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  سايت گزارشگران

  ٢٠١٨ مارچ ١٣

 

  : روز جھانی زنچ مار٨مناسبت ه ھای گزارشگران بصاحبه ماز 

 ن روزنامه نگار و فعال جنبش زنا"مينو ھمتی"با به حمصا

  
طور اتوماتيک از ه کند و ب  تحت حاکميت ارتجاع اسالمی صرف زن بودن شما را به شھروند درجه دو تبديل میًمسلما

مبارزه با ه از اينرو فارغ از موقعيت و جايگاه طبقاتی، شما ملزم ب. کند مزايای شھروند درجه يک بودن محروم می

 علم، دانش و انديشه ۀجوئی و روشنفکری با شرکت وسيعترزنان در عرصھرچند در طيف دانش. نابرابری خواھيد شد

نفع برابری طلبی تغيير کرده و ما شاھد حضور مردان آزاديخواه و برابری طلب در ه  عليه مردساالری و بءتوازن قوا

 پنجه  و دست،ليکن زنان طبقات محروم کماکان با تبعيض در خانه و جامعه ھردو. سنگرھای جنبش رھائی زن ھستيم

  دکنن نرم می

*****  

  ؟ چه تعريف مشخصی از روز جھانی زن داريد-١ :گزارشگران

 آغازش توسط تشکل زنان سوسياليست اين است که در تداوم ۀ روزجھانی زن از نقطۀ مھمترين مشخص:مينو ھمتی

ی و أ برای حق رجنبش زنان کارگر نساجی ھای نيويورک ارتقاء سطح معيشت و کار زنان زحمتکش و ھمچنين مبارزه

 جنبشی جھانی ۀکليه زنان و پايان دادن به موقعيت فرودست و شھروند درجه دو بودن در سر لوح  ساير حقوق اجتماعی

 که بستراصلی جنبش رھائی زن در ايران چ جنبش ھشت مارداکثریح انداختن سنت یاز نظر من جا. قرار گرفت
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ردساالری بوده و ھست، افق روشنی را برای نسلھای امروز و فردا اسالمزده و عليه حکومت زن ستيزش و فرھنگ م

  .کند ترسيم می

   

 کشور ما ۀی از جامعئشما جنبش زنان را چگونه تعريف می کنيد و فکر می کنيد چه اقشار و طيف ھا.٢:گزارشگران

  ؟شود را شامل می

طور ه کند و ب  تحت حاکميت ارتجاع اسالمی صرف زن بودن شما را به شھروند درجه دو تبديل میً مسلما:مينو ھمتی

ه از اينرو فارغ از موقعيت و جايگاه طبقاتی، شما ملزم ب. کند اتوماتيک از مزايای شھروند درجه يک بودن محروم می

 علم، دانش ۀوشنفکری با شرکت وسيعترزنان در عرصھرچند در طيف دانشجوئی و ر. مبارزه با نابرابری خواھيد شد

نفع برابری طلبی تغيير کرده و ما شاھد حضور مردان آزاديخواه و برابری ه  عليه مردساالری و بءو انديشه توازن قوا

  دست،ليکن زنان طبقات محروم کماکان با تبعيض در خانه و جامعه ھردو. طلب در سنگرھای جنبش رھائی زن ھستيم

که در صف مقدم مبارزه برای زندگی بھتر، آزادی و برابری قرار  زنان کارگر و زحمتکش با اين. کنند م می پنجه نرو

 رو میه  طبقاتی خود با موانع فرھنگی مردساالرانه روبۀدارند کماکان برای مشارکت در سوخت و ساز رھبری مبارز

  .بتوان بر اين کمبود فائق آمد  ھائی زنو پشتيبانی بخش روشنفکری جنبش ر  شوند که اميدوارم با درھم آميختن

   

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

 سوخت و ساز آن جامعه است، صحبت از ۀ طبقاتی است و استثمار انسان از انسان پايۀ تا جامعً مسلما:مينو ھمتی

ليکن رفع ستم جنسی وختم نابرابری جنسيتی گاميست در متحد کردن صفوف . تواند مطرح باشد برابری کامل ھم نمی

 برای پايان دادن به نظامھای استثمارگر که پاسدار بردگی مزدی و جنسی ءطبقات استثمار شده و نيروئی قابل اتکا

