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 فصل دوم
 
 

ريشه های اقتصادی نابرابريهای 
 اجتماعی

 
 

 
  جوامع بدوی فقرزده-١

بش9ر بخ9ش برزگ9ی از هس9تی م9ا ق9بل تاريخ خود را در شرايط فقر مفرط بسرآورده                   
بش99ر نم99ی توانس9ت غ99ذای الزم جه99ت ادام99ه زندگ9ی خ99ود را ج99ز از راه ش99کار،   . اس9ت 

 .کندماهيگيری و گردآوری ميوه از طريق ديگری فراهم 
بش9ر مان9ند انگل9ی چس9بيده ب9ه طبيع9ت زندگی می کرد، چرا که قادر نبود به طبيعت،          

او هيچ اختياری بر اين منابع . ک9ه اس9اس زيس9ت او را تش9کيل م9ی داد، چ9يزی ب9يفزايد        
 .نداشت

جوام99ع ب99دوی ب99ه گون99ه ای س99ازمان م99ی ياب99ند ک99ه در اي99ن چني99ن ش99رايط ب99ی ان99دازه      
همه مجبورند در امر توليد شرکت کنند، و . ين کننددش9وار، بق9ای دس9ته جمع9ی راتضم       

در چنين شرايطی برتری های . ک9ار ه9ر کس برای زنده نگهداشتن جماعت الزم است       
م9ادی ب9رای بخش9ی از قب9يله ب9ه قيم9ت قحط9ی ب9رای بخش باقيمانده قبيله تمام می شود،          

 بقای جمع را قب9يله را از امک9ان کار کرد عادی محروم کرده، از اين رو بنيان شرايط              
بدي99ن س99بب اس99ت ک99ه در اي99ن دوره از انکش99اف جوام99ع بش99ری،    . از م99يان برم99ی دارد

 .سازمان اجتماعی گرايش به حفظ حداکثر برابری در درون جماعت دارد
 قب99يله ب99دوی هابه99اوس، ويل99ر، وکي99نزبرک،  ٤٢٥ب99ا بررس99ی نهاده99ای اجتماع99ی در  

قات اجتماعی در همه قبايلی که از دانش9مندان انس9ان ش9ناس انگليس9ی ب9ه ن9بود کامل طب           
 .کشاورزی بی اطالع بودند پی بردند
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  انقالب نوسنگی-٢

اي9ن ش9رايط مرب9رط ب9ه فقر بنيادی جوامع انسانی تنها با رشد فن زراعت و پرورش         
بزرگترين انقالب اقتصادی حيات بشر، يعنی دستيابی به فن زراعت          . دام دگرگون شد  

را، ) بوي9ژه فنون کوزه گری و بافندگی (ا ق9بل ت9اريخ    و ن9يز چ9ند اکتش9اف مه9م ديگ9ر م9            
 .مديون زنان هستيم

 ب9ه احتمال  - ه9زار س9ال پ9يش از م9يالد در چ9ند نقط9ه جه9ان        ١٥اي9ن دوره، از ح9دود       
 آغاز می شود، و به -ق9وی نخس9ت در آس9يای ص9غير، بي9ن النهري9ن، اي9ران و ترکستان             

و س99واحل ش99مالی دري99ای   تدري99ج ب99ه نواح99ی مص99ر، هندوس99تان، چي99ن، ش99مال آف99ريقا       
اي9ن دگرگون9ی را انق9الب نوس9نگی نام9يده ان9د، چرا که در       . مدي9ترانه گس9ترش م9ی ي9ابد       

دوره ای از عص9ر حج9ر رخ داد ک9ه اب9زار اص9لی کار انسان از سنگ تراشيده ساخته        
 ).يعنی در واپسين مرحله عصر حجر(می شد 

ی ساخت، يعنی انسان    انق9الب نوس9نگی تول9يد م9واد غذاي9ی توس9ط خود انسان را عمل               
وابستگی انسان بدوی به نيروهای طبيعی کاهش       . کماب9يش اخت9ياردار معيش9ت خود شد       

ياف9ت و امکان ايجاد ذخيره غذايی فراهم آمد اين امکان بنوبه خود عده ای از اعضای              
بدي99ن گون99ه نوع99ی تقس99يم ک99ار   . جماع99ت را از ض99رورت تول99يد ب99رای خ99ود آزاد ک99رد   

 آيد، يعنی نوعی تخصص مشاغل که بارآوری کار انسان را      اقتص9ادی توانست بوجود   
اين گونه تخصص در جامعه بدوی هنوز بسيار ناچيز بود، زيرا، چنانکه     . اف9زايش داد  

