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  سايت گزارشگران

  ٢٠١٨ مارچ ١٠
  

   روز جھانی زنچ مار٨مناسبت ه ھای گزارشگران بمصاحبه 

 فعال کارگری: سحر صبا
   

  

د ھر جنبش اجتماعی ديگر از طيفھا و اقشار و جنبش زنان مانن

در آن ديدگاھھا و نگرشھای . گرايشات متفاوت تشکيل شده است

بخشی نابرابری زنان را فقط .  زن وجود داردئیمتفاوتی نسبت به رھا

کنند و علت آن را نابرابری حقوقی و فرھنگی  در جنسيت تعريف می

اين نگرش در جنبش .  گيرند دانند و جنبه طبقاتی آن را ناديده می می

زنان چه در سطح جھان و چه ايران متحقق شدن خواستھای حقوقی زنان را در گرو از بين بردن برتری جنس مرد بر 

ھر رو جنبش جھانی زنان يکدست نيست بخشی از اين جنبش به دليل عدم آگاھی و برخی به ه ب. دھد زن مالک قرار می

 خاستگاه طبقاتی خواستار احيای حقوق کامل زنان در چارچوب ً حاکم و اصوالۀمنافع طبقدليل انطباق منافع طبقاتی با 

   .سيستم سرمايه داری کنونی ھستند

*****  

  .با تشکراز اينکه اين وقت در اختيار من گذاشته شده است 

ابان انقالب که با جسارت ويژه زنان و دختران مبارز خيه  امسال را به تمام زنان و مردان کارگر و آزاديخواه بمارچ ٨

 نه چندان دور ئیبه اميد اينکه در آينده ا. در مقابل سرکوبھای ارتجاع ھر روز در صحنه مبارزه اند، شادباش می گويم

  .شاھد متشکل شدن جنبش زنان و متحد شدنش با جنبش کارگری باشيم

  :گزارشگران

  ؟ چه تعريف مشخصی از روز جھانی زن داريد- ١

 در که است روزی زن، جھانی روز. انی زن حلقه ای از زنجيره نيرومند جنبش کارگری زنان استروزجھ مارچ ٨

 نساجی زن ن کارگرا از تظاھرات .رسيد تثبيت به و گرفت شکل  تاريخ درطول مبارز زنان فداکاری و مبارزات  نتيجه

 پليس بدست و برخاستند اعتراض به کارشان محيط نامناسب شرايط و دستمزدھا افزايش بخاطر که نيويورک شھر ھای

 و رأی حق کسب برای تاريخی مختلف مراحل در جھان زنان فداکارانه مبارزات ازتا شدند،  کشيده خون و خاک به
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 تاثير اين روز و نقش بال .اند داشته کننده تعيين نقش جھانی روز اين آمدن بوجود در ھمه گرفته اجتماعی برابر حقوق

   . کت درآوردن و به ميدان کشيدن موج عظيم جنبش زنان ھمچنين تا به امروز ادامه داردمنازع آن در به حر

  :گزارشگران

 از جامعه کشور ما را شامل ئیشما جنبش زنان را چگونه تعريف می کنيد و فکر می کنيد چه اقشار و طيف ھا. ٢

  ميشود؟

در آن ديدگاھھا و . يشات متفاوت تشکيل شده استجنبش زنان مانند ھر جنبش اجتماعی ديگر از طيفھا و اقشار و گرا

بخشی نابرابری زنان را فقط در جنسيت تعريف ميکنند و علت آن .  زن وجود داردئینگرشھای متفاوتی نسبت به رھا

اين نگرش در جنبش زنان چه در سطح .  را نابرابری حقوقی و فرھنگی ميدانند، و جنبه طبقاتی آن را ناديده ميگيرند

 چه ايران متحقق شدن خواستھای حقوقی زنان را در گرو از بين بردن برتری جنس مرد بر زن مالک قرار جھان و

بھر رو جنبش جھانی زنان يکدست نيست بخشی از اين جنبش به دليل عدم آگاھی و برخی به دليل انطباق منافع . ميدھد

ای حقوق کامل زنان در چارچوب سيستم سرمايه طبقاتی با منافع طبقه حاکم و اصوال خاستگاه طبقاتی خواستار احي

  .داری کنونی ھستند

مدافعان . از نظر تاريخی منشاء شکل گيری جنبش زنان بيشتر تحت تاثير خواستھای جنبش بورژوائی زنان بوده است

نان بورژوائی حقوق زنان در ايران تحت يک گرايش قوی در جنبش زنان  تنھا يک بخش از خواسته ھا و مبارزات  ز

آنان با مبارزه برای رفع نابرابری اقتصادی و . مطرح می کنند را آن ھم به شکل يک جانبه و نه به صورت بنيادی

آنھا بر اين عقيده اند در : بين زن و مردند» برابری حقوقی «َاجتماعی زن و مرد کاری ندارند و صرفا خواستار نوعی 

در پاسخ به سواالت . جمھوری اسالمی بتوان به اصالحاتی دست يافتچارچوب قانون اساسی، قانون مدنی و قانون کار 

  .  بعدی من سعی ميکنم بيشتر به اين نکات بپردازم

  :گزارشگران

  آيا زنان با رفع ستم جنسيتی خواھند توانست به برابری کامل دست يابند؟. ٣

  حوزۀ زنان بورژوائی جنبش است، رسيده اثبات به تجربه و عمل با که علمی شناخت اين  برخالف.قطعا نه

  جامعه و دولت خانواده، در مرد قدرت و امتيازات با مبارزه به زنان رھائی برای را خود مبارزاتی

 اين در بورژوائی زنان جنبش ويژگی .است زنان بورژوائی جنبش المللی بين ويژگی محدوديت، اين .کند می محدود

