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ر سه جنبش زنان ایران د
 دھه گذشته

توران ھمتی

جنبش زنان در کشور ما بیش از 
این نوشته . یک قرن قدمت دارد

قصد دارد مروری کوتاه بر حیات 
سه دھه اخیر این جنبش داشته 

 .باشد
زنان ایران در سه دھه اخیر 
علیرغم محدودیت ھا و موانع 

اند بیشماری که با آن روبرو بوده
- سعی بر آن داشتند که در عرصه

ھای مختلف حضوری فعال و موثر 
    .داشته باشند

کنشگران این جنبش با وجود 
قوانین ضد زن با درایت و تجربه 

- مبارزاتی خود توانسته اند گام
ھای ھای بزرگی در عرصه

فرھنگی، اجتماعی و سیاسی 
 .بردارند

آنھا در این سه دھه به شکلی 
آشکار و مصممانه مبارزه علیه 

ین برابر تبعیض جنسیتی و تام
حقوی زن و مرد را سر لوحه 

 .مبارزات مدنی خود قرار دادند
در این سه دھه جنبش زنان ایران 

رشد کرده و با وجود تنوع فکری 
در درون جنبش، توانسته است با 

  ...کسب تجربیات

٥ادامه در صفحه 

 ای در شکل روزنامه» کار«انتشار 

 ٣٥در . ساله شد ٣٥ »کار«
در شکل " کار"سالگی، 

روزنامه ای ھم منتشر 
سال،  ٣٥کار در طی . می شود

ھای مختلفی را گذرانده  دوره
دوره اول انتشار آن در : است

طوفانی اوائل  سال ھای
 آن در انقالب، دوره دوم انتشار

دھه اول مھاجرت، دوره سوم در 
دھه دوم مھاجرت و بعد از اولین 
کنگره سازمان، دوره چھارم گذر 

" کار"و  انتشار " رآنالينکا"به 
   .به شکل روزنامه ای

در " کار"اولین شماره نشريه 
يعنی ١٣٥٧ اسفندماه سال ١٩

بالفاصله بعد از انقالب بھمن در 
کار در . ر يافتصفحه انتشا ٨

زمان اندک جای خود را در میان 
فعالین سیاسی باز کرد، در 
بازتاب مطالبات کارگران و 

ء زحمتکشان کشور نقش ايفا
نمود و در روندھای سیاسی 

 »کار«انتشار . کشور موثر افتاد
 گیری به منزله شروع روند فاصله

سازمان ما از يک جريان مخفی و 
گذر به يک سازمان علنی و از 
سازمان چريکی به يک سازمان 

ھفتگی » کار«. سیاسی بود
  .بود

در شماره اول در سرمقاله آمده 
ما فعًلا اين نشريه را " :بود

  ...فته يکبار ھرھ
 ٢ادامه در صفحه 

 !شمشیر بدستھای سنگر گرفتە در پشت مردم

 فرخ نعمت پور 
از ھمان ابتدای بە قدرت رسیدن 
روحانی بعنوان رئیس جمھور، 
جناحھای تندرو درون رژیم 
سعی کردند با علم کردن 
شعارھای تندروانە ضد غربی و 
ضد آمریکائی، روند اعتدال و 
میانەروانەای را کە با آمدن دولت 
جدید شروع شدە بود، برھم 

ھا در مجلس کارشکنی. بزنند
علیە دولت جدید، افشاگریھا، 
سنگ اندازی بر روند دادن 
اعتماد بە وزیران پیشنھادی، 
شائبە پراکنی حول قرار داد ژنو 
میان ایران و کشورھای پنج 
بعالوە یک از جملە کارھای 
محافل تندرو درون و پیرامون 

  .حاکمیت بودەاند
 ،بھمن ٢٢اما اخیرا بە مناسبت 
ھمن، این سالروز انقالب ب

  ...جریانات با حمل پالکاردھائی

 ٢ادامه در صفحه 

برای دستمزدی عادالنه بدور از تفرقه، با اتحاد ی گسترده  

  صادق کار

 ٨صفحه 

ھشت مارس، روز مبارزه 
برای آزادی، رفع تبعیض 

جنسیتی وعدالت 
اجتماعی را گرامی 

  !داريم

٣در صفحه 
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فراخوان برای گردآوری 
یادگارھای یاران 

  باخته جان

به بازماندگان فدائیان 
باخته در جمھوری  جان

 اسالمی
اعضاء و ھواداران سازمان 

  و زندانیان سیاسی سابق

سازمان فدائیان خلق ایران 
در نظر دارد ) اکثریت(

 ای از اسامی و مجموعه
بیوگرافی، خاطرات  عکس،

یاران  و سایر یادگارھای
 باخته در جمھوری جان

ھیئت . گرد آورد اسالمی را
سیاسی ـ اجرائی سازمان 
کمیسیونی را برای انجام 
اين وظیفه مھم تشکیل 

. داده است

بدین منظور از ھمه   
 باخته، بازماندگان یاران جان

اعضا و ھواداران سازمان و 
زندانیان سیاسی سابق  نیز

که اطالعاتی در اين مورد 
 کنیم برای وت میدارند دع

 داشتن یاد نگه زنده
شماری از آزادمردان و 
آزادزنان ایرانی در این 

کنند و  کوشش ما شرکت
 ھا، یادگارھا اسناد، عکس

و خاطراتی را که از یاران ما 
 ھائی نشانی دارند از طریق

که در زير آمده است به 
. برسانید دست ما

پشتیبانی شما از این 
کوشش ما بدون تردید 

امی مھم برای زنده اقد
 نگھداشتن یاد آن عزیزان 

 .است

ھمزمان با انتشار اين  
اطالعیه، لیست تدقیق 

جانباختگان سازمان  شده
) اکثريت(فدائیان خلق ايران 

فاجعه (١٣٦٧سال در کشتار
 . يابدانتشار می) ملی

ھیئت سیاسی ـ اجرایی   
سازمان فدائیان خلق ایران 

 )اکثریت(

 ١٣٩٢شھريور  ١٠

 
  ...شمشیر بدستھای

  ١ادامه از صفحه 
در دست و دادن شعارھای 

ضد آمریکائی، و نیز با شدید 
سخنان یکی از مسئوالن 
سپاە در خصوص آمادگی 
برای جنگ نھائی با اسرائیل 
و آمریکا و دیدن ھمان 
سخنان در دست بعضی از 
تظاھرکنندگان طرفدار این 

 ٢٢جناح در جریان تظاھرات 
بھمن، نشان از این دارند کە 
این افراد و دارودستەھا از 
 ھر فرصتی برای توقف روند
مثبت کنونی و بازگرداندن 
آب بە ھمان جوی سابق از 
تالشھای خود باز 
نایستادەاند و بشدت بر 
تالشھای خود 

ظاھرا بھانە آنان  .افزودەاند
سخنان مقامات آمریکائی در 

روی میز بودن ھمە "خصوص 
علیە ایران " گزینەھا روی میز

است، و ظاھرا این سخنان 
و رفتارھا واکنشی ھستند 

  .این حرفھاخصوص  در
فارغ از بعد مصرف داخلی 
چنین سخنانی از ھر دو 
طرف، و نیز جان سختی و 
ماندگاری بقایای 
سیاستھای پیشین، آنچە در

جریانات واکنش و رفتار این
در ایران قابل مالحظە است 

ھمانا عنصر غیر عقالنی، 
واکنشی و انتقام جویانە آن 

غیر عقالنی از این منظر . است
خە آنان برای حل کە ظاھرا نس

معضالت کنونی ایران، آغاز 
جنگ نھائی با طرفھائیست کە 
از لحاظ موازنە نظامی، 
توانمندیھای ایران با آنان قابل 
مقایسە نیست، واکنشی از 
این منظر کە آنان خود را در 
قالب و چارچوب ھمان گفتمان 
و فرھنگ طرف مقابل کە 
گفتمان و فرھنگی جنگ 