يک99ی از نخس99تين پوي99ندگان اس99پانيولی در ب99اره س99رخ پوس99تان ق99اره آم99ريکا در س99ده          
ت خود را صرف    می خواهند تمام وق   ) انسانهای بدوی (اي9نان   "ش9انزدهم نوش9ته اس9ت،       

 ."گردآوری مواد غذايی کنند، اگر جز اين کنند گرفتار چنگال گرسنگی خواهند شد
 

     
  توليد الزم و افزونه توليد اجتماعی-٣

در نت999يجه پ999يدايش دائم999ی و معت999نابه م999واد غذائ999ی اض999افی ش999رايط ب999دوی س999ازمان  
ر روس99تاهای ک99م و د" ت99ا زمان99ی ک99ه اي99ن م99ازاد غذائ99ی نس99بتا  . اجتماع99ی دگ99رگون ش99د 

تنها تغذيه چند . مختلف پراکنده بود، ساختار برابرگون جماعت روستايی را تغيير نداد      
 درس99ت مان99ند اوض99اعی ک99ه در روس99تاهای هندوس99تان  -ص99نعتگر و م99أمور ممک99ن ش99د

 .برای هزاران سال برقرار بوده است
تاهای ام9ا هنگام9ی ک9ه ف9رماندهان نظام9ی و يا رؤسای مذهبی، اين مازاد را از روس       

م99نطقه در يکج99ا انباش99تند، و ي99ا زمان99ی ک99ه بش99کرانه به99بود روش99های کش99ت، م99ازاد در  
اسيرانی . خود روستا فراوانی يافت، شرايط پيدايش نابرابری های اجتماعی فراهم آمد   

و پ99يش از آن بخاط99ر ن99بود غ99ذا کش99ته    . ک99ه در ج99نگ ي99ا راهزن99ی ب99ه چ99نگ آم99ده بودن99د
د می توانستند تغذيه کنند و در برابر اين خوراک، به کار  می شدند، اکنون از اين مازا     
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اي99ن آغ99از چگونگ99ی پ99يدايش ب99رده داری در يون99ان   . ب99رای پيروزم99ندان گم99ارده ش99وند 
 .باستان است

همي9ن م9ازاد م9ی توانس9ت جه9ت تغذيه کاهنان، سربازان، مأموران دولت، خوانين و       
م در امپراطوری های شرق    و اي9ن چگونگ9ی پيدايش طبقات حاک       . پادش9اهان بک9ار رود    

 .بود) مصر، بابل، ايران، هندوستان، و چين(باستان 
يعن99ی تخص99ص ب99ر مب99نای      ( ک99ار  اقتص99ادی ک99ار، تقس99يم  اجتماع99ی بنابراي99ن تقس99يم  

تمام9ی تول9يد اجتماع9ی ديگ9ر برای برآوردن     . را ک9امل م9ی ک9ند     ) مه9ارت ه9ای تول9يدی     
 : بعد به دو بخش تقسيم می شودنيازهای توليد کنندگان بکار نرفته، و از اين به

يعن9ی م9واد غذايی ضروری برای توليد کنندگان که بدون کار آنها   :  تول9يد الزم  -ال9ف 
 .جامعه متالشی می شود

يعن9ی م9ازاد تول9يد ش9ده توس9ط تول9يد کن9ندگان که طبقات        :  اف9زونه تول9يد اجتماع9ی     -ب
 .دارا آن را ضبط می کنند

تين شهرها را در دنيای باستان چنين وصف        ه9ايخل ه9ايم ت9اريخ نوي9س، پيدايش نخس         
قش99ری مم99تاز .... بخ99ش عم9ده جمعي99ت در مراک99ز جدي99د ش9هری متش99کل از   : "م9ی ک99ند 

)  مندل-يعن9ی از ط9ريق ض9بط اف9زونه تول9يد ک9ار کش9اورزی       (اس9ت ک9ه از ق9بل مال9يات       
کارم99ندان، . اي99ن الي99ه کاه99نان، خواني99ن و اش99راف را ش99امل م99ی ش99ود. زندگ99ی م99ی ک99ند

 و مس9تخدمين را ن9يز ک9ه ب9ه گونه ای غير مستقيم توسط اين اليه ممتاز تغذيه          مأموري9ن 
 ."می شوند بايد به اين جمع افزود