  .آنگاه برپائی جامعه ای انسانی فارغ از ھرگونه نابرابری و تبعيض ميسر است. ھستند

   

  ؟دھيد و چه تفاوتی بين ستم جنسی و طبقاتی است منشاء ستم طبقاتی زنان را چگونه توضيح می. ٤:گزارشگران

ليکن در .  طبقاتی نيستۀ ستم بر زن از بدو پيدايش جامعۀ در اين فرصت کوتاه مجال پرداختن به تاريخچ:مينوھمتی

داری بر جوامع ه داری و استقرار بردگی مزدگی و چيره شدن نظام سرمايه قرن معاصر و با چيره شدن نظام سرماي

از کار بی دستمزد و مزايای .  سرمايه داری است ستم طبقاتی برزن متضمن سودآوری بيشتری برای نظام؛ماقبل خود

کار کردن نيروی کار امروز و پرورش کودکان برای فرستادن به بازار کار بردگی مزدی ه  آماده بۀخانگی که وظيف

 توليدشان نيازمند نيروی کار زن در کارخانه و مدارس است با حقوق ۀ و ھرگاه چرخ زنان گذارده شدهۀعھده فرداست ب

  .کار ميگمارنده ر از مردان آنان را ببسيار کمت

داری منفعت اقتصادی متمايز دارد و قابل ه که قدمت تاريخی دارد، ليکن در نظام سرماي از نظرمن ستم جنسی با اين

داری اسالمی مانند ايران زن تبديل به برده جنسی رسمی و قانونی نيز ه ذکر است که عالوه بر اينھا در نظامھای سرماي

  .شده است

   

  ؟آيا جنبش زنان به عنوان يک جنبش اجتماعی خواھد توانست به نابرابری زنان در جامعه خاتمه بدھد. ٥:ارشگرانگز 

ن بيشتری را که ھر روزه فعاال اول اين. دھند  جنبشھای اجتماعی در طول حياتشان دو کار عمده انجام می:مينو ھمتی

کنند و باعث گسترش و استحکام و  مبارزه آبديده می ۀکنند و در کور به صف مبارزه برای اھداف مشترک جذب می
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 دست میه کنند و سنگرھای تازه ای را ب که نظامھای حاکم را به عقب نشينی وادار می دوم اين. شوند تداوم جنبش می

مريکا که ماحصل ای و برابری حقوق شھروندی سياھپوستان در أی زنان و سپس کسب حق رأکسب حق ر. آورند

  .دھد د نمونه ھای خوبی را نشان میجنبش ھای اجتماعی بو

دست آورد و شرايط زندگی ه تواند سنگرھای بيشتری ب  میً تا برچيدن نظامھای استثمارگر، جنبش زنان صرفاًمسلما

اجتماعی و اقتصادی زنان را بھبود بخشد و در مسير دستيابی آزادی و برابری کامل با جنبشھای ديگر از قبيل کارگران 

  .شدو روشنفکران ھمگام با

  

ثير بحرانھای اخير چه در سطح جھانی و چه ايران دستخوش چه أتحت توضعيت زنان کارگر .  ٦:گزارشگران

  ؟تغييراتی شده است

 زنان طبقات زحمتکش بار اصلی عواقب مصيبت بار عملکرد و سياستھای نظامھای حاکم را ، از عواقب :مينو ھمتی

کشند و در مبارزه برای تغيير اين شرايط  فالکت بر دوش خود میجنگ و ويرانی، رکود اقتصادی، تورم و فقر و

مصصم ھستند و در سراسر جھان نشانداده اند که اگر شرايط مناسب باشد از تشکل پذيرترين اقشار اجتماعی ھستند و 

م  مردان آزاديخواه و برابری طلب را ھً رنجبران وحدت و تشکيالت است و اين وحدت حتماۀدانند که چار خوب می

  .شود شامل می

    

  ؟طور خاص چيسته بطور عام و زنان کارگر  ه  متشکل شدن زنان بۀشما نظرتان دربار.  ٧:گزارشگران 

ه ب. کيد برکار جمعی و متشکل داردأخصوص اجتماعی ته  تاريخ پيشرفتھای بشری در ھر عرصه ای و ب:مينو ھمتی