فرھنگی افروزانە و از لحاظ 
پائین است قرار می دھند، و از 
لحاظ بعد انتقام جویانە، 
رفتاریست کە خود را بر موازنە 

دشنام در مقابل "بە اصطالح 
  .قرار دادە است" دشنام

البتە باید گفت کە این رفتار، در 
واقع انتخاب آگاھانە آنان در 
عرصە رفتاری در مقابل رقبا و 
حریفانشان است، رفتاری کە 

شورھای غربی را شامل تنھا ک
نمی شود، بلکە رقبای فکری و 
سیاسی داخلی را نیز در 

این رفتار کە . برمی گیرد
بشدت سرکوبگرانە، تعرضی، 
غیر انسانی و بی ادبانە است 
متاسفانە در سی و چند سال 
اخیر بمراتب بخش غالب و 
اصلی فرھنگ سیاسی را در 
 .حاکمیت تشکیل دادە است

خشونت را در فرھنگی کە نە تنھا 
پایەھای سیاست تقویت کردە، 
بلکە سعی کردە آن را بە نرمی 
. جا افتادە در جامعە نیز تبدیل کند

در واقع یکی از پایەھای بازتولید 
توان آنان در جامعە و در قدرت 
سیاسی ھمین اصرار آنان بر 
بازتوزیع مکرر چنین رفتاری در 

  .جامعە است
ە البتە خوشبختانە تا حاال، ھیچگا

این نوع گفتمان امکان آن را نیافتە 
است کە در سطحی گستردە و 
کالن بە آزمایش رودررو با 
کشورھای قدرتمند نظامی 
بپردازد، و ظاھرا آنان اکنون 
خواھان چنین برخورد بە ناحق 

  !بەعقب افتادەای ھستند
خوب بود ھمین افراد را با 
تعدادشان و با امکانات نظامیشان 

د جزیرەای در بە جزیرەای یا چن
جنوب کشور منتقل می کردند تا 
در آنجا یکبار برای ھمیشە از 
قدرت نظامی خودشان کمال 
استفادە را می کردند و یکبار 
برای ھمیشە رئالیسم سیاسی 

اما ! در بینششان جا می افتاد
آنان توان این رویاروئی عادالنە را 
نخواھند داشت، زیرا کە اصل و 

ن گیری منشا قدرت آنھا، گروگا
دھھا میلیون انسان ایرانیست کە 
قربانی شدن آنان در جنگ و 
گستردگی فاجعە، جھان متمدن 

.را بسیار ھراسان کردە است

 ...»کار«انتشار 

 ١ادامه از صفحه 

منتشر می کنیم و امیدواريم بتوانیم در آينده  
صورت يک روزنامه در  بسیار نزديک آن را به

اما اين امید به ". اختیار کارگران قرار دھیم
. ھفتگی ماند" کار"واقعیت نپیوست و 

علیرغم فشارھای زياد از جانب " کار"انتشار 
ولی . ادامه يافت ١٥٠حکومت گران تا شماره 

را " کار"جمھوری اسالمی بیش از اين نتوانست 
 جلو ١٣٦٠تحمل کند، در اسفند ماه سال 
رفیق " (کار"انتشار آن را گرفت، مدير مسئول 

را به دادستانی اوين فراخواند، او را ) رضا غبرائی
بازداشت نمود و در سال ھای بعد به جوخه 

، بولتن "کار"بعد از توقف انتشار . اعدام سپرد
تا اسفند ماه  ١٣٦٠از فروردين سال (ھفتگی 

جايگزين آن شد ولی نتوانست ) ١٣٦١سال 
  . را پر کند" رکا"جای 

ھمراه با رھبری سازمان مھاجرت کرد و " کار"
دومین . اجبارا به محدوديت و الزامات آن تن داد

حیات خود  ١٣٦٢در اول اسفند سال " کار"دوره 
اما اين بار نه به صورت . را در مھاجرت آغاز کرد

ھفتگی و در داخل کشور، بلکه ماھانه در خارج 
ل کشور و پخش آن از کشور برای ارسال به داخ

انتشار دومین . توسط تشکیالت سازمان مخفی
) ١٣٦٩بھمن ماه سال ( ٨٣تا شماره " کار"دوره 

. ادامه يافت

مدتی بعد از کنگره " کار"انتشار سومین دوره 

آغاز  ١٣٧٠اول سازمان يعنی از فروردين سال 
دو ھفته يکبار به طور " کار"در اين دوره . گرديد
تا راه " کار"انتشار . دمنتشر می ش مرتب

افتادن سايت ھای اينترنتی دوام آورد و بعد از 
 ،)١٣٨٢تا اسفند سال (شماره  ٣٢٠انتشار 

به  ١٣٨٣از فروردين ماه سال " کار"سرانجام 
، "کارآنالين"ھمراه با . انتقال يافت" کارآنالين"

انتشار با پريود دو ھفتگی در شکل روزنامه 
بود، " کارآنالين"که مطالب آن برگرفته از 

ولی بعد از . ھم چنان به حیات خود ادامه داد
. مدتی انتشار آن متوقف گرديد

در طول حیات خود پرچم ارگان " کار آنالين"
سازمان را بدوش کشیده، مواضع سازمان را 
بازتاب داده و برای اشاعه نگرش و 

. سیاست ھای سازمان کوشیده است

خواستار ھا است دوستداران سازمان  مدت
در کنار   ایبه صورت روزنامه" کار"انتشار 

اينک ھیئت سیاسی ـ . ھستند" کارآنالين"
 ٣٥اجرائی سازمان تصمیم گرفته است که در 

را در شکل " کار"،  "کار"سالگی انتشار 
بخش اعظم . روزنامه ای ھم منتشر کند

در شکل روزنامه ای از " کار"مطالب 
طبعا مطالب . دبرگرفته حواھد ش" کارآنالين"

" کار"دريافتی از جانب دوستداران سازمان در 
. درج خواھد شد

در شکل روزنامه ای " کار"امید است که 
اف در .د.که به صورت پ) صفحه بندی شده(

گذاشته " فدائی"و سايت " کارآنالين"سايت 
می شود، مورد توجه اعضاء و دوستداران 

. سازمان قرار گیرد
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ونیم ازھشت مارس   ک قرنبیش از ی
زنان کارگر . گذارد  می١٨٧۵سال 

کارخانجات نساجی نیویورک دراعتراض 
به شرایط نامناسب محیط کار، سطح 
نازل دستمزد وطوالنی بودن ساعت کار 

این اعتراض به . دست به تظاھرات زدند
درگیری قھرآمیز با پلیس وسرکوب 

زنان اما به   وحشیانه تظاھرات انجامید
خود ادامه دادند تا این که پنجاه سال راه  

بعد اعتراض مشابە دیگری دوباره 
  .درھشت مارس شکل گرفت

  ھای قبلی زنان عالوه برخواسته اینبار 
ایمنی محیط کار را نیز به آنان افزودند، 
چرا که در این روز یک صد وبیست 
وھشت زن کارگر به دلیل عدم ایمنی 

از  محیط کار جان خود را درآتش سوزی
زنان معترض این بار با . دست دادند

ن  نا(ن وً ل سرخ به خیابان آمدند  شعارنا
سمبل رفاه اقتصادی واجتماعی، ًگل 

سال بعد،  در). بھتر  سرخ سمبل زندگی
ممنوع کردن کار کودکان و نیز حق رای به 

ھای زنان اضافه شد و به مرور  خواسته
ھشت مارس به روز مخالفت زنان 

ارفرمایان وسرمایه داری کارگرعلیه ک
  .تبدیل شد

المللی سوسیالیستھا در  در کنگره بین
به پیشنھاد کالرا ) کپنھاگ( ١٩١٠سال 

زتکین، ھشت مارس به عنوان روز 
جھانی زن به تصویب  احقاق حقوق و روز

ھا تالش  پس از سال. کنگره رسید
  درکشورھای مختلف، سازمان ملل زنان

اد و دو را سال زن نام نھ ١٩٧۵سال 
سال پس ازآن يونسكو در 

ھشت مارس را به نام روز ١٩٧٧سال
دراولین  .جھانی زن به رسمیت شناخت

!ھشت مارس، روز مبارزه برای آزادی، رفع تبعیض جنسیتی وعدالت اجتماعی را گرامی داریم
 مارس پس ازانقالب ٨سالگرد 

