یک  ترین آنها می هر چند در همین دولت شهرها که قوی

( این نه جامعه نوینعصر به امپراطوری نیز پیشروی کند به دلیل عدم تقسیم کار پیشرفته)نسبت 

تر به نسبت دیگر طبقات بودند که در رأس  تر که در واقع نیروی پس مانده نیروهای پیشرفته

ه شکل مدرن، این بی تقسیم کار  عدم توسعهمناسبات تولیدی و ایستاند. یعنی به دلیل  قدرت می

گران،  )همچون کیمیاندنمود مینه حاکمین بر نیروی کار پیشرفته که کارفکری بیشتری را طلب 

که در رأس  ندی بردگان بود که حاکمین بر طبقهبل وران و...( ها، پیشه لیسوفحکیمان، معمارها، ف

داری  وران و دهقانان نیز در عصر برده کردند. هر چند پیشه اولین جوامع طبقاتی را اداره می ،قدرت

و به ویژه مناسبات داران  وجود مادی داشتند، اما به دلیل عدم رشد کافی و برتری به نسبت برده

داران به  توانستند به عنوان رقیبی جدی برای قدرت برده به هیچ عنوان نمیداری  دی بردهاقتصا

 کار یدی انجامی تحت ستم اصلی، یعنی بردگان نیز به دلیل  حساب آیند. در این خصوص طبقه

و حتی   خودانگیخته و پراکندهعادالنه های  داری به شورش ، هرچند در طول تاریخ بردهصرف

تواستند به عنوان تحت  بسیاری دامن زدند، اما اینها نیز به هیچ عنوان نمیی  تهسازمان یاف

ی آن دوران حامل سیاست رهایی بخش خود در جهت کسب قدرت و تغییر  ترین طبقه ستم

 جامعه باشند. حاکم بر آن مناسبات 

 داری و جایگاه زنبرده عصر

ای که حاکمین در آن برای اولین بار  بقاتییک جامعه ط مثابهداری به  جایگاه زنان در عصر برده

در واقع برابر بود با هر چه کردند  ناعادالنه میقهر  اعمالها به شکل سیستماتیک  بر علیه توده

ی تحت  ها. اما جامعه شدنشان به پستوی خانه  درون جامعه و رانده در زنان ای شدن حاشیهبیشتر 

ی جوامع  های کنترل جامعه که در ادامه ز سیستمداران به عنوان اولین شکل ا ی برده سیطره
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کمال زنان از درون و ساز حذف تمام  توانست زمینه نمیبه وجود آمد،  1ی بشری اشتراکی اولیه

جامعه باشد. زنان در این دوران بعضاً حتی تا مسند قدرت نیز پیش رفتند و دارای حقوق بسیاری 

ی اینها در صورتی امکان پذیر بود که ایشان نه از از جمله ارث و داشتن برده بودند، اما تمام

( مصر باستان فرعون آخرین لئوپاتراکداران)همچون  ی برده طبقات تحت ستم و بردگان که از طبقه

مین دوران نیز دارای حق و حقوقی بودند، اما در ازای آنها باشند. یعنی هرچند برخی از زنان در ه

ی نیز وجود داشتند که حق و حقوق آنها تنها در حد حیات نباتی و حیوانی بود. به ا برده زنانِ

در این  داران به بردگان، یک به ده بوده، این یعنی اینکه گویند در این عصر نسبت برده تعبیری می

، این بدان آری ؛استبوده  کمتر نیز ده سبت یک بهنحتی از این  زنان حقوق اجتماعی وحق  دوره

شود، بر خالف مدعیات  داری که تاریخ ایران باستان را نیز شامل می معنی است که در دوران برده

ایرانی، زنان نه تنها دارای وضعیت اجتماعی مناسبی نبودند که  ارتجاعی جریانات ناسیونالیست

ی  کردند. الزم به ذکر است که در همین دوران پدیده را تجربه می درسالرانهپ بارِ فاجعه یشرایط

وجود داشت که در آن شکلی بارز  بههای جنسی در بازار  زنان به سوژه خانه و تبدیل فاحشه

و این  2آمدند می رتر از بردگان به شما ها حتی موجوداتی پست خانه مناسبات، زنان فعال در فاحشه

اند نفوذشان بیشتر  زنان کار سختی را به ثمر رسانده کهابل انکار است که هرجا یک حقیقت غیر ق

ارزشی  ،عرفباشند و کار را بردگان انجام دهند، بنابر قاعده و  کاره بیگردیده و هرجا که آنها 

ی جنسی نخواهند داشت و این آن چیزی است که هوادارن تمدن طبقاتی بدان  بیش از یک برده

. ی مردساالری هستند و در صدد بازتولید و قفل کردن زنان به زنجیر هزاران ساله زنند دامن می

نمایند،  را کتمان می آن و ی بشری داشته های اولیه که به سختی سعی در حذف تاریخ کمون اینها

                                                           
1
نمودند. به عنوان یک اصل در جوامع کمونی  تری ایفا می این جوامع زن و مرد با هم برابر بودند و صد البته که زنان در آن نقش مهمدر  

 ی بشریت آن جامعه بگنجد.  اولیه ستم بر زن سوای جنسیت، اساساً امری غیر قابل امکان و تحمل و حتی چیزی نبود که در مخیله
2
 و نموده اولیه شهرهای دولت فرهنگ این احیای برای بسیاری های تالش خاص طور به پهلوی رضا محمد و عام طور به داری سرمایه 

 .کنند می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
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ی آنها  کار شاق و پر زحمت دیدند، درباره درگیرِ ،"نحیف"هرجا که زنان را به عنوان موجوداتی 

تر از  تواند پست اند، اما هیچ گونه کار شاق و دشواری نمی دیده ه داوری کردند که برده و ستماینگون

 باشد.  جنسی مناسبات مردساالرانه ی تبدیل شدن به سوژه

دارانه در پی آنارشی پدید آمده در رقابت بر سر  ی مبتنی بر روابط برده به هر روی، جامعه

 مبدلهای تحت ستم، خصوصاً در دولت شهرهای  ی توده ستردهو سرکوب گ ،ها مازاد تولید و قحطی

ی جامعه گردید که این  های الینحل برای اداره های امپراطوری، سبب بحران به قدرت شده

دادند. بدین  های درون شهری نشان می ها و شورش های بین تمدن خود را در جنگ نیزها  بحران

ت جمعیت قابل توجهی از بشریت بودند، اما به دلیل سبب، هرچند تا پیش از این شهرها محل اقام

ی بردگان که  های پراکنده شورش های واگیردار مهلک، شیوع بیماری رشد ناامنی در شهر، قحطی،

در بحران و جنگ دیگر قابلیت کنترل آنها را نداشت، موجب گردید تا کوچ مردم از  داریِ برده

ی و آغاز اهمیت یافتن مالکیت بر زمین و تولیدات شهر به بیرون آن، پدید آمدن مناطق روستای

کشاورزی گسترش یابد و بدین تعبیر، بدون اینکه انقالبی در جامعه رخ دهد، مناسبات تولیدی 

 داری بیابد.  اهمیت خود را در جایی بیرون از دولت شهرهای برده

ناسبات غالب در کنار م بر زمین با پدید آمدن مناطق روستایی و اهمیت یافتن مالکیتِ

ی زندگی اجتماعی و سیاست حذف شدند. اگر در دوران  ، زنان بیش از پیش از صحنهداری برده

ی بشریت بود، حداقل زنان طبقات  ی جوامع اشتراکی اولیه ای پس از مرحله داری که مرحله برده

ر قیاس با باشند و البته که این حقوق د ای نسبیتوانستند دارای حق و حقوق شهروندی  حاکم می

ی تولید دهقانی و  های اولیه هیچ بود، اما در دوران شیوه یعنی دوران کمون ،ی پیشین جامعه مرحله

 شود گفت که زنان رسماً از درون هرگونه زیست اجتماعی و سیاسی حذف شدند. فئودالی، می
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یکی از ی طبقاتی را  ضروری برای حفظ بقای جامعه و خشونتِ توان به تعبیری میزان قهر می

ی حذف زنان از درون مناسبات اجتماعی دانست. این البته خود در پی شکل گیری  عوامل عمده

عامل  که بایست بدین تعبیر زن در جامعه میحق مالکیت و پس از آن قانون وراثت پدید آمد، و 

کیت گردید و از آنجا که حق مال ی مالکین و تولید کنندگان می داری از نسل آینده تولد و نگه

یافت، بنابراین قانون ازدواج و تک همسری در  بایست پس از مرگ مالک به نسل بعد انتقال می می

گردید که به عنوان مالک و  جامعه اعمال گردید و البته این تنها شامل بخشی از جامعه می

برای انتقال وراثت داشت، در این خصوص و در عصر روم باستان،  اموالیزاده  اشراف

های روم باستان آگاهانه ازدواج پدرساالرانه را بنیان نهادند. در این فرهنگ توسط  هزاد بزرگ

ها به رسمیت شناخته نشده، و ازدواج  داران چیزی تحت عنوان ازدواج توده ی برده حاکمه رتقد

 آنها از دید حاکمین چیزی جز بی بند و باری جنسی حیوانات نبود. 

 گوید: و تک همسری در کتاب منشأ خانواده چنین می  انگلس در باب ازدواج پدرساالرانه

ی آشتی بین زن و مرد و یا باالترین شکل ازدواج وارد تاریخ  تک همسری به هیچ وجه به بهانه"

نگردیده است. برعکس، به این سبب به تاریخ وارد شد تا یک جنس را بر دیگری چیره گرداند، و 

د که تا آن تاریخ ناشناخته بود... یعنی نخستین دشمنی طبقاتی گری بین زن و مر برای اعالم آغاز ستیزه

در تاریخ، همزمان با خصومت بین زن و مرد در ازدواج تک همسری شکل گرفت، و نخستین 

 "زمان با ستم مردان به زنان در آن پدید آمد. های طبقاتی نیز هم سرکوب

ی ازدواج پدرساالرانه و  مسئلهی رابرت بری فُلت در خصوص  همچنین در کتاب مادران، نوشته

 نقش زنان در انتقال وراثت چنین بیان شده است که:

دهد، از قرار  اصل پدرساالری و مقررات قانونی که با آن مرد دارایی خود را به پسرش انتقال می"

که بود، یعنی هواداران نظم پدرساالری، ثروتمندان و مالکین آنها  "زادگان رومی اشراف"معلوم ابتکار 
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ای بودند، با شکل دادن به سیستم پدرساالری نهاد بدوی مادر  سیستم طایفه "راهنمای خروج از"خود  

 ی پایه را، مادر نه پدر، و ساختند برقرار را پدری نسب قانون زادگان اشراف... کردند متالشی را طایفه –

 ".دانستند خویشاوندی

یعنی بر اساس طبیعت انسانی به وجود آمده  هرچند در جوامع اولیه تقسیم کار بین زن و مرد،

و مردان به عنوان شکارچی و زنان در این تقسیم کار به عنوان کاشفین و تولید کنندگان مواد 

به حق دارای برتری نسبت به مردان  آیندهو نیز به عنوان عامل تولد نسل  کشاورزی غذایی

توانست بیش از احتیاجات یک  و دست میانی که دمبودند، اما در آنجا که مازاد تولید، یعنی ز

هرچند اندک تا سرحد استفاده از  شکم را پاسخ گوید، رقابت بر سر تملک بر این مازاد تولیدِ

نیروی قهر پیش رفت. هرآنچه مازاد تولید بیشتر گردید، رقابت شدت بیشتری یافته و به همین 

 کار گرفته شد. ه بیشتری بو خشونت  کنترل و تملک بر این تولید اضافه نیروی قهر تعبیر برای

و کاشفین را در مناسبات  زراعتی اولیهزنان که نه نیروی شکارگر و جنگجو، بلکه نیروی تولید 

برتری خود را نسبت به مردان جنگجو از  ،رقابت قهرآمیز ی دادند، در عرصه تولیدی شکل می

کاشف بود، بلکه آنکس که  که تولیدگر اصلی و کس آندست دادند، چرا که از این پس نه 

توانست به ضرب نیروی قهر دیگران را از میدان رقابت به در کند، تبدیل به حاکم و نیروی  می

 ، و چنان هم شد.گردید برتر می

تر و  ای از همین عصر، حرکت بشریت برای سامان دادن یک جامعه بر اساس تقسیم کار حرفه

ین تقسیم طبقاتی چنانچه ضرورتاً برابر گردید بر برتری ؛ اپدید آمد و اقشار طبقات ظاهر شدننیز 

های پدرساالرانه و  جنس مرد به عنوان نیروی حاکمه و مالک در برابر زنان و شکل گیری خانواده

در حاشیه تک همسری، و آنطور که در باالتر از کتاب منشأ خانواده نیز نقل قولی ذکر شد، سبب  

روز افزون گردید که حادترین این دوران، یعنی تماماً  یکلنیروی کار زنان به ش قرار گرفتن
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ای شدن زنان در امور اجتماعی در واقع و آنچنان که در باالتر نیز بدان اشاره شد، دوران  حاشیه

مناسبات تولیدی فئودالی بود. در این عصر که بخشی بزرگی از جهان را ادیان ابراهیمی در بر 

کردند به طور کامل حذف  بشری که زنان نیز در آن نقش ایفا می گرفتند، حتی آن آئین اولیه می

گردید.. تبلور قطعیت مناسبات مردساالرانه و شدیداً زن ستیز دوران فئودالی و مالکیت بر زمین و 

توان در ایدئولوژی طبقات حاکم این عصر یافت. خدا، پیامبران و مبلغین ادیان  نه برده را می

ردان هستند. مسیح و تمام دوازده حواری او، محمد و یارانش و تمامی ابراهیمی بدون استثنا م

امامان اسالم، همه و همگی مردانی هستند که زنان در داستان آنها نقشی جز مولدین نسل بعدی 

 ی شهوت و شور جنسی مردان را ندارند.  رهبران مذهبی و سیاسی جامعه و ابزار ارضاء کننده

، بلکه به ندای نداشت تک خدایی ابراهیمی در خود هیچ اِلِمان زنانههب ادر این بین نه تنها مذ

طور مشخص بر نقش زنان به عنوان کسانی که در مناسبات اجتماعی هیچ نقشی نداشتند و نمادی 

. زنان از دید ایدئولوژی ادیان ندورزید آمدند، تأکید می از نیروی شرّ)اهریمنی( به حساب می

، نیامدهصحبتی هم به میان  ها ه تنها مایه افتخار نبودند که حتی باید از آنابراهیمیِ نظام فئودالی ن

ی شرم و نقطه ضعف  چرا که در رقابت بین این ادیان، اندک زنان موجود در روایات مذهبی مایه

 رفتند.  آنها به شمار می

شد  همچنان میداری که در ادامه جوامع اشتراکی اولیه بود،  اگر در جامعه مبتنی بر روابط برده

در خصوص نقش زنان در آن سخن به میان آورد، اما در دوران فئودالی، یعنی آن زمان که مراکز 

داران به مناطق روستایی تحت مالکیت زمینداران انتقال یافت،  قدرت از شهرهای تحت کنترل برده

خصوص  توان در زنان آنچنان از درون مناسبات حاکمه حذف گردیدند که به سختی حتی می
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وضعیت آنان کار پژوهشی به انجام رساند، تو گویی در این عصر اساساً موجودی چون زن وجود 

 نداشته است. 

