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  سايت گزارشگران

 ٢٠١٨ مارچ ٠٩

  

  مناسبت روز جھانی زنه ھای گزارشگران بصاحبه ماز 

 ربا مھستی شاھرخی نويسنده و شاع
ِجنبش زنان يک عامل پيشبرنده است، ولی عامل خاتمه دھنده نيست  پرسش شما مانند . ِ

آيا ميارزات کارگری توانسته است به اختالفات طبقاتی «: اين است که از من بپرسيد

نظريه ای که پيش از اين به بسياری از پرسش ھا پاسخ می داد اما در قرن » خاتمه دھد؟

ھمان طور . يای زيبا به ھرز رفتؤد که می نمود و اين ربيستم و در عمل آن طوری نش

ی دارد که در ئکه پيش تر گفتم جنبش زنان در سطح جھانی بسيار فعال است و دستاوردھا

پايان راه را نمی دانم چه خواھد شد، اما در شرايط  .ثر استؤبھروزی بشر بسيار م

گونه معامله يا چانه  بدون ھيچ جنبش زنان، تالش و تالش بی وقفه و ۀ فعلی، وظيفۀپيچيد

  .زنی با باالدستان است

*****  

  ن مارس روز جھانی ز٨مناسبت ه ھای گزارشگران بصاحبه م 

  ؟چه تعريف مشخصی از روز جھانی زن داريد  :گزارشگران

 ، روز جھانی زن، به دليل اھميت اين روز خاص در تاريخ مبارزات زنان برای چروز ھشت مار :مھستی شاھرخی

، روزی خاص چاما برای من مانند روز جشن، روز ھشتم مار  دستيابی به حقوق خود جايگاه نمادين و ويژه ای دارد

ار بود و نگذاشت اين روز و شيوبا اين تعريف بايست ھ! »روزی از آن خود«! ِروزی برای زنان و خاص زنان. است

دستاوردھای حاصله از آن توسط احزاب و اديان و گروه ھای متمايل به دولت و شوھران و دايه ھای مھربان تر از 

  .مادر مصادره شود

  

 از جامعه کشور ما را ئی شما جنبش زنان را چگونه تعريف می کنيد و فکر می کنيد چه اقشار و طيف ھا:گزارشگران

  ؟شود شامل می
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الزم به گفتن نيست که زنان، مادران و خواھران و ھمسران و دختران و اقوام و معشوقه گان مردان  :مھستی شاھرخی

.  طبقات و اقشار و طيف ھای اجتماعی وجود دارندۀزنان نيمی از جامعه را تشکيل می دھند و در ھم. جامعه اند

 طبقات و قشرھا ۀ است چون زنان در ھمحضور زنان در جامعه به صورت اليه ای و قشری يا افقی نيست بلکه عمودی

  .زنان ھمه جا ھستند. حضور دارند

  

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

ی، راه را برای رسيدن به برابری ھای حقوقی در جامعه ھموار می کند؛ يتَمسلما رفع ستم ھای جنس :مھستی شاھرخی

ِعدالتی و پايمال شدن حق زنان  ، اما اين نابرابری ھا حاصل قرن ھا بی.گيرند ھا را میچرا که زنان کمترين دستمزد
عليه  غربی در اعترافاتی ۀدر قرن بيست و يکم ھستيم و در يکسال اخير ھمبستگی و پايداری زنان ھنرپيش. بوده است

متحمل شده اند توانسته تا حد بسيار  خود ۀ جنسی و تجاوز که در حرفۀی اعم از پيشنھاد و سوء استفاديتستم ھای جنس

   .ر دھدييزيادی فضای کار زنان را در دنيای سينما تغ

اما در ايران در چھل سال اخير، قانونش، با ھمکاری وکالی مسلمان بر حقوقی که دستاورد مبارزات آزاديخواھان 

قطع کردن دست به آن اضافه شد چشم در آوردن و  دوران مشروطيت بود خط بطالن کشيد و احکامی مانند سنگسار و

تا خرخره در خرافات فرو . ما در اين چھل سال جھل پيش نرفتيم بلکه عقب نشستيم. و ايران به عصر حجر برگشت