، زنانی که در به پیروزی ١٣۵٧بھمن 
شگرفی داشتند به  رساندن انقالب نقش 

خیابان آمدند تا بر علیه حجاب اجباری که 
د، دو ھفته پس انقالب اعالم شده بو

  .کنند اعتراض
نه غربی،   شرقی  آزادی، نه"زنان با شعار  

مخالفت خود را با ظلم " جھانی است
ونابرابری اعالم کردند و فردای آن روز  

دردانشگاه تھران متینیگی برگزار کردند و 
روز بعد از آن به تظاھرات در روبروی 

تظاھرات . ساختمان قوه قضاییه دست زدند
لفت با حجاب اجباری زنان تنھا برای مخا

نبود بلکه برای حقوق برابر درمقابل کار 
برابر، حق کار برای زنان ، آزادی بیان، آزادی 

پلیس با . مطبوعات وآزادی تجمعات بود
شلیک تیر ھوائی، تظاھرات را پراکند اما 

 .» ترسیم ما نمی«پاسخ زنان این بود 

) ١٣٨١( ٢٠٠٣مارس سال  ٨درتظاھرات 
مارس به  ٨اھان اضافه کردن خو زنان ایران

عنوان روز جھانی زن به تقویم جمھوری 
  .اسالمی شدند

زنان ایران درطی سه دھه گذشته ھمراه 
ھای اجتماعی موجود به حرکت  با جنبش

خود در راه آزادی و رفع تبعیض جنسیتی 
ھا  ادامه داده و علیرغم فشارھا، دستگیری

  .روند ھا استوارتر به پیش می و زندان
باال رفتن میزان با سوادی وتحصیالت  با

یافتن زنان از حقوق حقه   عالی وآگاھی
ھا پا به  سه دھه گذشته، آن  خود درطی

 ھای مختلف اجتماعی گذاشتند، عرصه
موقعیت خود را در خانواده و درجامعه تغییر 

مردساالری و قوانین ّضد زن   دادند و فرھنگ

 .را به چالش کشیدند

مروزجنبش زنان ما، شاخصه اصلی ا
پویائی، مبارزه برای رفع تبعیض جنسیتی 

تالش آنان . است  خواھی و دموکراسی
ھا  برای پیوند خوردن با ساير جنبش

اجتماعی، ھمراھی با جنبش دموکراتیک 
در مبارزه علیه استبداد برای آزادی 

  .وعدالت اجتماعی برجسته است

سازمان فداییان خلق ایران اکثریت روز 
روز ) ھشت مارس(نی زن جھا

بزرگداشت دستاوردھای اجتماعی، 
سیاسی واقتصادی زنان و به ويژه زنان 

دارد وازجنبش زنان  را گرامی می کارگر
ھای فمینیستی  ايران واز جنبش

ومستقل زنان درمبارزه برای آزادی، 
برابری، رفع تبعیض جنسیتی وعدالت 

  .کند اجتماعی حمایت می

ان فداییان خلق ایران گروه کار زنان سازم
  )اکثريت(

)٢٠١۴مارس  ٨( ١٣٩٢اسفند  ١٧ 

مصوبه کنگره سیزده از برنامه سازمانحقوق زنان، 

در سنین کودکى اکیدا اجرا شود و حداقل  ممنوعیت ازدواج. ممنوع باشد) صیغه(چند ھمسرى در اشکال دائمى و موقت 
 اختالفات. ع کشورھاى دیگر ملغى شودخاطر ازدواج با اتبا سلب تابعیت زنان به قانون. سال تعیین گردد ١٨سن ازدواج 

زن و مرد در رابطه . رسیدگى قرار گیرند ھاى رسمى و فقط به وسیله قوانین رسمى کشور مورد زناشوئى تنھا در دادگاه
 .برابر داشته باشند با سرپرستى فرزند، ارث و دارایى حقوق

ظیم خانواده به دختران و پسران جوان در جھت ویژه و خدمات تن ھاى بھداشتى و جنسى ـ دولت موظف به ارائه آموزش
دسترسى مادران و  .باشد شوند، مى ھائى که به سقط جنین منتھى مى مادران و کاھش میزان باردارى حفظ سالمت

ھاى ناخواسته به طور فراگیر فراھم شود و در عین حال قانون  باردارى اى در مورد زنان جوان به اطالعات و خدمات مشاوره
در ھمه موارد، زنان باید به خدمات . دارد جلوگیرى از باردارى و سقط جنین را براى زنان محفوظ  گیرى درباره تصمیم حقباید 

  .ھاى ناشى از سقط جنین دسترسى داشته باشند دشوارى کیفى بھداشتى و پزشکى در صورت بروز
حمایت از زنانى که در  اجتماعى مناسبى براىاجراى تمھیدات حقوقى و فراھم نمودن فضاى فرھنگى و  ـ دولت موظف به

مادر و پدر در ھر حال در قبال فرزندان حقوق و . شوند، باشد  می روابط خارج از ازدواج رسمى باردار و یا صاحب فرزند
 .یکسان دارند مسئولیت

تالى فردى آنان تمھیدات شھروندى، استقالل اقتصادى و مالى و اع زنان، تامین حقوق" توانمند سازى"ـ دولت باید براى 
تشکیل و تقویت  ھاى مختلف فرھنگى، آموزشى، بھداشتى ـ درمانى، اقتصادى، سیاسى و در عرصه معین و مناسبى

 .نھادھا و تشکالت خاص زنان، اتخاذ کند
الى و ھاى م ـ در عرصه اقتصادى و موضوع اشتغال، زنان و مردان باید در دستیابى به تمامى منابع، امکانات و فرصت

 ... .شغلى برابر باشند

!مارس روز جھانی زن ٨گرامی باد 

مارس سال  ٨درتظاھرات 
زنان ) ١٣٨١( ٢٠٠٣
 ٨خواھان اضافه کردن   ایران

مارس به عنوان روز جھانی 
زن به تقویم جمھوری 

 .اسالمی شدند



  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

شماره-  ١، صفحھ  ٤ 

ھا و نھادھای مستقیمًا  نگھبان و دگر ارگان
ت چه در پیش از منصوب و منقاد والی

انتخابات و چه در جریان آن تعریف کردند؛ و 
 چنین. توامان در حرف و عمل شان

یا ناخواسته و خود بود از  خواسته رویکردی،
اقتدار مطلق والیت و در عمل، نوعی 
گسست از نظام انتخاباتی جمھوری 

ھا به جامعه  اسالمی و حدی از پیوستن
از  این گسست، آنان را. دمکراسی خواه

دایره خودی بیرون راند تا که نام راس فتنه 
مھندس موسوی در اینجا . را بر خود بگیرند

بود که سبزی دیگر شد و با ھمین 
رویکردش بر بستر حرکت نیروی اجتماعی 
سبز، آن شال سبز رنگ افتاده بر دوشش 
توسط آقای خاتمی و در جریان کارزار 
انتخاباتی را، به دستبند سبز مردمی بدل 

گی خویش  سبزینه" سبز"زان پس، آن . کرد
آری، . را از جامعه خواھان دمکراسی گرفت

گسست از نظام انحصار ولو در ھر حدش و 
پیوست به جامعه تکثر پذیر خواھان 
دمکراسی به ھر میزان، گناھی 
نابخشودنی ھستند در چشم فقیه این 

