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امعروزه در سعطحی جعهانی و بعلحاظ تعاریخی سعتمی ععریان وقعرون ووسعطائی ،از نعوع آنعچه كعه در جعامععه ای نظیر ایران
بعر زن اععمال می شعود ،پعدیده ای درحعال زوال و ععقب نشینی اسعت .این امعر رفعته رفعته بعا افعزایش آگعاهی زنعان و بعا
پیشرویهای انعقلب در نعقاط معختلف ،اشعكال ظعریفتر و پیچیده تعری بعه خعود می گیرد .امعروزه بعورژوازی امعپریالیستی چعه
از نعوع غعربی و چعه از نعوع شعرقی آن ،اسعتدللت و روشعهای قعرون وسعطائی را در امعر اسعتثمار و سعلطه خعویش دارای
كعارآیی كعافی نمی یابعد  .آنعها تعمامی دسعتگاه تبلیغاتی خعویش را بعه خعدمعت می گیرنعد تعا جعایگاه سنتی زن در خعانعواده را بعا
همان هسته ارتجاعی و استثمارگرانه اش ،منتهادراشكالی بزك شده ،تثبیت گردانند .علیرغم حقوق مدنی بالنسبه بیشتری
كعه زنعان در جعوامعع پیشرفعته سعرمعایه داری در معقایسه بعا جعوامعع تعحت سعلطه دارا هسعتند ،ولی كعماكعان یك رشعته وظعایف
زنعانعه شعناخعته شعده وهمچنین یك رشعته وظعایف از پیش تعیین شعده معردانعه وجعود دارنعد ،و دسعتگاه تبلیغاتی طعبقات حعاكعم
دائما ً درباب اصولی ،عقلئی و منطقی بودن این تقسیم كار تولید ایده می كنند.
هسعته معركعزی و هعدف مشعترك طعبقات ارتعجاعی حعاكعم چعه در جعوامعع پیشرفعته تعحت سعلطه ،مععرفی زن از زاویه نقشی
اسعت كعه می بعایست در خعانعواده ایفا كعند  .در این رابعطه بیش از هعر چیز جنسیت اوسعت كعه معطرح اسعت و نعه معوجعودیت
انعسانی اش؛ این نعگرش در جعوامعع تعحت سعلطه بعگونعه ای خعشن اععمال می گعردد و در جعوامعع سعلطه گعر تعا حعدی ظعریف و
پیعچیعده  .هعر چعند كعه این ظعرافعت و پیچیدگی داراد معفهومی نسعبی بعوده و نمی تعوان بعا قعاطعیت چنی چیزی را معطرح كعرد.
بععنوان معثال در آمعریكا از هعر چعهارزن معورد تعجاوز قعرار گعرفعته و بعطور معتوسعط در هعر  12دقیقه یك تعجاوز صعورت
می گیعرد  .این واقعیات بیانعگر هیچ چیز نیست جعز اینكه تعلش سیستماتیك و آگعاهعانعه ای تعوسعط بعورژوازی امعپریالیستی
صعورت می پعذیرد تعا زنعان از زاویه جنسیتشان مععرفی و معشخص شعونعد .درآنعجا بعورژوازی امعپریالیستی بعا چهعره ای
خیرخعواهعانعه و بعا اسعتناد بعه این جعنایات ،بعه انعحاء معختلف تعوصیه میكند "  :ای زن بهعتر اسعت كعه جعایگاه"طعبیععی "خعود در
آغعوش گعرم خعانعواده را بعازیابی تعا از شعر اینگونعه تععدیات خعلص شعوی !"این پیام بعه طعرق معختلف ،در سعخنرانیهای
حعاكعمان ،فیلمها ،نعمایشنامعه هعا و غیره وغیره تعكرار می شعود .زمینه هعای معادی آن نیز بعا اخعتصاص یافعتن معشاغلی نظیر
معلمی ،پعرسعتاری ،منشیگری ،تعربیت كعودك ونعظایر آن كعه بعه اععتقادامعپریالیستها و نعوكعرانعشان دارای كعاراكعتری زنعانعه
هسعتند ،فعراهعم می شعود  .در اینجا بععد نیست بععه آن بععخش از ایده هععای زهععرآگین"ویل دورانععت "معورخ غعربی نعگاهی
بیندازیم و بیشتر موشكافی اش كنیم.