  ! سوم ھستيم و صدای زن در ايران ممنوع استۀفکر کنيد در ھزار. رفتيم

نياز به   شيدن اين زباله ھا از ذھنترا.  اين اليه ھای جھل و لجن از ذھن زمان می خواھدئیشستن و پاکزدا

 ۀ گستردۀِبرای رفع نابرابری ھا، به يک برنام. تحقق بخشيدن به اين امر در کوتاه مدت ميسر نيست. فرھنگسازی دارد

ِآموزش جامعه و فرھنگسازی در سطح کل کشور نيازمنديم تا زير چتر قانونی انسانی برابری خواھانه، جامعه ای سالم  ِ ِ
  . و مردان نھادينه شودبرای زنان

  

  ؟دھيد و چه تفاوتی بين ستم جنسی و طبقاتی است  ستم طبقاتی زنان را چگونه توضيح مییمنشا  :گزارشگران

ستم طبقاتی افکار و آموزشھای تربيت ھای سنتی و عقب افتاده و پوسيده است و به ھمين دليل منشاء   :مھستی شاھرخی

ن را به بی حقی خويش آگاه کنيم و از سوی ديگر مردان را به نيازمنديم تا از يک سو زنا  یئبه فرھنگ سازی ريشه 

   .بيھودگی مردانگی ناحق و نابرابر خود

  

  ؟ آيا جنبش زنان به عنوان يک جنبش اجتماعی خواھد توانست به نابرابری زنان در جامعه خاتمه بدھد:گزارشگران

ِجنبش زنان يک عامل پيشبرنده است، ولی عامل خاتمه دھنده نيست :مھستی شاھرخی رسش شما مانند اين است که پ. ِ

نظريه ای که پيش از اين به » ارزات کارگری توانسته است به اختالفات طبقاتی خاتمه دھد؟بآيا م«: از من بپرسيد

يای زيبا به ھرز ؤبسياری از پرسش ھا پاسخ می داد اما در قرن بيستم و در عمل آن طوری نشد که می نمود و اين ر

 دارد که در بھروزی ئیفتم جنبش زنان در سطح جھانی بسيار فعال است و دستاوردھاھمان طور که پيش تر گ. رفت

  .ثر استؤبشر بسيار م

  جنبش زنان، تالش و تالش بی وقفه و بدون ھيچۀ فعلی، وظيفۀپايان راه را نمی دانم چه خواھد شد، اما در شرايط پيچيد

  .گونه معامله يا چانه زنی با باالدستان است
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ضعيت زنان کارگر را تحت تاثير بحرانھای اخير چه در سطح جھانی و چه ايران دستخوش چه  و:گزارشگران

  ؟راتی شده استييتغ

بدون . بدون اجازه اعتصاب. بدون حمايت. بدون سنديکا. وضعيت کارگران ايران دردناک است :مھستی شاھرخی

.  و يا به گلوله بستن معترضاناحکام شالق. بدون حقوق. بدون بازنشستگی. بدون بيمه. کار طاقت فرسا. اجازه اعتراض

جمھوری غارت و چپاول چنان کارگران را به مرگ گرفته است که به تب . ايران يک طرف و جھان يک طرف ديگر

در حيرتم که چگونه می توانند يک سال بدون حقوق سر کنند؟ اين ھمه زحمت بکشی آخرش مزدت را . راضی باشند

و باورکردنی نيست که در قرن بيست و يکم ! نی؟ آن ھم در يک کشور نفت خيزندھند تا نان زن و بچه ات را تأمين ک

   !دست آوردھای بشری تا اين حد از کف رفته باشد

  

    چه تفاوتی بين جنبش زنان و جنبش زنان کارگر موجود است؟  :گزارشگران

بار ھم دوبار استثمار می شوند يک بار استثمار طبقاتی و يک   طبيعی است زنان طبقه کارگر :مھستی شاھرخی

اگر شانس آورده باشد و از . بيمه و پوشش اجتماعی ھم غالبا ندارند. استثمار جنسيتی و کمترين دستمزد را می گيرند

شوھرش کتک نخورده باشد و له و لورده نشده باشد، مراقبت از بچه ھا و کار در خانه ؛ تميز نگه داشتن بچه ھا و منزل 

   .َدر حالی که زنی از طبقه مرفه، طبعا چنين مشالتی را ندارد  .ه زنھاستو شستن لباس ھا و پختن غذا ھم به عھد