 يعنی طبقات توليد کننده و -بدي9ن ترتي9ب پ9يدايش ط9بقات م9تمايز و متخاصم اجتماعی        
دول9ت نهاد اصلی جهت حفاظت از  .  پ9يدايش دول9ت را موج9ب م9ی ش9ود        -ط9بقات ح9اکم   

غصب وسايل . ی موج9ود، يعن9ی ش9رايط نابراب9ری های اجتماعی است           ش9رايط اجتماع9   
 .توليد توسط طبقات دارا، تقسيم جامعه به طبقات را استحکام می بخشد

 
 
  توليد و انباشت-٤

ش9کل گ9يری طبقات اجتماعی و ظبط افزونه توليد اجتماعی توسط بخشی از جامعه،    
 .زه اجتماعی دائمی تدوام می يابد است و تنها از راه مبارمبارزه ای اجتماعینتيجه 

ام9ا اين چهره بندی نشانگر دوره ای اجتناب ناپذير از پيشرفت اقتصادی است، چرا           
ک99ه موج99ب م99ی ش99ود دو ک99ار ک99رد اساس99ی اقتص99ادی، يعن99ی کارک99رد تول99يد و کارک99رد    

 .انباشت، از هم تفکيک يابند
. واد غذايی مشغولندبه توليد م" در جوام9ع ب9دوی همه مردان و زنان تندرست عمدتا      

در چني9ن ش9رايطی فق9ط م9دت زم9ان ناچ9يزی را می توانند جهت ساختن و انبار کردن                   
، و يا جهت مشاهده شيوه دار    )همانند فلز کاری  (وس9ايل ک9ار، ي9ا آموخت9ن ف9نون پيچيده            
 .پديده های طبيعی، و غيره صرف کنند
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 فراهم می سازد   تول9يد اف9زونه اجتماع9ی، وق9ت فراغت کافی برای بخشی از بشريت             
 را تسهيل باآوری اجتماعی کار رشدت9ا ب9تواند خ9ود را وق9ف هم9ه فعاليت هايی کند که       

 .می کند
ستاره شناسی،  (فعالي9ت های زمان فراغت زمينه بنيادی تمدن، تکامل نخستين علوم            

 .، و خط نگاری را فراهم آورد)هندسه، آب نگاری، معدن شناسی و غيره
ي9دی، آ9ه از فعالي9ت ه9ای دوران فراغ9ت حاص9ل ش9ده، با        جداي9ی آ9ار فك9ری و آ9ار        

 .تقسيم جامعه به طبقات همگام است
بنابراي9ن، ت9ا هنگام9ی ک9ه جامعه فقيرتر از آنست که به همه اعضای خود اجازه دهد      

، تقسيم جامعه به طبقات نشانگر )کارکردهای انباشتی (خ9ود را وق9ف ک9ار فک9ری کنند           
ت99ا . يش99رفت، بش99ريت به99ای گزاف99ی پرداخ99ته اس99ت ام99ا ب99رای پ. پيش99رفت تاريخ99ی اس99ت

دوران س99رمايه داری نوي99ن، ت99نها ط99بقات دارا بودن99د ک99ه از امت99يازات رش99د ب99ارآوری     
ب9رغم هم9ه پيش9رفت ه9ای ف9ن و دان9ش در ط9ول چهار        . اجتماع9ی ک9ار به9ره م9ی ب9ردند      

ه99زار س99الی ک99ه از آغ99از تم99دن باس99تان ت99ا ق99رن ش99انزدهم گذش99ت، اوض99اع ي99ک دهق99ان  
 . چينی، مصری يا حتی  يونانی و اسالوی بگونه محسوسی تغيير نکردهندی،

 
  
  دليل شکست همه انقالب های برابری خواه در گدشته-٥

ت9ا هنگام9ی ک9ه م9ازاد تول9يد ش9ده توس9ط جامعه انسانی، يعنی افزونه توليد اجتماعی،                 
ده ب9رای آزاد ک9ردن تمام9ی بش9ريت از کاره9ای طاق9ت فرسا، تکراری و مکانيکی بسن                 

نباشد، هر انقالب اجتماعی که در جستجوی از نو بدست آوردن برابری باشد از آغاز      
محک9وم ب9ه شکس9ت اس9ت و ت9نها م9ی توان9د دو راه ح9ل ب9رای نابراب9ری های اجتماعی                       

 :ايجاد کند
 اف9زونه تول9يد اجتماع9ی را عم9دًا از ميان ببرد و به نهايت فقر اوليه باز گردد،           -ال9ف 