این محصورین ! نظام ھمذات حصر و حبس
ا به امروز سبز مانده به این دلیل ھمچنان ت

ھا  و با تن ندادن به رنگ عوض کردن
توانسته اند که از بنفش شدن احتراز 

اند تا بر اصل مطلب  جویند، که اراده کرده
مھندس موسوی چه در . بیایستند

ھایش و البته به زبان خاص خود، و  بیانیه
ھایش در سه سال گذشته،  چه با ایستادن

ل احمدی نژاد، نشان داده که برای او معلو
فرع است و مسئله او عدم تمکین به 
منشاء شر یعنی مطلقیت والیت فقیه 

مستوجب " جرم"آری، اینھایند . است
مھندس   معصیت کبیره". فتنه"عقوبت برای 

و دو ھمپای دیگرش در پیشگاه راس نظام 
آنان  و پاسداران نظام، ھمانا ورود عملی 
لش بود به مصافی که نظام حصر را به چا

    ! کشید

  تناقض نمای مدنی. ٣
کسی خبر ندارد که ته دل آقای موسوی 
چه می گذرد و او چگونه تعارض آشتی 
ناپذیر بین حق شھروندی با اقتدار والیت 

   فقیه را برای خود حل می کند؟
اما خوب است که او ھمچنان بر رویکرد 

بی "خویش ایستاده و بر اجرای کامل و 
   !رار می ورزدقانون اساسی اص" تنازل

ایی و شرکای وی می  او خطاب به خامنه
که قانون اساسی را بطور کامل اجرا  گوید
  ... کنید

٩ادامه در صفحه 

و پیمانی است که با مخاطبینشان گفتند و 
د یگانگی یا بیگانگی آنان از این این، ح. بستند

نظام نیست که میزان الحراره احساسات به 
آنھا در نیروی اجتماعی جنبش سبز را تنظیم 
می کند؛ این، احترام عمومی به ایستادگی 

آنان است که وفاقی این چنین مشترک را در  
آگاھانه یا نیمه آگاھانه، بنوعی بریدن جامعه پدید 

  .آورده استبند ناف 

ھای دیکتاتوری و استبدادی، اعتبار  ر نظامد
گفتن نیست در برابر !" نه"سیاسی تنھا به 

قدرت حاکم، به ایستادن بر پای آن نیز نیاز 
با خواھش و کرنش . است؛ و نیازی، مبرم

این درست . نمی توان سراغ استبداد رفت
است که بخش رشد یافته جامعه ما دیروقتی 

ی و اقتدا به است که از مرحله قھرمان ساز
قھرمان گذشته است، اما کماکان و بدرستی 

ھایی که معتبر  با ایستادن بر سر پرنسیپ
برای ھر زمان و ھر جامعه دیگر نیز ھستند، 
امر شجاعت سیاسی را چونان ارزشی 
اخالقی پاس می دارد و اتوریته را ھم، در 
. یگانگی گفتار و رفتار سیاستگر باز می یابد

ج و باروی استبداد در ھمانگونه که، بر
جمھوری اسالمی یعنی شخص ولی فقیه 

ھا  نیز، مانند ھر مستبد دیگر گرفتار رودررویی
ھا، درست در خشم از این  و ایستادگی

ھا است که چونان  ھا و ایستادگی شجاعت
! ماری زخم خورده این چنین بر خود می پیچد

اگر ولی فقیه بداند که این دو نفر بھمراه خانم 
رد حتی بی کمترین اعتراف به آن چیزی رھنو

که مطلوب نظام است فقط حاضرند اندکی 
ھم شده دست از ایستادگی بردارند و به 

که چنین - سکوت مورد انتظار آن تن دردھند 
پیشامد بدخیمی البته ھمان تمکین عملی 

حصر  -آنان تلقی خواھد شد به وضع موجود
 حصین آنان نیز بر چیده می شود و قفل حبس

شان، در یک چشم بھمزدنی گشوده  و زندان
  !و باز

  گسست مدنی. ٢
مھندس موسوی، تنھا در انتقادھایش به حق 
پایمال شده رای دھندگانش باقی نماند و 
فقط در اعتراض به رای نخوانده شده مردم 

او پیش تر رفت و کل ساختار . درجا نزد
انتخابات والیی را زیر سئوال برد، ولو که دیر 

و پس از برگزاری انتخابات غیر  ھنگام
او حاضر نشد در میدانی بازی کند . دمکراتیک

که ولی فقیه حد و حدودش را تعیین می کرد، 
ایی شمارش تعدادی  یعنی آنجایی که خامنه

ھا توسط برگزیدگانش را پیش  از صندوق
او و شیخ، حاضر نشدند که مشابه . کشید
و یا " به خدا حواله دھند"مسئله را  ٨٤سال 

آنھا موضوع را به مردم "! خواب بمانند"که 
. ھم شد گناه کبیره آنان  حواله دادند و ھمین

کار بزرگ مھندس و دو ھمپای دیگر  
او آنجایی بود که جفای نظام به  ایستادگی 

شھروندان را، با عملکرد جابرانه شورای

" حصر"نیمه روشن پدیده  -در نیمه تار 
ایی پر  درنگ باید داشت چرا که بگونه

معنا، گویای ذات نظام انحصار و استبداد 
ی برای است از یکسو و نیاز جامعه مدن

ایستادگی در برابر این انحصار و استبداد 
ایی از  در اینجا، تنھا پاره. از سوی دیگر

سه ساله خانم " حصر"خصلت نماھای 
زھرا رھنورد و آقایان مھندس موسوی و 
شیخ کروبی را بر می رسم و به نحو 

 .گذرا نیز

 ایستادگی مدنی. ١
ھای تلویزیونی پیشا انتخاباتی  در مناظره

، شاید ماندگارترین نکته در ١٣٨٨سال 
مناظرات، آن دیالوگ بسیار کوتاھی بود 
که بین شیخ مھدی کروبی و مھندس 

شیخ . میر حسین موسوی صورت گرفت
اش نکته نافذی  که در چند مناظره قبلی

نگفته بود، در جلسه گفتگویش با 
موسوی اما، پرسش تاریخی بسیار 
معنی داری را با او و ھمه بینندگان 

 -او از دوست. اظره در میان گذاشتمن
رقیب نشسته در برابر خود سئوالی کرد 

متاسفانه ! آقای مھندس: با این مضمون
در بیست سال گذشته کمترین خبری از 
شما نبود، ولی اکنون که خوشبختانه 

اید فقط این یک  دوباره به میدان آمده
پرسش را از شما دارم که آیا به اندازه 

نسبت به مخاطرات  الزم آگاه ھستید
اید، آیا اشراف کافی  خطری که کرده

اید، و  دارید به اینکه گام در کجا گذاشته
آیا واقعًا پای موضوع خواھید ایستاد و تا 

: و مخاطب او جواب داد! به آخر ھستید؟
ام که بایستم؛ اگر نیت  آمده! بله

و آن ! ایستادگی نداشتم نمی آمدم
 سئوال ھشداردھنده و این جواب
شرافتمندانه، چیزی نبود جز استقبال 
پیشاپیش و آگاھانه این دو نفر از حبس و 
حصر احتمالی بر اساس شناختی 

شان از عملکرد ذاتی  حسی و تجربی
نظامی که ھردوشان به آن تعلق خاطر 

آنھا چیزھایی را در حافظه تاریخی ! دارند
آیت اهللا " حصر"خود داشتند از 

" حصر" ، از"سازشکار"شریعتمداری 
نخستین جانشین ولی فقیه یعنی آیت 
اهللا منتظری شجاع ولی از سوی حضرات 

" حصر"بودن، از " ساده لوح"منتسب به 
نظریه پرداز اصلی جناح راست جمھوری 
اسالمی آیت اهللا آذری قمی، و بعدھا از 
! دیگر مغضوبان بارگاه والیت در این نظام

 آنھا با چنین وقوف و اراده کردنی بود که
در سربزنگاه بعدی، استوار بر حرف خود 
ایستادند و احترام جامعه را کسب 

بزرگترین و ماندگارترین احترام . کردند
جامعه مدنی ایران به این دو سمبل 
جنبش سبز، پیش از ھمه در ھمین 
ایستادگی آنھا و پابرجا ماندنشان بر قول 