ِجنبش زنان کارگر بخشی از کل جنبش زنان، و يا ستون فقرات جنبش زنان است در مجموع، جنبش زنان، جنبشی 
ا قرار است دفاع جامعه از منافع پايمال شده زنان دفاع می کند و ي  خواھرانه است که در ھمه طبقات و اقشار و سطوح

  به خوبی نشان داده است که طبقات متوسط و مرفه) اواخر قرن نوزدھم و ابتدای قرن بيستم(ِتاريخ مبارزات زنان . کند

 ئیدر جاھا. جامعه در برابر دولت وقت بوده اند   حامی زنان فرودست و محرومئیو زنان ليبرال با تشکيل انجمن ھا

  .رده استزن بودن، زنان را باھم متحد ک

  

  ؟بطور خاص چيستشما نظرتان درباره متشکل شدن زنان بطور عام و زنان کارگر    :گزارشگران

. ِاما متاسفانه زمانه از آن زمان تاکنون شکل زندگی بسيار فرق کرده است. يای خوبيستؤکر و رف :مھستی شاھرخی

اين .  حکومتی از اين گونه است ھای بانوان باندھای درونئیِمبارز سازی و حرکات نمايشی و يا ھمنوا  شبيه سازی و

  .نوع اعمال باعث ميشود که سخت ھشيار باشيم تا در دام نيفتيم

 که پايه ھای جمھوری قتل و غارت را استوار نگه داشتند ئی است، اما نمی شود با خانمھائیمتشکل بودن زنان فکر زيبا

فتند و آش نذری خانمھای درون حکومتی را به  که رئیاحساس ھمبستگی خواھرانه داشت و فريب خورد و يا با خانم ھا

  .ِبه اين زنان خيانتکار و حزبی به ھيچوجه نميشود اعتماد کرد  !»ئیھمگرا«ھم زدند و اسمش را گذاشتند اکسيون 

صد البته ھمبستگی با زنان کارگر مانع ھمبستگی با زنان ديگری که چھل سال جمھوری جھل و جنايت حقوقشان را 

  .پايمال کرد نميشود

جمھوری داعشی ايران در بھمن پنجاه و ھفت بر خر مراد سوار شد و با استفاده از فضای شورش بر مسند قدرت 

در اسفندماه با مطرح کردن . داشت؛ از ھمان اول ميخ خود را محکم کوبيدًنشست در حالی که ھنوز قانونا ھيچ رسميتی ن

اما عجبا و حيرتا که . مسئله حجاب در زمستان، جمھوری حجاب و حذف، به سرکوب زنان يا نيمی از ايرانيان پرداخت

ردان روشنفکر، پيشروترين گروه ھای چپ نه تنھا لب به اعتراض نگشودند بلکه به ياد دارم در آن روزھا تک تک م

به ما زنان !) گرچه ھمان زمان وقتش بود که حجاب اجباری شود. با استدالل به اينکه حاال وقتش نيست(سربسته 
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برای رسميت بخشيدن » رفراندم«فروردين ماه که رسيد پس از سرکوب کردستان، تازه نوبت ! سکوت را توصيه کردند

در برابر جمھوری » آری يا نه«را به شکل پرسش   »رفراندم«اوردند و ھمان را ھم طاقت ني. به اعمال غيرقانونی بود

  .ِبعد ھم با کمک وکالی مسلمان قانون اساسی عھد حجر را مکتوب کردند. جھل و جنايتی که اغاز شده بود مطرح کردند

زن يا مرد، کارگر يا دانشجو، کارمند يا کشاورز، بازندگان اين رژيم تماميت خواه و : از ھر زاويه که نگاھش می کنيم

با فرو ريختن اين رژيم غير بشری، ضدانسانی، . ِمردم ستيز و مردم فريب و زن ستيز، مردم ايران ھستند  خودکامه و

   .بندگی برداشته ايم يوغ بردگی و از ئیضدکارگری گام بزرگی به سوی آزادی و رھا

  

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

وسيعی در اين اعتراضات شرکت نموده اند شما اين حرکتھا را چگونه ارزيابی ميکنيد؟ تعدادی از دختران جوان حجاب 

 اعتراض از سر برگرفتند و اين حرکت مبارزه زنان و دختران خيابان انقالب نام گرفته است شما خود را به عنوان

