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فمینیسم بنیادی
 -1زنان از ارزش مطلقی به عنوان زن برخوردار هستند
 -٢زنان در هر جا به دلیل نظام پدر ساالری مورد ستم قرار میگیرند
• از میان تمام اين نظامهای سلطهگری و سلطهپذيری اساسی ترين ساختار ستمگری
در جنسیت در نظام پدر ساالری است .
• پدر ساالری
•  -اولین ساختار سلطهگری و سلطهپذيری
•  -٢فراگیرترين و ماندگارترين نظام نابرابری
• از طريق مشارکت در پدر ساالری است که مردان میآموزند که چگونه به افراد ديگر
بیاحترامی کنند  ،آنها را از نوع غیر انسان بدانند  ،آنها را تحت کنترل خود درآورند
 ،در اين نظام مردان میبینند و زنان میآموزند که سلطهپذيری به چه میماند
 در کانون اين تحلیل پدر ساالری به عنوان خشونتی به تصوير در آمده است که توسط
مردان و سازمانهای مرد ساالری بر علیه زنان اعمال میشود .
 خشونت همیشه در قالب ظلم فیزيكی ظاهر نمیشود آنها میتواند در شیوههای پیچیدهتر
بهرهکشی و نظارت پنهان شود.
 مردان پدر ساالری را به وجود میآورند و آن را حفظ میکنند نه تنها به دلیل اين که
آنها از منابعی برای انجام دادن اين کار برخوردارند بلكه همیشه آنها از منافع واقعی برای
انجام دادن اين کار برخوردارند .

چگونه میتوان پدر ساالری را مغلوب کرد ؟
 -1بازنگری أساسی در مورد آگاهی زنان و اين که هر زن ارزش و قدرت خود را تشخیص دهد.

-٢نپذيرفتن فشارهای پدر ساالرانه برای در نظر گرفتن خود به عنوان مرجودی ضعیف و درجه دو
و وابسته.

ستمگری ساختاری
نظريههای ستم گری ساختاری نظیر نظريههای ستمگری جنسیتی قبول دارند که ستمگری از اين
حقیقت نشأت میگیرد که بعضی از گروهها منافع مستقیمی را از طريق کنترل و بهرهکشی و ستم
به گروههای ديگر از مردم به دست میآورند .
فمینیسم سوسیالیستی
دانش در مورد ستمگری تحت سرمايهداری و ستمگری تحت پدر ساالری را به هم میپیوندد.
نظريۀ تالقی
زنان ستمگری را در قوارههای مختلف و درجات متفاوت تجربه میکنند .