او می گعوید"  :اگعر زن در جعوانی معفتون ععبارات و اصعطلحعات سیاسی می گعردد و احعساسعات خعود را بعه هعمه جعنبه هعای
انعسانی بسعط می دهعد ،پعس از یافعتن شعوهعری وفعادار ،از تعمام آن فععالیت ععمومی بیرون می كشعد و بعه شعوهعرش یاد می
دهعد كعه حعس وفعاداری شعدید خعود را بعه خعانعه محعدود كعند .زن بی آنعكه نیازی بعه تعفكر داشعته بعاشعد می دانعد كعه اصعلحعات
سالم از خانه برمیخیزد...
ععشق او بعه خعانعه و كعودك اسعت ،اگعر در حعفظ اینها معوفعق شعود ،بعه دولعتها بی قید و بی ععلقعه می شعود و بعه كعسانیكه
سعرگعرم تغییر این قعوانین اسعاسی هسعتند می خعندد  .اگعر امعروز طبیعت در حعفظ خعانعواده و كعودك نعاتعوان بعنظر می رسعد
برای آن است كه زن مدتی است طبیعت را زیاد برده ،ولی شكست طبیعت همیشگی نیست".
در اینجا این معورخ معرتعجع دردرجعه اول بعا یك تیر دونعشان می زنعد .از یكسو وضعیت ععمومی زنعان كعه از جعانعب جعامععه

طعبقاتی معردسعالر بعه آنعان تحعمیل شعده را نفی می كعند ،و از سعوی دیگر گعامی فعراتعر نعهاده ،زن را بعمثابعه معانعی در تعمیق
و گسعترش معبارزه طعبقاتی ،و تحعلیل بعرنعده و سعدكعننده نیروی معردان مععرفی می كعند .امیدواریم بعه ظعرافعت و پیچیدگی این
نعگرش معردسعالرانعه معدرن ،پی بعرده بعاشید .ببینید در همین چعند خعط چعه تعصویری از زن ارائعه میگردد .زن نیازی بعه
تعفكر نعدارد !جعای ازلی و ابعدی او خعانعه اسعت و شعغل بعچه داری !و هعدف اسعاسی اش درزنعدگی پیداكعردن شعوهعر !در
ایعنعجعا"ویل دورانععت " خیلی زیركعانعه معقاومعت و تعلشعهای سعردمعداران رژیمهای ارتعجاعی درجعهان بعرای تبعید زن بعه
معحیعط"طعبیععی " خعانعه و خعانعواده را بعحساب معقاومعتها و تعلشعهای خعود وی می گعذارد  .دسعت آخعر ،این"طعبیعععت "خعط
ونعشان هعم می كشعد و هشعدار می دهعد كعه" :زن را بعه جعایگاه اصلی اش بعازخعواهعم گعردانعد "! ععجب"طعبیعععت "معتكبر وبعا
اراده ای ! این"طبیعت " بی اراده وبی شعور چه آگاهانه تهدید می كند كه"شكست من همیشگی نیست!"
" در بین اقعشار وسیعی ازمعردان و نیز از زنعان معتاسعفانعه این اراجیف ارتعجاعی معورد قعبول واقعع گشعته ،و تعلش شعایسته
ای درجهعت شكسعتن چعارچعوبعهای ارتعجاعی سعاخعته وپعرداخعته طعبقات اسعتثمارگعر در این رابعطه صعورت نعگرفعته .شعاید ععده
ای تعصور كعنند كعه محعدوده هعای تنگی كعه امعروز زیر سعایه حعكومعت جعمهوری اسعلمی زنعان در آنعها زنعدانی گشعته انعد،
ناشی از باورهای ایدئولوژیك بورژوا ع كمپرادورهای حاكم بوده و از فعالیتهای اجتماعی محروم گردد.