 حيطۀ در را آن بيشتر بلکه نظر نگرفته، در اجتماعی جانبۀ ھمه ابطۀر در را زن رھائی مسئلۀ آن، مدافعان که است

  .دھند می قرار نظر مد بورژوائی جامعه عالئق

 که البته اين گمان غير واقعی است زيرا مبارزه عليه ستم جنسيتی و عليه ستم طبقاتی سرمايه داری جھانی الزم و 

حاکم است که متاسفانه ھميشه فرھنگ حاکم بر جامعه بوده و نگرش فوق با توجه به فرھنگ طبقه . ملزوم يکديگرند

  .رسانه ھای سرمايه داری در الپوشانی کردن علت اصلی بی حقوق زنان،ھمواره سعی در ترويج آن را دارند

بطور کلی مبارزات زنان برای رفع ستم جنسيتی، ماھيتی کامال ضد سرمايه داری را دارد و در پيوندی گسست ناپذير با 

زيرا بدون محو مالکيت خصوصی، ماھيت زن به عنوان يک . ارزات کارگران و زحمتکشان در سراسر جھان استمب

برابری کامل زن و مرد مستلزم از بين رفتن نظام طبقاتی حاکم و نوع تقسيم کار کنونی که . کاال نيز از بين نخواھد رفت

 گذاشته و جايگزين کردن آن با سيستمی بدون ھر نوع  در توليد اجتماعی بر عھده دو جنس زن و مردئیوظايف مجزا

  . تقسيم کار اجتماعی و جنسيتی می باشد
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وقتی از ستم جنسيتی زنان سخن بميان می آيد در واقع سخن از خواستھای حقوقی زنان است که از اين نظر با مردان 

ی زنان کسب نموده اند، بويژه اين خواستھای اين خواستھا را در جوامع پيشرفته صنعتی تا حدود. در جامعه برابر نيستند

می توان مواردی از .  زنان است، که در چھارچوب نظام سرمايه داری برايش مبارزه شده استئیاصلی جنبش بورژوا

، مرد و زن برای فرزندان سرپرستی طالق، حق و ازدواج جدائی، برای برابر حق: اين خواستھا را نام برد از جمله

 شغل آزادی و فعاليت برابر حق و شغلی و آموزشی آزاديھای تضمين خود، مزد و ھا درآمد اموال، بر زن هآزادان اختيار

 مسلما . غيره و آن ھای ارگان و دولت در سياسی کامل برابری و مردان در تمام عرصه ھای زندگی اجتماعی و زنان

 اين واقعيتی است که رفرمھا ار با ارزش ھستند وبسي شاغل زنان برای نيز و زنان کارگر برای زنان حقوقی خواستھای

 بردگی جنسی زنان - ارزش و اھميت اصالحات. از ھر گونه و نوعی با شند قدمی رو بجلو برای تقويت جنبش زنان اند

ی پايه ای در شرايط اجتماعی و اقتصادی زنان بوجود تغييررا کاھش خواھد داد، اما آنھا به خودی خود نمی توانند 

ًاتی حقوقی در وضعيت زنان بوجود آورد قطعا از آن تغييرامروزه ھر رفرمی در جامعه ايران بتواند به ميزانی . آورند

اما بورژوازی ايران حتی در ايده آل ترين شکل و در کامل ترين پالتفرمش قادر به چنين کاری استقبا ل خواھد شد، 

.  تحول در بنياد ھای اقتصادی و اجتماعی ميسر نيستنيست به اين دليل که تضمين چنين حقوقی در ايران بدون

بورژوازی خودش امروز، برای تامين سودآوری اش به تحقق نيافتن اين حقوق مدنی و بورژوائی کمک می کند و حتی 

  .در احيای سنت ھای ماقبل سرمايه داری نقش ايفاء ميکند

  :گزارشگران

  د و چه تفاوتی بين ستم جنسی و طبقاتی است؟منشاء ستم طبقاتی زنان را چگونه توضيح ميدھي. ۴

  بخش وسيعی از زنان .توليد در نظام سرمايه داری ميباشد بر وسائل خصوصی مالکيت منشاء ستم طبقاتی اساسی عامل

 تغيير و برابری کامل زن و مرد بايد خواھان ئیکه متعلق به طبقه کارگر ھستند، برای دست يافتن به پيروزی نھا

جايگزين مالکيت  جمعی مالکيت و دگرگونی مستلزم اين است که تغييراين . مايه داری حاکم باشندمناسبات سر

 فرم که است اقتصاد تحول برپايه تنھا. خصوصی گردد، و به ھر نوع تقسيم کار اجتماعی و جنسيتی پايان داده شود

 درجۀ به تکامل و حرکت برای زنان لممس ھای آزادی مجموعۀ و يابد توسعه تواند اجتماعی می نوين و برتر زندگی

  . شود انسانی تضمين کامل

بنظرم در رابطه با ستم جنسيتی الزم است توضيح بيشتری داده شود امروزه نظرات غالب در جنبش زنان بيشتر در 

سمت وسوی رفع ستم جنسيتی خود را بروز ميدھد و سعی بر اين است که اساس بردگی و ستم مضاعفی که بر زنان 

البته بورژوازی . وا شده و ريشه طبقاتی دارد کم رنگ شده و تا حدودی ھم اين جنبش اجتماعی را به کجراھه بکشاندر

بنا بر علم مارکسيسم که . ھم سعی ميکند جنبه طبقاتی نابرابری زنان را نا ديده گرفته و آن را به ستم جنسيتی تقليل دھد

 در بدون شوندگان استثمار ھمۀ طبقاتی انقالبی سازماندھی د،  فقط و فقط بشر را تضمين ميکنئیتنھا علمی است که رھا