بار زنان در این دوران کمکی  اما ذکر مواردی از این دوران شاید بتواند به درک وضعیت ستم

ای به  خانواده نماید، برای مثال در چین دوران پیش از قدرت گیری حزب کمونیست، ارائهنسبی 

توسط حاکمیت فئودال که دختر خود را به دلیل داشتن معشوق همراه با اهالی منطقه سنگسار و به 

قتل رسانه بود مورد مجازات قرار دادند، اما این مجازات نه به دلیل قتل دختر و دفاع از حقوق 

کج یا ت گرفت. ی حکومت محلی صور ی دختر در شهر بدون اجازه وی، که به دلیل دفن جنازه

 وکه قوس پا و انگشتان پای دختران جوان)بین سنین دو در چین سنتی بود  ی دختران،کردن پا

جلوگیری می  آن دردناک هر پا، از رشد بیشتر قوسشد و سپس با کج کردن  شش( شکسته می

در نظر  زیبا ،بسیار کوچک و باریک یشد. پاها در میان طبقات مرفه انجام می شد. این عمل عمدتاً

کج  .ساخت برای مردان متظاهر می یک زن را زنانه تر و خوش طعم گرفته می شد و حرکات

های آنها تلقی  های خود، به خصوص به مردان خانواده کردن پای زنان وابستگی زنان به خانواده

تحت رهبری حزب کمونیست چین و صدر آن  1949شد. وقتی انقالب چین در سال  می

، کج کردن پا به عنوان یک گام به گردیدسیس أنوین ت ای ه پیروزی رسید و جامعهبدون  تسه مائو

های  در ژاپن تحت حاکمیت فئودالیسم و در هنر .زنان ممنوع اعالم شد یِسوی رهایی بخش

پرداختند و این  نمایشی، ایفای نقش زنان ممنوع و مردانی در شمایل زن به چنین ایفای نقشی می

های بین  کند. در جنگ های مذهب تشیع تا همین امروز هم صدق می نیخوا در خصوص تعزیه

ها، تجاوز  های موجود در آن دوران، یکی از اولین اعمال نیروی نظامی پیروز در تمامی جنگ قدرت

بر زنان نیروی نظامی مغلوب و یا به ازدواج اجباری درآوردن همسرانِ مردان کشته شده در جنگ 

ود، چرا که در این عصر زنان به طور مشخص بخشی از مایملک مردان به به عنوان غنیمت جنگی ب
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رفتند، به طوری که تعداد زنان یک مرد در کنار میزان تملک او بر زمین، در هر جامعه  شمار می

از میزان قدرت و ثروت وی بود. در این دوران بدون تردید هیچ زنی در حاکمیت و یا به  ینشان

اند و این  نداشت. قرون وسطی را در غرب، عصر تاریکی نیز نام نهادهعنوان مالک زمین وجود 

ی طبقاتی برای زنان حتی  عصر با مناسبات خاص خودش به عنوان بخشی از تاریخ جامعه

 دهشتبارتر و ستمبارتر از تاریکی بوده است. 

 ی نوینکالبدشکافی تضادهای جامعه

داری برابر گردید با فروپاشی  به سان نظام بردههای شدیدِ در خود  فئودالیسم نیز در پی بحران

که شاید بتوان به شهر و از این منظر است  ا و انتقال قدرت و جمعیتِ دوبارهمراکز قدرت در روست

ات بسیاری داری تشابه ی بعدیِ جامعه طبقاتی و نظام برده داری به عنوان مرحله میان نظام سرمایه

ی  اش از فئودالیسم یا همان نظام ارباب رعیتی به مرحله م، و البته که به دلیل تداوقائل شد

داری، نه لزوماً  جدیدتر، دارای وجه تشابهات بسیاری با نظام پیشین خود نیز بود. در عصر سرمایه

ی تولید  کنترل و تملک بر ابزار تولید، بلکه مهمتر از آن کنترل و تملک بر نیروی کار در شیوه

ای در  کند. حاکمیت را در این دوران آن طبقه سزایی ایفا می نقش به مبتنی بر استثمار کارگران

همچنان پس از سقوط و یا کسانی که داریِ متمرکز در شهر بود  برده اختیار گرفت که به سان نظام

وران و کاسبکاران و تجار  داران، شهر را ترک نکرده بودند و اغلب آنها را پیشه شهرهای برده دولت

گیری آنان در  دار بودند و نه وجه مشخص قدرت ی جامعه مدرن نه برده . طبقهدادند می تشکل

ی تولیدی حاکم و  داری شاهد حذف دو شیوه داری تا سرمایه داری بود. جامعه بشریت از برده زمین

ها در گذر به سمت فئودالیسم  داران و برده . برده1به همین تعبیر نابودی چندین طبقه گردید. 

شود گفت که به طور کل از تاریخ حذف  همیت خود را از دست داده و میموضوعیت و ا
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داران در مناطق  مریکا توسط بردها  داری در ایاالت متحده ثنا بردهگردیدند)به عنوان یک است

. در گذر از شیوه تولید دهقانی به سمت 2ی تجارت برده به وجود آمد(.  زراعتی در نتیجه

ی  اهمیت روستاها، بشریت یک بار دیگر شاهد حذف دو طبقهمناسبات تولید صنعتی و محو 

داری تا  این نه یک اتفاق یکباره، که حاصل رشد نظام سرمایهتبع  به زمیندار و دهقان گردید و

ادامه داشت.  همتا چندی پیش  این امر ی تولید و حاکمیت جهانی بود که تبدیل شدن به شیوه

اند، اما دهقانانی که طی چند صد سال اخیر در  قل شدهیعنی هرچند مراکز قدرت به شهرها منت

توسط بورژوازی صاحب زمین شده بودند در پی پیروزی قطعی تولید صنعتی بر  بهاصالحات ارضی 

ی تولید دهقانی، همچنان در بسیاری از نقاط جهان در حال ترک مناطق روستایی و سکونت  شیوه

های  از فراودهعظیمی  تند، به طوری که اکنون بخشی شهرها هس در شهر و یا در واقع در حاشیه

ای  های تولیدی گلخانه دامی و کشاورزی به توسط کارگران کشاورزی فعال)و نه دهقانان( در واحد

داران)دوران رقابت آزاد( است تولید  و یا کشت صنعتی که ابزار تولید آنها در انحصار سرمایه

 گردد.  گشته و راهیِ بازار مصرف می

داری  داری شهری در نهایت قدرت را به روستاها واگذار نمود، اما حرکت نظام سرمایه برده اگر

شهرها و شهرهای پر از تضاد و تناقض که  مناطق روستایی و پدید آوردن کالن یبه سمت نابود

از خود آنها بزرگتر هستند، موجب آن  ها( ی زاغه نشین این شهرها)سیارهنشین  بعضاً مناطق حاشیه

ی قدرت وجود نداشته باشد، هر چند که اضافه بر  ردیده که مسیری برای انتقال جغرافیاییِ دوبارهگ

ای که بتواند در خارج از شهرها بدیل قدرت سیاسی کنونی باشد وجود خارجی  آن دیگر طبقه

داران و  نداران، دهقانان و زمی گان و برده ندارد. اگر اقشار و طبقات جوامع اولیه در تقسیم بین برده

یافت، اما در شرایط قرون هفده و هجده میالدی، با نابودی طبقات  شاگردان و استادکاران تبلور می

آنچه که از مناسبات تولیدیِ حاکم در آن دوران گان و نیز زمینداران و دهقانان،  داران و برده برده
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تر  و صنعتی  که شکل پیشرفته داران بودند ی کارگر و سرمایه ، دو طبقه توسعه یافتهبود باقی ماند

استادکاران و شاگردان به حساب آمدند. دهقانان خرده مالک که در پی اصالحات ارضی بورژوایی 

صاحب زمین گردیده بودند در پی شکست در برابر مناسبات تولیدی جدید، رفته رفته در حال 

تولید صنعتی انبوه  ی ادامهمحو شدن بوده و هستند و در این بین تاجران تاریخاً موجود نیز در 

 بورژوازی تجاری گردیدند. مبدل به داران خدمت نموده و خود  سرمایه

داری)انباشت انبوه  ای تحت عنوان بحران سرمایه اما این تولید انبوه صنعتی با خود پیامدِ جدی

د گیری مناسبات جدید در پی داشت، یعنی آنچه که در محل تولی کاال( رااز همان آغاز شکل

تر از آنچیزی بود که در محل و به توسط شهروندان آن شهر یا کشور  گردید اساساً بسیار افزون می

سازی، صادرات  گرفت. از سوی دیگر با رشد علم و خصوصاً صنعت کشتی مورد استفاده قرار می

های جدید، در جهت عدم  ریافتن بازانیل به  عمده به عنوان بخشی از فعالیت سرمایه برای

داری تبدیل به بخشی از  در بحران انباشت کاال و بر متن جهانی شدن نظام سرمایه فتاریگر

فعالیت اساسی سرمایه گردید. در عین حال رشد نظام بانکی)اداری( برای انتقال ثروت به دیگر 

داری برای حاکمین جدید ضرورت یافت. یعنی اگر  ای از سرمایه نقاط جهان نیز به عنوان شاخه

یافتند، اما  ای صنعتی نزج می یا قشر استاد کاران به شکل طبقه  داران در ابتدا از درون طبقه سرمایه

 اند.  به همراه خود عامل تبدیل تجار به عنوان بخش دیگری از سرمایه نیز بوده

توسط نظام تولیدیِ  بهگستری در پی تسخیر بازارهای جدید  داریِ در حال جهان اما سرمایه

و بانکی خود، شاهد مقاومت مردم بومی بازارهای جدید مورد نظر و طبقات صنعتی، تجاری 

های رهایی  ی فئودالی باقی مانده در این مناطق)عموماً جهان سوم( و از سوی دیگر جنبش حاکمه

ای بر تولیدات  بخشِ ضد استعمار بوده، پس به ضرورت اعمال قدرت نظامی رسیده و اهمیت ویژه
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داری را چهار بخش  ئل شد. این دوران، یعنی دورانی که نظام سرمایهگری قا نظامی و نظامی

صنعتی، بانکی، تجاری و نظامی تشکیل داده و به طور مشخص در اواخر قرن نوزده و تا اوایل قرن 

تحت عنوان امپریالیسم به مثابه باالترین را  نوین این دورانبیستم در حال رخ دادن بود، لنین 

 3کند. فرموله می داری ی سرمایه مرحله

داری هر چند متحداً برای تسخیر بازارهای جدید در جهت فرار از بحران و نیز  اما سرمایه

داری به شکل جهانی، در  ی تولید سرمایه نمود، برای تبدیل کردن شیوه ی خود تالش می توسعه

شود، ابتدا  می کشورهای مادر، یعنی آنجا که هم اکنون جهان پیشرفته صنعتی یا جهان اول نامیده

بایست که دست به تسخیر قدرت سیاسی زده و مناسبات حاکم پیشین مبتنی بر تولید دهقانی  می

                                                           
 دارد: لنین در همین اثر و در بخش پایانی کتاب، چهار وجه اصلی که نظام امپریالیستی مبتنی بر آن است را چنین بیان می 3

دارى انحصارى است. تنها همین موضوع جایگاه تاریخى امپریالیسم را معیّن  ادى خود، سرمایهدیدیم که امپریالیسم از لحاظ ماهیت اقتص

دارى به نظام  وجود آمده و همانا زاییده رقابت آزاد است یک دوران انتقالى از نظام سرمایه همیکند، زیرا انحصار که بر زمینه رقابت آزاد ب

دارى انحصارى را که براى دوران مورد  ار نوع عمده انحصار یا چهار پدیده عمده سرمایهاجتماعى عالیترى است. باید بویژه چه-اقتصادى

 دارى جنبه شاخص دارد در اینجا ذکر نمود. بحث سرمایه

ها،  داران یعنى کارتل اوال، انحصار زاییده تمرکز تولید در مدارج بسیار عالى تکامل آن و عبارت است از اتحادهاى انحصارى سرمایه

شروع قرن بیستم این  کنند. مقارن ها. ما دیدیم که این اتحادها در زندگى اقتصادى کنونى چه نقش عظیمى بازى می اها و تراستسندیک

کشورهایى در ها قبل از همه  اتحادها در کشورهاى پیشرو تفوق کامل حاصل نمودند. و گرچه نخستین گامها را در راه ایجاد کارتل