!ھبران جنبش سبز را آزاد کنیدھمه زندانیان سیاسی و عقیدتی و ر

 ھم ذاتی نظام و حصر

 بھزاد کريمی

آنالين -در سايت کار 



شماره-  ١، صفحھ  ٥ 

 ...جنبش زنان ايران 
  ١ادامه از صفحه 

مختلف بستر مناسبی را برای تغییر و 
اصالح قوانین فراھم آورد و به عنوان 
جنبشی مدنی و برابری خواھانه 
. موقعیت اجتماعی خود را تثبیت کند

جنبش زنان در دو دھه اخیر بر فعالیت 
مسالمت آمیز و قانونی تاکید داشته 

ھای  ست و در این زمینه بر دیگر جنبشا
با این . اجتماعی نیز تاثیر گذاشته است

وجود حکومت اسالمی فعالیت جنبش 
نیروھای حکومتی . تابدزنان را بر نمی

بارھا به تجمعات زنان حمله کرده و 
فعالین جنبش زنان را مورد آزار و اذیت، 

و محرومیت از حقوق  دستگیری، زندان
  .ساخته اند اجتماعی مواجه

با وجود تمام فشارھای حکومتی و 
آمیز، فعالین زنان طرح قوانین تبعیض

مطالبات حقوقی و اجتماعی خود را با 
ابتکارات گوناگون به شکلی موثردر 

  .جامعه مطرح کرده اند
اند با ایجاد توانسته آنان به عالوه 

ای نھادھای مستقل بتدریج حرکت شبکه
ن بر بستر حرکت زنا. خود را سامان دھند

ای در یک حرکت ائتالفی موفق شبکه
 ١٣٨٤خرداد ٢٢شدند تجمع بزرگی را در 

این تجمع در مقطع انتخابات . برگزار کنند
آمیزعلیه و با خواست تغییر قوانین تبعیض

  .زنان در قانون اساسی، برگزار شد
 ١٣٨٥یک سال بعد در شھریور ماه سال 

 کمپین یک«تشکیل » کنشگران زنان«
- برای تغییر قوانین تبعیض» میلیون امضا

کمپین یک «تشکیل . آمیز را اعالم نمودند
- یکی از بزرگترین حرکت» میلیون امضاء

ھای زنان کشور ما در این سه دھه بوده 
ھایی از جمله حرکت  این فعاالن، . است

ائتالف جنبش زنان علیه الیحه «
ھمگرایی فعاالن جنبش «، و »خانواده

را نیز، در زمان » رح مطالباتزنان برای ط
انتخابات ریاست جمھوری با خواست 

آمیز در قانون تغییر قوانین تبعیض
اساسی و پیوستن به کنوانسیون رفع 

کمپین ضد . تبعیض از زنان، برپا کردند
سنگسار نیز یکی دیگر از حرکت ھای 
مشترک و موثر فعاالن جنبش زنان در این 

  .دوره بود
دھه تالش ھمه  در یک نگاه به سه

توان گفت جانبه و پیگیر فعالین زنان می
ھای اصلی که جنبش زنان یکی از پایه

خواھی کشورمان جنبش دمکراسی

  .است
ھای ھر با وجود تمام مشکالت و سختی 

حرکت اجتماعی، جنبش زنان در این سه 
توانسته است ساز و کارھای مناسب  دھه 

یک و مدرنی را در پیشبرد اھداف دمکرات
کار گیرد و از تقسیم کار چرخشی و خود به
رسانی استفاده مناسب و حداکثری  اطالع

فعالین این جنبش با سازماندھی . کند
ای و افقی توانستند در یک مجموعه شبکه

گیری شرکت کنند و از مشترک تصمیم
داشتن رھبری واحد پرھیز کرده و شرایطی 
را فراھم کنند که کنشگران بتوانند به 

طالعات مورد نیازشان دسترسی داشته ا
  .باشند

سه دھه گذشته با تاسیس جنبش زنان در 
ھای نوشتاری و مجازی، و انتشار رسانه

ھایی برای زنان برگزاری سمینارھا و کارگاه
و رفتن میان مردم بویژه برای گفتگو و 
دیالوگ در مورد حقوق زنان و معرفی کمپین 

آوری امضاء یک میلیون امضاء از طریق جمع
توانستند تا حدود زیادی افکار عمومی را 

ھا و مطالبات این جنبش به حرکتنسبت 
  .جلب کند

فعالین جنبش زنان با پیگیری مطالبات خود  
و با ابتکارات مناسب توانستند توجه احزاب 
سیاسی در داخل و احزاب اپوزیسیون در 
خارج از کشور را نسبت به فعالیت ھای 

بطوری که در برخی از . خود جلب کنند
ش بندی زنان و تالاحزاب مسئله سھمیه

ھای  برای ارتقاء نقش زنان در مسئولیت
 .حزبی طرح و به اجرا در آمد

  آقای روحانی در شعارھای انتخاباتی خود
با آگاھی از نقش و نفوذ موثر نیروی ھای 
جنبش زنان در جامعه قول به انجام تغییر 

فعالین جنبش زنان به این امید بودند . داد
  .باز شود که فضا برای فعالیت مدنی زنان

با وجود به رسمیت شناخته شدن روز  
جھانی زن از سوی دولت یازدھم و 
استقبال آن از جانب کنشگران زن به مثابه 

، اما فشارھای »تابو شکنی دولت یازدھم«
امنیتی کماکان تداوم یافته و بسیاری از 

ھا بسر فعاالن این جنبش ھمچنان در زندان
  .برندمی

ان با بیش از سه امروزه فعالین جنبش زن
دھه مبارزه و تجربه از توانمندی باالیی برای 
طرح مطالبات عادالنه و برابری طلبانه خود 
برخوردار شده اند و می توانند در موقعیت 
ھا و فرصت ھای مناسب بوجود آمده با 
بکارگیری ابتکارات تازه و مدرن، و متناسب 
با ظرفیت جامعه و جنبش، تالش ھا و 

خود را با گام ھای استوارتری فعالیت ھای 
 .به پیش ببرند

اطالعیھ دبیرخانھ سازمان فدائیان 
 )اکثریت(خلق ایران 

تأثر از درگذشت اندوھبار رفیق بھرام 
طوفانی

 ١٣٩٢روز جمعه نھم اسفند ماه 
بھرام طوفانی در پی مدتی دست و 
پنجه نرم کردن با بیماری جانکاه و 
کشنده سرطان، چشم بر جھان 

و عزیزان بسیارش را در ماتم و  بست
خبر این درگذشت، ما . سوگ نشاند

را نیز که خاطراتی از او داریم، عمیقًا 
 .متاثر کرده است

بھرام عضو پیشین سازمان ما بود که 
اش را در  ای از دوران جوانی برھه

. صفوف جنبش فداییان خلق گذراند
ای پرشور و فعال برای  کوشنده

نخست  جنبش کرد طی چند سال
ای تعلق داشت  او به خانواده. انقالب

که بیشترین جوانان و نوجوانان دھه 
پنجاه و شصت آن از اعضاء و 

اند و  کوشندگان سازمان ما بوده
دارای نقشی فعال در تشکیالت 

مرگ وی با ھمه . سنندج سازمان
ای است برای ما تا  اش، انگیزه تلخی

که ارج بداریم زحمات او را در راه 
ش و برای سازمانی که زمانی مردم

متعلق به آن بود و نیز تقدیر کنیم 
ھائی را که  ھا و فداکاری گذاری  مایه

از سوی ھمه اعضای فدائی خانواده 
طوفانی در راه جنبش برای آزادی، 
دمکراسی، عدالت اجتماعی و 

  .تبعیض ستیزی انجام پذیرفته است
با ابراز دوباره تأثر خود از درگذشت 

بھرام طوفانی، این فقد را به  زنده یاد
ھمه بازماندگان این یار از دست 
رفته، بویژه ھمسر و فرزندان 
عزیزش، به خانواده طوفانی و به ھر 
رفیق و دوست آشنایمان در این 