 دوب9اره پيشرفت فن و اقتصاد، همان نابرابری های اجتماعی           در اي9ن ص9ورت پ9يدايش      
 .را که می خواست از ميان بردارد دامن خواهد زد

 و ي99ا م99ی توان99د از ط99بقه دارای قديم99ی ب99ه نف99ع ط99بقه جدي99دی از دارندگ99ان س99لب    -ب
 .مالکيت کند

و اي9ن ه9ر دو حال9ت را م9ی توان در طغيان بردگان رومی به رهبری اسپارتاکوس،            
ز در م99يان نخس99تين ف99رقه ه99ای مس99يحی و ص99ومعه ه99ا، و در طغ99يان ه99ای پياپ99ی    و ن99ي

دهقان9ان در دوران امپراطوری چين، و در انقالب تابوريت ها در ناحيه بوهم در قرن    
پان9زدهم و ن9يزدر جماع9ت ه9ای کمونيس9تی ک9ه مهاجري9ن ب9ه آم9ريکا بوجود آوردند، و                     

 .ديگر نمونه ها به روشنی ديد
يم بگوي9يم انق9الب روس9يه ن9يز به همان وضع منتهی شد، بايد گفت     ب9دون آنک9ه بخواه9     

عل9ل اساس9ی پ9يدايش دوب9اره نابراب9ری ه9ای ش9ديد اجتماعی در اتحاد جماهير شوروی           
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فق9ر روس9يه در ف9ردای انق9الب و نابسندگی سطح انکشاف نيروهای            : ع9بارت بودن9د از    
ت انقالب در اروپای تول9يدی، ان9زوای انق9الب در ي9ک کش9ور عقب افتاده، و نيز شکس            

 .١٩١٨-٢٣مرکزی در سالهای 
ه9دف سوسياليس9م جامع9ه ای براب9ری خ9واه اس9ت ک9ه ن9ه ب9ر پايه فقر، بلکه بر اساس              

چنين جامعه ای فقط بر پايه يک اقتصاد پيشرفته می تواند     . فراوان9ی اس9توار ش9ده باشد      
ی رسيده باشد بوج9ود آي9د، يعن9ی در جامعه ای که افزونه توليد اجتماعی به چنان سطح      

ک9ه رهاي9ی هم9ه تول9يد کن9ندگان را از ک9ار اج9باری عمل9ی ساخته، به تمامی جماعت به          
ان9دازه کاف9ی وق9ت فراغ9ت بده9د ت9ا بتوانند بگونه ای دسته جمعی وظايف اداره زندگی             

 .را به انجام برسانند) کارکرد انباشت(اقتصادی، اجتماعی و سياسی 
 اجتماعی الزم بود تا بشريت بتواند به آن درجه چ9را پان9زده ه9زار سال افزونه توليد        

از گس9ترش تول9يد دس9ت ي9ابد که تصور راه حل سوسياليستی جهت رفع نابرابری های              
اجتماع9ی ممک9ن ش9ود؟ ج9واب در اي9ن واقعي9ت نهف9ته است که، مادامی که طبقات دارا                 
 افزونه توليد اجتماعی را در شکل طبيعی آن، يعنی در شکل ارزش مصرف تصاحب       

م9ی کن9ند، مص9رف شخص9ی آن9ان، ک9ه مصرفی غير توليدی است، و رشد توليد را که               
 .خواهان افزايش آنند، محدود می کند

کاه999نان و پادش999اهان خ999اور باس999تان؛ ب999رده داران يون999ان و روم باس999تان، اش999راف و  
بازرگانان قسطنطنيه ای، چينی، هندی، ژاپنی، و عرب، و اشرافيون فئودال سده های     

ا زمان9ی ک9ه به اندازه ای بسنده مواد غذايی و پوشاک تجملی و آثار هنری در     مياني9ن ت9   
مصرف . دژه9ا و ک9اخ ه9ای خ9ود ان9بار ک9رده بودن9د، تمايل9ی ب9ه گس9ترش تول9يد نداشتند              

نمون99ه ای از اي99ن ام99ر را  (شخص99ی و گ99ردآوری اش99ياء تجمل99ی ح99د معي99ن مطلق99ی دارد 
در آنج99ا اف99زونه تول99يد اجتماع99ی . ي99دم99ی ت99وان در جامع99ه ای فئودال99ی جزاي99ر هاوائ99ی د