کردند )آلمان، آمریکا( ولى در انگلستان نیز با وجود بازرگانى آزاد ی هاى گزاف گمرکى از صنایع خود حمایت م برداشتند که بوسیله تعرفه

 مشاهده گردید. -آن فقط اندکى دیرتر، همان واقعیت اساسى یعنى پیدایش انحصارها در نتیجه تمرکز تولید 

دارى یعنى  و بخصوص منابعى گردید که صنایع عمده جامعه سرمایه ثانیا، انحصارها موجب تصرف بیش از پیش مهمترین منابع مواد خام

طور  هصنایعى که بیش از همه کارتلیزه بودند نظیر زغال سنگ و فلزسازى به آن نیاز داشتند. تملک انحصارى بزرگترین منابع مواد خام ب

 یزه را شدیدتر ساخت.دهشتناکى بر اقتدار سرمایه بزرگ افزود و تضاد بین صنایع کارتلیزه و غیر کارتل

ها از مؤسسات میانجى ساده به انحصار کنندگان سرمایه مالى مبدل شدند. چهار پنج بانک از  هاست. بانک ثالثا، انحصار زاییده بانک

 و میلیاردها هاز سرمایه صنعتى و مالى تشکیل داد "اتحادى شخصى"دارى  هاى هر یک از پیشروترین کشورهاى سرمایه بزرگترین بانک

اند. بارزترین  ها و درآمدهاى پولى یک کشور تام و تمام است، در دست خود متمرکز ساخته سرمایه را که شامل قسمت اعظمى از سرمایه

الیگارشى مالى است که بدون استثناء تمام مؤسسات اقتصادى و سیاسى جامعه بورژوازى معاصر را به کمک شبکه  -نمودار این انحصار 

 وابسته نموده است. خود بهت انبوهى از ارتباطا

یعنى مناطق  "مناطق نفوذ"، انحصار زاییده سیاست استعمارى است. سرمایه مالى مبارزه براى منابع مواد خام، صدور سرمایه، رابعاً

هاى متعدد  گیزهبه ان -طور کلى را  ههاى اقتصادى ب خره مبارزه براى سرزمینمعامالت سودمند، امتیازات، سودهاى انحصارى و غیره و باال

عنوان مستعمره خود تحت اشغال ه ، یک دهم آفریقا را ب1٨٧٦افزود. هنگامى که دول اروپایى مثال در سال  "سابق"سیاست استعمارى 

اراضى بسط و تکامل یابد. ولى  "اشغال آزادانه"اصطالح ه توانست از طریقى غیر از انحصار و به شکل ب یسیاست استعمارى م -داشتند 

( و هنگامى که تقسیم جهان به پایان رسید ناگزیر عصر تملک انحصارى 19٠٠مى که نُه دهم آفریقا تحت اشغال درآمد )مقارن سال هنگا

 العاده شدید براى تقسیم و تجدید تقسیم جهان فرا رسید. مستعمرات و بنابراین دوران مبارزه فوق



 گروه شورش
 

[17] 
 

کوبید تا آنجا که یا آنرا تماماً محو کند یا آنکه به نفع خود، طبقات حاکم قدیمی را  را در هم می

 نرم کرده و در مسیر حرکت خود قرار دهد. 

بایست  های گوناگون می داری در جبهه سم یا عصر تاریکی به سرمایهاین مبارزه و گذر از فئودالی

بایست در برابر هرگونه پیشرفت  ی قدیمی برای حفظ بقای خود می . قدرت حاکمهداد که رخ می

کرد. قدرت کهن باید شهرها را  نمود ایستادگی می علمی که به صاحبین صنعت کمکی اساسی می

آورد تا نیروی ناراضی دهقانی  در یک جا جلوگیری به عمل میمحاصره و از تمرکز نیروی تولید 

شد بدان مناطق که  که دست کم به مدت یک هزار سال مطقاً توسط زمیندران مورد ستم واقع می

دار وضعیتی دقیقاً عکس  ی جدید سرمایه شدند گسیل نشود. اما طبقه شهرهای آزاد نامیده می

درت در واحدهای تولیدی صنعتی مستقر در شهرها بود. داشت. نیازمند پیشرفت علمی و تمرکز ق

های مردم خود عاملی  مذهب به عنوان ابزاری در دست نظام فئودالی برای تحمیق و سرکوب توده

ی  آمد. منظور آنکه این تضادهای موجود بین منافع طبقه ی نوین به حساب می در برابر رشد طبقه

داری چیزی نبود که خود  داری به زمین شین، یعنی از بردهها به سان گذر تاریخی پی نوین و فئودال

ی حاکم نوین نیازمند  به خود رخ دهد، یا دست کم بخش اعظم تبدیل شدن به طبقه

دهی سیاسی، نظامی  های استراتژیک بود و همین امر بود که سبب پدید آمدن سازمان ریزی برنامه

داران در برابر شرایط ستمبارِ  ردید. سرمایهی حاکمِ نوین گ و حتی علمی فرهنگی در میان طبقه

های مردم)به خصوص دهقانان( را  بایست توده ی فئودالیسم خصوصاً در اروپا، می بیش از هزار ساله

ی این دو  نمودند و این چنین بود مبارزه نیز ضرورتاً در جهت برانداختن مناسبات پیشین متحد می

شد که در  های داخلی نیز کشیده می بات بورژوایی و نیز جنگطبقه در اروپا که گاهاً تا سرحد انقال

هایی که تا چندی پیش توسط زمینداران مورد ستم واقع شده بودند، و برای حفظ  این میان توده

ی جدید بعضاً تا  های سیاسی طبقه ، حول برنامهبورژوایی یشهرهاوضعیت خود و بهبود شرایط در 
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دانستند بازگشت فئودالیسم به معنای مرگ قطعی آنان نیز  سرحد مرگ متحد شدند، چرا که می

 هست. 

داری در نهایت امر، در کشورهایی که از درون آنها در حال رشد بود، بر  به هر ترتیب، سرمایه

های داخلی و  های پرولتاریا، جنگ ای و رشادت ی انقالبات توده ی کهن به واسطه ی حاکمه طبقه

بر قدرت سیاسی فائق آمد. البته ناگفته نماند که فرزندان نظام  ها و وضع قوانین، برخی رفرم

ی جدید  زادگان نیز در بسیاری از موارد منافع خود را در همپیمانی با طبقه فئودالی، یعنی اشراف

داری بر فئودالیسم  یافته و با آن همراه شدند که این نیز خود نقش مهمی در پیروزی قطعی سرمایه

ی فئودالیسم در خاک فقیر اروپا برای کشاورزی چیزی نبود جز نابودی  هداشت، چرا که ادام

داری از درون آنها رشد یافت، از اوایل تا  زندگی، چنانچه این مناطق، یعنی کشورهایی که سرمایه

های مردم به توسط  ی دوم یعنی تا عصر رنسانس بارها شاهد مرگ و میر وسیع توده اواسط هزاره

ی  ای اپیدمیک بود. به یک تعبیر اروپا و جهان غرب یا باید و ضرورتاً از مرحلهه گرسنگی و بیماری

بایست شاهد نابودی تمام و  گفت که می بتوانکرد و یا شاید  ی جدید گذر می فئودالی به مرحله

 بود.  کمال خود می

ی جدید از  دارانه به جای نظام تولیدیِ دهقانی، طبقه ی تولید سرمایه هرچند با جایگزینی شیوه

های  همان ابتدایِ قدرت گیری، هر چند پیروزی خود را در برابر ارتجاعِ فئودالی، مدیون توده

زحمتکش و کارگران بود، اما ضرورتاً به دلیل پدید آوردن نوع جدیدی از حاکمیت طبقاتی و 

چند  داری هر حرکت به سمت تبدیل شدن به قدرت جهانی، به اشکال نوین ستم دامن زد. سرمایه

ی روند رو به  مهر باطل بر ستم زمینداران بر دهقانان را دست کم در اروپا کوبید، اما در ادامه

ی پیشین به وجود  نسبت به دوره  های زحمتکش را اینبار با اشکالی متفاوت رشد خود، ستم بر توده
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ای حاکمیت ترین ستمی که در این راستا تحت لو آورده و ادامه داد. اولین، مهمترین و عمده

های کارگر بود.  داری شدت و حدت یافت، در اروپای صنعتی شده همانا که ستم بر توده سرمایه

، توانست نه یارای موجودیت و نه یارای تداوم داشته باشد ها نمی این تودهسرمایه مگر با استثمار 

نیست، بلکه داری شدیداً وابسته به کارگران است و عکس آن صادق که  بدان معنی که سرمایه

ی  . مالکیت خصوصی بر ابزار تولید در پی رشد جهانی آن تبدیل به سرمایهامکان پذیر هم هست

گردید تا از این روی شعار محوری بازار  عملیتوسط برخی  بهانحصاری یا انحصار بر ابزار تولید 

طبقاتی نقض  آزاد و یا نیز حق مالکیت برای همگان توسط مطرح کنندگان این شعار یعنی حاکمین

امپریالیسم "ی انحصاری آنچنان که لنین نیز در کتاب  گردد. حق انحصار بر ابزار تولید یا سرمایه

بازار آزاد بود،  های سیاستی  دارد، خود نتیجه اشاره می "داری ی سرمایه به مثابه آخرین مرحله

گیری این  رتکه در آغاز قدداری به شکلی جهانی، برابر نبود با آنچه   بنابراین رشد نظام سرمایه

مریکا رخ داد. صاحبین ابزار تولید نه در پی براندازی روابط تولیدی کهن در طبقه در اروپا و یا ا

ی تولید در این مناطق نبودند)البته به صورت  کشورهای دیگر جهان و یا حتی به دنبال تغییر شیوه

را تنها به مثابه محلی برای این مناطق  نسبی که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد(، بلکه ایشان

دیدند که دیگر  غارت منابع اولیه تولیدی و نیز بازار جدیدی برای تولید انبوه کاالهای خویش می

 در کشورهای صنعتی به میزان تولید در آنها تقاضا وجود نداشت.

 ستم بر زن در دوران استعمار کهن

انی شدن سرمایه است، تنها در کاالهای مصرفی دوران استعمار کهن که نام مراحل آغازین جه

بخشی از مردم کشورهای عقب مانده تغییر به وجود آورده و در پی حفظ این بازارها از هرگونه 

همکاری و کمک به جریانات ارتجاعی فئودالی که در حاکمیت بودند، در جهت سرکوب جریانات و 
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بنابراین اگر بورژوازی مترقی اروپا در دوران شکل کرد.  خواهانه و انقالبی دریغ نمی های ترقی جنبش

نمود، اما در جایی بیرون از مهد خود، به  های مردم حمایت می گیری خود از حقوق بورژوایی توده

اش در بسیاری موارد دقیقاً بر عکس عمل نمود. به هر جهت استعمار کهن برای  دلیل منافع طبقاتی

به دادن برخی امتیازات که در جهت منافع خود نیز خدمت از دست ندادن بازارهای جدید مجبور 

ای گردید که البته بنا  کرد، بود. و از همین روی بعضاً موجب پدید آمدن واحدهای صنعتی می

داران کشورهای عقب  گشتن چنین واحدهایِ تحت نظارت و تملک استعمار کهن برای سرمایه

های امپریالیستی  صنعتی سازی به توسط قدرت های گزاف نیز تمام شد. ولی این مانده به قیمت

 داری مستقل از کشورهای صنعتی و امپریالیستی نمی گردید.  هرگز موجب شکل گیری یک سرمایه

های مترقی و انقالبی در برابر استعمارگران که نوعی از ستم ملی را بر  بر همین اساس، جنبشی

پاسخی باشند در برابر غارت منابع طبیعی  کردند سربلند نموده تا کشورهای تحت ستم اعمال می

های امپریالیستی که موجب عدم رشد کشورهای دیگر جهان  گری قدرت این کشورها و دخالت

شده و هرگونه حق شهروندی را از مردم، حتی در چهارچوب مناسبات بورژوایی خود نیز سلب 

 نموده بودند. 