گوئیم و نام و یاد  خانواده تسلیت می
  .داریم او را گرامی می

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان 
   )تاکثری(فداییان خلق ایران 

در کشور است خواھیھای اصلی جنبش دمکراسیجنبش زنان یکی از پایه

یک نگاه به سه دھه تالش در 
ھمه جانبه و پیگیر فعالین زنان 

توان گفت که جنبش زنان می
ھای اصلی جنبش یکی از پایه
خواھی کشورمان دمکراسی

.است
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گسترش حاشیه نشینی، رشد 
 برج سازی دستاورد بی عدالتی

 یدالھ بلدی

عدالت اجتماعی ھستند و 
شھروندان از خدمات عمومی و 
رفاھی محروم اند و نھادھای 
دمکراتیک و مدنی و احزاب 
سیاسی اجازه فعالیت ندارند تا از 
خواستھای عادالنه مردم پشتیبانی 
کنند حاشیه نشینی مانند زخمی 

ق بر پیکر جامعه ھمچنان رو به عمی
حاشیه نشینی به . افزایش است

محله ھائی اطالق می شود که در 
اطراف شھرھا و خارج از محدوده 
شھری مانند قارچ از زمین میرویند، 
در این محله ھا خانواده ھائی که 
فاقد امکانات مالی ھستند با 
استفاده از مصالح ابتدائی 

تن ساختمان سازی، اقدام به ساخ
سر پناه می کنند تا اعضای خانواده 
بتوانند در زیر یک سقف ھر چند 
کاذب زندگی کنند و به زیست 
. رنجبار و فقیرانه خود ادامه دھند

این گونه سرپناه ھا با در نظر 
داشت موقعیت جغرافیائی، محلی 
و امکان تھیه مصالح اولیه ساختمان 
سازی، دارای انواع گوناگونی 

نشینی، زاغه ھستند مانند کپر
نشینی، آلونک نشینی، 

  .چادرنشینی
در کشورھای آسیا، افریقا و 

در صد از  ١٥امریکای التین حدود 
در . جمعیت حاشیه نشین ھستند

کشورھای ھندوستان، پاکستان و 
در صد مردم  ٣٠بنگالدش نیز حدود 

حاشیه نشین ھستند و سھم 
. بیشتری از این فاجعه را در بر دارند

خیابان خوابھا، کارتن آنھا شامل 
خوابھا و آلونک نشین ھای بخش 

در . مرکزی شھرھا نیز میشوند
میلیون  ١٥شھر مکزیک که بیش از 

میلیون نفر حاشیه  ٢جمعیت دارد 
 .نشین ھستند

  انواع حاشیه نشینی
این نوع سرپناه از : کپرنشینی -

حصیر و شاخه نخل ساخته میشود 
و در استانھای خوزستان، 

، بوشھر و سیستان و ھرمزگان
  .بلوچستان وجود دارد

در این نوع سرپناه : زاغه نشینی -
مردم از حفره ھای طبیعی که در 

کوھپایه ھا و تپه ھا وجود  درون
دارد ھمچنین شبه غارھا برای 

کنند که  سکونت استفاده می
معموًال نیازی به مصالح 

 .ساختمانی ندارد
ر و این نوع سرپناه با آج: آلونک نشینی -

خشت و قطعات فرسوده اتومبیل ھا ساخته 
 .میشود

مصالح اصلی آن حلبی است و : حلبی آباد -
از گل و گچ برای روکش و استحکام آن 

 .استفاده میشود
میلیون نفر  ٥.٥در ایران طبق آمار دولتی 

محله در  ٧٢٠حاشیه نشین ھستند که در 
حاشیه شھرھا ھزار ھکتار زمین را در بر 

میگیرد  ٤٢ند و مساحتی برابر زندگی می کن
این آمار شامل کارتن خوابھا و خرابه نشین ھا 
در درون شھرھا نمیشود که خود بحث و 

بیشترین میزان  .بررسی دیگری را می طلبد
حاشیه نشینی طبق آمار دولتی در میان 
شھرھای ایران از آن شھر مقدس مشھد 

 ٩١٣است که جمعیت حاشیه نشینی آن 
رد میشود در حالیکه فقط قیمت ھزار نفر برآو

 ٢٠زمینھای آستان قدس رضوی بالغ بر 
 ٥٦٧میلیارد دالر است، در شھر تھران نیز 

.ھزار نفر حاشیه نشین زندگی میکنند

محله ھای حاشیه نشین در بعضی از 
  :شھرھای ایران عبارتند از

  ماراالن، داداش آباد و عباسی در تبریز
  سنندج کانی کوزه له و حاجی آباد در

  لشکر آباد، حصیرآباد، شلنگ آباد در اھواز
  کمربندی در بندرعباس
  جعفرآباد در کرمانشاه

 عوامل حاشیه نشینی
فقر علت اصلی مھاجرت است و یکی از 
پیامدھای مھاجرت حاشیه نشینی است و با 
توجه به ھزینه گزاف مسکن در شھرھای 
بزرگ که حتی بعضی از کارمندان و اکثریت 

از داشتن خانه محرومند و برای تامین  کارگران
ھزینه رو به افزایش مسکن ناچار به انجام 
شغل دوم ھستند و برای اجاره مسکن بیش 
پرداخت نیز ضروری است در چنین شرایطی 
بدیھی است مھاجری که بعلت فقر و بیکاری 
و در جست و جوی کار ناچار دیار خود را رھا 

شھرھا کرده است نمی تواند جایگاھی در 
در حاشیه شھرھای . داشته باشد

آلونک ھا و زاغه ھا تنھا جایگاھی  بزرگ
ھستند که می توانند او را در کنار دیگر 

عامل دیگر مھاجرت  .ھموطنان فقیرش بپذیرد
فقدان امکانات آموزشی و بھداشتی در 
شھرھای کوچک است در این شھرھا معموًال 

د بیمارستان و کلینک ھای تخصصی وجود ندار
و اگر یکی از اعضای خانواده نیاز به مداوای 
طوالنی و بیمارستان داشته باشد ناچار تمام 
خانواده راھی شھر ھای بزرگ می شوند و 

  .به خیل عظیم حاشیه نشینان می پیوندند
نبود کارخانه و موسسات تجاری و تولیدی و 
پروژه ھای ساختمان سازی در شھرھای 

. مھاجرت است کوچک نیز یکی دیگر از عوامل
حاشیه نشیان که عمدتًا از ھیچ تخصصی 
برخوردار نیستند و اغلب بیسواد یا کم سواد 
ھستند فقط می توانند بکارھائی بپردازند که 
نیازی به تخصص و آموزش ندارد این نوع کارھا 
عبارتند از نگھبانی، آبدارچی، باربری، ماشین 
شویی، کارگر ساختمان، جمع آوری 

غذ و مقوا و بطری ھای خالی و پالستیک، کا
یا دستفروشی و گاھی ناچارند کودکان خود 
را راھی خیابانھا کنند تا شیشه ھای ماشین 

ھا را پاک کنند یا شکالت، گل و آدامس 
بفروشند و در برخی موارد با التماس و 

  .زاری از مردم تکدی کنند

  مشکالت محله ھای حاشیه نشین
ین محله ھا آمارھا نشانگر آنست که در ا

نبودن امکانات بھداشتی و سیستم 
فاضالب موجب شیوع بیماریھای واگیردار 

ساکنین این محله در مراجعه به . می شود
ادارات و نیروی انتظامی مورد بی اعتنائی 
قرار میگیرند و بخواستھا و مطالبات آنان 

اینگونه برخوردھای . رسیدگی نمی شود
ن موجب تحقیر آمیز بویژه در میان جوانا

سرخوردگی می شود که پیامدھای خاص 
خود را خواھد داشت، جوانان این محالت 
طعمه مناسبی برای باندھای مواد مخدر و 

