
گاهنامه تريبون زن ضميمه 
شماره 2

گفتگوى  تريبون زن با زنان كارگر «ژيله مو» 

از طرف زنان كارگر ”ژيله مو” 
تقديم به نشريه تريبون زن!

ايران  داخل  زنان  ما  كه  تشخيصى  به  بنا   
با  اينكه  به  توجه  با  نشريه  اين  داده ايم 
جهت و راهكارى سوسياليستى به مسئله 
براى  مناسبى  ظرف  مى كند،  برخورد  زن 
ما نيز هست كه از طريق آن نظراتمان را 
به  برساند.  نشريه  اين  خوانند گان  به  نيز 
اميد اينكه  اين نشريه بتواند پيوندى باشد 
اروپا.  و  ايران  كارگر  زنان  مسائل  روى 
همدم   و  جوابگو  بتوانيم  كه  اميدواريم  ما 
پيوند  كه  اميد  اين  به  و  باشيم  نشريه  اين 
ما  و  شود  وسيع تر  گسترده تر  چه  هر  ما 
سعى مى كنيم كه به نام ژيله مو جوابگوى 

سئواالت شما باشيم .

كرد  زنان  شما  نظر  به  زن:  تريبون 
از نظر شغلى و كار خانگى در چه 

موقعيتى هستند؟

ژيله مو: زنان كرد از نظر موقعيت سنتى با 
زنان ايران بسيار فرق دارند، تمام كارهاى 
مهم را آنها انجام مى دهند، در عروسي ها 
حتى  مى زنند  را  اول  حرف  ازدواج ها  و 
بين  پيوند  در  عزادارى،  مراسم هاى  در 
قوميت ها، مثال اگر بين دو طايفه دشمنى 
دو  بين  ازدواج  پيوند  با  بيايد  بوجود 
كارهاى  در  مى نمايند  برقرار  آشتى  طايفه 
از  مانوفاكتورى  كارگاه هاى  و  كشاورزى 
قبيل فرش بافى، كاموابافى، نساجى و تمام 
كارهاى دستى نقش  اول را ايفا مى نمايند. 

درصد   60 دانشگاه ها  و  تحصيالت  در 
دختران به چشم مى خورند اما باز هم با اين 
همه فعاليت چشمگير كه نيمى از جمعيت 
بسر  مضاعف  ستم  زير  هستند  زحمتكش  
بسيار  موقعيتى  در  كرد  زنان  و  مى برند 
دشوار نسبت به زنان ايران قرار دارند و از 
نظر زحمات و رنج با زنان ايران وجه هايى 
مشتركى دارند. زنان از طرف مردان مورد 
ظلم و ستم قرار مى گيرند، مگر در مواردى 
توانسته اند  مبارز  زنان  كه  استثنا  بسيار 
بدست  را  خود  نسبى  آزادى هاى  حداقل 
سيستم هاى  و  قانون  طرف  از  و  آورده اند 
زن  هميشه  مردساالرى  جامعه  بر  حاكم 
مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. بخاطر 
وضع  آنها  براى  قانون  كه  وضعيتى  همين 
اينهاست  از  دردناک تر  اوضاع  است  كرده 
تا  و  برخاسته  شب  نيمه هاى  از  زنان  كه 
دامپرورى  كار  مشغول  بعد  شب  از  پاسى 
و گله دارى، مزرعه، خانه دارى و... هستند 
هر چند چه در شهرها و چه در روستاها 
نمى آيند  حساب  به  كار  اصال  كارها  اين 
نظر  از  هستند،  دستمزد  بدون  كارگرانى 
ناشناخته  و  پايمال  حقشان  نيز  معنوى 
چنين  اين  ديرينه   سنت  طبق  و  است 
طاقت  و  سخت  چند  هر  كه  را  كارها 
نه  و  دارند  مشخص   ساعتى  نه  فرساست 
وقت و بى وقت مى شناسد. اين را وظيفه 
زنان  آنكه  بدون  مى آورند  حساب  به  زن 
و  حقوق  و  حق  ادعائى  هيچ گونه  بتوانند 
از  نمونه اى  اين  باشند،  داشته  استراحتى 
قوانين ظالمانه فرهنگ مردساالرى بر عليه 
زنان در ايران بويژه كردستان و اقليت هاى 

ملى است.