از اي9نرو شخص9يت اجتماعی     . منحص9رًا در ش9کل محص9والت غذاي9ی ظاه9ر م9ی ش9ود              
 ).افراد بستگی به وزن آنان دارد

 يعنی شکل ارزش افزونه رابخود -ت9نها هنگامی که افزونه توليد اجتماعی شکل پول  
دس99ت آوردن اش99ياء  م99ی گ99يرد، و هنگام99ی ک99ه اي99ن اف99زونه تول99يد ديگ99ر ت99نها ب99رای ب        

مص9رفی بک9ار گرف9ته نم9ی ش9ود بلک9ه ب9رای بدست آوردن وسايل توليدی هم می تواند                   
بک9ار رود، ب9اری ت9نها در اي9ن زم9ان اس9ت ک9ه طبقه حاکم جديد، يعنی بورژوازی، در             

بدين ترتيب شرايط اجتماعی الزم جهت کار برد        . رش9د ن9امحدود تول9يد ذينفع می گردد        
زمي9نه تول9يد، يعن9ی ش9رايط الزم برای پيدايش سرمايه داری             هم9ه اکتش9افات علم9ی در        
 .صنعتی نوين، فراهم می آيد
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  ستم کشيدگی زن، نخستين شکل نهاد يافته نابرابری اجتماعی-٦

بي9ن جامع9ه کمونيس9تی اول9يه گ9روه ه9ا وک9الن ه9ا و اولي9ن اش9کال جامع9ه اس9توار به                        
، يک دوران انتقالی ) برده داری بعنوان مثال، جامعه  (تس9لط ي9ک ط9بقه ب9ر طبقه ديگر           

اين دورانی بود که هنوز يک طبقه حاکمه دارا کامًال ظهور نکرده   . وج9ود داشته است   
ما به وجود اين جوامع . ب9ود، ليک9ن نابراب9ری ه9ای اجتماع9ی ب9نقد اس9تقرار ياف9ته بودند           

يا ص9رفًا از ط9ريق ش9رح و اوص9اف م9تعدد گذشته که عمدتًا در اساطير، افسانه ها، و       
بلکه اطالع ما از اين جوامع  . آم9ده ان9د، پ9ی ن9برده اي9م         " ب9دوی "در ب9ه اص9طالح ادي9ان        

بخاط99ر وج99ود جوامع99ی اس99ت ک99ه ب99ر اس99اس رواب99ط قب99يله ای، ک99ه ام99روزه ه99نوز در           
پ9اره ای از نواح9ی اف9ريقای س9ياه مش9اهده ميشوند، استوارند، عليرغم اينکه اين جوانع               

 و -وامع طبقاتی امروزی بسياری تغيير شکل داده اند    بخاط9ر رابط9ه م9تقابل ش9ان ب9ا ج          
در تم99ام کش99ورهائی ک99ه اي99ن جوام99ع اول99يه ه99نوز در آنه99ا باق99ی م99انده ان99د، ص99ورتبندی   

 .طبقاتی غالب است
نخس9تين ش9کل نه9اد يافته نابرابری و ستم اجتماعی، ستمی است که از جانب مرد به           

 .يش تداوم يافته استزن وارد می شد که تا مرحله کنونی از انکشاف خو
تقدير "اين ستم کشيدگی بهيچ وجه از      . س9تم کش9يدگی زن هميش9ه وج9ود نداش9ته است           

بر عکس، شواهد . ک9ه ب9ه زي9ان ج9نس مؤن9ث باش9د، ناش9ی نم9ی ش9ود               " زيس9ت شناس9انه   
بس9ياری از م9ا ق9بل تاريخ مبين آنستکه ويژگی بارز جوامع کالن های کمونيستی اوليه            

شواهد کافی برای تعميم اين پديده . بين زن و مرد بوده است    ب9ه م9دت طوالنی، تساوی       
ام99ا دس99تکم، واض99ح اس99ت ک99ه در ي99ک سلس99له از  . ب99ه ک99ل جوام99ع ب99دوی موج99ود نيس99ت

رب " اع99تقاد ب99ه . جوام99ع زن99ان حت99ی از نظ99ر اجتماع99ی نقش99ی برت99ر را ايف99اء م99يکردند
وسط زن بم9ثابه فرمان9روای بهش9ت ک9ه در طل9وع کش9ت و زرع ت             " برک9ت ) زن(ال9نوع   