 در بدون مردان، سلطه گری ضد به زنان مبارزه نه و شود می ھدف اين تحقق باعث که آنان است جنسيت گرفتن نظر

ق زنان چشم می  مدافعان برابری حقوقی زنان از مبارزه طبقاتی اکثريت قريب به اتفا.آن طبقاتی تمايز نظر گرفتن

ًبعالوه انان اساسا مبارزه طبقاتی ای را که بايد قاطعانه توسط طبقات استثمار شونده به طبقه حاکم و استثمار . پوشند

طرفداران رفع ستم جنسيتی که طيف وسيعی از فمنيستھا را در جنبش زنان چه در . شوندگان اعمال گردد، را رد ميکنند

را از طريق  زن جنس بورژوائی تال ش اند که در جامعۀ اين ران را تشکيل ميدھند برًسطح جھان و حدودا در سطح اي

بخش وسيعی از مدافعان حقوق زن، که فقط خواھان  اصالحات حقوقی و اجتماعی از قيد امتيازات مرد رھا سازند
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ا انقالبی برای رھائی اصالحات حقوقی ھستند، امروزه در مقابل مبارزه بنيادی در جھت انقالب سوسياليستی که تنھ

  . طبقه کارگر و زنان ميباشد نه به صورت حتی بيطرفانه، بلکه با دشمنی آشکار ايستاده اند

   

  :گزارشگران

  آيا جنبش زنان به عنوان يک جنبش اجتماعی خواھد توانست به نابرابری زنان در جامعه خاتمه بدھد؟. ۵

 ضمن در و است شده تشکيل مختلف گرايشات از ديگر اجتماعی نبشج ھر مانند اجتماعی جنبش يک عنوان به زنان جنبش

 کارگر زنان شامل جنبش اين از بخشی . .دارند تعلق اجتماعی مختلف طبقات به جنبش اين درون مختلف طيفھای و اقشار

 تعريف را خود ئیبورژوا مناسبات در اصالحاتی و ھا خواسته با بيشتر که رفرميستی تمايالت با ديگر بخش و ميشود

 که کارگر زنان از بخشی .ھستند جنسيتی ستم رفع خواھان بيشتر نمودم اشاره باال سواالت به پاسخ در که ھمانطور ميکنند

 نقش توانند می زنان و کارگری اجتماعی جنبش دو بين واسطه حلقه عنوان به ھستند کارگری جنبش و زنان جنبش جزء

 جلو که افقی با آمده ميدان به کارگر طبقه تنھا .نمايند ايفاء کارگری جنبش و زنان جنبش نمودن متحد و تشکليابی در مھمی

    .دھد خاتمه زنان نابرابری به تواند می دارد رو

  :گزارشگران

  اتی شده است؟تغييروضعيت زنان کارگر تحت تاثير بحرانھای اخير چه در سطح جھانی و چه ايران دستخوش چه . ۶

سبب خانه خرابی کل کارگران و زحمتکشان و توده ھای تھيدست ميشود اما آسيپ پذيری زنان بحران اقتصادی سرمايه 

به اين دليل آنھا اولين .  برخوردار استئیکارگر در رابطه با اين بحرانھا بسيار سريعتر انجام می گيرد و از درصد باال

نھايتا موفق . سطح وسيعی متوجه انھا ميشودقربانيانی ھستند که شغلھای خود را از دست ميدھند و بيکارسازيھا در 

اين بحرانھا از طرف ديگر تبعيضات و . شوند به مشاغل کوتاه مدت و کم بھا، قراردادھای موقت و پاره وقت دست يابند

  . شکافھای جنسيت زنان را عميق تر می کند

. سرمايه بوده است و مسئله جديدی نيستمی دانيم که استفاده از زنان به عنوان ارتش ذخيره کار ھميشه در دستور کار 

با يک نگاه به گذشته و بحرانھای قبلی، در بحران بزرگ دھه سی در امريکا وقتی خواستند به خانه فرستادن زنان را 

قانونی کنند از طرف کارفرمايان با مخالفت روبرو شد، زيرا آنھا نمی خواستند اين موھبت نيروی کار ارزان را از 

  .دست بدھند

 با بيشتری زنان روز به روز اقتصادی، بار فالکت شرايط به توجه با کنونی، احوال و اوضاع در و ٢٠٠٨ بحران بدنبال

 ھا، آرايشگاه ھا، فروشگاه ھا، مطب ھا، کودک مھد مزارع، منازل، ھا، دررستوران قراردادی ھيچ بدون ناچيزو دستمزدھای

 ھای خانه در رايگان طور به برآن عالوه .شوند می کار به مشغول ستد اين از مراکزی و خانگی و کوچک ھای کارگاه

   .مشغولند خانگی کار به خود

عالوه بر ھمان تبعيض جنسی ازلی . واقعيت اين است که بازار کار در ھيچ جا از تقسيمات جنسی بی نصيب نيست

ن ارتش ذخيره کار که با تراکم زنان ھمراه  و دارا بودمزد نابرابر برای کار برابربازار کار سرمايه داری که مبنايش 

اين تقسيم جنسی . است، شامل مشاغلی ميشود که به مھارت کمتری نياز دارند و دستمزدشان کمتر است و بی ثبات اند

در پی بحران اخير ھمچنانکه انتظار می رفت در بخش . کار، منشا آن ھر چه باشد، در ھمه جا مثل ھم عمل می کند

ثبات و ناامنی شغلی موجود است به اين نتيجه ميرسيم که موقعيت ناامن شاغلين را بازھم ناامن تر می کنند ھائی که عدم 

و رقابت ميان آن ھا را افزايش و دستمزدھای واقعی شان را کاھش می دھند؛ و زنان کارگر ھم که عمدتا در اين بخش 