. نیازمند استفاده از نیروی کار 1صنعتی ی جدید در خود کشورهای  ی حاکمه به هر روی طبقه

هر چه سودمندتر کردن تولید در رقابت با دیگر واحدهای تولیدی بود و از این در جهت ارزان 

های آن  ترین الیه ی کارگر به عنوان ارزان های جدید در پیکر طبقه روی به زنان به عنوان سوژه

 بهی طاقت فرسا  از کار روزانه اعظمیخش نگریست، البته الزم به ذکر است که با انجام ب می

. نظام 2شد و  تر فراهم می های تولیدی مدرن، امکان استثمار نیروی کار زنان راحت توسط ماشین

دارانه نیازمند متمرکز نمودنِ نیروی کار در مناطق شهری بوده و بر همین  مبتنی بر تولید سرمایه
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ا تمرکز آنها به گرد همدیگر، امکان اعتراضات را های زحمتکش همراه ب اساس در پی ستم بر توده

ی تولید  ستم در عصر پیشینِ نظام تولیدی یعنی در دوران شیوه های تحت آورد. توده نیز فراهم می

به سبک دهقانی به دلیل پراکندگی بر سر مزارع برای سازماندهی اعتراضات دچار مصائب 

ر برابر نظام پیشینِ شدیداً ارتجاعی که حتی داری برای پیروزی د . سرمایه3بسیاری بودند و 

گرفت، نیازمند متحد نمودن آنها برای پیروزی قطعی خود  ها در نظر نمی کمترین حقوقی برای توده

بوده و از این روی حق تحقق بخشیدن به برخی اعتراضات در جهت کسب حقوق توسط اقشار و 

های اعتراضی طبقات تحت ستم  جنبش شناخت. بنابراین طبقات مختلف مردم را به رسمیت می

های اعتراضی کارگری و اقشار زحمتکش و نیز زنان در همین دوران برای اولین  نوین، یعنی جنبش

دارانه که شدیداً وابسته  ی تولید سرمایه . شیوه4بار به شکل صنفی و بعداً سیاسی سربلند نمودند و 

موجب پدید آمدن شمار روز افزون  های علمی و تکنولوژیک، از یک طرف بود بر پیشرفت

های کارگر بیکار و از سوی دیگر نیازمند نیروی کار مشتغل به کاری شد که بر خالف اعصار  توده

بود از نیروی کار یدی و فکری، بنابراین  بایست نیروی آنها ترکیبی می ی نظامات طبقاتی می گذشته

ود و از همین روی امکان ترویج نظریات سیاسی بورژوازی نسبتاً نیازمند تعلیم و تربیت آنها نیز ب

 آورد.  های کارگر و زحمتکشان را پدید می مترقی در میان توده

داری  مند سرمایه ی مناسبات درون کشورهای قدرت ی باال به طور کلی دربرگیرنده چهار نکته

ل شدن به ها به صورت عمده)منظور در این موارد خاص نیست( برای تبدی بود، اما همین قدرت

داری امپریالیستی، در جایی بیرون از مهد  ی های جهانی و تحقق بخشیدن به سرمایه قدرت

کم تا اواسط قرن بیستم منافع  . دست1ِاین بودند. چرا که  ورایِگیری خود نیازمند چیزی جز  شکل

ن اینها به طور عمده در غارت منابع طبیعی کشورهای تحت ستم و فروش کاالهای خود در ای

های مردم برای تولید صنعتی، ارائه حقوق  . مرکزیت بخشیدن به توده2کشورها بود پس؛ 
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بایست برای  . می3معنا بوده که؛  شهروندی و آموزش آنها برای حاکمین امپریالیست نه تنها بی

 ها، زمینداران و عناصر های فئودالی یعنی؛ خان ترین نیروی تداوم این وضعیت در اتحاد با ارتجاعی

مریکای شدند. از ا ای مترقی و انقالبی میه مذهبی وابسته به زمین مانع از هرگونه رشد جنبش

های  ی قدرت التین تا شرق آسیا وضع به همین منوال بود. در سرتاسر مناطق تحت سیطره

ای که تا چندی پیش خود بر علیه فئودالیسم قیام  امپریالیستی، زمینداران فئودال در اتحاد با طبقه

ی زمیندار و فئودالی با  دادند و چنانچه چنین طبقه ی حاکمه را تشکیل می کرده بود، نیروی عمده

های  داری امپریالیستی شده وجود نداشت، ژنرال تاریخی طوالنی از پیش در جهت اتحاد با سرمایه

 نشاندند، البته این در صورتی بود که خود به طور دست نشانده را بر رأس قدرت نظامی می

مستقیم و استعمارگرانه)مانند ماجرای استعمار هند به توسط انگلستان( بر علیه مردم این کشورها 

گاه تا حد زیادی حاضر به  نمودند. الزم به ذکر است که هرچند امپریالیسم هیچ اعمال قدرت نمی

ی این ی اقتصادی و سیاسی کشورهای تحت سلطه نبوده، اما در مدرنیزاسیون تأسیسات نظام توسعه

ها دارای وجه  گری های ناراضی کم نگذاشته. تمام دوران این سلطه کشورها برای سرکوب توده

های مناطق معروف به جهان سوم که منجر به  دیگری نیز بود. شدت باالی سرکوب و تحقیر توده

گردید که بیشتر این  های معروف به ضد خارجی و یا ضد استعمار می رشد احساسات و جنبش

گردیدند. اما  دارِ ملی رهبری می ی سرمایه توسط نیروهای هوادارِ شکل گیریِ یک طبقه بهها  جنبش

ی انحصاری امپریالیسم در چهارچوب تنگ بورژوایی اکیداً مایل به پدید آمدن  بازار و سرمایه

، ها مناسبات جهانی را یک سره چنین وضعی در دیگر کشورها نبودند تا آنکه انقالب اکتبر بلشویک

برهم ریخت. انقالبیون به قدرت رسیده در روسیه با تحقق بخشیدن به دیکتاتوری پرولتاریا در این 

کشور به مناسبات عمیقاً متفاوت در جهت رشد نیروهای مولده چه در خاک اتحاد جماهیر شوروی 

 مار و ضد خارجی که تا چندی پیشهای ضد استع دیگر نقاط جهان دامن زدند. جنبش درو چه 
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بورژوازی نحیف ملیِ کشورهای خود گرد آمده بودند، اما این بار حمایت حکومت یک ولِ پرچم ح

ها ظرف مدتی کوتاه و چند ساله هرگونه اقدام بر علیه  همراه داشتند. بلشویک سرزمین پهناور را به

ا داری ر دیکتاتوری پرولتاریای شوروی برای بازگردادن جامعه به مناسبات دیکتاتوری سرمایه

داری امپریالیستی را آغاز  المللی انقالبی بر علیه سرمایه درهم کوبیده، و سازماندهی یک جنبش بین

ها از  کرد. بلشویکای  ارزنده ها ظرف مدت چند ده سال تفاوت کیفی نمودند. سطح معیشت توده

ی  مینه)مرگ رفیق استالین( دستارودهای سترگی در ز195٦همان ابتدای انقالب اکتبر و تا سال 

ی کار و  سوادی، مسئله ی بی ی درمانی و نظام پزشکی عمومی، نظام آموزشی و حل مسئله بیمه

مسکن، فاصله و تضاد بین شهر و روستا و همچنین با به وجود آوردن مهد کودک در جوار یا داخل 

ی به جات امکان حضور مستقل اقتصادی و سیاسی زنان را در پیشرفت مناسبات سوسیالیست کارخانه

 وجود آوردند. 

که انعکاسی از سیاست  زادی زنان در اتحاد جماهیر شوروی سوسالیستیاهمیت آلنین در خصوص 

 گوید:  می حاکم بر شوروی انقالبی است چنین

ها در خصوص حقوق زنان است.  از وظایف اصلی جمهوری شوروی لغو تمامی محدودیت یکی"

انین رسیدگی به طالق را که منبع تخریب، سرکوب و دولت اتحاد جماهیر شوروی به طور کامل قو

 .تحقیر بورژوایی است را منسوخ کرده است

به زودی یک سال از زمانیکه قانون آزادی کامل طالق وضع شد، خواهد گذشت. ما یک فرمان 

ابطال تمام تمایزات بین فرزندان مشروع و نامشروع و از بین بردن محدودیت های سیاسی را وضع 

ایم. برابری و آزادی برای زنان کارگر در هیچ کجای دیگری در جهان به طور کامل برقرار و  نموده

 .وضع نشده است



گستر جهان امپریالیسم نظم تا داری برده از زنان بر ستم شکافی کالبد  

[24] 
 

 .ما می دانیم که این زن طبقه کارگر است که باید فشارِ پر از کُدهای کهن و فرسوده را تحمل کند

د را حذف نموده است. اما کر برای اولین بار در تاریخ، قانون ما هر آنچه را که حقوق زنان را رد می

ها و مناطق صنعتی این قانون که به آزادی کامل ازدواج انجامیده  ی مهم قانون نیست. در شهرستان نکته

ای مرده باقی مانده  شود، اما در روستا بیش از حد و غالباً همچون نامه خوبی انجام می هشده است ب

طور مسلط و غالب وجود  ازدواج مذهبی هنوز به م(-م(. در آنجا)روستا-است)کاری از پیش نبرده است

م(، سخت تر از -دارد. این به خاطر آن است که مبارزه با نفوذ کشیشان به عنوان یک شر)شیطانی

سخنرانی لنین در اولین کنگره ی سراسری زنان کارگر شوروی به )".باشد مبارزه با قانون کهن می

، صفحات  1974، سال 28تشارات پروگرس، مسکو، جلد مجموعه آثار لنین، ان .1918نوامبر19تاریخ 

 4(182تا  180

 ثیر انقالب اکتبر بر نظام حاکم بر جهانتأ

در همین دوران اتحاد جماهیر شوروی به کانونی برای تعلیم نیروهای انقالبی سراسر جهان 

ه در آن داری و همچنین جهان سوم ک ی سرمایه تبدیل شد. تأثیر این امر بر کشورهای پیشرفته

گیری بودند بسیار بود. در همین خصوص  بخش در حال شکل داری و رهایی های ضد سرمایه جنبش

های انقالبی کارگری و از همه  توان به تأثیر آنها بر قیام جنگل گیالن و ساخته شدن تشکل می

 مهمتر حزب کمونیست ایران اشاره داشت. 

ا پایان بخشیدن به مالکیت خصوصی به ها در همین راست ی کمونیست یکی از اهداف عمده

از  زیادیعنوان عامل پدید آمدن ستم بر زنان بود، و منحیثِ همین مسئله مداوماً بخش نسبتاً 

داری   دادند که در جوامع سرمایه های انقالبی را زنانی تشکیل می اعضای احزاب کمونیست و جنبش

ها قرار داشتند.  گر، تحت شدیدترین ستمی جوامع دی داران وابسته های زمین پیشرفته و حکومت

                                                           
4
 ی این اثر منتشر شده به توسط گروه شورش اینجا کلیک کنید. برای مطالعه  

https://shouresharchive.files.wordpress.com/2015/03/do-maghaleh-az-lenin-8-march.pdf
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های رهبری و مشارکت در  بخش بعضاً تا مسند های انقالبی و رهایی میزان مشارکت زنان در جنبش

انداخت که  های انقالبی پیش رفته، به طوری که لرزه بر تن مرتجیعن طرفدار نظام طبقاتی می جنگ

دیدند که مردساالری یک  ای می ی طبقاتی امعهی خویش را در تداوم ج گرانه قدرت استثمار و ستم

ی مردساالری با زن ستیزی و  داد)در این خصوص پیشتر و در رابطه را تشکیل می رکن اساسی آن

 اهمیت انتقال ارث شرح دادیم(. 

داری در سرکوب زنان نقش ایفا نموده و در بهترین حالت آنها را به عنوان  هرآنچه که سرمایه

شان  ی ی مردساالر که وظیفه های جنسیتی جامعه ان نگریسته و یا به عنوان سوژهنیروهای کار ارز

داری از فرزندان است به رسمیت شناخته، اما جنبش  ارائه خدمات جنسی به مردان و نگه

داند تمام تالش خود را برای رهایی زنان از قید  داری می کمونیستی که خود را بدیل نظام سرمایه

ساالرانه نموده. آنها را به میدان عملی و نظری مبارزاتی برای رهایی کلیت شرایط ستمبار مرد

ی طبقاتی نقش ایفا  ای در تغییر قدرت سیاسی حاکمه بشریت کشیده و چنانچه حتی در منطقه

نموده یا خود قدرت سیاسی را به دست گرفته، آنچنان تفاوت بنیادینی در شرایط اجتماعی زنان و 

ترین کشورهای صنعتی نه تنها  دید آورد که تا همین اکنون نیز حتی پیشرفتهکش پ های زحمت توده

اند که در برابر پدید آمدن یک وضعیت عادالنه برای زنان در بسیاری  قادر به تحقق آنها نبوده

 اند.  موارد نیز مقاومت نموده

آغاز انقالب و  های بنیادین در چین انقالبی، یعنی از ایجاد تفاوت  در همین خصوص و از جمله

توان بدین اشاره داشت که حزب  مائو، می صدرشکل گیری مناطق پایگاهی سرخ تا مرگ 

کمونیست رشد نموده از درون کمینترن شوروی، در چینی که زنان در آن صالحیت تحصیل هم 

  سازی پای آنها متداول بود سریعاً جذب آموزه تر از مردان به شمار آمده و ناقص نداشته، پست
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های سیاسی و رهایی بخش حزب شده، و فوراً حتی در مناطق پایگاهی دارای حق طالق، و حق 

های مصادره شده از زمینداران فئودال گردیدند. این امور، یعنی احقاق برابری  مالکیت بر زمین

به چنین  بخشیدن کامل زنان با مردان هرچند به مدت چندین دهه به طول انجامید، ولی صورت

ی، در برخی مناطق پایگاهی حزب در دوران جنگ داخلی و انقالبی در حالی صورت پذیرفت تغییرات

توسط حزب در سراسر چین به قدرت  بهکه هنوز دیکتاتوری پرولتاریا و حکومت سوسیالیستی 

 نرسیده بود. 

مائو خود در خصوص اهمیت تساوی حقوق زنان و مردان برای برپایی جامعه سوسیالیستی 

 دارد: ه میچنین اشار

 در شرکت برای زنان وسیع های توده بسیج سوسیالیستی، کبیر ی جامعه یک نهادن بنا خاطر به

 کار مقابل در تولیدی کار در باید زنان و مردان. است بزرگی بسیار اهمیت دارای تولیدی فعالیت

 تحول ی سهپرو در تنها زن و مرد بین واقعی حقوق تساوی. کنند دریافت مساوی دستمزد مساوی،

                                    .یابد تحقق تواند می جامعه تمام سوسیالیستی

 1955ی کار گام نهادند،  زنان بر جبهه

های انقالبی، کمونیستی و ضد  اما امپریالیسم که در پیش روی خود شاهد رشد جنبش

نمود.  ارهای ممکنه استفاده میامپریالیستی بود، بدین جهت در سرکوب و منکوب آنها از انواع ابز

ها به شکلی  ی اینها روانه داشتن نیروهای وابسته به خود و یا ایجاد انحراف در این جنبش از جمله

های انقالبی و ضد استعمار و ضد  . جنبشگردندبود که در نهایت نتوانند به اهداف اصلی خود نائل 

اند. از انقالب مشروطه تا جنبش جنگل و  شدهامپریالیستی ایران بارها از همین طرق درهم شکسته 

های ایرانی و روس نقش بسزایی در آن داشتند تا انقالب  برقراری جمهوری گیالن که کمونیست



 گروه شورش
 

[27] 
 

، و به قدرت رسیدن جمهوری اسالمی به رهبری آیت اهلل خمینی و سرکوب جنبش زنان و نیز 5٧

 سالخی جنبش انقالبی و کمونیستی. 