در  توانسته اند  زنان  آيا  زن:  تريبون 
اجتماعى  اقتصادى،  فعاليت هاى 

جامعه مشاركت داشته باشند؟

ژيله مو: بله زنان اگر برايشان ممكن باشد 
تامين  و  اقتصادى  فعاليت  در  مى توانند 
و  كنند  كار  مردان  دوش   به  دوش   معاش  
هم   باز  اما  نمايند  تهيه  را  زندگى  معاش  
مراكز  در  شاغل  زنان  ديگر،  استثمارى 
يا  ظهر  تا  صبح  از  بايد  كارگاه ها  و  كار 
دو شيفت كار كنند و جان بكنند آنهم با 
حداقل دستمزد و با جسمى نيمه جان و 
دستان خسته، شبها را هم پختن غذا . ولى 
كننده  خسته  كار  و  مشقت  همه  اين  با 
حق و حقوق و مزاياى انسانى مثل مردها 
براى او در نظر گرفته نمى شود. حتى اگر 
باز  باشد  زيادتر  هم  مردان  از  او  استعداد 
هم به چشم برده به او نگاه مى كنند، زن 
ميتواند  برآيد  عهده اش   از  را  كارى  هر 
و  خرج  مسئول  نمى تواند  اما  دهد  انجام 
برنامه زندگى باشد! اين از يك طرف اما 
زنانى هستند كه سرپرست خانواده اند اين 
نقش   بايد  هم  چون  بزرگتر،  مصيبتى  هم 

پدر و هم نقش  مادر را ايفا نمايند. 
هستند زنانى كه با هزاران درد و بدبختى 
تامين  را  فرزندانشان  و  خود  زندگى 
و  پدر  طرف  از  اينحال  با  ولى  مى كنند 
برادر و... مورد سرزنش  و زورگوئى قرار 

خود  جوانى  نبايد  كه  مى گيرند 
را بخاطر بچه هايش  بر باد دهد، 

اين گفتگو را تريبون زن با همكارى فريده رضايى با چند تن از زنان كارگر شهر سقز انجام داده است. 
پاسخ به سئواالت ما را اين زنان كارگر با نام (ژيله مو) داده اند. الزم به توضيح است كه دستكارى بسيار 

مختصرى از جنبه نگارشى در اين گفتگو داده شده است و لحن محاوره اى آن حفظ شده است.

خواننده عزيز تريبون زن! متاسفانه هنگام صفحه بندى شماره 2 گاهنامه تريبون زن عليرغم اينكه تيتر اين گفتگو در فهرست 
مطالب آمده بود، فراموش شده درج گردد. با عرض معذرت از اين دوستان و خوانندگان نشريه بدينوسيله آن را به صورت 

ضميمه شماره 2  منتشر مى كنيم.



حاكمين  طرف  از  متاسفانه  اما 
جهل و سرمايه چه در حكومت 
حكومت  در  چه  و  شاهى  ستم 
نگرفته اند.  قرار  حمايت  مورد  اسالمى 
در  مى خواهند  و  دارند  دوست  زنان 
باشند  داشته  فعاليت  اجتماعى  عرصه هاى 
طرف  از  چه  و  خانواده  طرف  از  چه  اما 
شد  نخواهد  داده  آنها  به  اجازه  اين  نظام 
كنند.  مشاركت  اجتماعى  فعاليت هاى  در 
زندگى  و  شخصى  كارهاى  به  بايد  فقط 
فرزندانش   و  همسر  و  خود  خصوصى 
بپردازد و نه در كارهاى اجتماعى و تجمع 
و  اوضاع  از  يافتن  آگاهى  و  اجتماعات 
احوال و ستم و استثمارى كه جامعه بر او 

روا ميدارد شركت نمايد.

