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رگي دیزن از نگاه  

 
  ١٣٨٧  اسفند١٧شنبه                                                                                       ی هماهنگتهي کمیاعضا 
 

  
بيند و در تمامی صورت بندی اجتماعی که طبقات  سر خود می هرچند مرد ساالری تاريخ چند هزار ساله را پشت

پيدايش از طرفی ديگر با . متخاصم وجود داشته اند، هميشه به زن ستم شده و حق و حقوقش ناديده گرفته شده است

خانواده و به خانه رانده شدن زن و حبس او در چهار ديواری منزل، استثمار زن به دست مرد به اوج خود رسيد که 

حتی جزيی از اين استثمار در اذهان چنان نهادينه شده بود که زنان را جنس فرو دست و مردان را جنس باال دست و 

 مشارکتی در مسايل اجتماعی نداشت، خود به اين باور رسيده بود از آنجا که زن هيچ گونه. آورد برتر به حساب می

رفت -که توانايی هايش محدود است و چون از نظر جسمانی ضعيف است، پس بايد به ماندن در خانه و شست وشو

وروب و پخت وپز قناعت کند و تمامی فعاليت های بيرون از خانه، و نيز مشارکت در مسايل اجتماعی، سياسی، 

به همين دليل مردان بدون هيچ گونه امتياز ويژه ی قانونی و بر اساس همين . و اقتصادی را به مردان بسپارندعلمی 

چون فعاليت مردان پول ساز است، . تقسيم بندی ظالمانه در خانه، بورژوا و زنان پرولتاريا به حساب می آيند

چون مرد نان اور خانه است همه دستورها از . تارزشمند است اما فعاليت زنان پول ساز نيست، پس فاقد ارزش اس

چون زن از نظر اقتصادی به مرد وابسته است، . جانب او صادر می شود و کار زن معموال تمکين کردن است

هايی از تحميل نابرابری و تبعيض عليه زنان است که  اينها تنها نمونه. معموال بايد هر نوع حقارتی را قبول کند

باشد، در حاليکه عمال زن نيروی ذخيره کار را توليد و باز توليد  تم و مناسبات سرمايه میحاصل موجوديت سيس

  . ميکند اما خودش در مقابل کار برابر با مرد، در کارگاهها و کارخانجات حقوق برابر دريافت نمی کند

افعان سرسختی در ميان امروزه حقوق زن، آزادی زن و دفاع از کرامت زن تا جزئيترين اجزايش شکافته شده و مد

دارن برای تحقق کسب ارزش اضافه و سود به انحاء مختلف  اما سرمايه. آفرينندگان ثروتهای مادی و معنوی دارد

داری را  کوشند و خيل خيل انسانهای به اصطالح متفکر و در واقع توجيه گر نظام استثمارگر سرمايه می

  .  موجود معقول استاند، تا به زنان معترض بگويند نظام پرورانده

داران ابتدا اعضای اين خيل را به سراغ زنان معترض ميفرستند تا قانعشان کنند و با اوضاع بسازند، با  سرمايه

همينکه زنان معترض بگويند نه ما اين نظم را قبول . ها بسازند، با غارت حاصل دسترنجهايشان بسازند عدالتی بی

 جهانی هستيم و خواهان  ايد قبول نداريم؛ همينکه ما بخشی از يک طبقه گذراندهنداريم؛ ما اين قوانينی را که شما 

  . حقوق برابر هستيم، نيروهای سرکوبگرشان را به سراغ  آنان ميفرستند

اند تا در محيط کار، در مراکز آموزش و در خانه زنان را به جنس دوم تبديل  داران تالش کرده در جامعه ما سرمايه

اند، حتی در استخدام نيز فشار و  های گوناگون محدوديتهای زيادی را برای زنان ايجاد کرده  اتکا به شيوهآنها با. کنند

اما مقاومت و . اند  در صد زنان در مراکز کاری به استخدام رسمی درآمده١۵ تبعيض تا بدان حد است که فقط 

ی اين مبارزات،  در نتيجه.  است ر جريان بودهی روزانه زنان عليه اين فشارها و محدوديتها بطور مستمر د مبارزه



ی آن به ميدان آمدن زنان مبارز بسياری است که در هر  يک نمونه. تحوالتی در زنان و در جامعه ايجاد شده است

داری، و مناسبات ضد زن و ضد  دو جنبش کارگری و جنبش زنان با فداکاری عليه مرد ساالری، استثمار سرمايه

ما بر اين عقيده . ما کارگران اين مبارزه جوئی را ستايش ميکنيم و آن تحوالت را پاس ميداريم. انسانی در جنگند

تواند دست آوردهای بزرگی را در بر داشته باشد و جنبش کارگری  هستيم که اتحاد جنبش زنان با جنبش کارگری می

   .شدوتر کردن، تعميق و تثبيت اين تحوالت بک آماده است در گسترده
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