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  همواره متحد جنبش زنان بوده است یجنبش کارگر: ی مددميابراه  

    و هفتارديبهشت هشتادبيستم                                                                                            ی پالسچريهژ
 

 
 که چند سال يیکايسند.  تهران و حومه استی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکاي سندسيي ربي نا،ی مددميابراه

 ادامه داده اش تي فشارها به فعالی شد و تاکنون به رغم تماماي به همت کارگران شرکت واحد دوباره احني از اشيپ

 باز و یها  با پروندهنکي و ادندي طعم بازداشت و زندان را چشکاي سندني اني از فعالیاري مدت بسنيهرچند در ا. است

 روز داشتي گرامی به بهانه.  آن در زندان استی رهي مداتي هسيي منصور اسالو، رزي مواجهند و نیدگيدر حال رس

  با کارگر که زنان یاط در ارتباط با ارتبیام با مدد  کردهيیگفتگو”  با کارگرانی برابری برامانيهم پ“کارگر در هفته 

. داشته باشندی جنبش اجتماعني اشبردي در پتوانند ی که می امضا دارند و نقشونيلي مکي نياهداف کمپ    

 
 زيآم ضيتبع نيقوانريي تغی امضا براونيلي مکي ني کمپتيفعال ازآغازمين سال وکي ازشي بکه نيبا توجه به ا!ی مددیآقا

  کند؟ري چقدر توانسته ذهن شما را درگني کمپني بپرسم که ای فعال کارگرکين شما به عنوا ازخواهم ی مگذرد یم

 ی برابری  مسئله،ی بشری  در جامعهی جنبش کارگرشيداياصولن از بدو پ. دهم  ی مقدمه به سوال شما پاسخ مکي با من

 مارس به جنبش ٨ خي تارشيداي پکه نيکما ا.  جنبش بوده استنيها و در دستور کار ا حقوق زنان و مردان جزو خواست

 اقشار و گري دیشروي زن و مرد پني حقوق بی تساوی نهيزم و کارگران در شود ی وصل می کارگری خواهانه عدالت

. شود ی مشاهده میني موضوع به صورت عني ای مبارزات کارگرخياند؛ آنچنان که در تار  بودهیطبقات اجتماع

 تحوالت انيدر جر. کنند ی حقوق زنان و مردان دفاع کرده و می و برابریاو جوامع از تسی  کارگران در همهنيبنابرا

 متوجه خي با جستجو در تارميري در نظر بگتي آغاز آن را انقالب مشروطی  کشور ما هم اگر نقطهني نویماعاجت

 و یخواه یاو تسیها  احقاق حقوق کارگران، نهضتی برای کارگريیکاي سندیها  نهضتشيداي پی که پا به پاميشو یم

معمولن . کند ی مداي هم بروز و ظهور پی اجتماعطي و شرایخي و در آن مقطع تاررديگ ی زنان هم شکل میطلب یبرابر

 وسعت و گسترش یاند اگرچه جنبش کارگر اند در کنار هم بوده  که داشتهيیزهاي ما با افت و خخي دو جنبش در تارنيا

 ی کارگريیکاي سندی از جمله نهادهای و مدنی مردمی نهادهاجادي که جنبش ا همري اخیها در سال.  داشته استیشتريب

 حقوق زن و مرد ی خواستاران برابری هم از سوی حرکت، حرکتني ای که پا به پاميا  شده است ما شاهد بودهعشرو

ند با حرکت  حضور داری اجتماعیها  تالشاني و جری مدنی که در نهادهای کسانیعيآغاز شده است که به صورت طب

 مستقل که از بطن ی نهاد مردمکي به عنوان د کارگران شرکت واحیکاياز جمله سند.  آشنا هستندراني زنان ارياخ

  بوده است و ازها نهي زمی  در همه  زنان و مردانی مدافع حقوق مساو  کرده است هموارهداي بروز و ظهور پ کارگران

  که به ی است که هر حرکتني و تصورمان بر اميا  کردهتيان خودمان حما امضا هم در حد توونيلي مکي ني کمپانيجر

. و قابل دفاع استی حرکت انسانکي رد،يگ یها در جامعه شکل م  انسانی برابرو یسود تساو    

 ی  زنان طبقهیها  امضا، خواستونيلي مکي ني کمپیها است که خواستني اشودي حرکت مني که متوجه ايینقدها ازیکي
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زنان  خواستزيآم ضي تبعني قوانريي تغیعني شود، ی مطرح مني آنچه به عنوان مطالبات کمپايبه نظر شما آ. ستينکارگر

.ستيهم ن کارگری طبقه  

 طبقات فرودست یبرا.  داشته باشدیبند تي اقشار و طبقات مختلف اولوی که وجود دارد برای مطالباترسد ی نظر مبه

 که به ی زنانیها هيالبته در ال.  داردیشتري بتي اولوی و اقتصادیشتيسائل مع طبقات محروم و زحمتکش م،یاجتماع

 از جانب جامعه به آنها پاسخ داده دي مطرح است که بايیها  برخوردار باشند دغدغهی بهتر اقتصادطينسبت از شرا

 حق آموزش، حق ،یندگ مانند حق زشود یها م  انسانی  که مربوط به همهی حقوق عمومی به هر جهت در مطالبه. شود

آنچنان که امروز مسائل .  قائل شدیزي تماتوان ی طبقات و اقشار مختلف نمی برای از مواهب اجتماعیبرخوردار