تريبون زن: شما به عنوان زنان كارگر 
زنان  كه  مى كنيد  فكر  زحمتكش   و 
كرد كارگر با چه موانع و مشكالت 

ديگرى مواجه هستند؟

اشاره  كه  همانطور  كارگر  زنان  ژيله مو: 
مضاعف  نابرابرى  و  ظلم  مورد  كرديم 
قرار مى گيرند مشكالت و موانعى كه زنان 
كرد در محل كار و كارگاه ها و غيره با آن 
روبرو هستند بى شمارند از جمله رعايت 
اجبارى حجاب اسالمى و زور و فشار و 
هتك حرمت و توهين و اهانت و تحقير، 
اضافه كارى،  بى كارى،  و  اخراج  خطر 
سطح  بودن  پايين  موقت،  قراردادهاى 
دستمزدها، احساس  مسئوليت بيشتر نسبت 
محروم  فرزندان،  و  خانواده  و  خانه  به 
دارند  شيرخواره  بچه هاى  كه  زنانى  بودن 
از كار، از جمله مشكالت و موانع سر راه 
كارگر  زنان  اغلب  كه  كردند  كارگر  زنان 
هم از ترس  اخراج و بى كار شدن با اين 
مشكالت دست و پنجه نرم مى كنند. خيلى 
موانع در سر راه كارگر زن كرد وجود دارد 
هر جايى كار بكند يا هر كارگاهى خدماتى 
و رده پايين به او واگذار مى كنند با حقوق 
و مزاياى خيلى كم، حتى نصف دستمزد 
كار  اينكه  با  نمى پردازند  او  به  مردان  كار 
زيادترى انجام مي دهد به چشم حقارت و 
بى حرمتى به او نظر مى اندازند، آبرويش  
چون  ندارد  دفاع  اجازه  مى افتد.  خطر  به 

آزادى ندارد.

محل  در  كارها  تقسيم  زن:  تريبون 
شكل  چه  به  كارفرما  نظر  از  كار 
است ؟ مقدارى در اين مورد توضيح 

بدهيد.

و  فرسا  طاقت  كارهاى  كارفرما  ژيله مو: 
خواهد  واگذار  زنان  به  را  ناراحت كننده 
ساعت  يك  نهار  استراحت  براى  نمود. 
حتى  زنان  مزاياى  و  حقوق  هست،  وقت 
مثل  نمى كند.  را  خوراكش   خرج  كفاف 
توهين  باشد.  فرمان  به  گوش   بايد  برده 
غيرموجه  غيبت  كند،  قبول  بايد  ناسزا  و 
شكل  شد.  خواهد  اخراج  باشد  داشته 
كه   است  ناعادالنه  آنقدر  زنان  كار  تقسيم 
نمى توان آن را وصف كرد. تا اين سيستم 
زنان  براى  انسانى  كار  تقسيم  باشد  حاكم 
نمود،  خواهد  پيدا  ناموزون ترى  شكل 
چه  هر  استثمار  در  سعى  هميشه  كارفرما 
بيشتر كارگران اعم از زن و مرد و كودک 
كارگر را دارد. هر طور كه به نفعش  باشد 
كارها را تقسيم خواهد نمود. اگر كارگرى 
و  كار  اوضاع  به  آگاهى  عدم  دليل  به 
چگونگى روابط كارى با كارفرما در اوايل 
كار خود را كاركشته و ماهر نشان دهد با 
همان دستمزد تعيين شده، بيشترين كار را 
از او خواهد خواست براى كارفرما تقسيم 
و تناسب كارى وجود ندارد بيشترين كار 
معروف  قول  به  كه  است  كسانى  نصيب 
كارهايش   فريب  با  كارفرما  كارپخته ترند، 
و  نمونه  كارگر  شما  همچون  الفاظى  از 
اليقى هستيد و اينگونه صحبت ها كارگر 
را مورد بهره كشى بيشتر قرار خواهد داد. 
به  بيشترى  سود  و  منافع  اصل  اين  بر  و 

جيب خود خواهد زد.