از سوی .  ترتيب مستقيما از بحران جاری آسيب می بينندھا متمرکز ترند و درصد قابل توجھی را شامل ميشوند به اين
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ديگر به علت کاسته شدن خدمات عمومی پيش از ھمه زنان را که بار عمده کار خانگی و نگھداری از فرزند را بر 

کاھش بازھم بيشتر ھزينه ھای عمومی که به شکلی پيش رونده از دھه ھشتاد به اين . دوش دارند تحت فشار قرار ميدھد

سو در جريان بوده به شکل محسوسی در طول اين يک دھه تا کنون به شکل چشمگيری از آن کاسته شده، از قبيل بيمه 

سياست نئوليبرالی و کاھش ھزينه ھا، که ھمه دولت ھا بدون استثناء آن را در دستور کار خود . ھا و خدمات درمانی

زنان شاغل حقوق بگير به دليل مسئوليتھای .  ميزان دريافتی آن دادن سن بازنشستگی و کاھشتغييراز جمله . گذاشته اند

خانوادگی و سرپرستی کودکان سابقه کارشان عموما بطور متدوام نيست و مجبورند در مقاطعی از کار مرخصی 

رض بگيرند و اين واقعيت تا حدودی در روند محاسباتی سن بازنشستگی آنان تاثير می گذارد، با اين بحران کنونی و تع

سرمايه به مزايا و ھزينه ھای عمومی حاال اين مقدار ھم از بين خواھد رفت و شمار کثيری از زنان زحمتکش برای 

  . شده باشندتعييندريافت مستمری ناچيز بازنشستگی ا شان در آينده نبايد منتظر بازنشستگی در سنين 

درصد باالتری نسبت به کشورھای در حال توسعه در کشورھای پيشرفته سرمايه داری که اشتغال زنان در بازار کار 

 و تحوالتی که در تغييررا شامل ميشودعليرغم تبعيضاتی که متوجه آنھا است، به دليل دارا بودن تشکل، قوانين حمايتی، 

دوران بحران و رکود صورت می گيرد پيامدھای تخريب کننده اجتماعی زنان بمراتب کمتر از کشورھای جھان سوم 

  . است

ر کشوری مثل ايران تاثيرات ھر بحران و رکود تازه ای که فرا رسد برای زن کارگر و زحمتکش تاثير مخرب د

آنچنانی نخواھد داشت، به اين دليل که حضور رسمی زنان در بازار کار درصد ناچيزی را رقم ميزند، و ھم موقعيت 

 نيز خارج ھستند يا در خانه کارھای قطعه کاری و زنان مزد بگير، که درصد قابل توجھی از آنان از شمول قانون کار

سفارشی را انجام ميدھند، ھم نظام حاکم با ضد زن بودنش و اجرای قوانين ارتجاعی زن را نصف مرد شمردن و با 

در اين شکی نيست که با وخيم تر شدن . تبليغ آن در سطح  ايران و جھان زن ستيزی خود را به نمايش گذاشته است

  .اقتصادی  فاصله طبقاتی و جنسيتی عميق تر می گرددبحرانھای 

اکنون مشاھده می کنيم که پيآمدھای بحران جھانی زنان کارگر و خانواده ھای آنھا را با بحران شديد اقتصادی و سياسی 

ده مواجه نموده، که نظام حاکم بر آن را به چالش گرفته و جامعه را دستخوش اعتراضات توده ای و پذيرای تحول کر

به اين معنی عواقب بحران جھانی مجموعه بحران ھای موجود در ايران و امکان تحوالت آتی را تشديد و تعميق . است

می کند، و از اين حيث بر وضعيت زنان کارگر و زحمتکش نيز تاثير کذاشته و زمينه مبارزاتی را برای متشکل شدن 

  .قوی خواھد نمود

  :گزارشگران

ن را طبقاتی می بينيد؟ اگر آنرا طبقاتی ارزيابی ميکنيد، چه تفاوتی بين جنبش زنان و جنبش آيا مقوله جنبش زنا. ٧

  زنان کارگر موجود است؟  

 بزرگترين و مھمترين از يکی و ھستند ئیا جامعه ھر جمعيت از نيمی زنان .دارد طبقاتی شکل زنان جنبش مقوله قطعا

 را کارگر زنان جنبش و زنان جنبش بين فرق نمودم تالش باال سواالت در آنجائيکه از .ميشوند شامل را اجتماعی جنبشھای

 تمام که مختلف گرايشات با است اجتماعی جنبش يک زنان جنبش .ميکنم بيان ديگر بار را تفاوتھا ھم باز اينجا دھم، توضيح

 ھستند کارگری زنان - زنان بشجن از بخشی که اين به توجه با ، گيرد می بر در مختلف طبقات از را زنان اقشار و طيف

 جنبش نمودن متحد در کليدی نقش کارگر زنان جنبش از بخش اين .کارگری جنبش به ھم دارند تعلق زنان جنبش به ھم که

 برای مبارزه که است اين دارد وجود کارگر زنان جنبش و زنان جنبش بين که ديگری تفاوت .دارند کارگری جنبش و زنان

 نوعی به کنيم فرض يا شود محدود جنسيتی ستم برای مبارزه به است ممکن زنان جنبش در زنان اتمطالب و ھا خواسته
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 جنبش با ئیھمسو در طبقاتی مبارزه کننده تضمين کارگر زنان جنبش اما دھد، قرار نظر مد را طبقاتی ستم و  رفته فراتر

 سوسياليسم برپائی و داری سرمايه نظام بردگی يوغ از زنان کامل ئیرھا و طبقاتی و جنسيتی ستم رفع برای کارگری

  .است

 و حقوقی ھای خواسته خواستار نيز کارگر زنان  يقين بطور .نشود تفاھم سوء سبب که کنم ذکر را ئیا نکته است الزم اينجا