گعرفعتن معچ این دون صعفتان رذل چعندان هعم كعار مشكلی نمی بعاشعد .آنعها بعخوبی آگعاهعند كعه چعه اراجیفی بعه خعورد خعلق اّ
می دهعند  .خعوب می دانعند كعه در بیان مسعتمر و سیستماتیك این تعر هعات و همچنین اععمال سعركعوبعگرانعه و خعشن این ایده
هعا چعه معنافعی تعقیب می شعود  .بععنوان معثال مطهعری ،ایدئعولعوگی كعه بععد از معردنعش خعمینی گعفت از معردن او كعمر معن
شكسعت ،در كعتاب نعظام حعقوق زن در اسعلم این چنین معچ"نعگاهعبانعان بهشعت را بعاز میكند .مطهعری در این كعتاب نعقل
قعول هعای زیادی از همین"ویل دورانعت " بعرای علمی نعشان دادن تعزهعای ارتعجاعی خعود می آورد .گعوش كنید مطهعری
چعه نعوشعته"  :در دنیا بعضی معشاغعل دیدگعاه انعسان را محعدود می نعمایند و بعضی دیگركعمك می كعنند تعا انعسان دیدگعاه
وسیعی نسعبت بعه جعامععه و جعهان بعدسعت آورد  .معثل چعاه كعن هعا همیشه تعه چعاه هسعتند و اگعر بعه كعار سیاسی و تععمق
نعپردازنعد ،دارای دیدگعاه بسیار محعدودی می گعردنعد  .خعلبانعها ،كعارمعندان وزارت امعور خعارجعه ،سعرمعایه داران و كعارگعران
صنعتی بعطور خعودكعار نسعبت بعه جعهان دید وسیعتری نسعبت بعه چعاه كعن پیدا می كعنند .بعه این تعرتیب یك زن كعارمعند دارای
دید وسیعتری از یك مرد چاه كن بی سواد می باشد.
یا یك زن پعزشعك در یك شهعر كعوچعك از یك معرد كعشاورز سنتی بی سعواد نسعبت بعه جعهان و جعامععه ،دارای دانعش بیشتری
اسعت ،و یا یك زن بی سعواد سعبزی فعروش شهعری ،نسعبت بعه یك معرد پینه دوز بی سعواد در ده دارای اطعلععات وسیعتری
است " .پعس می بینیم كعه این ایدئعولعوگ ارتعجاع چعگونعه تعاثیرات كعار ،محیط و جعامععه را چعه بعرزن و چعه بعر معرد تشخیص
می دهعد ،و چعگونعه بعا هعمان نعگرش و بیان معختص یك آخعونعد ،معوضعوع را تعوضیح می دهعد .بسیار جعالعب اسعت كعه بعدانیم
كعتاب حعقوق زن در اسعلم در زمعان رژیم شعاه نعوشعته و منتشعر شعده ،و در واقعع انعتشار این كعتاب خعدمعات ایدئعولعوژیك
شعایان تعوجهی بعه رژیم شعاهعنشاهی نعموده  .بعنابعراین بعورژوا ع معلكعان حعاكعم فعلی بعخوبی میدانعند در رابعطه بعا زن چعه می
كعنند ،و بعخوبی از این امعر آگعاهعند  .كعه تعیین جعایگاه امعروزی زن تعحت حعاكمیت ارتعجاع اسعلمی ،ریشه در نعه آیات و
احعادیث و پعایبندی معولفین بعه اراجیف و شعرح مبین ،بعلكه در اسعتمرار معنافعع اسعتثمارگعرانعه آنعان دارد .حعال این سعئوال پیش
می آید كعه تكلیف آنعهمه احعادیث و اراجیفی كعه پیرامعون نعاقعص الخعلقه بعودن زن ،و آفعرینش وی از دنعده چعپ معرد و نعظایر