ی گذشته تقابل با انقالب در سده رتجاع داخلی درنقش امپریالیسم و ا 

ی امپریالیسم انگلستان به عنوان عامل پایان بخشیدن به جنبش  رضاخان، دست نشانده

مشروطه و مهمتر از آن جنبش جنگ انقالبی گیالن، محمدرضا پهلوی فرزند رضاخان میرپنج، به 

هبری دکتر مصدق و خمینی به عنوان عنوان عامل در هم شکستن جنبش بورژوازی ملی ایران به ر

داری امپریالیستی، همگی در راستای  ی ضد انقالب و رهبر سرکوبی انقالب ضد سرمایه نماینده

ی امپریالیسم قرار داشتند. سلطنت با قدرت پادشاهی خود به شکلی  های خواسته و ناخواسته برنامه

های کارگر و زحمتکشان را معترف  ه تداوم نظام طبقاتی و طبعاً ستم بر تودهعیان وابستگی خود ب

های سلطنتی با حمل تاریخ  بوده و حتی به نوعی ادعایی جز زن ستیزی نداشت، چرا که خاندان

توانند حتی به ظاهر ادعای رهایی زنان را داشته باشند. صحت این ادعا در  داری نمی عصر برده

دارای حق رأی  1343ی دوران پهلوی، حتی تا سال  ردد که زنان در جامعهگ آنجایی اثبات می

خواستند به عنوان انسانهایی مستقل به رسمیت شناخته شوند به  بورژوایی هم نبوده و چنانچه می

که شدیداً تحت حمایت شد. حکومت پهلوی  های جنسیتی نگریسته نمی آنها جز به شکل سوژه

ای ایجاد اصالحات در خصوص حقوق زنان چنین تالش نمود: به برپایی مریکا بود، برامپریالیسم ا

ها که  خانه ی جنسی از زنان در فاحشه استفاده و قانونی نمودن سوء "شهر نوها"فرهنگ ارتجاعی 

 نمود.  مالیات ناشی این صنعت ارتجاعی سکس  سودِ جیبِ خاندان اعلیحضرت و حاکمین را پر می

های مردم  های پی در پی توده ی شکل گیری جنبش ریکا با مشاهدهمبه هر روی امپریالیسم ا

کردند، متوجه یک امر بود؛ یا باید  تحت ستم که سریعاً نیز به سمت رادیکالیسم حرکت می
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آورد یا باید شاهد انتقال  تغییراتی اساسی در ساختار و محتوای قدرت حاکمه در ایران پدید می

بود که در جناحی از آن بورژوازی ملی و در جناح  یستی میقدرت به سمت نیروهای ضد امپریال

 ها قرار داشتند. دیگر آن نیروهای چپگرا، انقالبیون و کمونیست

ی امپریالیستی  شده  ی از باال پیچیده که یک نسخه "انقالب سفید شاه و ملت"ی  بنابراین برنامه

د محمدرضا پهلوی عملی گردد. از توسط خو بهرفت، نهایتاً بنا شد تا  برای ایران به شمار می

 "تغییر"، اصالحات ارضی و اصالح در وضعیت زنان بود. هرگونه "انقالب"ی مفاد قوانین این  جمله

به هر شکل آن حتی محدود و  "مدرنیزاسیون"در خصوص وضعیت زنان و حرکت ایران به سمت 

چیزی نبود که مرتجین  ،مریکایی شاهان مرتبطِ با حکومت ادر متن منافع طبقات حاکم و زن

روحانیت آن را برتابند. از منظر روحانیت و به ویژه روحانیت  مشروعه طلب طرفدار حکومت 

در تولید مثل،  آشپرخانه و پیچیده شده در چادرِ مرگ هیچ جایی جز ارتجاعی ولی فقیه، زنان 

توانست  ین دست میاعطای حق رأی بدانها. هرچند اصالحاتی از ا به، تا چه رسد دیگری نداشتند

مت وابسته به توسط یک حکو بهدر مناسبات اجتماعی تأثیرگذار باشد، اما اعمال آنها از باال آنهم 

تأثیر و مسخره بود که زحمتکشان بازمانده از آن  مریکایی، آنچنان کمرنگ، بیامپریالیسمِ منفور ا

. آنچه به یاد ایشان مانده آن تاریخ در ایران امروز، عموماً چیزی در این خصوص به یاد ندارند

اصالحات و خصوصاً اصالحات ارضی معروف است که روحانیت وابسته به فئودالیسم و خمس و 

های اقتصادی  ی مستقالً در حاکمیت اقتصادی، تبدیل به قشری وابسته به کمک زکات از یک طبقه

 نمود. حکومت گردیده و جایگاه سیاسی و اقتصادی آنها را متزلزل می

مریکاییِ شاه و اعتراضات روحانیت قم و ا "انقالب سفید"های ابتداییِ  سالر وقایع معروف د

خصوصاً آیت اهلل خمینی، آنچه که عامل اساسی اعتراض این بخش از جامعه یعنی روحانیت به 
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توسط نظام پهلوی بود، نه از منظر  بهمریکایی ی ا ی خمینی به اصالحات اعمال شدهرهبر

های زحمتکش که در واقع چیزی نبود جز مبارزه بر تداوم ارتجاع  و منافع توده ضدامپریالیسم

فئودالی و ضد زن در برابر ارتجاع سفید که ستم بر زن را نه فقط در آشپزخانه که در 

داد. بنابراین مخالفت خمینی و روحانیت مشروعه طلبِ همپیمان او، از  ها نیز ادامه می خانه فاحشه

مریکایی پهلوی بود. به عبارت ارتجاعی ا "انقالب شاه و ملت" تقابل بادر  یک موضع ارتجاعی

و بعد از  5٧ی انقالب  دیگر نقش اصلی دیدگاه و عملکرد ارتجاعی خمینی و یارانش، نه در آستانه

در اعتراضِ)همراه با  1342از  ، بلکه امپریالیستیهای بزرگ  به قدرت رساندنشان توسط قدرت

 .گرای مذهبی و ضد زن بود ی ارتجاع واپس به عنوان نماینده "الب شاه و مردمانق"یارانش( به 

نداشت جز تحکیم قدرت ای  نیز که در نهایت نتیجه "انقالب سفید"اما این به اصطالح 

ی جنبش  ها، با عروج دوباره بار برای توده ی شرایط ستم مریکا در ایران و ادامهامپریالیسم ا

ی چهل برای  های آغازین دهه ی سی و اصالحات سال های دهه ب جنبشانقالبی)که در پی سرکو

های  مدت تقریباً یک دهه متوقف شده بود( دچار بحران شده و در نهایت با مشارکت توده

طلب،  هایی از بورژوازی ملی و نیز روحانیت مشروعه ، نیروهای انقالبی و کمونیست، بخشزحمتکش

 سلطنت سرنگون شد. 

برپا شده در ایران به نمایندگی محمدرضا پهلوی، هیچگاه نتوانست مگر رضایت مریکایی نظم ا

های دیگر جامعه را فراهم آورد. وضعیت کارگران،  بورژوازی کمپرادور)وابسته(، رضایت بخش

 ی انقالب ضد امپریالیستی زحمتکشان، دانشجویان، دانش آموزان و زنان به عنوان نیروهای عمده

بود. از یک سوی بورژوازی ملی به دلیل وابستگی وخیم  وی به شدتدر دوران حکومت پهل

وحانیت فئودال و البته در دید و از سوی دیگر ر حکومت به امپریالیسم امکان رشد خود را نمی
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بازاری یا خرده بورژوازی سنتی)بازار( نیز نیروهای معترض اما غیر انقالبی همین  اقشاربا  ارتباط

ی  مریکا که شاهد فروریزی نظام مورد عالقهند. برای غرب و خصوصاً اداد یل میدوران را تشک

توسط نیروهای کمونیست و انقالبی به  بهخود در ایران بودند، به هیچ عنوان تسخیر انقالبی قدرت 

هیچ عنوان جالب نبود. به همین جهت بازگرداندن قدرت طبقاتی و اقتصادی به روحانیت وابسته به 

الی به خاطر اعتقاد راسخ به نظام مالکیت خصوصی به رأس قدرت سیاسی که زمین و روابط فئود

ی  داری را نداشت بهترین گزینه مسیر به سمت حاکمیت سرمایه پیمودندر آن صورت راهی جز 

ی سرنگونی رژیم  های بزرگ امپریالیستی در هنگامه ممکنه برای امپریالیسم بود. نشست قدرت

گیری جمهوری اسالمی به رهبری خمینی  پ مُهر تائیدی بر قدرتشاهی در کنفرانس گوادلو ستم

گیری  های جهانی را کوبید، رژیم جدیدی که از همان آغاز شکل در رسانه "انقالبی"در نقش یک 

اش به سازماندهی نهادهای ارتجاعی به ارث رسیده از دوران شاه از جمله نیروی پلیس امنیت و  

های انقالبی کارگران، زنان و دهقانان در اقصی  سرکوبی جنبش ارتش، بازسازی زندان و شکنجه و

 نقاط ایران پرداخت. 

ی ممکنه بعد از سرنگونی  اما به قدرت رسیدن چنین نیروی مذهبی بنیادگرایی که بهترین گزینه

امپریالیستی جهانی بود، و یکی از وجوه اساسی آن را ستم حاد و -داری رژیم شاه برای نظام سرمایه

ای خودرو که از تبعات حرکت ارتجاعی به  داد، نه گزینه می ن بر زنان به شکل مذهبی تشکیل عریا

داری امپریالیستی با وجوه مذهبی بود. یعنی اهمیت عنصر مذهب در حاکمیت  سمت سرمایه

داری امپریالیستی از این مرحله رشد بسزایی یافت؛ یعنی آغاز شکست انقالب ایران که  سرمایه

ردرگمی جنبش کمونیستی در پی کودتای روزیونیستی در چین و تبدیل شوروی به یک ریشه در س

ی حکومت  ی زمانی و در پی شکست دو تجربه قدرت سوسیال امپریالیستی داشت. در آن برهه

ی  سالهای آغازین دهه سوسیالیستی در شوروی و خصوصاً در چین، نیروهای کمونیست و انقالبی
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، اما به دلیل سردرگمی و از جایگاه برتری برخوردار بودندفی و کمی هرچند به لحاظ کی پنجاه

پراکندگی ناشی از ضربات وارد آمده بر جنبش کمونیستی در سطح جهانی از حرکت به سمت 

تشکیل حزب کمونیست ایران و تسخیر قدرت سیاسی غافل مانده و با عدم مرزبندی کمونیستی با 

در پشت جناحین مختلف ارتجاعی  5٧انقالب  دردرگیر  های طبقات مختلفِ گیری منافع و جهت

پاشیدگی  ی هر دو گرایش، از هم رو یا منفعل گردیدند که در نتیجه تبدیل به جریاناتی عمدتاً دنباله

گیری بنیادگرایی مذهبی یعنی روحانیت  هرچه بیشتر جنبش کمونیستی و انقالبی و سهولت قدرت

 نظام بورژوایی پدید آمد. وابسته به فئودالیسم در چهارچوب 

ی جنگ با عراق، از طرفی  با آغاز قدرت گیری جمهوری اسالمی و وارد شدن ایران به عرصه

زمینه برای حذف جناحین لیبرال بورژوازی فراهم آمد و حکومت جدید در وضعیت جنگی که 

دفاع از  ستیِهای پوپولی بیش از هر چیزی نیازمند نیروی آماده به رزم بود توانست، حول شعار

متمرکز نموده یا گرد سیاست های خود های مردم را هر آنچه بیشتر به  ... تودهمیهن و اسالم و

آنها را در جهت تأمین امکانات یک کشور در حال جنگ زیر بار فشار اقتصادی له نماید. در چنین 

بود، در پی هر  ای خود را آغاز نموده وضعیتی، جنبش کارگری که تازه چند سال بود حرکت توده

دارای وزنی  همها قرار گرفت. زنان در نزد حاکمین جدید سنتاً  اعتراضی مورد شدیدترین سرکوب

گردیدند و به آشپزخانه و ایفای رل مادری و تولید مثل بازگردانده  نبودند و باید پستو نشین می

باشد، به مراتب شدند، و  البته که وضعیت زنان در هنگامی که جنگ ارتجاعی در جریان  می

سربلند کرده  5٧ی زنان که در پی انقالب  خرابتر خواهد گردید و چنین هم شد. جنبش حق طلبانه

های سیاسی علیه حجاب اجباری و البته اعتراضات صنفی  بود و خود را در اشکال تظاهرات

سوی داد، فوراً مورد سرکوب واقع شده و متأسفانه بدین جنبش از  پرستاران نیز نشان می

های انقالبی هم به خاطر عدم درک مسئله زنانی که نیمی از آسمان انقالب را به دوش  نیروی
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ی انقالب بورژوا دموکراتیک و ضد امپریالیستی  کشند و نیز تحت این عنوان که ایران در مرحله می

ر است کم بها داده شد. در دوران جنگ نیز حکومت بیش از هر چیزی نیروی جنگی و یا تولیدگ

 آنها طلبید، بدین جهت زنان که تا پیش از این جنبش قدرتمند)به لحاظ یدی( و خاموش را می

واقع گردیده بود، در شرایط نوین پدید آمده حتی تا  اسالمیونشدیداً مورد سرکوب و منکوب 

ها در  حدود زیادی موقعیت اقتصادی خود در مناسبات تولیدی را نیز از دست دادند تا خانواده

آنچه بیشتر مردساالرتر و بر رأس قدرت هر ی ایران و طبق اهداف بنیادگریان مذهبیِ عهجام