 و دي و سفاهي و پولدار، دارا و ندار، سري طبقات اعم از فقی  اقشار و همهی  همهی آب و هوا برای و آلودگستي زطيمح

 امضا که ونيلي مکي نيدر مورد کمپ.  استی موضوع تمام بشرکي و تي اهمی دارای و مذهبشيزن و مرد و هر گرا

 تي حرکت را حماني که ای اگر از طرف کسانرسد ی حقوق زن و مرد قرار داده به نظر میهدف خودش را برابر

 ی فرودستیها هي به حق الیها اند، به خواسته  هم شدهی و دچار مشکالتکشند ی هم می جهت زحماتنياند و در ا کرده

 که کار بهتر و دي شامينيب ی مها هي در آن الیشتري که ما مسائل و مشکالت بلي دلني توجه شود به اشتري زنان بی جامعه

 که خواهان ی افرادنيتر  با گستردهکند یم که کارینهاد اجتماع درهریکس تالش بشود که هرديبا.  برودشيپتر ستردهگ

.رسوخ بدهند نفوذ ویتر  گستردهیها هيبه ال خودشان رایمنطقو  درستیواقع شعارهاودررديآن حقوق هستند تماس بگ  

 ی کارگری  اتفاق افتاد حضور کارگران فعال موجب شد مبارزهري در چند سال اخی کارگریها تي که در فعالطور همان

  امضا ونيلي مکي نير در کمپ حضور زنان کارگديکن یفکر نم.  محدود نشودیفعاالن کارگر  به گري و د  شودتر یواقع

  شود؟دهي شنزي آنان نی شود که صداني موجب اتواند یم  

 ونيلي مکي ني با کمپشود ی که زنان کارگر که روزه به روز هم بر تعداد آنها افزوده مدياي به وجود بیطياگر شرا! بله

 هم که در ی که کسانرسد یاما به نظر م.  زنانی به بهبود اوضاع اجتماعکند ی کمک منيامضا ارتباط برقرار بکنند، ا

 هم متوجه یادي زنان که مشکالت زی کارگری  به جامعهیکي نزدر تالش خودشان را ددي جنبش فعال هستند بانيا

 را یگري مشکالت مردان کارگر را تحمل کنند و عالوه بر آن مشکالت دديچون زنان کارگر با. آنهاست، انجام دهند

 ا، آنهی شغلتي زنان کارگر امروز امنیدر ضمن برا. تر تحمل کنند ن بودن دارند را مضاعف زی هم که به واسطه

 توجه دي که کنشگران جنبش زنان بارسد ی به نظر مبي ترتنيبه ا.  داردیشتري بتي آنها و درآمد آنها اهمشتيمع

  خودشان یها تيبتوانند در گسترش فعال هي ارتباط دو سوکينشان بدهند و با  مای زنان جامعه طبقه ازني را به ایشتريب

. زنان موفق شوندی  فرودست جامعهیها هيالدر    

 کارگران شرکت واحد ی  همهکه ني الي که به دلی ازجنبش کارگری شرکت واحد به عنوان بخشیکايسند! ی مددیآقا

  ازجنبش زنان ی به عنوان بخش  امضاونيلي مکي  نيبا کمپ تواندی  میچه ارتباط  مردانه داردیمردان هستند، ساختار

 داشته باشد؟  

 لي تشکی اجتماعدست نيي پایها هي که از اليیها  سازمان،ی مدنیها نهاد، سازمان  مردمیها  هر جهت سازمانبه

 شرکت واحد عمدتن یساختار کارگر.  دارندگري و کشش را به سمت همديیگرا  نوع همکي خود به خود شوند یم

 در مناطق ی خطوط اتوبوسرانی از زنان راننده هم برای که تعدادمي شاهد بودرني بخش اخني امردانه است و ما در
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 زنان شتري کند و ما در شرکت واحد شاهد حضور بداي امر گسترش پني که اميدواريما ام. اند  در نظر گرفته شدهيی ژهيو

 اما در گفتارها و جلسات ميا  نداشتهی تالشني کمپیها تي در مورد مسائل زنان از نوع فعالمنيما اگرچه مستق. ميباش

 که اگر ميا  شدهني خواستار اشهي حقوق همسرانشان و همتي به رعاميا  همواره همکارانمان را دعوت کردهخودمان

 یشتري بتي حقوق همسرانشان و به طور اعم حقوق زنان هم تالش و فعالی برادي باکنند ی تالش می حقوق کارگریبرا

 هم ما نهي زمنيدر ا.  ارتقا بدهندی زنان به سطح بهترق حقوتي رعای نهي خودشان را در زمیها د و نگرشانجام بدهن

 با مسائل شتري را هرچه بيیکاي کارگران سندیها  است که خانوادهني و تالشمان اميا  را به دست آوردهيیها تيموفق

 ی و آشنا به حقوق اجتماعیزنان آگاه به مسائل اجتماع. مي کن بهتر حرکتمانيها تي در فعالمي تا بتوانمي آشنا بکنیاجتماع

  شهي هممانيها تيمثبت در فعال  ی دهي پدنيما هم از ا. ی اجتماع ی  در صحنه  خواهند بود و همريمنشا خ هم در خانواده 

.ميندب ی و آن را به کار مميا بهره برده    

 

ی پالسچريهژ  

ی برابری برارييتغ  

رکبيامير  -١٣٨٧  ارديبهشت٢٠جمعه   