  ؟نظرتان درباره اين حرکت چيست 

قيام دی ماه، قيام حيرت انگيز و گسترده ای از سوی مردم گرسنه بر عليه جمھوری چپاول و غارت  :مھستی شاھرخی

 می ئیآقا خدا«. وری شکنجه و اعدام را بدجوری لرزاندشورشی که پايه ھای پوشالی جمھ. در ھشتاد شھر ايران بود

قيامی که در آن مردم حتا يک شعار دينی ندادند و ھمه مطالباتشان مدنی بود و يا کسب آبروی »  می کندئیملت گدا/ کند

اصول گرا، اصالح گرا، ديگه تمومه «: قيامی که در آن فاتحه جمھوری زور و سرکوب خوانده شد! از دست رفته

در دی ماه، در شبھای سرد زمستان . سر دادند» ِچپاول، گرونی، زمان سرنگونی«قيامی که در آن شعار . »!اجرام

را » حدود چھار ھزار نفر«: به آمار و گفته خودشان . می دادند» مرگ بر ديکتاتور«مردم به خيابان می آمدند و شعار 

چند نفر در زندان در حال ! ِند در داخل زندان خودکشی شدندچند جوان سالم و بروم. از ھشتاد شھر دستگير کرده اند

از . نوجوان پانزده ساله ای به جرم پاره کردن بنر به پنج سال زندان مجکوم شده. اعتصاب غذا ھستند و در حال مرگ

راويش شيوه سرکوب د. ِوکيلی که از شرف يک زندانی مرده دفاع کرده خود در زندان است. حال ھمه اينھا بی خبريم

   آيا با عاشقان علی اينگونه رفتار می کنند؟. بيگناه و بی اسلحه فجيع و ننگين بود

  .زينب جالليان عليرغم بيماری ده سالست در زندان مانده، بزرگترين جرمش اين است که کورد است

لی که شال سفيدی  در روز روشن در خيابان انقالب در حائیدر ھمان روزھای قيام دی ماه، ويدا موحد بر روی سکو

ويدئوی اين پرفورمانس بی کالم و اين نوآوری و خالقيت .  ديده شدئیرا بر سر چوب زده بود و تکان می داد در ويدئو

در حالی که کسی نمی دانست او کجاست و . تک نفره در شبکه ھای اجتماعی پخش شد و با استقبال زيادی مواجه شد

ناميدند و طرح و تصوير و عکس و ويدئوی او در شبکه ھای » ابان انقالبدختر خي«او را . چه بر سرش آمده است

پس از آن زنان ديگری در جاھای ديگر و . شکل مبارزه اش نوين و بحث آفرين بود. اجتماعی به سرعت چرخيد

   .ساعات ديگر با رنگھای ديگر عکس و حرکت ويدا را تکثير کردند و راه او را ادامه دادند و می دھند

حيف است اگر در اين روزھا از زن پزشکی که  .رزه با حجاب اجباری در چھل سال گذشته، جانباختگانی ھم داردمبا

به خاطر حجاب جان باخت؛ از خانم دکتر ھما دارابی که برای حجاب شغل استادی دانشگاه و سپس جواز طبابت مطب 

   . تجريش خودسوزی کرد اسمی نبريمشخصی اش را لغو کردند و بيکار شد و به عنوان اعتراض در ميدان

ھستند و دارند راه طاھره می روند و مطالبات دوران » دختران طاھره«، ھمان»دختران خيابان انقالب«به نظر من 

. و ميراثداران مشروطيت ھستند» پسران عارف«مشروطيت را از سر گرفته اند و جوانانی که به اين زنان پيوستند نيز 

جھل و جنايت، چپاول و غارت، حقه و حذف، از ما به زور گرفت و دربغ   ھوری من در آوردی که جمئیدست آوردھا
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ويدا دنيای بھتری برای . اين جوانان ھشيار و آزاديخواه، راه آنان را، به دور از تعلقات عقيدتی ادامه خواھند داد. کرد

  .کودکش خواھد ساخت

  

مبارزه زنان در اين جنبش بسيار چشمگير .  ھم شکل گرفتئیه اجنبشی تود  ٨٨حدود يک دھه پيش سال   :گزارشگران