 گردد. ستیزتر  و زنتر   مردانه

مریکا به مانند ایران، بی نیز در سطح جهانی از چین تا اهای مترقی و انقال از سوی دیگر جنبش

و تجربه شوروی و چین یا تحت تعقیب و پیگرد بوده یا در سردرگمی سیاسی ناشی از شکست د

طور عمده اگر عمالً یا به لحاظ تئوریک هم چیزی در خصوص  قرار داشتند و از این روی به

مریکا، چیزی نبود جز ناهایی چون حزب کمونیست انقالبی اوضعیت ایران ارائه دادند، مگر جز استث

، اما "رزمد میمریکا م ابر علیه امپریالیس دارد"پنداشتند که  ای که می ی اسالمیحمایت از جمهور

ی ضد   را در پیش روی خویش قرار ندادند که این چگونه مبارزه  هیچ کدامیک این سوال

قدرت رسیدگان نوین است که از همان ابتدا دست به سرکوب جنبش به توسط   بهای  امپریالیستی

قالبیون کمونیست و یا های انقالبیِ رادیکال که عموماً خود را ان زنان زده و به کشتار وسیع نیروی

 زند؟ دانستند، می انقالبی غیر کمونیست می

به هر جهت پس از پایان جنگ ایران و عراق و در این بین با نابودی یک نسل از انقالبیون و 

های  چنین بود: صنایع و شهرآن دوران جریان داشت  در بسترخواهان جامعه، آنچه واقعاً  آرمان

کثیر نقص عضو شدگان جنگ)عموماً مَرد(، زنان فرستاده شده به  ی پس از جنگ، تعداد مخروبه
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آشپزخانه و تبدیل شدنشان به مفعول در روابط جنسی و ماشین تولید مثل، رخوت سیاسی مطلق و 

 های مردم در جای جای کشور.  وضعیت معیشتی بحرانی برای توده

های  نام گرفت که توده ای دوران پس از جنگ به ریاست جمهوری رفسنجانی دوران سازندگی

کشیدند. سرعت تولید و  های جنگ ارتجاعی را بر دوش می زحمتکشان باید زحمت ترمیم مخروبه

انباشت سرمایه برای بازسازی جامعه همچنان باال و اما میزان رفاه و دستمزد نیز به شدت پائین 

زحمتکشان منجمله سال جنگ بدان نیاز داشت، ولی کارگران و  ٨بود، چرا که حکومت پس از 

دیدند. در حالی  پذیر نمی شان امکان عام رهبران سیاسی زنان کارگر امکان اعتراض را پس از قتل

ی مورد نیاز حکومت در جنگ یا نابود یا ناقص العضو گردیده بود،  که بخشی از نیروی مردانه

امپریالیستی -ریی پساجنگی و در همگامی با جهانی شدن سرمایه دا دولت رفسنجانی با برنامه

ای جز امکان ورود نیروی کار زنانه در  جهانی طبق پیشنهادات صندوق بین المللی پول، چاره

ای دست کم در  مناسبات تولیدی نداشت و از این روی بود که زنان دوباره و به شکل گسترده

 ی تولید شدند.   شهرهای بزرگ وارد عرصه

فضای اجتماعی که توأم بود بر فشار باالی  در اواسط دهه هفتاد شمسی و با بازتر شدن

های پراکنده و در اعتراض به  اقتصادی، در ابتدای امر جنبش صنفی کارگران به شکل اعتصاب

حاکمین را به  های جنگِ ی مخروبه وضعیت بد معیشتی سربلند نمود، حال آنکه بازسازی کلیه

جدی خارجی )مانند جنگ( و تهدید . حکومت که خود را فارق از هرگونه تهدید شدند متحمل می

ی اقتصادی دوران رفسنجانی، آغاز  دید، با همان برنامه داخلی)مانند امکان انقالب و سرنگونی( می

ی زمانی،  و اصالحات و بازتر نمودن وضعیت سیاسی نمود. در این برهه ها ترمیمبه اعمال برخی 

های نوکیسه  رفرمیست حکومتی و لیبرالجنبش دانشجویی و زنان اما عمدتاً تحت رهبری نیروهای 
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سربلند کردند. جنبش چپ و کمونیستی بار دیگر و برخالف انتظار حکومت به عنوان پاسخی در 

ی هشتاد چون ققنوسی از زیر خاکستر  برابر شرایط ستمبار موجود از اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه

ها به عنوان آغاز حرکتی برای  کمونیست ی شصت بر علیه انقالبیون و های دهه ها و سرکوب کشتار

 ایجاد یک بدیل سیاسی متفاوت و مستقل در برابر وضعیت موجود سربلند نمود. 

از جمله حق آزادی بیان و اجتماعات را ای  مدعیِ دعاویهرچند جناح ترمیم طلب حکومتی 

ش فضای سیاسی گشایها چیزی نبود مگر آزادی بیان و  اش از این شعار بیان داشت، اما مقصود

برای خودش و نه نیروهای سیاسی مخالف حکومت. تقریباً هیچ تغییر چشمگیری در خصوص 

های تحت ستم، جوانان، کودکان  ی زنان و همچنین منافع ملیت وضعیت تحصیلی، شغلی و مسئله

ن های حاکمین بر علیه ستمکشا کار و جوانانی که از حق تحصیل محروم بودند به وجود نیامد. ستم

 ورود باای جدید به زیست خویش ادامه دادند. در پی رشد جمعیت و  با همان محتوا اما چهره

نژاد  از کارگران به بازار کار، حکومت چه در دوران ریاست جمهوری احمدی و جوانی جدید ی الیه

های اصلی حکومت بر اساس بنیادگرایی مذهبی،  و چه در دولت اخیر حسن روحانی، در پی سیاست

سیستماتیک  ی کارگر پدید آمده بود، آغاز به حذف نهم در حالی که نسل جدیدی از طبقهآ

های کاری، وابسته کردن بیشتر آنها به مردِ خانه از لحاظ اقتصادی و از این  ی زنان از محیط دوباره

روی حذف سیاسی آنان نمود. برخالف دهه هشتادی که برای جنبش زنان پرشور و متفاوت بود، 

توان گفت جامعه برای  ها به جرأت می ی هشتاد تا کنون و با سیاست زدایی دانشگاه واخر دههاز ا

های اقتصادی و سیاسی بر  مدت نزدیک به پنج سال است که علیرغم تحمل شدیدترین سرکوب

ای از سوی ایشان  گسترده  های زحمتکش، زنان و جوانان، شاهد هیچگونه جنبش اعتراضی توده

 نبوده است. 
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بر نقش اقتصاد و جایگاه زنان در مناسبات طبقاتی کنونی  در راستای سرکوبی جنبش زنان، اضافه

های تولیدی و از همین روی کمبود موقعیت  که انبوه کاالی بدون تقاضا موجب ورشکستی واحد

 های پدرشاهی بود، شغلی)آنچه هم موجود است مقدمتاً برای مردانِ خانوار است( و نابودی خانواده

داری امپریالیستی به رشد عنصر مهم بنیادگرایی مذهبی نیز اشاره  باید بر متن جهانی شدن سرمایه

داشت. آنچنان که پیشتر نیز  بدان اشاره شد، بنیاد گرایی مذهبی نه تنها خواست بخشی خاص از 

و بعد از  ی ایران)زمینداران بزرگ و مالکین وابسته به امپریالیسم( در حین اقشار و طبقات جامعه

های امپریالیستی نیز واقع گردید. در واقع  سرنگونی نظام سلطنتی بود که حتی مورد استقبال قدرت

های انقالبی که خود  بنیادگرایی مذهبیِ حکومتی بعد از موفقیت حکومت ایران در سرکوب جنبش

این شیوه در  های خارجی در منطقه، موجب گردید تا اعمال قدرت کشورهای در برابر پاسخی بودند

دیگر کشورها نیز دنبال شود. به سرعت پس از ایران، جمهوری اسالمی پاکستان شکل گرفته، 

مریکا نیروهای اسالمی مورد حمایت اتاخت و تاز  ای برای عرصه مبدل بهها  افغانستان برای سال

آید.  پدید می مریکا، جمهوری اسالمی افغانستانو به رهبری ا و در نهایت با دخالت ناتو گردد می

ی آنها را  عربیسم سکوالر)ناصریسم( یک پای قدرت حاکمه در کشورهای عربی که سنتاً پان

ای در آنها یافته، رژیم بعث عراق با حکومتی  داد، هم اکنون مذهب نقش برجسته تشکیل می

در ، حزب اسالمی عدالت و توسعه گردیده ه نیروهای القاعده واگذارمذهبی تعویض شده، لیبی ب

ی حزب سکوالر جمهوری  ترکیه با حمایت ناتو و خصوصاً اروپا با حاکمیت چند دهه

بیشتر قوانین غیر  چه اهلل لبنان وارد پارلمان گردیده تا هر خلق)کمالیست( تعویض شده، حزب

مذهبی را دستخوش تغییر کند، در فلسطین جریانات انقالبی و سکوالر شدیداً مورد سرکوب 

 گردد ه و در مقابل فضا برای رشد حماس به عنوان جریانی اسالمی باز گذاشته میاسرائیل واقع شد

 های مورد نظامی و اقتصادی حکومت های و در نهایت القاعده و حکومت اسالمی)داعش( با کمک



گستر جهان امپریالیسم نظم تا داری برده از زنان بر ستم شکافی کالبد  

[36] 
 

ی  آید و البته که خود کشورهای خلیجی نیز ظرف چند دهه ی خلیج پدید می ناتو در منطقه یدتأی

 اند.  ت مذهبی خود در منطقه افزودهگذشته به تبلیغا

معروف به جهان اسالم است؟ خیر  یِقسمتی از دنیا بهاما آیا رشد بنیادگرایی مذهبی مختص 

های مذهبی هر روزه جریان داشته و موجب دامن زدن به  به هیچ وجه! در آسیای شرقی درگیری

ز جهان شدیداً از سوی گردد، این در حالی است که مسیحیان این بخش ا فجایع انسانی می

در  اند. مردم مورد استقبال قرار گرفته نمودنهر آنچه بیشتر مسیحی  به منظورغربی کلیساهای 

مریکای التینِ درگیر فقر و تباهی، نوعی از بنیادگرایی پروتستانیسم در حال شکل گیری بوده، ا

به روز بر قدرت مذهب در کید داشته و روز هرآنچه بیشتر بر اهمیت کلیساها تأاروپای سکوالر 

لدر جهان، تبلیغات و شعارهای مذهبی تبدیل درقُمریکا به عنوان کشور قَا افزاید و در خود آن می

های احزاب سیاسی بزرگ در قدرت گردیده است به طوری که در  ترین برنامه به یکی از محوری

آنچنان تدریس نشده و  مدارس، قانون علمی تکامل بشر)تئوری فرگشت داروین( دیگر از بسیاری

 ملّى بنیاد"مریکا رشد یافته که بر اساس گزارش ارائه شده توسط باور به خرافات مذهبی در ا

باشد که به دور  بر این باور است که این خورشید می امریکایی مریکا یک نفر از هر چهارا "علوم

( یونیورسن جهان هستی)پندارند که به وجود آمد % می٦1. همچنین و نه بالعکس چرخد زمین می

% بیان ٧٠ی تکامل بوده و  % مخالف نظریه52، ( نیستBig Bangی انفجار بزرگ) در نتیجه

گذاری دولت در خصوص پیشرفت و تحقیقات علمی اشتباه است. بنابراین  اند که سرمایه داشته

در  رانهای حکومت حاکم بر ای ی سیاست ای نه در نتیجه رشد چنین افکار خرافی و ضد علمی

داری امپریالیستی به سمت بنیادگرایی  از سوی سرمایه ، که در واقع یک حرکت جهانیجهان

 مریکا است. ازرگترین قدرت وضعیت کنونی، یعنی مذهبی به رهبری ب
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گیری مناسبات جدید تولیدی را به سه فصل در ادامه و ارتباط با هم تقسیم  اگر ما تاریخ شکل

. آغاز 1بوده است  ترتیب  بدینی اخیر  رکت جهان در دورهحکرد که توان بیان  میکنیم آنگاه 

با افکار و آرای  بودای انقالبی در غرب که در تضاد  داری به عنوان طبقه گیری سرمایه قدرت

استعمارگر در جهان خارج از  بودداری نیرویی  مذهبی برآمده از فئودالیسم و البته همین سرمایه

داری امپریالیستی، جنگ های جهانی اول و دوم، آغاز دور  یه ی سرما له. پدیدار گشتن مرح2خود 

داری امپریالیستی در هیأت ناتو و در  . حرکت سرمایه3های کمونیستی و شکست آنها  اول انقالب

جهان بدون رقیب سوسیالیستی)شوروی و چین( و آغاز پایان دادن به عصر سکوالریسم و ترویج 

 داری. ی مذهبی منطبق بر منافع سرمایهگرای نوع جدیدی از بنیاد

ی اجتماع گام گذاشته و از منافع خود در  اگر در فصل اول این عصر زنان توانستند در عرصه

ی دوم به دلیل تحقق انقالبات سوسیالیستی دست کم در  و در مرحله از جهان دفاع نمایند مناطقی

و در  حصول یابندحقوقی برابر با مردان هایی از جهانِ تحت حکومت سوسیالیسم توانستند به  بخش

گیری  یابند، اما در فصل آخر این عصر و با شکل های جهان به جایگاهی بهتر دست دیگر بخش

داری امپریالیستی که در برابر خود  توسط جهان سرمایهبنیادگرایی مذهبی)سیستماتیک( به  مجدد

بیند، نقش و جایگاه زنان به عنوان جنس  نمی هیچ بدیل واقعاً موجود کمونیستی و بنیاداً متفاوت را 