ندازند  اھرچند حاکمان تفرقه می.  شده استجتماعیطوری که تشکيل کانون و انجمن و نھاد جزئی از ملزومات زندگی ا

ه آورند در مسير ب تا حکومتشان دوام يابد، ليکن جنبشھای اجتماعی ھمچون آبھای زيرزمينی از ھر روزنه ای سربرمی

ده عزنان کارگر ھم از اين قا  .شروع کار تشکل از محافل آشنايان در محل کار، درس و زندگيست. پيوندند ھم می

  .تندمستثنی نيس

  

ه ما شاھد بوديم که در چند ماه گذشته خيزش مردمی در جريان بود که ھنوز کماکان ادامه دارد زنان ب.  ٨:گزارشگران

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

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

  ؟ اين حرکت چيست ۀشما نظرتان دربار

 و طور قطع زنان در صف مقدم مبارزه برای پايان دادن به شرايط جھنمی موجود حضور مشھود دارنده  ب:مينوھمتی

صی زنان بايد بگويم، ھر عملی يک اما در مورد ستم مضاعف حکومتی در حيات اجتماعی و دخالت در حريم خصو

زمين چسباندن يک شاه ه مانند فشار ابلھانه برای به عملکرد رژيم متحجر اسالمی نسبت به زنان ب. عکس العملی دارد

رسد وقت باز شدن و پرتاب ارتجاع اسالمی  می ماند که ديگر جائی برای پائين تر رفتن ندارد و فرا فنر عظيم الجثه می

که ھر از چند سالی در مجامع   خشم انباشت شده زنان با اينلقريب به چھل سا. اريخ معاصرحاکم به ناکجاآباد ت

جنبش رھائی زن با ورود نسل جوان زنان به صحنه مصاف با رژيم زن ستيز از   کرد، اينبار گوناگون ظھور می

ر عين حال متين بر بستر ابتکاراتی برخوردار شده است که رژيم از پس آن برنخواھد آمد و اين حرکت شجاعانه و د
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. وجود آورده امکان رشد دارد و بايد تمام قد از آن حمايت کرده ت بشرايط مناسبی که توازن قوای جديد مردم با حاکمي

  .ما شاھد پيوستن ھرچه بيشتر مردان آزاديخواه برابری طلب به اين جنبش ھستيم

   

 زنان در اين جنبش بسيار ۀمبارز.  ھم شکل گرفتیئجنبشی توده   ٨٨حدود يک دھه پيش سال .  ٩:گزارشگران

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

  ؟کنيد  گذشته اتفاق افتاده را چگونه ارزيابی می]جدی[خيزش مردمی که ديماه

خيابان ريخته ه  شکاف صفبندی ارتجاع حاکم عبور کرده و ب که از٨٨ اعتراضات سال ۀ سرکوب وحشيان:مينوھمتی

که  با اين. ورزند بود نشان داد زنان در ھر فرصتی به بروز علنی و ميدانی اعتراض خود به زن ستيزی مبادرت می

 ۀتوانست مبارزه برابری طلبانه زنان را نمايندگی کند، درس مھمی را به بدن خواست و نه می جنبش سبز سيدی نه می

از اميدھای واھی خود به خوش صحبتيھای شرکای ديروز و امروز ارتجاع حاکم ن داد تا ش زنان و بسياری از فعاالجنب

.  کنندءدست بردارند و به نيروی اجتماعی واقعی خود که ھمانا ميليونھا زن تحت ستم و جان به لب رسيده است اتکا

ر تازه ای از مبارزه برای کسب آزادی و برابری است و  زنان بيانگر دوۀ و شرکت گسترد]جدی[خيزش مردمی ديماه

  .شناسد جنبش رھائی زن نقش خود را در به پيروزی رساندن اين امر مھم بخوبی می

   

  د چنانچه ناگفته ای باقی است بگوئي:گزارشگران

کنم به جنبش رھائی زن بپيوندند و در کنار ديگر مردان و زنان   در پايان از خوانندگان شما دعوت می:مينو ھمتی 

ن شما امن داديد تا نظراتم را با مخاطبه سپاس از فرصتی که ب. فزايند برابری طلب بر توان اين جنبش بيآزاديخواه و

  .سھيم شوم

   

  ممنون از شما

  گزارشگران

٠٨/٠٣/٢٠١٨  

  