تريبون زن: آيا زنان كارگر در مقابل  
دستمزد  مي دهند  انجام  كه  كارى 

مناسبى هم دريافت مى كنند؟

مردان  براى  حتى  دستمزد  خير!  ژيله مو: 
نيز زير خط فقر است واى به حال زنان، 
ندارند،  دستمزد  هم  مردان  چهارم  يك 
اعتراض  هم فايده ندارد چون نرخ بيكارى 
است.  درصد  كارگاه ها 80  در  زنان  براى 
اخراج  معناى  به  او  اعتراض   بالفاصله 
مي شود.   پيدا  مفت  هم  جايگزين  اوست. 
مقابل  در  زنان  كرديم   اشاره  طور  همان 
دستمزدى بسيار بسيار ناچيز كار مى كنند 
و  زنان  كه  مراكزى  و  كارگاه ها  به  اگر  و 
دختران در آنجاها كار مى كنند سرى بزنيم 
دختران  شفاف  و  گلگون  چهره  بجاى 
پژمرده  چهره  با  زنان  و  جوان  و  نوجوان 
و آشفته و خسته آنان روبرو خواهيم شد 

كه تمام حقايق زندگيشان را بيان خواهد 
دختران  و  زنان  كه  را  دستمزدى  و  كرد 
كارگر در كردستان از كارفرماها مى گيرند 
آن  بجاى  بلكه  نهاد  نام  دستمزد  نمى شود 
خواهد  بهتر  ببريم  نام  را  خون بها  كلمه 

بود.

اين  در  كار  شرايط  زن:  تريبون 
شكل  چه  به  زنان  براى  محيط ها 

است؟

هم  قبلى  جواب  در  كه  همانطور  ژيله مو: 
براى  بخصوص   كار  شرايط  كرديم  اشاره 
نامناسب  و  سخت  بسيار  كودكان  و  زنان 
اجبارى  حجاب  پوشش   تحت  است. 
جهل و خرافه در روزهاى گرم و سوزان، 
قبيل  از  رفاهى  امكانات  هيچ گونه  بدون 
ساعت ها  كه  غيره  و  كولر  و  سردكن  آب 
به  اگر  كرد.  كار  كم  دستمزدى  با  بايستى 
شرايط  بزنيم  سرى  قالى بافى  كارگاههاى 
سخت تر و ماندن در چنين شرايط كارى 
و  تاريك  اتاق هاى  بود،  خواهد  دشوارتر 
زيرزمين هاى نمناک و بدون روزنه اى را به 
عنوان كارگاه قالى بافى مشاهده مى كنيم كه 
از دختران كم سن و سال بجاى رفتن به 
كالس هاى درس  و علم و زندگى تا زنان 
و  مى كنند  كار  كارگاه ها  اين  در  ميان سال 
مورد  كار  صاحبان  طرف  از  مواقع  بيشتر 
اهانت و ناسزاگوئى قرار مى گيرند. تازه اگر 
كار بافت فرشى كه با دست هاى ضعيف و 
شده  بافته  كارگران  خون  و  رگ  و  ناتوان 
بمانند  منتظر  بايستى  رسيد  پايان  به  است 
بسيار  دستمزد  آنوقت  برسد  بفروش   تا 
ناچيز كارگران پرداخت شود با اين حال 
اگر به كوره خانه ها هم سر بزنيم اوضاع 
نظر  از  كه  دختران  و  زنان  براى  هم  باز 
ترى  ضعيف  وجودى  از  فيزيولوژيكى 
وحشتناک تر  دارند،  قرار  مردان  به  نسبت 
حتى  و  دختران  و  زنان  كه  اينهاست  از 
كودكان كم سن و سال هم پا به پاى مردان 
از نيمه هاى شب از خواب برخواسته و تا 
پيشانى  عرق  همچنان  بعد  شب  از  پاسى 
و  گل  و  خاک  با  را  خود  توان  و  تاب  و 
چه  هر  سرمايه  و  سود  تا  آميخته  الى 
بيشترى براى خون آشامان و سرمايه داران 
در  اين  و  آورند  بار  به  جامعه  مفت خور 
حالى است كه از حداقل امكانات رفاهى 
از جمله بهداشت و درمان، آب آشاميدنى 

سالم، حمام و پخت و پز كافى 
بى بهره اند.
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چند  شما  نظر  به  زن:  تريبون 
درصد از زنان شاغل هستند.