زنان اگرچه در کشورهای به  . این وضع وخیمباشد نیز می روبه وخامتو  ناگواردوم به شدت 

اصالح جهان سوم یا در حال توسعه به راحتی قابل درک است، اما در کشورهای صنعتی نیز با 

توان به  ی اینها می است که از جمله خامترفته رفته در حال و اعمال قوانین جدید نئولیبرالیستی

اعمال محدودیت شغلی برای زنان، حذف قانون حق سقط جنین و تحکیم روابط خانوادگی 

 ی صنعت سکس و فحشا و پرونوگرافی به صورت قانونی اشاره داشت.  پدرشاهانه و اشاعه
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 رهایی زنان از کدامین مسیر دست یافتنی نیست یا هست؟

نیاز است به طور خالصه شرایط حاکم بر جهان را  ای ال مهم و حیاتیان سوبرای پاسخ به چن

ف در برخورد به تعیین مسیر ای مختله مورد بررسی اجمالی قرار دهیم. چرا که پاسخ دیدگاه

ان از اوضاع حاکم بر جهان زنان ارتباط مستقیمی دارد با تحلیل مشخص هر جری رهایی

شرایط حاکم بر رهایی. درک از در جهت مبارزه با آن یق طی طرو امپریالیستی -داری سرمایه

 جامعه مسلط برهای طبقات  ، سیاستگیری اوضاع داخلی و ملی ی بر شکلا جهان نقش تعیین کننده

د. سیر دار شوندگان()حکومت های تحتانی الیهمختلف ین اقشار و طبقات در قبال آن و همچن

جهان  از  آنچه که در است  هر کشور تابعی یِاقتصادی و نظامی و فرهنگی مل-اوضاع سیاسی

در جوار  داری بر نظم جهانی سرمایه ط حاکم. و به تبع شرایگذرد امپریالیستی می-دری سرمایه

)طبقات حاکم بر در جهت گیری و سیاست طبقات مختلفشرایط داخلی هر کشور نقش اساسی 

نقشی در تعین  و طبقاتی کهشوندگان یا اقشار  قدرت سیاسی از یک طرف و همچنین حکومت

 باشد.      ره ندارند، از سوی دیگر( دارا میسیاست روزم

های مشخص ویژه شرایط جهانی در راهکار و بههر جریان از شرایط داخلی  چشم انداز و درک

 دهد.  اتی متضاد تبلور خویش را نشان میطبق

 بر غالب خطوط واقع در و دهد می ارائه زنان بر ستم مورد در را خویش راهکار جریانی اینکه

 اتی)منافع(طبق افق و انداز چشم ،دیدگاه آن های برداشت کلیت کند، می تبیین را خویش اندیشه

 نظم بر حاکم شرایط اش طبقاتی منافع زاویه از اینکه از گذشته و .نماید می نمایندگی را مشخصی

 به آورد. نمی وجود هب تغییری جهان بر حاکم  اوضاع در ،نکند یا کند ترسیم را داری سرمایه جهانی

 چهار محو و نظام آن بر حاکم اساسی تضاد و داری سرمایه جهان بر حاکم اوضاع دیگر عبارت
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 یفکرت چه دارای اجتماعی طبقه یا و قشر آن یا این اینکه سوای تضادی چنان با مرتبط کلیت

 کشوری در دیتضا چنان که امیماد و است شدن تشدید حال در و دارد وجود کند، یم  باشد می

 اوضاع از تابعی کشور هر داخلی ضاعوا که آن خاطر به دیگر طرف از ماند. می بالتغییر نشود حل

 به برخورد در طبقاتی جریان هر تحلیل است، جهان بر حاکم داری سرمایه نظم ی کننده تعیین

 یا و زن بر مردساالرانه ستم جمله ازکالن) اعیاجتم تضادهای رشد روند و حاکم سیاسی قدرت

 آنکه سوای حاکم( نظام سوی از زیست محیط ریبتخ یا و کارگر طبقه استثمار و ستم همچنین

 مناسبات از است یبرداشت قعیوا معنای یک به نه، یا بپردازد جهانی شرایط از تحلیل به مشخصاً

 و سیاسی قدرت به و یداخل اوضاع  از شا تحلیل  در زیادی حد تا که داری سرمایه نجها مسلط

  است. شده داده ارائه زن بر ستم رفع برای راهکارش

 ،به پردازد می انقالبی مائوئیست-کمونیست نیروی یک عنوان به شورش گروه ای مقدمه چنین با

   .کند می تعیین را جهانی اقتصاد در مهم تحوالت که روندی کلی خطوط

 ینچ .است گشته شروع جهانی اقتصاد در مهم تتحوال و نوین روندهای که است دهه یک از بیش

 .است گشته برخوردار جهانی، قدرت یک به تبدیل ظرفیت  از  و کرده سربلند جهانی نظام در

 ی صحنه در پیش از بیش که هماهنگ و منسجم امپریالیستیِ بلوک یک مثابهبه اروپا اتحادیه

 .کرده ظهور است قدرت مدعی المللیبین

 باشد می جهان در امپریالیستی مسلط قدرت نظامی، و اقتصادی لحاظ به همچنان ریکاما مپریالیسما

 هایقدرت سایر نفع به حاضر حال در حداقل که نظمی ؛بوده جهانی داریسرمایه نظم نگهبان و

 عین در است. تضعیف حال در مریکاا جهانی موقعیت اوصاف این تمام با اما .باشد می نیز بزرگ
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 المللیبین هایچالش هاقدرت از ائتالفی یا هاقدرت برخی که هست آن امکان القوهب طور به حال

 .دهند قرار مریکاا امپریالیسم مقابل در (استراتژیک یا و اقتصادی سطح در )چهرا سهمگینی

 )جابجائیِونیکتتک جابجائیِ بزرگترین چین عروج ،جهان اقتصادی نمای در که گفت بتوان شاید

  تریننمایشی وجه هیچ به روسیه امپریالیسم بازگشت همچنین اما است. ای(قاره یهاسنگ تخته

 .باشد نمی آور شگفت و مترقبه غیر یواقعه

با کودتای باند  (19٧٦دون) داری پس از مرگ مائوتسه احیای مناسبات سرمایهمسیرهای 

شوروی  تیال امپریالیسسوسیبلوک ها به رهبری دانگ سیائوپینگ در چین و فروپاشی  رویزیونیست

 ( راGlobalization-زیشنالامپریالیستی)گلوب-داری سرمایه سازی فرایند جهانی 19٨9ـ91در 

د و تحت پروژه نئولیبرالیسمی که های نوین تسهیل ش این امر توسط فن آورید. یتسریع بخش

الیسم، خصوصی نئولیبر. منظور از گردیدمستحکم و نهادینه  عهده دار بودش را ا مریکا رهبریا

ت مقررا نمودن خفیفخارجی،  ی حکومتی، گشایش بازارها به روی سرمایه اموال و ها کردن دارایی

های حمایت از کارگران  های اجتماعی و محدود کردن سیاست حاکم بر کسب و کار، کاهش هزینه

 .است

ست حزب کمونی؛ ارگان دان مائوئیست و یکی از نویسندگان نشریه انقالبریموند لوتا اقتصاد

را چنین  "های بزرگ ها در اقتصاد جهان و رقابت میان قدرت ها و گسل جابجائی"مریکا اانقالبی 

 تشریح می کند:

تحت  "جهانی سازی"فروپاشی بلوک امپریالیستی شرق به سرکردگی شوروی به موج جدیدی از »

سابق، بیش از پیش به روی  بازارها و مناطق دنیا، منجمله بلوک شوروی انجامید؛ مریکاای سلطه

سرمایه امپریالیستی باز شدند. یک اقتصاد تولیدی در هم ادغام شده و مبتنی بر کار ارزان در حال 
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داری سرمایه« کارگاه تولیدی یا مشقت خانه»شکل گیری بود که در چارچوب آن، چین به 

 .«المللی تبدیل شدبین

هانی امپریالیستی است. بزرگترین اقتصاد جهان ی مقام اول در اقتصاد ج مریکا هنوز دارندها

باشد نظامی یک نظم جهانی می-سیاسی« ضامن»تمام نظام جهانی است؛ و  باشد؛ چسب مالیِمی

 های بزرگ است.حاضر، به نفع همه قدرتحال در که، حداقل 

با و رقبای در نسبت به رقمریکا، ار حال نزول است. اما امپریالیسم مریکا در جهان دامقام اقتصادی 

ی ، با هدف تضمین سلطه2٠٠1مریکا، از سال اهمتاست.  گیری، دارای توان نظامی بی حال شکل

های آینده، این امتیاز را به کار گرفته و دست به یک تهاجم نظامی برای دهه ،بالمنازع جهانی خود

 .استمتمرکز شده عراق و افغانستانحول کشورهای هامروزجهانی زده که 

روبرو شده است. نظام متعددی  اش با مشکالتگیری دستور کار جهانیپی ی مریکا در زمینها اما

. جابجائی و تغییرات اقتصاد اسیر شده استشود تندتر میلحظه به لحظه  اش در گردابی که مالی

 .است کرده مختلو عمل و مانور او را محدود جهانی آزادی 

 متحرک بسیار عامل یک سیالیت است. در این معادله، چینبه طور خالصه نظام امپریالیستی در 

 .باشد می

های چین را ، دروازه19٧٦چین بعد از سرنگونی سوسیالیسم در سال  ی دار نوخاستهحکام سرمایه

ها قرار دادند. خارجی گشودند و کشور را در اختیار آن ی به طور اساسی به روی سرمایه

سوسیالیستیِ کشور چنگ  ی سابقاًدار نوخاسته در چین، به توسعهیهامپریالیسم به همراه حکام سرما

 از را کارگران جدید، رژیمانباشت سرمایه تغییر دادند.  به خدمتجهت  انداختند و آن را در

بردگان مزدی  بهآنان را  بومی، ی نوخاسته سرمایه و خارجی ی سرمایه برای و محروم حقوقشان
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یا توانایی  5؛ دهقانانی که خلع مالکیت شدهها پاک ساختند جود کمونجامعه را از و مبدل ساخته و

)و به خیال کسب درآمدهای بیشتر( به اورزی را نداشتند از سر درماندگیمین معاش از راه کشأت

تا تبدیل به قشر کارگریِ انعطاف پذیر، در  نمودهساحلی مهاجرت  شهرهای مناطق پر رونقِ

 ،سم ایجاد شده بودشوند. زیرساختی که طی دوران سوسیالی، پذیرماراستثفوق یبا قابلیت و دسترس

 «ها به پیش رفت.ای شد که تحت هدایت امپریالیستی توسعه در واقع یارانه

به عنوان نیمی دیگر از آسمان سرخ انقالب کمونیستی که توسط خط سیاسی  که زنان چین

بعد از کسب قدرت سیاسی به همراه  دون ی حزب کمونیست چین به رهبری مائوتسهها مائوئیست

نوین  ی جامعهاعتالی  پیشبردگونی مردساالری بر متن مردان در صف مقدم مبارزه برای سرن

با به قدرت رسیدن رهروان راه سرمایه داری تمامی آن  ،سوسیالیستی شرکت فعال داشتند

لیت انقالبی زنان چین را فعاآسمان آور مردساالری،  یشان سرنگون شد و ابر سیاه خفقاندستاوردها

های تولیدی  های شرکت خانه صحنه رانده شدند و در مشقت و بار دیگر زنان به عقب هپوشاند

 ستم و استثمار سرمایه قرار گرفتند. تحت  مجدداً

های ناعادالنه و  ز  جنگانگیز است. جهانی مملو ا دهشتامروزه اوضاع حاکم بر جهان 

ردکننده و نابرابری دهشتناک، تحقیر و تخریب خُ م با فقرِأتو های وحشیانه، زندگی اشغالگری

است. در اینجا مناسب این است  ی ایجاد و تقویت شدهتامپریالیس-نان، توسط سرمایه داریفراگیر ز

زندگی ی از تار و پود سیاره ای صحبت شود، که نه تنها تسریع بحران محیط زیست بخش ی بارهدر

های  ارتباطشان با محیط زیست و سیستم عادل زندگی موجودات وباشد، بلکه ت می اش روزمره

                                                           
5
های رهروان  (، یکی از اساسی ترین برنامه19٧٦ها پس از مرگ صدر مائو) گیری روزیونیست الزم به ذکر است که در دوران قدرت  

  انبوه نیروی کار کارگری در شهرها، درهم شکستن اقتصاد کشاورزی مبتنی بر سوسیالیسم برای احیای سرمایهداری برای جذب  سرمایه

ی بر زن(، که زمین را  ی توانمند سازی زنان)رفع ستم مردساالرانه های دهقانی در روستا و برنامه داری بود؛ یعنی سرکوب ساختار کمون

 بود. تهساخو نه مردان خانواده  زنان به علقمت



 گروه شورش
 

[43] 
 

قرار گرفته است. درد و رنج بشریت  جدی در معرض تهدید )اکوسیستم(زمین پشتیبانی حیاتِ

تضاد  کارکرد ی و وضعیت خطرناک این سیاره، در اصل، نتیجهبر زنان  ، ستم مردساالرِجهان

( تولیدی از یک ههم پیوسته و جهانی شده)گلوبالیز به عیِاجتما اساسی عصر ما: بین نیروهای کامالً

باشد. اما در  ن نیروهای تولید، از سوی دیگر میطرف، و روابط مالکیت و کنترل خصوصی بر ای

فراتر از کمیابی، فراتر از استثمار، و فراتر از  یدرون این تناقض قفل شده، برای بشریت پتانسیل

به در متفاوت که انسان را قا امالًای ک ماندهی جامعه بر پایهتقسیم اجتماعی بالقوه برای ساز

  ، وجود دارد.شکوفایی واقعی سازد

 سوال اساسی این است:

؛ و چنان دگرگون شودپیشاروی بشریت چیست؛ چه چیزی باید در جهت حل این مسئله  ی مسئله

قادر به درک جهان  وقوع خواهد پیوست؟ کمونیسم علمی است که انسان را هچگونه ب ای دگرگونی

آن در جهت جامعه جهانی دگرگون کردن عمیقتر  فبا هد جهان،ییر آن، درک عمیقتر برای تغ

هست، از  جهان را به عنوان آنچه که واقعاً ،سازد. همانند تمام علوم، کمونیسم بشریت، می

( که در یداری جهان نظام سرمایه ی ی حاکم بر جهان تحت سلطهها و دینامیک هاختار)ساضرورتی

نماید. در درون این واقعیت پایه و اساس واقعی  حرکت میو  آغاز قرار دارد،بشریت واقع در برابر 

وسیله انقالب، نهفته ه متفاوت ب برای غلبه بر استثمار و ستم، و به وجود آوردن یک دنیای کامالً

 است.