آن سعاخعته و پعرداخعته شعدهچیست؟ ارتعجاع حعاكعم صعلح را در آن می بیند كعه در این زمینه زیاد شعلوغ نعكند و بعرای رانعدن
زن بعه حعاشیه جعامععه و معناسعبات تعولیدی ،از این گعونعه حعربعه هعای زنعگ زده و زهعوار در رفعته چعندان اسعتفاده نعكند؛اینها

ابعزار و روشعهائی نیست كعه بعتوان در آسعتانعه قعرن بیست و یكم ،و در ععصر امعپریالیسم و انعقلبعات پعرولعتری بعا آن سعر
زنی را شیره معالید  .معثل در این ععصر دیگر تبلیغ و تعرویج گسعترده معداوم دیدگعاه امعام اول شیعیان یعنی كسیكه روحعانیت
شیعه دربعاره ععلم و ععدالعت و بصیرت و آگعاهی و رافعت فعوق الععاده او روده درازی می كعند ،كعارآیی چعندانی نعدارد .
سعران رژیم نمی تعوانعند معردم را بعه كعتاب نعهج العبلغعه رجعوع بعدهعند كعه " :ای معردم ،زنعان از ایمان و ارث و خعرد كعم
بهعره هسعتند ...پعس از زنعان بعد بعپرهیزید و از خعوبعانعشان بعرحعذر بعاشید ،و در گعفتار و كعردار پعسندیده از آنعها پیروی نكنید
تعا در گعفتار و كعردار نعاشعایسته طعمع نعكنند "!نمی تعوانعند معدام این گعفته علی را نعقل كعنند كعه" :بعپرهیز از معشورت و
كعنكاش بعا زنعان زیرا انعدیشه ایشان رو بعه نعا تعوانی و تصمیمشان رو بعه سسعتی اسعت ".نمی تعوانعد این شععار علی كعه
نعشانعگر قعدر و معنزلعت زن در دیدگعاه اوسعت بعه در و دیوارهعا بعنویسند كعه " :زن كعژدم اسعت ،كعه شیرین اسعت گعزیدن او".
بعله بعا این تعر هعان واقععا ً هعم نی شعود در بین زنعان جعاذبعه ای ایجاد نعمود .تبلیغات و آمعوزشعهای معرد سعالرانعه اینبار از در
تعوجیه معوقعیت اجعتماعی زن بعرآمعده ،سعی می نعماید تععدی و ظعلم نعاشی از جعامععه طعبقاتی معردسعالر بعر زنعان را بععنوان
واقععیعت"بیولععوژیك و طبیعی "زن حعقنه كعند .امعروز قعلم بعه معزدان معرتعجع جعمهوری اسعلمی بعا تععاریفی رمعانتیك و
معوذیانعه هعمان اهعداف پیشین را دنعبال می كعنند  .بعه نعمونعه ای از این یاوه هعای بعه اصعطلح علمی و جعامععه شعناسعانعه ع در
عین حعال خعداشعناسعانعه ع كعه در حعال حعاضعر در معطبوععات ایران بعوفعور یافعت می شعود ،تعوجعه كنید:درمجعله غیر رسمی و
آزاد"كعشاورز "می خعوانیم"  :هعمانعطور كعه خعالعق ععالعم و طبیعات ،نعوع انعسان را بعدو دسعته ،یعنی دو جعنس كعامعل معتمایز
از هعم تقسیم نعموده اسعت ،بعرای هعر دسعته تكلیفی خعاص هعم معین كعرده و آنعچه بعرای انعجام تعكالیف هعر یك لزم بعوده ،بعه
