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  گزارشگرانسايت 
  ٢٠١٨ مارچ ٠٨

  

 ، روز جھانی زنچ مار٨ با گيسو شاکری به مناسبت صاحبهم
ی أر"آن جنبش با شعار .  تفاوت کيفی دارد٩٦ ]جدی[ با جنبش دی ماه٨٨جنبش 

آغاز شد که قشرھای متوسط و يک جناح حکومت در آن فعال بودند که  "من کو

يعنی .  امامشان بودندئیخواھان اصالحات و درخيال بازگشت به دوران طال

ه در زندان بازگشت به دورانی که نسل کشی و جنايت و اعدام ھای بدون محاکم

اگر چه . دی و ترورھای داخل و خارج کشور، اتفاق افتائھا و قتل ھای زنجيره 

 برای سرنگونی کل نظام ھم، داده شد و شاھد ئیدر جريان آن روزھا، شعارھا

. مرگ دختران و پسران در کف خيابان ھا و کھريزک و بازداشتگاه ھا بوديم 

اما، . پيکر بی جان و چشمان ندا آقا سلطان بر سنگفرش خيابان، تصويری تلخ و ثبت شده در تاريخ، از آن دوران است

    زحمتکش و کارگر و بيکار و بی آينده و مال باخته و زنان رھبری می کنندۀفعلی را طبقجنبش 

*****  

   چه تعريف مشخصی از روز جھانی زن داريد؟ :گزارشگران

 که زنان کارگر کارگاھھای پارچه بافی نيويورک دست به اعتصاب زدند و خواھان ١٨٥٧از سال  : گيسو شاکری

 را به عنوان روز جھانی زن چ، روز ھشتم مار متحدملل که ١٩٧٥افزايش دستمزد و کاھش ساعات کار شدند تا سال 

مبارزاتی بی وقفه و طوالنی  ۀوسبه رسميت شناخت، زنان زحمتکش، سوسياليست، روشن فکر، انقالبی و آگاه، يک پر

 ۀ به عنوان روز جھانی زن ، تنھا نشانچ روز ھشت مارتعيين. را برای رسيدن به خواست ھا و حقوقشان طی کرده ا ند

اما، اين به معنای آن . پذيرش حقوق زن به عنوان يک عنصر با اھميت اجتماعی از طرف يک سازمان بين المللی است

ھمان . حقوق کامل، به معنای حقوق سياسی ، فرھنگی، اجتماعی ، خانوادگی و فرديشان دست يافته اندنيست که زنان به 

گونه که می دانيم زنان بايد ھمچنان برای دست يابی به حقوقشان مبارزه کنند و نام گذاری يک روز به معنای دست 

ھنوز راه درازی برای رسيدن به حقوق کامل عکس، به معنای آن است که  هيافتن آنان به خواست ھايشان نيست بلکه ب

   .پس روز زن يعنی يادآوری به زنان سراسر جھان به ادامه کوشش برای رسيدن به آزادی و برابری. در پيش دارند
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 کشور ما را ۀ از جامعئیشما جنبش زنان را چگونه تعريف می کنيد و فکر می کنيد چه اقشار و طيف ھا : گزارشگران

   شود؟ شامل می

 ما، ۀاين جنبش در جامع. جنبش زنان يعنی، مبارزه برای برقراری آزادی و برابری و عدالت اجتماعی :گيسو شاکری

تمام قشرھا و گروه ھای متفاوت از زنان را شامل می شود مانند زنان کارگر، زنان خانه دار، زنان قشرھای متوسط، 

 را شامل می شود که برای آزادی و حقوق مساوی و زنانی ۀبه طور کلی، ھم. دانشجويان وحتی زنان طبقه مرفه جامعه

ايران که گرفتار ديکتاتوری و  ۀدر جامع. عدالت اجتماعی و عدم تبعيض جنسيتی و حتی انتخاب پوشش مبارزه می کنند

سنتی ايران، زنان ناچارند با سنت  ۀدر جامع. فاشيسم مذھبی است، ستمی که بر زنان وارد می شود، مضاعف است

اين عالوه بر مشکالت اجتماعی وعدم .  مبارزه کنند ھم،مردساالرانه و مذھبی که در عمق اين فرھنگ جا گرفتهھای 

   .سياسی است ۀآزادی و تبعيض ھای ديکته شد

   

   آيا زنان با برابری خواھند توانست به رفع ستم جنسيتی دست يابند؟ :گزارشگران

نجامد اما، رفع واقعی ستم جنسيتی زمانی اتفاق عيض جنسيتی بيبرابری تا حدودی می تواند به رفع ستم تب :گيسو شاکری

برای .  پذيرفته شودًمی افتد که اين مشکل در بطن فرھنگ، سنت و در درون مناسبات خانوادگی، در اساس و عميقا