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

  ؟مردمی که ديماه گذشته اتفاق افتاده را چگونه ارزيابی ميکنيد

نيمی از . ِ جنبش ھشت سال پيش از جنس ديگری بودمبارزات پس از انتخابات سال ھشتاد و ھشت و :مھستی شاھرخی

البته . به خود اختصاص داده بود و تريبون ھا را تصرف کرده بود  اصالحگرايان و يا بخشی از حکومت، آن جنبش را

اعتراضات مردم و دانشجويان ھم بود اما اختاپوس با دستھای بيشمارش در ھمه جا نفوذ کرده بود و کانال ھای ارتباطی 

در . سريع از آسمان فرود می آمدند تا سر و ته قضيه را به ھم بياورند  چتربازھا و بادکنکھا. ردم را قبضه کرده بودم

و عجيب اينجاست تا بر مسند قدرت می (سازشکارانه شان،   نتيجه اعتراضات مردم به سرکردگی ايشان و سرکردگی

اول از ھمه، آن سر گنديده و .  نرسيدئیبه جا!) خی می گيرندنشينند صفر کيلومتر و مبارز می شوند و آلزايمر تاري

سپس خود را از مھلکه به . ِپوک، جوانان معصوم و نازنين ملت را زير تيغ جالدان کھريزک و شخصی پوشان رھا کرد

 بيرون کشيد و با يوروھای اجنبی و البی ھای غربی و دالرھا و جوايزی که از چپ و راست می گرفت سرگرم شد و

را » مردم«يا » خلق«اين قماش ھرگز ھم دغدغه . االن ھم مواجبش را می گيرد و منتظر پست و مقام نشسته است

جای تعجب نيست که در شرايط فعلی سکوت کرده . ِنداشته اند بلکه اينھا دغدغه ھميشگی شان کسب قدرت بوده است

  .اند

  

بارزات زنان تا رسيدن به برابری که در اشکال مختلف  تصور شما برای پيروزی و به سرانجام رسيدن م:گزارشگران

  ؟ چيست،بروز می نمايد

پايه ھای اين رژيم . مبارزات زنان ايران و و مبارزات مردم ايران، روزی به نتيجه می رسد :مھستی شاھرخی

اين جمھوری جنايت پيشه در دو سه ماه گذشته چنان بر خود لرزيده . ضدمردمی و ضدزن بسيار لرزان و سست است

ھمگی درون کشتی در حال غرق «ه مرگ خود را به چشم ديده است يا به قول رئيس جمھور تدبير و اميدشاناست ک

  .ھستند و به ھمين دليل برای نجات خودشان به ھر حيله ای متوسل خواھد شد» شدن

  

  د چنانچه ناگفته ای باقی است بگوئي:گزارشگران

ِرزات جنبش زنان را به ھرز بکشانند و به نگرانی ھميشگی من اينست که اينان با حيله ای، مبا :مھستی شاھرخی ِ
پس آزادی چھار . ِدر اين لحظه، جنبش زنان نمی تواند خود را از قيام دی ماه جدا بداند. معامله و چانه زنی منتھی کنند

ھزار زندانی سياسی و آزادی ھمه زندانيان سياسی عقيدتی و آزادی آن کودک پانزده ساله ای که بنر حضرت واال را 

ره کرده و رسيدگی فوری به وضعيت زندانيان در حال اعتصاب غذا، و محاکمه ھمه قاتالن فرزندان ايران زمين، جدا پا

   .نيست» دختران خيابان انقالب«از آزادی 

عليه حجاب وسيله ای باشد برای معامالت پسابرجام، » دختران خيابان انقالب«ترسم از اين است که مبارزه و حرکت 

ان بخواھد قراردادھای اقتصادی اش با غرب را حفظ کند، الزمه اش اينست که راه عبور را برای غربيان چون اگر اير

 در حد کشورھای عربی و ھم جوار؛ ئیالبته آزادی ھا. تا حدی ھموار کند و يکی از آنھا حل کردن مسئله حجاب است
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دنيای مدرن ايران ناگزير است دست از اين رفتار برای معامله و معاشرت با . طوری که بشود به ايران رفت و آمد کرد

   .داعشی خود بردارد

  ربه اميد روزھای بھت

  س از پاري٢٠١۴ چھشتم مار

  یبا تشکر از شما مھستی گرام

  نگزارشگرا

  