ان یا نباید طی شود تا رهایی زن ای که باید مسیری صحیح و یا بیراه ی بارهبه تمرکز درا را و این م

 .کشاند میرا میسر سازد 
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که بر شالوده داری  مناسبات تولید سرمایهی اصلی  حلقهمردساالر و زنجیر ستم بین  ی رابطه

 نظام  ر ارتباط بین تضاد اساسیبه عبارت دیگ ؟مالکیت خصوصی بنا گشته است، چیست

چنین نظامی که بنا به یا در یک ن چیست؟ آو تضاد اجتماعی ستم بر زنا داری جهانی سرمایه

امکان برابری نماید  را تولید و بازتولید می نابرابری طبقاتیبی عدالتی و  ش دائماًا درونی سازوکار

 وجود دارد؟ بر زنان ستم هرگونه محو و کامل بین زنان و مردان 

لفی برای راهگشایی و های متضادی با گرایشات طبقاتی مخت بندی هایی صف در مقابل چنین پرسش

. به یک وجود آمده استه جای جای جهان زنان ب زنان در جنبش انترناسیونالیستی در رهایی

امپریالیستی و  -نظام سرمایه داری  "جهانی سازی"ها واکنشی بود به  معنای واقعی این صف بندی

با شتاب بسیاری یالدی م ٨٠ویژه پس از سالهای دهه تر شدن بازار کار تولیدی که به  هر چه زنانه

ی  ی فوالدین چاک دهنده ی ما همچون بلدوزری که به میله سیاره اقصیرا در  "دیوار چین"هر 

 خفنی)عظیمی( مجهز است، در نوردید. 

جهانی "عروج گرایشان مختلف فمینیستی و کمونیستی در  واکنش به 

 امپریالیستی-دارینظام سرمایه  "سازی

 ،فمینیسم رادیکال ،رفرمیستفمینیسم همچون فمینیسم یعنی  مختلفی ازامروزه گرایشات طبقاتی 

نظام   "جهانی سازی"و همچنین انقالبیون کمونیست در واکنش به  "سوسیالیستی"فمینیسم 

 امپریالیستی سر بر آورده است. -سرمایه داری

را نمایندگی  وسط خرده بوژوازیمت و رفرمیست منافع طبقاتی زنان بورژوا و قشر مرفهفمینیسم 

کشد،  و روابط مردساالری را به نقد می های متفاوتی از فرهنگ که جنبه کند. و حتی زمانی می
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کید بر برابری حقوقی بین زن و مرد در ای ستم بر زنان نیست و با تأ ش محو ریشها دیدگاه

داری  ایهو بازتولید و ارتقاع نظم سرمتولید  جزچیزی داری  بات تولیدی سرمایهچهارچوب مناس

اکم بر جهان و استمرار تضاد بین کار فکری و یدی با شرکت زنان را متصور نیست. بر مبنای ح

ی ها ساختارها و دینامیکداری که لنین در تحلیل از  گری و گندیدگی سرمایه طفیلی ی پدیده

گستر  هانداری امپریالیستی ج توان گفت که سرمایه نمود به یک معنای واقعی می امپریالیسم آشکار

« کوپن چینی»با عمل ساده تمام جهان را "و نیرومند  ثروتمندالعاده  توسط مشتی از کشورهای فوق

ای که به  های فربه شده شاغل در مقامات کلیدی و آکادمیسناز زنان  یبخش "نماید. غارت می

زندگی و  ی هنامید که از لحاظ شیو "زنان یتقشر اشراف"شده و یا  توان آنر قشر بورژوا نوعی می

و یا قشر فوقانی بورژوا متعلق به قشر  بینی خود کامالً طور کلی جهانه میزان دستمزد و ب

خرند و این  می  "پیشرو"داران کشورهای  رمایهرا همان سبورژوای مرفه  هستند؛ این قشر  خرده

. زنان شاغل در دهند مستقیم آشکارا و پنهاتی انجام میعمل را هم با هزاران وسیله مستقیم و غیر 

چه در دانشگاها و  های کالن امپریالیستی و یا شاغل در مشاغل کلیدی های شرکت تیسطوح مدیر

 .باشند می "زنان یتقشر اشراف"چنان  ای از تجلیهای تولیدی  چه در کارخانه

 باشند. این گرایش هرچند میهای رادیکال  تفمینیساز جمله یکی دیگر از گرایشات طبقاتی زنان،  

به نقد در فرهنگ و مناسبات اجتماعی مردساالرانه را ستم جنسیتی  ی هرپیک  طور نسبیه ب

را کم رنگ و یا جامعه تحت فرمانروایی سرمایه  حاکم برتولید و  اما نقش مناسباتکشد،  می

به ، کند کید میأر مردانه تگ و سلطه بیشتر بر روابط نهادینه شدهگرایی  با یکجانبه و  هنادیده گرفت

. این گرایش منافع قشر خرده توان این قشر را دچار بیماری کوری طبقاتی دانست ای دیگر می گونه

طور افراطی تا ه کند. بخشی از این گرایش ب فقیر را نمایندگی مینیمه بورژوازی نیمه مرفه و حتی 

 انگارد.  ب ستم بر خود میئر از مردساالری، مرد را مقصر مصاسرحد تنف



گستر جهان امپریالیسم نظم تا داری برده از زنان بر ستم شکافی کالبد  

[46] 
 

ای نسبیت ه و عروج دیدگاه اخیر جهانی سازی نظام امپرالیستی رویِ در دوران پیش جنبش زنان

گزندهای نفوذ گرایشات فمنیستیِ آکنده ، از یسم لنینیسم مائوئیسم(پسامدرنیستی)پسامارکس گراییِ

آکنده به  ،های سوسیالیست فمینیستد. تأثیر نمان بی به مواضع بورژوایی و خورده بورژوایی

 ی بارهدرهای مختلفی  برداشتر بین آنها . دندغیر بلشویکی و غیر مائوئیستی شدهای  تئوری

در میان این گرایش از یک طرف نقد به مارکسیسم . وجود آمده لنینیسم مائوئیسم ب مارکسیسم 

آن و از طرف دیگر گرایشی که به رد کامل مارکسیسم ی انقالب صرلنینیسم مائوئیسم و نفی عن

. بخش برآورد سرباشند،  بخش کمونیسم میییدگاه ضد علم رهاید ی که نماینده لنینیسم مائوئیسم

طور نسبی بر مبنای درک ماتریالیسم مکانیکی از شناخت تغییرات ه گرایش ب این زیادی از

تاکنون نشان داده است که و مشخصی که در نظام امپریالیستی جهانی اتفاق افتاده بود باز ماند؛ 

های  ها در اقتصاد جهان و رقابت میان قدرت ها و گسل جائی هجابنیست که از دیگر قادر نبوده و 

ای مقابله با امپریالیسم ارائه ای بر مبنای ماتریالیسم دیالکتیک علمی بر درک همه جانبه ،بزرگ

ا رویکرد و ب تیجریان پسا مارکسیسیک عنوان  هگذشته ب ی دههدیدگاهی ظرف یک  چنین  .دهد

 در غلطید. رویزیونیسمبه  متدلوژی ضد علمی

یالیسم های انقالبی با رویکرد و متدولوژی علم ماتر ویژه مائوئیست های انقالبی و به کمونیست

داری امپریالیستی  ای از روند تکوین و پیشروی جهانی سازی سرمایه همه جانبهدرک از دیالکتیک 

را در خط  دند و آننغافل نما مریکاالیبرالیسم تحت رهبری امپریالیسم ی نئو مبتنی بر پروژه

ها در اقتصاد جهان و  ها و گسل جائی هجابنمودند. آنها به تحلیل از سیاسی ایدئولوژیکی خود ادغام 

اند و   سنتز نوینی ارائه داده ،برای پیشروی جنبش کمونیستی های بزرگ رقابت میان قدرت

داری و حل تضاد اساسی  م سرمایهتری برای مبارزه با مالکیت خصوصی نظا دقیقتر و علمی شناخت

 آن سامان دادند. 
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و روند تضاد اساسی  ای و رادیکالِ را بر مبنای فرایند حل ریشهمردساالرانه ستم ها محو  کمونیست

مارکس از . دانند میداری: بین تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی،  کارکرد تضاد اساسی سرمایه

کردن کلیت ستم و استثمار از طریق کالبد  کن بنای ریشهداری را بر م سرمایه همان ابتدا بدیل

 ئه داد.  اداری، ار شکافی نظام سرمایه

صحیح محو چهار کلیت برای رسیدن به هدف نهایی  ی ایده "دهای طبقاتی فرانسهنبر"او در کتاب 

طریق آگاهانه از  ی پیچیده از مبارزه را که مبتنی بر یک دوران طوالنیِجامعه جهانی کمونیستی 

تمایزات  ی همحو کلی"نماید  بیان میچنین نوین سوسیالیستی  ی جامعهکمونیستی و در ایجاد انقالب 

روابط  ی اند، محو کلیه گرفته روابط تولیدی که این تمایزات بر مبنای آن شکل ی طبقاتی، محو کلیه

  ".از این روابطهای سنتی برخاسته  ایده ی اجتماعی برآمده از این روابط تولیدی و محو کلیه

عنصر ذهنی کمونیستی)تحت رهبری حزب پیشتاز کمونیست  ی روشن است که تالش آگاهانه

سال در جوامع طبقاتی  که هزاران هزاررا  مردساالرانه بر زنان ستممحو ( ی کارگر طبقه انقالبی

قفل گشته بر دست و پای زنان  گی داری همچون زنجیر برده ی سرمایه داری  و جامعه پیشاسرمایه

محو روابط . سازد میرهایی قابل باز شدن و محو تمامی این چهار کلیت کلید  با شاهرا است، 

قابل حصول است و  -منجمله ستم بر زنان-داری های سنتی روابط سرمایه ایده ی اجتماعی و کلیه

به نه خی تاری ی این وظیفهمحو این چهار کلیت وظیفه تاریخی زن و مرد پرولتاریاست)کمونیست(، 

شده   تواند هم گذاشته شده و نمینی زنان گذارده  تنها بر عهده مردان و نه صرفاً ی بر عهدهتنهایی 

خشم زنان به عنوان یک کمونیستی برای انقالب ضروری است که و نیز صحیح هم این . باشد

ن نیز صحیح است ای اما را بشکنیم!ستم مردساالری بر زنان  یزنجیرها و  نیروی توانا را رها کنیم

بر  ای ی یکجانبه تکیهتواند  نمیانقالب کمونیستی  انبار باروتبه عنوان  ای سازیکه چنان توانا
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هرچند یکی از عناصر  انبار باروت ن در انقالب،باشد. با در نظر گرفتن نقش حیاتی زناانقالب زنانه 

 نیست.  هم اما تنها عنصر آن ،اصلی و ضروری انقالب کمونیستی است

  گوید: درستی می به مریکااصدر حزب کمونیست انقالبی همانگونه که باب آواکیان 

بگویید که  یدتوان جز یکی باشید. شما نمیه توانید خواهان پاره کردن تمام زنجیرها، ب شما نمی»

 مردان توسط زنان سرکوب حفظ خواهان حال عین در اما شوید، رها خواهید از استثمار و ستم  می

را توسط بشریت  از نیمی حال عین در اما هستید، بشریت رهایی خواهان بگویید توانید نمی شما .باشید

و بردگان، استثمار  ید. ستم بر زنان به طور کامل با تقسیم جامعه به اربابانانکشبنیمه دیگر به بردگی 

زنان  کامل ون آزادیکننده و استثمار شونده ارتباط ناگسستنی دارد، و پایان دادن به چنین شرایطی بد

بلکه  ،ای را نه تنها در ساختن انقالب العاده فوق این دالیل زنان نقش بنا بر تمامی غیر ممکن است.

تواند و باید به طور کامل به عنوان یک  کنند. خشم زنان می در تمامی مسیر انقالب بازی می مطمئناً

 ".شودرها خته و انقالب پرولتری به راه اندانیل به برای و  نیروی توانا

 ٨٦صفحه  22شماره   3نقل از سخنان باب آواکیان جمع آوری شده در کتاب مبانی )بیسیک( فصل 

 .زنان فاحشه نیستند، کیسه بوکس، مفعول در روابط جنسی و ماشین تولید نوزاد نیستند

د، نشو در گوش بشریت زمزمه می های ارتجاعی کتب آسمانی که مرتباً بر خالف احادیث و آیه

 .نیستند "مخلوقات اهریمنی و شیطانی"زنان 

  د!ان زنان انسان کامل

  م!سر جهان مبارزه کنیتارای آزادی زنان در ایران و در سرب

 !سازیمزنجیرها را بشکنیم! خشم زنان به عنوان یک نیروی توانا برای انقالب را رها 
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 مائوئیسم-لنینیسم-باد مارکسیسم زنده

 گروه شورش
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 ! بشکنیم را زنجیرها
 !سازیم رها را انقالب برای توانا نیروی یک عنوان به زنان خشم

 گروه شورش