 .سرقت و فحشا ھستند
این باندھا از جوانانی که اغلب بیکارند و یا  

بکار ھای کاذب کم درآمد اشتغال دارند از 
آنان برای پشبرد اھداف خود سود می 

ن محالت مکان مناسبی برای جویند، ای
پنھان کردن مواد مخدر و اموال مسروقه 
ھستند، در این محالت فرھنگ فقر و فقر 
فرھنگی تسلط دارد که خود عامل تمام 

  .بزھکاریھاست
در برابر گسترش قارچ گونه حاشیه نشین 
ھا در شھرھای بزرگ مردم کشورمان 
شاھد برپائی برجھا و آسمانخراشھا 

ھای مسکونی یا تجاری ھستند که واحد
. آن با ارقام میلیاردی خرید و فروش میشود

میالد نام دارد که  تھرانمعروفترین آنھا برج 
متر  ٤٣٥ششمین برج مرتفع جھان است و 

ارتفاع دارد، رستورانی در این برج وجود دارد 
که در آن یک نوع بستنی با روکش طالئی 

ھزار تومان قیمت  ٤٠٠عرضه میشد که 
تقریبًا معادل حقوق ماھیانه یک  داشت و

در حال حاضر بعلت یكی دیگر از  .کارگر
انتشار خبر آن در مطبوعات، فروش آن 

  .ممنوع گردید
سپاه پاسداران مالک شرکت مخابرات در 
حال ساختن برجھای دوقلو است که ارتفاع 

در   .طبقه ھستند ٣٤متر و دارای  ١٥٠آنھا 
شمال شھر تھران در مناطقی مانند 
ولنجک، فرمانیه و شمیران و دیگر مناطق 
ثروتمندنشین منازل مسکونی بیش از دھا 

 .میلیارد تومان ارزش دارند

مردم فقیر و زحمتکش کشورمان ھر روز 
شاھد عمیق ترشدن شکاف طبقاتی و 
تبعیض در جامعه ھستند و یکی از پیامدھا 
و نتایج فقدان عدالت اجتماعی گسترش 

نشینھاست در حلبی آبادھا و آلونک 
حالیکه در سوی دیگر آقازاده ھا، رانت 
خواران و وابستگان به حاکمیت و اعوان و 
انصار آنان بر ثروت بیکران مردم چنگ 
انداخته اند و ارتفاع برجھای خود را بیشتر 
می کنند تا زاغه ھای دیگری برپا شود، اما 
مردم فراموش نخواھند کرد شعارھای اوائل 

ود کوخ نشنیان بر کاخ انقالب که قرار ب
نشینان ارجحیت داشته باشند و این 
شعارھا بود که مردم تھیدست و زحمتکش 
را بمیدان مبارزه کشاند اما دریغا به این 

 .نشد وعده و دیگر وعده ھا عمل

پايان دادن به اعدام ھا در ايران را به خواستی عمومی تبديل کنیم
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  گزارشی از روزنامه اعتماد
این گزارش شروعی / سھیل سراییان

 مشتری دارد، او را تا دو و نیم«. ندارد
برای چه تحویل . خرند می میلیون تومان
راحله سیزده سالش » شما بدھم؟

مادر مواد فروشش در زندان است  است،
. و برادرش سرپرستی او را به عھده دارد

برادرش . شناسنامه ندارد راحله
خواھد او را تحویل موسسه خیریه  نمی
بده بچه را ببر ھر جا  دو میلیون«. دھد

این گزارش نیست، روایت ».كه خواستی
است كه ھرروز آنھا را  نبض كند كودكانی

نه . بینیم ھا یا مترو می سر چھارراه
توانند بنویسند،  بخوانند نه می توانند می

تنھا چیزی كه از ھمان ابتدا آموزش 
آنھا از صبح كار . كار كردن است اند دیده
كنند تا شب پدر و مادرھای جعلی یا  می

مادرھای خودشان با خیال راحت  پدر و
كارگرانی كه اگر خوب كار . اد بكشندمو

قیمت این . خریداران فراوانی دارند كنند،
 از صد ھزارتا :پرسم كودكان برده را می

  . پنج میلیون

  بردگی به جای عاشقی
سوار . اينجا دروازه غار است، ناف تھران

 مترو كه شوي، كمتر از يك ساعت به
رسي و چند قدم  ايستگاه شوش مي

آوري كه  جايي سردرمي پیاده كه بیايي
. دود شده و به ھوا رفته است انسانیت

ھا از زمین بچه  ھا خلوت و شب صبح
شوند نه  عاشق مي نه. جوشد مي

وقتي به سن دوازده، . كنند كودكي مي
بايد ازدواج  رسند سیزده سالگي مي

دار شوند، اين چرخه زندگي  كنند و بچه
ديگري مقابل پاي  راه. كودكان برده است

كنند حتما اين  نھا نیست، فكر ميآ
را غربتي صدا  آنھا. ترين راه است صحیح

از لب خط تا دروازه غار . زنند مي
ھايي  حیاط بیني با ھايي را مي خانه

اندروني و بیروني، در و  بزرگ و ھشتي
ھايي زندگي  خانواده ھا تمام اين اتاق

يي  ھر بچه سرمايه. كنند با چند بچه مي
براي اين والدين فرزند  براي خانواده،

مواد بیشتر . بیشتر، زندگي بھتر است
   .تر عمیق نشئگي. است

  بیمارستانی شبیه به وال استریت
ش یساله افغان سال پ ١٤دختربچه 

توان بلند كردن  یشده بود، او حت دار بچه
ش یاما حاال بچه او پ، نداشت را ھم بچه

ون یلینوزادش را سه م .ستیخودش ن
 .است فروخته تومان

ز ھستند ین یگرین محله گروه دیدر ا
 یوجیآنھا ف ھا، به یتر از غربت تعداد كم

ه یریاكثر مددكاران موسسات خ. ندیگو یم
د و یسروكار دارند، خر ھا ن خانوادهیكه با ا

 ییدرآمدزا یدار شدن برا ا بچهیفروش بچه 
ھا  ن گروهین ایدر ب یفقر فرھنگ از یرا ناش

 كنند، مواد ینجا با بچه تجارت میا. دانند یم
كنند و دست آخر  یم یكشند، زندگ یم

 در انتظارشان است، یتر ھم سرنوشت تلخ
به نام  یمرد. افتد یم ینجا ھر اتفاقیا

دھد و  یم ھا پول به بچه. خسرو وجود دارد
 یگر به بردگیبعد آنھا را به ھزار شكل د

ھستند كه آخر  موظف كودكان .ردیگ یم
پول به خانه  یشب با مقدار مشخص

د تن یباشند، با برگردنند، اگر پول كم آورده
ھا  ن بچهیازدواج ا .دھند یگرید یبه كارھا

 ییشان جا شود، نام ینم ثبت ییچ جایھ
  . ا روح ھستندیگو. شود یثبت نم

. اند ده شدهییكار زا یكه فقط برا ییھا برده
تھران  یابان مولویدر خ... مارستان یب

د و فروش بچه یخر یبرا یبازار. است
از  یكیت، یاستر درست مانند وال

كند،  یآنجا كار م كه یان پزشكیدانشجو
مارستان ین بیبه ا ییھا خانم«: دیگو یم
رفتند،  یشدند و م یم دار آمدند و بچه یم

كودك خود صبر  یردھیش یبرا یحت
. دیرس یبه نظر م بیعج یلیخ. كردند ینم

آمد و  ین خانم دو ھفته بعد میاما ھم
بود امضا و پول  یمرد را كه دست یی برگه
كرد، سپس بچه را به او  یافت میدر یزیناچ
نجا یا. ین سادگیبه ھم .داد یل میتحو