 برابری و شغلی و آموزشی ھای آزادی تضمين و برابر ارث پوشش، آزادی فرزندان، حضانت حق :جمله از ھستند مدنی

 در تنھا طلبانه، اصالح خواسته ھر که اينست واقعيت اما ...غيره و مرد و زن برای دولتی ارگانھای در سياسی کامل

 و علل قدم ھر در و نماند باقی بورژوازی قانونی ھای خواسته چارچوب در و باشد طبقاتی ديدگاه  با ھمراه صورتی

 زنان ئیرھا بسوی گامی و خواستھا آوردن بر جھت در اساسی گامی توانست خواھد نمايد افشا را زنان بر ستم ھای ريشه

 دارد اعتبار زنان استثمار و ستم قرنھا قدمت به که است ای برخاسته واقعی جنبشی نيست، جديد پديده يک زنان جنبش .باشد

 کرده رشد اجتماعی یجنبشھا بستر بر دوره ھر در جنبش اين .نيست خاصی گروه يا شخصی ذھن پرداخته و ساخته و

 اجازه دوره ھر در توليدی مناسبات و اجتماعی شرايط که کهئيجا تا و کرده مطرح چارچوب ھمان در را خود وخواستھای

 ارزشی با ئیدستاوردھا زنان برای اگرچه دمکراتيک بورژوا انقالبھای .کند مطرح را خود مطالبات است توانسته داده می

 انسانی حقوق کسب و کامل برابری به رسيدن و زنان ھای خواسته ھمه جوابگوی اند نتوانسته کنون تا اما اند داشته بھمراه

  .باشند

  :گزارشگران

  شما نظرتان درباره متشکل شدن زنان بطور عام و زنان کارگر  بطور خاص چيست؟. ٨

 می آوريم قطعا نياز به زمانيکه ما از جنبش زنان يا جنبش زنان کارگر به عنوان يک جنبش اجتماعی سخن بميان

 که زنان مطرح نمايند برای متحقق شدن آن نياز مبرم به ئیدر جنبش زنان ھر خواسته و مطالبه ا. متشکل شدن دارد

اعتراضات پراکنده و خودبخودی زنان اگر نتوانند در دراز مدت حول آن متشکل شوند، نه تنھا . متشکل شدن دارند

  . متحقق نمودن آن ھم نمی توان به مبارزه ادامه دادبراحتی سرکوب خواھند شد و برای

چرا که اين تشکلھای مشترک .  برخوردار ستئیاما تا جائيکه به تشکل يابی زنان کارگر بر ميگردد از اھميت ويژه ا

 ھستند که دو جنبش بزرگ اجتماعی يعنی جنبش ئیما بين تشکل توده ای کارگری و تشکل توده ای زنان اند، ابزارھا

  .ارگری و جنبش زنان را بھم متصل می کندک

زنان وقتی از تشکل ھای زنان کارگر صحبت به ميان می آيد موضوع تنھا مربوط به کارگران زن شاغل نيست بلکه 

به ھمين دليل به نظرم وقتی صحبت از .  را ھم شامل می شودزنان خانه دار خانواده ھای کارگری و بيکار طبقه کارگر

تشکل زنان ر و تشکل زنان شاغل در محيط کا. ر است بھتر است از دو دسته تشکل صحبت کردتشکل زنان کارگ

، يا تشکل اجتماعی تشکل کارگری زنان، و مجموعه اين دو است که خانواده ھای کارگری و زحمتکش در محيط زندگی

 تپه که اخيرا در اعتصابند بعنوان مثال سنديکای شرکت واحد در گذشته و سنديکای نيشکر ھفت.( زنان را می سازد

زنان کارگر و خانواده ھای کارگری در اين اعتراضات و اعتصابات  نقش بر جسته ای ايفا نموده اند وھنوز ھم اين 

  ). مبارزه ادامه دارد

از طرف ديگر تشکل زنان کارگر بخشی از تشکل ھای توده ای کارگری ست؛ پروسه تشکل يابی کارگران زن بخشی 

شکل شدن کارگران درايران است و زمانی می توان مدعی انسجام و تقويت درونی جنبش کارگری شد که از روند مت

  .زنان طبقه کارگر در آن شرکت فعال و ھمه جانبه داشته باشند
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. وقتی از اين سخن می رانيم که زن کارگر بيشتر در کارھای موقت مشغول است و ھر آن در معرض بيکاری است

بيکاری در ميان زنان کارگر در ميان است خود بخود زنان بی شغل طبقه کارگر در تشکل زنان کارگر وقتی پای پديده 

زن کارگر ھم وقتی در کارخانه و کارگاه و يا در خانه خودش، با کار مقاطعه ای، استثمار می شود و . جای دارند

انه مشغول کارھای خانگی و سرويس دادن ارزش اضافه توليد می کند زن کارگر است و ھم وقتی شبانه روز در کنج خ

خالصه کالم زن خانواده کارگری شاغل  باشد يا نباشد جزو . است جز توليد کنندگان است و ارزش اضافه توليد می کند

و به ھمين معنا زن خانه دار خانواده زحمتکش ھم که عمرش را در کنج خانه و در خدمت . دسته بندی ھای ماست

به ھمين دليل فکر می کنم نياز زنان کارگر به .  کار نابود کننده خانگی می گذراند تشکل الزم داردھمسر و فرزندان با

ھم تشکلی که در محيط کار که جوابگوی مسائل شغلی اشان باشد و ھم تشکلی به ھمراه زنان . دو دسته تشکل است

ن شھر ئياعتراضاتی که در محالت پا: ثالم( خانواده ھای کارگری و زحمتکش در محالت و بين خانواده ھای کارگری 