آنعها داده اسعت  ...پعس معوارد اخعتلف معربعوط می شعود بعه معوضعوع انعجام وظیفه طبیعی هعر جعنس ...چعون وظعایف زن و
معرد در حعفظ نعوع و بعقاء نسعل معتفاوت اسعت ،لعذا خعالعق ععالعم ،غعرایز و تعكالیف این را معتناسعب بعا این معنظور تعیین كعرده و
سعاخعتمان جسمی و روحی هعر یك معناسعب اجعرای این وظیفه بشكلی معتفاوت سعاخعته و پعرداخعته شعده اسعت ....غعریزه
جنسی در زن بعصورت حعب و ععشق معادر ظعاهعر می شعود ،یعنی ععشق و ععلقعه بعه معادر شعدن ،معهمترین غعریزه ای اسعت
كعه معخصوص جعنس زن می بعاشعد " .شعنونعده تعا بعحال بعاید معتوجعه انعطباق كعامعل ،میان هسعته معركعزی دیدگعاهعهای فعلی
پیرامعون نعقش و معوقعیت زن در جعامععه و معناسعبات تعولیدی ،بعا دیدگعاهعها و معوازین معرتجعین فعرون و اععصار گعذشعته شعده
بعاشعد  .جععالععب اینجاسععت كععه كععلماتی نظیر طبیعت ،غععریزه ،خععلقت و از این قبیل لحععظه ای از زبععان حععامععلن این تععفكر
ارتعجاعی نمی افعتد .طعبق این دیدگعاه هعمه چیز"طعبیععی " و"غعریزی" ،و ازلی و ابعدی اسعت ،و بعه هیچ ععنوان قعابعل تغییر
نمی باشد!
العبته معا هعم بعا"غعریزی و طبیعی " بعودن تقسیم كعار اجعتماعی میان زن و معرد معوافقیم ،معنتها بعا این تعفاوت كعه این "غعریزه
و طبیعت " نعه در نعهاد زن ،بعلكه در نعهاد سعودجعویان و اسعتثمار گعران ،معوجعود اسعت ،و بعاهیچ چیز جعز قهعر انعقلبی طعبقات
تعحت سعتم تعو اسعتثمار ،خعصوصعا قهعر زنعان سعتمكش از میان نعخواهعد رفعت .آری ،خعانعه و خعانعواده زنعدانی اسعت كعه جعامععه
طعبقاتی معرد سعالر ،زن را در آن معحبوس سعاخعته ،و تعا بعه امعروز حعداكعثر تغییری كعه در این زنعدان پعدید آمعده ،تغییر
دكعور تعو تعزئینات آن می بعاشعد  .بی دلیل نعبود كعه كعمونیست كبیر و رهعبر پعرولعتاریای جعهانی معائعو تعسه دون درگیر و دار
انعقلب فعرهنگی چنین گعفت"  :انعقلب فعرهنگی آتی تعوسعط زنعان و بعرای زنعان بعر پعا خعواهعد شعد .تعا زمعانیكه تعنها یك زن در
جعهان وجعود داشعته بعاشعد كعه بعه رهعایی دسعت نیافعته ،هیچكس بعواقعع آزاد نعخواهعد بعود ".و در جعای دیگری بعا صعدای بعلند
اععلم كعرد " :آنعروزی كعه زنعان سعراسعر كعشور بعپاخیزنعد ،آنعروز روز پیروزی انعقلب چین خعواهعد بعود" ،روز پیعروزی
و انعقلب ایران نیز معصادف بعا چنین روزی اسعت  .روزی كعه زنعان آگعاه و انعقلبی تعحت پعرچعم رهعایی بعخش پعرولعتاریا و

كمونیسم انقلبی با شورش خود تمام مظاهر ارتجاعی جامعه طبقاتی مردسالر را نابود سازند.