ژيله مو: اگر از درصد واقعى بپرسيم زنان 
كه  بچه دارى  و  خانه دارى  كارهاى  در 
كارى سخت و طاقت فرساست و كار و 
كه  گفت  بايد  نمى شود،  محسوب  شغل 
دستمزد  بدون  شاغلين  اما  شاغلند  همه 
در  اما  مشخص .  كار  ساعت  بدون  و 
محيط هاى كار به غير از ادارات و مراكز 
دولتى شاغلين مشغول به كار در كارگاه ها 
و كارخانه ها را نمى شود مشاغل به حساب 
آورد چون اكثر آنها قراردادى و هر آن در 
معرض  خطر اخراج و بى كارى هستند و 
با توجه به اين اوضاع زندگيشان هر آن در 
معرض  نابودى و نيستى قرار مى گيرد و اما 
با وجود اينها هستند زنان و دخترانى در 
مقابل اين وضعيت و بى حقوقى معترضند 
بقيه  و  خود  شغلى  امنيت  خواهان  و 
كارگر  شاغلين  آمار  از  اگر  اما  كارگرانند. 
بدور از محل زندگى بنگريم حدودا شايد 
كارى  به  نحوى  به  كدام  هر  و  10درصد 
استثمار  و  ستم  مورد  طرفى  از  مشغولند 

قرار مى گيرند.

چه  شما  نظر  به  زن:  تريبون 
زنان  براى  شغلى  محدوديت هاى 

كارگر وجود دارد؟

بودن  زن  و  حجاب  رعايت  ژيله مو: 
و  دفاع  زن_  براى  اعتراض   خود_حق 
براى  فحاشى  حكم  در  زن  براى  مجادله 
در  نيست  آزاد  مى آورند_  حساب  به  او 
غذا خورى مردان غذا صرف نمايد_ آزاد 
نيست در ورزشگاه مردان ورزش  بكند_ 
در حياط كارخانه آزاد نيست به هواخورى 

و قدم زدن بپردازد.

نظر  از  كارگر  زنان  آيا  زن:  تريبون 
كارهاى  در  مىتوانند  كارفرما 
با  كنند  شركت  هم  تخصصى تر 
داده  مردان  به  كه  دستمزدى  همان 

مىشود؟

ژيله مو: خير، چون كارفرمايان در تالشند 
زنان را مورد ستم و استثمار بيشتر كارى 
كارهاى  در  درصد  يك  شايد  دهند.  قرار 
در  زن  اينكه  براى  شود.  پيدا  تخصصى 
جامعه ما هويت اصلى خودش  را بدست 

نياورده  چون آزادى نداشته و داراى عاطفه 
بخصوصى است و نقش  ديكتاتورى نداشته، 
كار تخصصى براى او قدغن شده برهمين 
اساس  كارهاى تخصصى و مديريتى به او 
نمى سپارند. و دستمزدى مثل مردان هم به 
آنان داده نمى شود و آنان را هميشه چه از 
ضعيف  فكرى  نظر  از  چه  و  جسمى  نظر 
و ناتوان به حساب مى آورند به اين دليل 
زنان  به  را  تخصصى  كارهاى  در  شركت 

واگذار نمى كنند.

تريبون زن: قانون جمهورى اسالمى 
بچه دار  حامله و  كه  زنانى  مورد  در 
هستند به چه شكل حكم مى كند، آيا 
اين طيف از كارگران حق و حقوقى 

دارند؟

قبال  در  اسالمى  جمهورى  قانون  ژيله مو: 
كودكان،  و  مرد  و  زن  از  اعم  مردم  اقشار 
قوانينى ظالمانه و ضد انسانى دارد هر چند 
در كتاب بنام قوانين و مقررات كار و تامين 
اجتماعى طبق ماده 75 آمده است كه انجام 
كارهاى سخت و زيان آور و خطرناک و 
نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست 
مكانيكى  وسايل  از  استفاده  بدون  و 
 76 ماده  است،  ممنوع  زن  كارگران  براى 
زن  كارگران  زايمان  و  باردارى  مرخصى 
جمعا 90 روز است حتى المكان 45 روز 
از اين مرخصى بايد پس  از زايمان مورد 
 14 تواما  زايمان  براى  گيرد  قرار  استفاده 
تبصره  مي شود.  اضافه  مرخصى  به  روز 
كارگر  زايمان  مرخصى  پايان  از  پس   يك 
زن به كار سابق خود باز مى گردد و اين 
مدت با تائيد سازمان تامين اجتماعى جزو 
 2 تبصره  مي شود_  محسوب  وى  سوابق 
حقوق ايام مرخصى زايمان طبق مقررات 
ماده  مي شود_  پرداخت  اجتماعى  تامين 
پزشك  تشخيص   به  كه  موردى  در   77
براى  كار  نوع  اجتماعى،  تامين  سازمان 
كارگر باردار خطرناک يا سخت تشخيص  
باردارى  دوره  پايان  تا  كارفرما  شود  داده 
وى بدون كسر حق السعى، كار مناسب تر و 
سبك ترى به او ارجاع مى نمايد_ ماده 78 
در كارگاه هاى كه داراى كارگر زن هستند 
كارفرما مكلفند كه به مادران شيرده تا پايان 
2 سالگى كودک پس  از هر سه ساعت نيم 