دن آن  راھی بسيار طوالنی را بايد طی کرد چرا که در عمق فرھنگ قرون جا گرفته و از ميان برئیرسيدن به چنين جا

   .کاری است مشکل اما، با پشتوانه ھای محکم قانونی، قابل رسيدن

   

   چه تفاوتی بين ستم جنسی و طبقاتی است؟  :گزارشگران

 طبقاتی، ھم ستم ۀزنان در ھر جايگاھی که ھستند از ستم مضاعفی رنج می برند چرا که در جامع :گيسو شاکری

 يک زن کارگردر محيط کار به عنوان زن، از حقوق مساوی ًمثال. طبقاتی را ناچارند تحمل کنند و ھم ستم جنسيتی را 

رفتار و  ۀ يا نحویو برای پوشش ًمثال. با يک مرد برخوردار نيست ضمن اين که ستم جنسيتی ھم بر او تحميل می شود 

ضرب  ديا در درون خانواده، يک زن می تواند مور. گفتار و کردارش و يا نگاھی که مردان در ھمان طبقه به زن دارند

يک مشکل فرھنگی سنتی است که بر زن تحميل می شود که . که اين ربطی به طبقه ندارد. و شتم شوھرش قرار بگيرد 

   .زن ستيز خواند ۀمی توان آن را فرھنگ مردساالران

   

   دھد؟ه نابرابری زنان در جامعه خاتمه بآيا جنبش زنان به عنوان يک جنبش اجتماعی خواھد توانست ب : گزارشگران

با اين پشتوانه، جنبش . بايد باشد اولين قدم جنبش، بر قانونی کردن تساوی حقوقی و عدم تبعيض قانونی :گيسو شاکری

ثرتری در جھت عدم تبعيض و عدالت و تساوی حقوق زنان و مردان بردارد و با آموزش ؤزنان می تواند گام ھای م

از سوی اجتماع و خانواده و حتی، بخشی از ھای اجتماعی و آگاھی دادن و گسترش فرھنگی برای درک حقوق زن 

   .الزم را برای رسيدن زنان به حقوقشان فراھم کند ۀخود زنان، زمين

   

   به طور خاص چيست؟ متشکل شدن زنان به طور عام و زنان کارگر ۀشما نظرتان دربار :گزارشگران

در . جايگاه طبقاتیرغم   آن جنبش است علییراه موفقيت ھر جنبش بی ترديد، متشکل شدن اعضا :گيسو شاکری

 با زنانی که در سطح کل ئیکارگر روبه رو ھستيم و از سو ۀ با مشکالت حقوقی و کاری زنان طبقئیايران، ما از سو

جامعه با مشکالتی روبه رو ھستند که فاشيسم مذھبی با قوانين شريعت اسالمی برايشان فراھم کرده است مانند، تبعيض 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

سفر،  ۀ ازدواج و طالق، اجازۀ تحصيلی، انتخاب پوشش، اجازۀ، انتخاب کار و رشتجنسيتی در کالس درس، دانشگاه

خصوص، ممنوعيت پخش صدای زنان در موسيقی ، نابرابری ه حضور در ورزشگاه، عدم انجام بعضی ورزش ھای ب

الوه بر تمام  کارگر عۀطبق. در بردن ارث ، معادل بودن شھادت دو زن با يک مرد، قانون حضانت و دھھا مورد ديگر

 بھره ًاين مشکالت که مشکل عمومی زنان جامعه است با عدم تساوی دستمزد ميان زن و مرد ھم روبه رو است و احيانا

تشکل زنان در چنين جامعه ای چه طبقاتی و چه عمومی، تنھا راه رسيدن به کف . کشی جنسی از سوی کارفرما

 تشکلی است که زنان کارگر می توانند به ھمراه ھمکاران کارگر اين تشکل عالوه بر. مطالبات زنان می تواند باشد

کارگر ھستند که با  ۀ با اھميت اين است که اين زنان طبقلۀأاما، مس. مردشان برای رسيدن به حقوقشان داشته باشند

   .ادامه دھندرسيدن به ھدف  ۀظرفيتی که در پيگيری خواست ھايشان دارند، می توانند جنبش آزادی زن را تا مرحل

   

ما شاھد بوديم که در چند ماه گذشته خيزش مردمی در جريان بود که ھنوز کماکان ادامه دارد زنان به   :گزارشگران

طور وسيعی در اين اعتراضات شرکت نموده اند شما اين حرکت ھا را چگونه ارزيابی می کنيد؟ تعدادی از دختران 

 زنان و دختران خيابان انقالب نام گرفته ۀجوان حجاب خود را به عنوان اعتراض از سر برگرفتند و اين حرکت مبارز