  ).  که با شھرداری پيدا می کنندئیبر سر آب، برق و درگيريھا

يعنی اينکه اين تشکلھا بطور . بدون ھيچ ترديدی تشکل کارگران زن در محل کار امری مربوط به جنبش کارگری است

ارگری ظاھر شوند؛ پيش از تشکل عمومی مستقل بوجود بيايند، در حد يک کميته يا محفل در يک تشکل عمومی ک

 ناپذير تشکل سازی طبقه کارگر است و مسائل آن ھم در روند ئیبوجود بيايند يا بعد از آن و يا ھمزمان، ھمه جزء جدا

  . اين تشکل سازی قرار می گيرد

 ھای کارگری در آن چه که ما طی چند سال گذشته در جنبش کارگری در ايران مشاھده کرده ايم نقش زنان خانواده

اما شرکت فعال زنان کارگر، به عنوان تحت ستم ترين . عرصه ھای مبارزاتی و اعتراضی ھمراه ھمسرانشان ميباشد

اجتماعی شان و ھمچنين برای تقويت ھويت   عينی شرايطتغيير در جھت - و ھمچنين در ميان زنان- بخش طبقه کارگر

 شرکت نياز به تشکل دارد و به اين ترتيب سبب اعتماد به نفس و اين. ضروری است طبقاتی شان، در جنبش کارگری

  . فعال شدن آنھا در طرح ابتکارات و راه حل برای پيشبرد مبارزه و کار جمعی اشان ميشود

  :گزارشگران

ما شاھد بوديم که در چند ماه گذشته خيزش مردمی در جريان بود که ھنوز کماکان ادامه دارد زنان بطور وسيعی . ٩

ر اين اعتراضات شرکت نموده اند شما اين حرکتھا را چگونه ارزيابی ميکنيد؟ تعدادی از دختران جوان حجاب خود د

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

  درباره اين حرکت چيست؟

 تا کنون ميباشد، که ۵٧ از زنان در طول بيش از چھار دھه يعنی از مقطع انقالب جنبش زنان محصول تحرکات وسيعی

زنان در اين مبارزه خستگی ناپذير در طول . زنان را درتجمعات وسيع به خيابانھا به مبارزه دسته جمعی کشانده است

يان اين مبارزه نسل جديدی پا به در جر. اين سالھا رژيم استبداد اسالمی برای احقاق حقوق خود را به چالش کشيده اند

ميدان گذاشته که انقالب را نديده و تجربه نکرده است، اما به يمن سواد و فرھنگ سياسی و باال رفتن سطح آگاھی، و از 

ھمه مھمتر ظلم و ستم بی حد وحصری که به دليل جنس زن بودن بر آنھا روا شده است، از تالش مدام و مبارزه برای 

  . ردی و جايگاه اجتماعی خود و کسب آزادی لحظه ای از پای ننشسته استبرابری حقوق ف

عليرغم . اينکه ايران آبستن حوادث است شکی در اين نيست، ما تنھا شاھد اعتراض و مبارزه دختران انقالب نيستيم

 ادامه دارد و تھديد و بازداشت جمعی از فعالين کارگری، موج اعتصابات و اعتراضات کارگری در نقاط مختلف کشور

  .در کليت جنبشھای اجتماعی ھر کدام با خواسته و مطالبات خود در ميدان مبارزه ھستند. در حال پيشروی است

ما شاھد اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اھواز در چھاردھمين روز اعتصاب خود در مقابل استانداری 
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ته قبل در اعتصابند و از نظر سياسی اين حرکت رو بجلو است و کارگران نيشکر ھفت تپه از چند ھف. خوزستان ھستيم

ما شاھد سخنرانی کارگر زنی از نبشکر ھفت تپه ھستيم که ھم طبقه ايھايش را به ادامه مبارزه تا تحقق خواسته ھايشان 

ی است که جوھر تمام اين حرکتھا از بر گرفتن حجاب دختران جوان تا اعتصاب کارگران در صحنه يک. تشويق ميکند

به خيزش نان و ازادی و دست بردن به ساختارھای اقتصادی و سياسی حکومت سرمايه جمھوری اسالمی گره خورده 

 بنيانھای سرمايه از نظر استراتژيکی تماما بستگی به ھر تغيير  در رابطه  با اين جنبشھا تا ئیتحقق ھر خواسته ا. است

در چنين شرايطی اين حرکتھا . بش کارگری و متحد شدن آنھا با ھم استچه متشکل شدن اين جنبشھا و سازمانيافتن جن

  .نتيجه خواھد داد

  :گزارشگران

مبارزه زنان در اين جنبش بسيار چشمگير بود و .  ھم شکل گرفتئی  جنبشی توده ا٨٨حدود يک دھه پيش سال . ١٠

 با مبارزه و خيزش مردمی که ٨٨ن در سال تعدادی از زنان ھم کشته، دستگير و زندانی شدند شما تفاوت مبارزات زنا

  ديماه گذشته اتفاق افتاده را چگونه ارزيابی ميکنيد؟

در .  زنان در سطح بسيار گسترده ای به خيابانھا ريختند و فعاالنه در اين عرصه شرکت نمودند٨٨در جنبش توده ای 

 وجنبش سبز بود اما بمراتبی که جنبش به ابتدای شروع جنبش عمومی تحرکات زنان متاثر از سياستھای اصالح طلبان

جلو صحنه می آمد و رو به جلو حرکت ميکرد از حيطه ھژمونی قانونگرايان مدنی خارج شده و خود سيستم نظام 

آن چه اتفاق افتاد اين بود که بخش بزرگی از زنان و بويژه بسياری از . جمھوری اسالمی را به چالش می گرفت