ساعت فرصت شير دادن بدهد.
آنان  كار  ساعات  جزو  فرصت  اين   
كارفرما  چنين  هم  و  مي شود  محسوب 
و  كودكان  تعداد  با  متناسب  است  ملكف 

با در نظر گرفتن گروه سنى آنها مراكزى 
قبيل  از  كودكان  نگهدارى  به  مربوط 
ايجاد  را  و...  كودک  مهد  شيرخوارگاه، 
تبصره هاى  و  ماده  چند  هر  كه  نمايد. 
متاسفانه  اما  نموده اند  وضع  باره  اين  در 
كارگاه ها  در  و  است  تعريف  قالب  در 
اجراى  قابليت  گونه  هيچ  كارخانه ها  و 
صالح  خود  كه  طور  هر  كارفرما  و  ندارد 
بداند در مورد كارگران عمل مى كند. اين 
مواردى كه اشاره شد كامال با عملكردهاى 
كارفرمايان و صاحبان كار تناقض  دارد و 
تمام  در  كلى  بطور  زن  كارگران  حقوق 
اين  البته  مى گردد  نقض   و  پايمال  مراحل 
موضوع برمى گردد به عدم آگاهى كارگران 
از وضعيت كارى و حق و حقوقى كه دارا 
از  نظام  و  قانون  دليل  اين  به  و  مى باشند 
انجمن هاى  و  تشكالت  آمدن  بوجود 
به  اجازه  اين  و  دارد  وحشت  كارگرى 
مستقل  تشكل  كه  نمى شود  داده  كارگران 
خود را بوجود آورند. هر چند طبق ماده 
131 قانون كار تشكيل اين چنين تشكالت 
و انجمن هاى صنفى كارگرى مجاز است 

اما در واقع ممنوع مى باشد. 

مناطق  در  كارگر  زنان  زن:  تريبون 
توانسته اند  اندازه  چه  تا  كردنشين 
همچنين  و  كارگرى  تشكل هاى  در 
كنند،  باز  پاى  جا  زنان  تشكل هاى 

آيا حضور آنها چشمگير است؟

ابتدايى ترين  از  ايران  در  زنان  ژيله مو: 
به  محرومند  سياسى  و  اجتماعى  حقوق 
نبود  و  سياسى  آگاهى هاى  عدم  دليل 
تجمعات و اجتماعات مختص  به زنان و 
جلوگيرى از تشكيل اين چنين تشكالت 
فقر  در  هنوز  كردستان  جامعه  در  زنان 
مى كنند  فكر  بيشتر  مى برند  بسر  فرهنگى 
كه زن، زن است و مرد را مردى گفته اند 
هم  بنگريم  خود  بر  دور  مسائل  به  اگر 
جامعه  طرف  از  هم  و  خانواده  طرف  از 
سركوب مي شوند اين با توجه به خفقان و 
جو پليسى حاكم بر ايران و بويژه كردستان 
است كه زنان را از لحاظ پوشش  ظاهرى 
آورده اند  بدست  آزادى هايى  اندک  تقريبا 
جامعه  افراد  از  قشر  اين  متاسفانه  كه 
و  زندگى  واقعى  معناى  كه  مى كنند  فكر 
آزادى هاى سياسى و اجتماعى و اقتصادى 
از  مي شود  خالصه  آزادى  اندک  اين  در 