   اين حرکت چيست ؟ ۀشما نظرتان دربار. است

ھمان طور که پيش از اين ھم اشاره . يکی از پايه ھای اصلی اين خيزش مردمی، حضور زنان است  :گيسو شاکری

. رھنگی ھستند کردم، زنان ايران گرفتار تبعيض مضاعف در تمام زمينه ھای حقوقی، سياسی، خانوادگی، اقتصادی و ف

له ساز می أبه ھمين علت است که می بينيم حتی، حرکت فردی زنان در رابطه با حجاب اجباری، برای حکومت مس

يعنی حرکتی . چون حتی اگر جنبش به طور موقت کند شود، زنان تک به تک ھم می توانند پرچمدار مبارزه باشند. شود

ثری در پيشگامی و ؤکت ھای جمعی ھم می بينيم که زنان چه نقش مدر حر. که حتی حکومت نمی تواند مانع آن شود 

 شان، به آن اعتراف ۀتا آن جا که خود آخوند ھا ھم، در خيمه شب بازی نماز جمع رھبری حرکت ھای اعتراضی دارند

ست،  و سرنگونی کامل اين نظام را نشانه گرفته اتغييراين که ھر حرکتی که  اما آن چه که روشن است. می کنند

باورم براين است که رسيدن حتی به حداقل خواست زنان امکان پذير نيست اال، با سرنگونی تمام و کمال . ماندگار است

   .رژيم جھل و جنايت و ضد زن جمھوری اسالمی ايران

   

ير  زنان در اين جنبش بسيار چشمگۀمبارز.  ھم شکل گرفتئیجنبشی توده  ٨٨حدود يک دھه پيش سال  :گزارشگران

 با مبارزه و خيزش ٨٨شما تفاوت مبارزات زنان در سال . بود و تعدادی از زنان ھم کشته، دستگير و زندانی شدند

    گذشته اتفاق افتاده را چگونه ارزيابی می کنيد؟]جدی[مردمی که دی ماه

آغاز شد که  "ی من کوأر"آن جنبش با شعار .  تفاوت کيفی دارد٩٦ ]جدی[ با جنبش دی ماه٨٨جنبش  :گيسو شاکری

 ئیمتوسط و يک جناح حکومت در آن فعال بودند که خواھان اصالحات و درخيال بازگشت به دوران طالقشرھای 

يعنی بازگشت به دورانی که نسل کشی و جنايت و اعدام ھای بدون محاکمه در زندان ھا و قتل ھای . امامشان بودند

 برای سرنگونی کل ئی آن روزھا، شعارھااگر چه در جريان. ی و ترورھای داخل و خارج کشور، اتفاق افتادئزنجيره 

پيکر بی جان و . نظام ھم، داده شد و شاھد مرگ دختران و پسران در کف خيابان ھا و کھريزک و بازداشتگاه ھا بوديم 

اما، جنبش فعلی را . چشمان ندا آقا سلطان بر سنگفرش خيابان، تصويری تلخ و ثبت شده در تاريخ، از آن دوران است

. ش و کارگر و بيکار و بی آينده و مال باخته و زنان رھبری می کنند که چيزی برای از دست دادن ندارند  زحمتکۀطبق

ادامه پيدا " اصالح طلب ، اصول گرا، ديگه تمومه ماجرا" با شعار . آغاز شد" مرگ بر ديکتاتور"اين جنبش با شعار



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ادامه دارد و با تمام بسيج " ری اسالمی نمی خوايمجمھو"و " مرگ بر خامنه ای"کرد و با شعار و ديوارنويسی ھای 

باور دارم که با  .نيروی سرکوب، ھمچنان شاھد مبارزات کارگران، اعتصابات و تظاھرات در شھرھای مختلف ھستيم

پيگير که در سراسر ايران، در کارخانه ھا و خيابان ھا به مبارزاتشان ادامه می دھند و با توجه به  ۀحضور اين طبق

يعنی اين . شکالت غير قابل حل اين رژيم و فساد عمومی، اين اعتصابات تا سرنگونی کامل رژيم ادامه خواھد داشتم

   .که سرنگونی اين رژيم حتمی است

  

   ، روز جھانی زن چيست؟چ مار٨پيام تان به مناسبت  :گزارشگران

 اين جھان تغييرانائی ھايمان برای اتحاد، اتحاد و ھمبستگی و مبارزه و استقامت و پايداری و باور به تو :گيسو شاکری

.  است تا رسيدن به تمام خواست ھايمان چکه ھر روز ما ھشت مار به جھانی ھمراه با صلح و عدالت و برابری و اين

   .يعنی آزادی و برابری کامل و حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان 

  

   ٢٠١٨ چ مار٨ –گزارشگران 

   

  