 کننده در جنبش توده ای جاری شرکت کردند و تعيينجنبش مدنی زنان به شکلی گسترده و نيروھای سابقا فعال در 

بخشی از آنھا در طول اين مبارزه کوتاه مدت به اين نتيجه رسيدند که برای دست يابی به خواست ھای برابری طلبی و 

عينی در جنبش اعتراضی توده ای  ھای مئیآن ھا با توانا.  ساختارھای سياسی استتغييرمدنی شان دست کم نياز به 

شرکت کردند، با نقش فعال و انکار ناپذيزشان در راديکاليزه نمودن آن نشان دادند که برای دست يافتن به برابری 

آن تحليل و نظری . جنسيتی و حقوق برابر با نظم و ساختار سياسی حاکم مواجه اند و اين مانع را بايد از سر راه بردارند

 و تحوالت سياسی و اقتصادی جدا می ساخت و تغييرجتماعی برای کسب حقوق مدنی را از مبارزه برای که حرکتھای ا

خط . سعی می کرد راھکارھای خود را ارائه دھد با اوج گيری و راديکاليزه شدن جنبش توده ای به چالش گرفته شد

ات قانون گرايانه بنيان نھاده بود تغييرکاء به مشی ليبرالی که سياست خود را بر مبنای اصالحات آرام و تدريجی و با ات

و انتظار ميرفت که در جنبش توده ای با ھمين ملودی حرکت زنان را تحت ھژمونی خودش به حرکت وادارد، ھمواره 

جنبش زنان با يک واقعيت انکارناپذير . با عروج يک جنبش توده ای روبرو گشت که مصمم به گذار از نظام حاکم بود

 از اين حرکت راديکال بودند اما ئی، آنھم شرکت جمعھای گسترده ای از زنان بود که در ضمن اينکه خود جزروبرو شد

در سمت و سو دادن آن ھم نقش فعال داشتند و به اين ارزيابی رسيدند که راھکاری که بمدت يک دھه ست که در جلو 

سعی کرده حرکات اجتماعی زنان را سازمان بدھد، صحنه تحت نام جنبش مدنی، قرار گرفته و وعده و وعيد می دھد و 

جايگاه تازه ای که زنان در جنبش توده ای مردم ايران . قادر نيست اين جنبش را به اھداف برابری طلبانه اش برساند

 يافتتد تحولی کيفی در سير پيشروی جنبش زنان ايجاد کرد و ھمين موجب شد ٨٨عليه ديکتاتوری نظام حاکم در سال 

ن مسلط شدن خط مشی ليبرالی در جنبش زنان در ايران بدرجه ای بسياری رنگ ببازد، و راه کارھای ديگری که دورا

  .تا کنون کمتر به تصور می آمدند و يا دشوار می نمودند ارائه داده شوند و امکان تحقق بيابند

 تا کنون داشته اند، و با ئیبرجسته ا که در ديماه اتفاق افتاد، زنان با مشارکت خود در اين خيزش نقش خيزش مردمی

تمام سرکوبھای ارتجاع حاکم ھنوز در صحنه اند نه تنھا قابل تحسين است بلکه نشان از اين دارد که اينبار اين جنبش 
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زنان اينبار با مقاومت و ايستادگيشان با طرح شعارھای راديکال کل نظام سرمايه داری .  متفاوت است٨٨زنان با سال 

آنچه مسلم است اين .سالمی را بدون توھم به اين جناح و يا آن جناح به زير سوال برده و به چالش کشيده اندجمھوری ا

شروع مبارزه زنان برای حق و حقوق خود ميباشد که چھار دھه است از طرف جمھوری اسالمی پايمال شده و به يغما 

دختران جوان مبارز ما می گذارد و آن اين است که اما اين مبارزه وظائف جدی پيش روی زنان  و . گرفته شده است

از سوی . اين مبارزات پراکنده نخواھد توانست به اين اشکال برای دراز مدت تداوم يابد، نياز مبرم به متشکل شدن دارد

 در اين اينکه بخش زنان کارگر و يا زنان بيکار و خانه دار. ديگر اين زنان در صحنه از طيفھای متفاوت تشکيل شده اند

. اعتراضات بطور پيگير شرکت دارند شکی در آن نيست، و از نظر منافع طبقاتی ھمگی متعلق به طبقه کارگر ھستند

نقش اين طيف از زنان در متشکل نمودن جنبش زنان با ھمکاری  و نقش مستقيم جنبش کارگری نه تنھا از اولويتھا بلکه 

  .داز الزامات اين دوره از مبارزات زنان ميباش

  :گزارشگران

تصور شما برای پيروزی و به سرانجام رسيدن مبارزات زنان تا رسيدن به برابری که در اشکال مختلف بروز . ١١

  می نمايد، چيست؟

امروزه می بينيم اعتراضات زنان با تمام سرکوبھا  و افت و خيزھايش در رديف اول موضوعات مھم در ايران و جھان 

ت شده است اين است که تازه شروع کار است و زنان به اين نتيجه رسيده اند، که فقط با انچه ثاب. قرار گرفته است

اما جنبش زنان و زنان کارگر . نيروی مبارزاتی خود خواھند توانست خواستھای خود را به ارتجاع حاکم تحميل نمايند

 متشکل شدن تنھا خواست جنبش خواست. برای گرفتن خواستھای کوچک و بزرگ و پيشروی نياز به متشکل شدن دارند

اما جنبش کارگری از آنجائيکه نقش . زنان نيست بلکه خواست تمام جنبشھای اجتماعی موجود در جامعه ايران است

کليدی در دست بردن و دگرگون نمودن بنيان ھای اقتصادی سرمايه را دارد، تنھا جنبشی است که با ايفای نقش خود می 