طرفى پخش  مواد مخدر و فحشا 
نيز بى داد مى كند و افكار زنان و 
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دختران را با اين چنين بالهايى 
مشغول مى كنند تا بلكه در فكر 
زندگى  و  آرامش   و  آسايش  
نباشند  جامعه  و  خود  انسانى  و  واقعى 
ايران  جامعه  در  كردن  زندگى  براستى 
حاكم  اختناق  به  توجه  با  كردستان  بويژه 
و عدم آگاهى الزم سياسى بسيار دردناک 
اما  تدريجى،  مرگى  و  است  وحشتناک  و 
اين وظيفه زنان مبارز و انقالبى است در 
اين راستا جا پايى باز كنند و انسان ها را 
هستند  نمايند.  آشنا  خود  واقعى  منافع  به 
انسان هاى آزادى خواهى كه در اين راه قدم 
سركوبگران  طرف  از  دائما  اما  برمى دارند 
حمله هاى  و  يورش   مورد  سرمايه دارى 
را  فرصت  اين  و  مى گيرند  قرار  وحشيانه 
آوردن  بدست  راه  در  قدمى  كه  نمى دهند 
آزادى هاى سياسى اجتماعى بردارند و به 
كرات تحت تعقيب پليس  سياسى اند تا از 
آگاهى دادن آنان به زنان و كودكان محروم 

جلوگيرى نمايند.

بايد  زنان  شما  نظر  به  زن:  تريبون 

چنين  تشكيل  براى  اقداماتى  چه 
چه  و  دهند  انجام  را  تشكل هايى 
مبارزاتى را بايد بر عليه اين قوانين 

ضد زن را سازمان بدهند؟

خود  آگاهانه  حضور  بايد  زنان  ژيله مو: 
نمايش   به  كارگرى  تشكل هاى  در  را 
بگذارند چون اگر در تشكل هاى كارگرى 
آزادى  ميتوانند  باشند  داشته  فعال  حضور 
همانطور  نمايند  بيان  را  خود  مطالبات  و 
كارگرى  تشكل  كارگرى  ادبيات  در  كه 
سازماندهى  را  ديگر  تشكالت هاى  تمام 
جنبش هاى  جمله  از  مى نمايد،  رهبرى  و 
عرصه  آزادانديشان  و  زنان  و  دانشجويى 
چنين  اين  به  دست يابى  بيان...  و  قلم 
توده هاى  آگاهى  به  ملزم  دست آوردهايى 
مردم بويژه زنان و كودكان است. در وهله 
نخست وظيفه يك زن مبارز و انقالبى كار 
تبليغى و آگاهى دادن سياسى_اجتماعى به 
سازمان دهى  و  ترويج  كار  سپس   و  زنان 
پايه  بتوان  كه  تا  است  محروم  قشر  اين 
نظام و سيستم و مناسبات سرمايه دارى را 

بركند. ريشه  از  را  آن  و  آورد  در  لرزه  به 
با  مگر  شد  نخواهد  ميسر  كار  اين  البته 
پشتيبانى بى دريغ زنان و مردان آزاديخواه 
خواهان  آزادى  و  كردستان  در  انقالبى  و 
و برابرى طلبان در سراسر ايران و جهان 
كه بايد بصورت دائم و ناگسسته با زنان 
اوضاع  از  و  نموده  برقرار  مستقيم  ارتباط 
و احوال آنان جامعه جهانى را آگاه نمود. 
البته اين امرى دشوار بوده چون زنان در 
را  خود  فكرى  استقالل  هنوز  كردستان 
بدست نياورده اند و افكار خود را به مردان 
گره زده اند و نتوانسته اند نقش  واقعى خود 
ايفا  جامعه  و  خانواده  چهارچوب  در  را 
كنند اما اين كار هر چند دشوار است بايد 
خستگى ناپذير  فعاليت هاى  با  تا  كوشيد 
قوانين  با  كردن  مقابله  و  پوالدين  اراده  و 
ضد زن جمهورى اسالمى اين مهم را به 

پيروزى رساند.
 

شما  از  فراوان  تشكر  با  زن:  تريبون 
زنان كارگر شهر سقز كه جوابگوى 

سئواالت ما بوديد.
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