و سپس يک خدای   (متعددی  ) م9رد (آف9ريده ش9د و هم9ه جاگ9ير گ9رديد، و بعده9ا خداي9ان                 
ج9ای اي9ن اله9ه زن را گرفتند، خود به کفايت بيان ميکند که اين جايگزينی         ) م9رد واح9د   
دگرگونی . انقالب در بهشت بازتاب انقالب در زمين بود   . پديده ای اتفاقی نبود   " صرفا

جه دگرگون9ی در شرايط اجتماعی و دگرگونی روابط متقابل  در عق9ايد مذهب9ی خ9ود نت9ي      
 .بين مرد و زن بود

در نظر اول ممکن است اين نکته واقعيتی متضاد جلوه کند که نقش مسلط اقتصادی               
) در انق999الب نوس999نگی(زن، همانطوريک999ه از نق999ش مه999م او در ک999ار ب999ر روی زمي999ن  

 .رديدپيداست، بتدريج بازگشای دوران انقياد اجتماعی اش گ
ب9ا پيشرفت کشاورزی اوليه، زن منبع دوگانه اصلی ثروت قبيله شد، هم بمثابه توليد        

چ9را ک9ه ص9رفًا ب9ر پاي9ه تدارک کمابيش      . کن9نده اص9لی غ9ذا، و ه9م بم9ثابه راي9نده انس9ان          
تض99مين ش99ده غذاس99ت ک99ه رش99د جمعي99ت ديگ99ر ن99ه ي99ک خط99ر، بلک99ه ي99ک مزي99ت ب99القوه  
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ش9يئی مناس9بی برای تملک اقتصادی ميشود،      از اي9نرو زن     . اجتماع9ی محس9وب ميش9ود     
 .در حاليکه زن در دوره شکار و گردآوری ميوه نميتوانست چنين باشد

به9ر رو، جهت تحقق اين انقياد الزم بود که سلسله ای مبارزات و تحوالت اجتماعی   
زن9ان ب9ايد خل9ع س9الح ميش9دند، ي9ا بع9بارت ديگ9ر حم9ل اس9لحه بايد در                 . انج9ام ميگرف9ت   

زن99ان ( افس99انه ه99ای ف99راوان در م99ورد آم99ازون ه99ا    . دان ق99رار ميگرف99ت انحص99ار م99ر 
 نشان می دهد که - ک9ه در هم9ه ق9اره ها هنوز هم ديده ميشوند     -)ج9نگجوی اس9طوره ای    

به منظور تضمين تسلط روابط پدر ساالری الزم بود    . هميش9ه هم اين چنين نبوده است      
 ازدواج و اجتماع99ی ش99دن ک99ه در موقعي99ت اجتماع99ی زن، در رابط99ه ب99ا قواع99دی نظ99ير

 .فرزندان دگرگونی های شديدی پديد بيايد
انکش9اف و س9پس تحک9يم مالکي9ت خصوص9ی ش9اهد آن اس9ت ک9ه چگونه خانواده پدر               

 عليرغم تحوالت -خانواده شکل خود را. س9االری ب9تدريج ش9کل نهائ9ی به خود ميگيرد         
نواده  خود نهاد خا.  در بخ9ش بزرگ9ی از ت9اريخ جوام9ع طبقاتی حفظ کرده است            -پياپ9ی 

غ9ير ق9ابل تغي9يری ش9ده ک9ه تحک9يم مالکيت خصوصی را از طريق وراثت، و نيز ستم               
از جمله شيوه های فکری که صرفًا چيزی جز (اجتماعی در تمامی اشکال گوناگونش      

خانواده آزمايشگاه  . را تضمين ميکند  ) نيست" مافوق"ااطاعت کورکورانه دستورهای    
 تبع9يض عل9يه زن9ان در کل9يه جن9به های حيات اجتماعی              فرهنگ9ی ب9رای م9وارد بيش9مار       

توجيهات ايدئولوژيکی همراه با تعصبات رياکارانه ای که اين نوع تبعيض . م9ی گ9ردد   
را حماي99ت و حف99ظ ميکن99ند هم99واره بخش99ی جداناپذي99ر از ايدئول99وژی ح99اکم تم99ام ط99بقات  

نرو، حداق99ل در از اي99. دارا ک9ه در پ99ی يکديگ9ر در ت99اريخ ظه99ور ک9رده ان99د، ب99وده اس9ت    
از جمله در . عم9ل، اي9ن تعص9بات در آگاه9ی طبقات استثمار شونده هم نفوذ کرده است         

اذه9ان پرولتاريای جديد تحت نظام سرمايه داری و يا در دوران بعد از سرنگونی اين                
 .نظام