اعی بويژه جنبش زنان کارگر را در پيوند با خود متشکل نموده و جنبش زنان در ارتباط با تواند جنبشھای ديگری اجتم

در ادامه اين تشکلھا و پيوندھا است که امر مبارزه طبقاتی رو بجلو پيشروی نموده . جنبش زنان کارگر متشکل شود

قراری نظام مالکيت جمعی، برابری ومی تواند ضامن  دگرگونی ساختاری نظام سرمايه جمھوری اسالمی بوده، و با بر

  . را نه تنھا برای زنان بلکه برای آحاد جامعه را تضمين کند

  :چنانچه ناگفته ای باقی است بگوئيد: گزارشگران

من فکر ميکنم در اين برھه از روند مبارزاتی زنان مسئله تشکل يابی امری محوری است می خواھم بطور مختصر 

به اين اميد که مورد استفاده زنان . تشکل شدن زنان در طول تاريخ در سطح ايران و جھانتوجه را بدھم به بخشی از م

  . مبارزمان قرار بگيرد

 زنان اتحاديه "نام به بعدھا که "شھروندان مرکزی کميته "پاريس کمون تشکيل ھنگام فرانسه در ١٨٧١ آوريل در "

 عضو کارگر زن ھزاران .شد تشکيل خياط و کارگر زنان سطتو شد ناميده "زخميان از مراقبت و پاريس از دفاع برای

 فرصت جھان، کارگری حکومت اولين روزه ٧١ عمرکوتاه اما .کردند می دفاع کمون از فعاالنه که بودند اتحاديه اين

 افاھد راستای در واقع در نيز زنان اتحاديه .نداد شوند گيری پی و مطرح مشخص طور به زنان ھای خواسته که را اين

   .نمود می فعاليت بود کارگری حکومت به دستيابی ھمان که جنبش عمومی

 دوره به ورود و داری سرمايه رشد با است ھمگام نيز ايران در زنان ھای تشکل و ھا انجمن اولين گيری شکل سابقه

 اين البته .گرفتند شکل مخفی طور به زنان سازمانھای اولين که است دوره ھمين طی واقع در .مشروطه انقالب تدارک

 فعاليت مشروطه جنبش با پيوند در بلکه نبودند، زنان حقوق کسب دنبال به آشکار و مشخص طور به ابتدا ھادر تشکل
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 اين مبارزات و ھا فعاليت اخبار از آگاھی و ايران در فئوداليسم حاکميت دوران در ايرانی زنان اسفناک وضع .کردند می

 در ١٩١٧ برواکت انقالب پيروزی پی در زنان که امتيازاتی ھمچنين و مريکاا و ئیوپاار کشورھای در جامعه از بخش

 اين در اميد اين به .گرديد آنان وضعيت بھبود ھدف با زنان ھای تشکل ايجاد ساز زمينه مرور به ، آوردند دست به روسيه

 در و داشت ھمراه هب زنان برای برواکت انقالب که ئیدستاورھاد کارگر غير و کارگر زنان چه ما مبارز زنان ھم دوره

ھمه ی عرصه ھای اقتصادی، اجتماعی، سياسی حقوق زن و مرد برابر اعالم شد را الگوی مبارزاتی خود قرار دھند و 

  .تا رسيدن به اين دستاوردھا از پای ننشينند

ّحريت انجمن تاسيس  شکوفه انجمن آبادی، دولت صديقه توسط ١٢٩٠ سال در وطن مخدرات انجمن ،١٢٨٦سال در زنان ُ

 انقالبی مجمع نوعدوست، روشنک توسط ١٣٠٠ در نسوان سعادت پيک انجمن السلطنه، مزين عميد مريم توسط ١٢٩٢ در

 محترم جمله از روشنفکر، زنان از جمعی توسط وطنخواه نسوان جمعيت و شيرازی زندخت توسط ١٣٠۶ سال در نسوان

 بود زنان آموزش ارتقاء عمدتا ھا سازمان اين اھداف .باشند می ايران در زنان اوليه ھای تشکل از ئیھا نمونه تنھا اسکندری،

  " .بودند نيز حجاب کشف و رای حق خواھان موارد ای پاره در و رفته فراتر اين از گاه و

   

  .م ميکنم به تمام ھمرزمان زنم تقديمارچ ٨مناسبت ه من در آخر اين مطلب اين شعر زيبای نان و گل سرخ را ب

  )نان و زندگی بھتر(نان و گل سرخ 

  به پيش، خواھران من، به پيش

  .بانگ صدای ما رسا است

  از جای بر کنيم،

  نرده آشپزخانه ھای دود گرفته،

  و کارخانه ھای بی روح را،

  .بسوی روز روشن و نورانی گام بر داريم

  ھمه با ھم بخوانيم نان و زندگی بھتر، نان و زندگی بھتر

  ، خواھران من،به پيش

  مبارزه ما نيز، برای مردانی است، 

  که برای ما کودک می سازند،

  ولی خود ھميشه کودک ما ھستند

  ديگر بس است،

  زندگی جانوری برای تکه ای نان،

  .ما زندگی بھتر می خواھيم

  به پيش، خواھران من،

  .بر گور زنان بيشماری، که برای نان فرياد کشيدند

  يگاری برای ھمهنه زيبائی، نه عشق، ب

  .بکوشيم برای زندگی بھتر

  نه تنھا برای نان

  به  پيش خواھران من، به پيش،
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  .روزھای بھتر در راه است

  ما ھمه را،

  .بدنبال آرمان واالی خود خواھيم کشاند

  ديگر بس است،

  بھره کشی،

  .رنج ده تن، آسودگی يک تن

  برای ھر کس، نان و زندگی بھتر

  .نان و زندگی بھتر

  پاس از شما با س 

  گزارشگران 
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