مان، اما یزا یند برایآ یزنان معتاد ھم م
رند یگ یشان را م شب مصرف خرج دو، سه

برگردیم بیایید ».فروشند یو كودك خود را م
ھای باریك با  دروازه غار، كوچه به

ھایی كه خشك شده است، بوی  جوی
دیوار سفید بزرگی دور جایی .  آید زباله می

شبیه به میدان را گرفته است، از 
توان فھمید كه  كنارش می ھای سوختگی

ھاست، یكی از  خواب اینجا خوابگاه كارتن
ھا به ظرف برنجی  میان زباله آنھا در

و آھسته آھسته شروع به خوردن رسد  می
   .كند آن می

  فروش كودك به ھر قیمتی
ھا گروھی ھستند كه اصل خرید و  غربتی

 .ھا متعلق به این گروه است فروش بچه
كنند كه بیشتر  ھای دیگر سعی می گروه
 دار شوند تا پول بیشتری به چنگ بچه

مادری فرزند خود را یك و نیم . بیاورند
 ھنگامی كه. ته استمیلیون تومان فروخ

باردار بوده، بیمارستان نرفته زیرا قرار این 
دار شد،  بچه بوده است كه به محض اینكه

خواستی  نمی«. باید او را به خریدار بدھد
چرا اما به پولش نیاز  :ات را نگه داری؟ بچه

تمام مكالمه ھمین قدر طول » .داشتم
دھد كه  مطمئن پاسخ می كشد، آنقدر می

بین . گذارد سوالی باقی نمیدیگر جای 
ھمیشه خودشان را  خودشان و بچه،

قرار بوده با  مادر دیگری. كنند انتخاب می
تومان الاقل  ھزارقیمت دويست  فروش بچه به

   .خرج چند شبش را به دست آورد

ھمیشه خودشان  بین خودشان و بچه،
قرار بوده با  مادر دیگری. كنند را انتخاب می
تومان  ھزارقیمت دويست  فروش بچه به

   .الاقل خرج چند شبش را به دست آورد
مواد مصرف كرده بوده،  زمانی كه او تازه

  پولی نه برد، آید و بچه را می خریدار می
یادش  نه مادر چیزی شود پرداخت می

 .آید می
یی  شیشه شان در پایپی ھمه زندگی
پایپ ھنوز در دستش . خالصه شده

 در حیاط خانه چند كودك بازی. ھست
كنند، كارگرانی كه منتظر مشتری  می

 آنجازده و آب سیاھی  ھستند، زمین یخ
ھا روی آنھا سر  جریان دارد، بچه

.خندند خورند و می می
یكی از مددكاران اجتماعی محله 

موردی داشتیم كه برای «: گوید می
نوزاد چھارماھه خودش به  ساكت كردن

داده و در كنار نوزاد شیشه  او متادون می
ھای  كردند كه بچه دچار حمله می مصرف

ه كردیم ك ھركاری می. شدیدی شده بود
از مادر بگیریم و او را درمان كنیم  بچه را

كرد، بعدا كه با او صحبت  قبول نمی
به ما گفت بچه پنج میلیون تومان  كردیم

مشتری داشته است و اگر آن را به ما 
داد مشتری بچه از دست  می تحویل

رفته، اما به خاطر حال بد كودك  می
  .»را به ما داد مجبور شد و او

  یی كودكان اجاره
مسعود، مددكار اجتماعی و بلد محله 
است، او مسوول شناسایی دروازه غار و 

دھد  یی را نشان می خط است، خانه لب
یی  كه یك سال پیش توسط موسسه

تعداد زیادی بچه را از  خیریه كشف شد و
سال «: گوید دھند، می آنجا نجات می

كنم كه این خانه را پیدا  می پیش بود فكر
بچه در این خانه  ٥٠ تا ٤٠كردیم، حدود 

آمدند و  یی می ھرروز صبح عده بودند كه
كردند و دوباره آخر شب  آنھا را اجاره می

گروه دیگری ».گرداندند را برمی آنھا
شوند  ھستند كه در بارداری متوجه می

توانند از بچه نگھداری كنند و به  نمی كه
 ھمین خاطر دنبال خریداری برای فرزند

ترین مكان را یا  امن روند، اینھا خود می
، ... دانند یا بیمارستان ھایشان می خانه

این دانشجوی پزشكی كه در این 
 در روز«: گوید كند می بیمارستان كار می

حدود سه تا چھار تا از این موارد در 
 بیمارستان داریم، شاید خیلی از آنھا در

قبال فروش بچه خود اصال پولی نگیرند و 
كنند  می خود را رھاخیلی از آنھا كودكان 

  .»روند و می

  از طرح ضربتی تا فقر فرھنگی
كنند  ر می در لب خط مردھا تا آخر شب

 شان عجیب ھا كار، فرھنگ زندگی و زن
است، كودكان آنھا ھم گاھی اوقات وارد 

 شوند و از ھمان سنین ھا می این بازی
  .زنند كودكی دست به ھمه كاری می

اینھا از  دينگو مددكاران اجتماعی می
كنند و این  یی می ھا ھر استفاده بچه

در  ھمان فقر فرھنگی شدیدی است كه
با برخورد و  میان آنھا وجود دارد،

 آوری ھای ضربتی اینھا جمع طرح
   شوند، نمی

 ١٠ادامه در صفحه

 بازار بچه فروشان 

كان كار از صد خريد و فروش كود
 ھزار تا پنج میلیون تومان
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رقیق شدٔه آن  بو ولی مرگبار است و که بی
کنیم  را که ما، در اینجا مرتب تنفس می

  .پی دارد صدمات مغزی و قلبی در

ی در کارگران نفت و گاز منطقه پارس جنوب
کشور  جانبه نامه خود به عالیترین نھاد سه

: اند ایشان نوشته پیرامون مشکالت بیمه
 ١٣ماده  چون در قانون کار مناطق ویژه

اند، پیمانکاران یا  قانون کار را منظور نکرده
کنند و اگر  پرداخت نمی بیمه کارگران را

ھا را پرداخت کنند با حداقل  بیمه برخی
ھم تامین . دھند ام میرا انج حقوق این کار

 اجتماعی و ھم اداره کار از این شیوه عمل
پیمانکاران اطالع دارند ولی بدان رسیدگی 

 چون تعدیل ساختاری و. کنند نمی
خصوصی سازی معنایش قانون زدائی بر 

 این سواستفاده. علیه نیروی کار است
شود، زمانی که کارگر در  پیمانکار باعث می

شود با  می رافتادگیاثر حادثه دچار از کا
  .حداقل حقوق ناچیزی مواجه شود

نفر از کارگران شاغل در  ۴٠٠بیش از 
ھای نفت و گاز منطقه پارس  پروژه

با ارسال طوماری به شورای  جنوبی
، به )شورای عالی کار(تعیین مزد 

شورا در زندگی  اھمیت تصمیم این
یک سال آینده کارگران سراسر کشور 

وعده اجرای  اشاره کردند و خواستار
رئیس جمھور در خصوص افزایش 

به گزارش . متناسب مزد و تورم شدند
خبرنگار ایلنا، در این نامه که به امضای 

ھای نفت و  پروژه کارگر شاغل در ۴٢٠
گاز منطقه پارس جنوبی رسیده 

به  است، حداقل حقوق کارگران باید
شناسان اقتصادی و  وسیله کار

شناسان مستقل و نه  جامعه
به نئولیبرالیسم  ان وابستهاقتصاددان

ھای  جھانی که تنھا تکرار کننده تئوری
پول ھستند،  المللی صندوق بین

این کارگران با تاکید بر   .گردد بررسی
اجرای وعده رئیس جمھور در اولین 

بر اجرای بند  اش مبنی نشست خبری
قانون کار و افزایش  ۴١اول ماده 

نرخ تورم،  متناسب دستمزد کارگران با
واستار اجرای بند دوم این ماده خ

حقوق  حداقل: اند قانونی شده و آورده
) نفر ۴(یک خانوار کارگری با دو فرزند 

این  ای محاسبه گردد که باید به گونه
سرپرست خانواده قادر باشد 

ھای مسکن، آموزش و پرورش،  ھزینه
درمان، تامین غذا و پوشاک  بھداشت و
این . مایدنفره را پرداخت ن ۴این خانوار 
باید  از مشخص شدن، می حداقل پس

در صورت بحران اقتصادی شناور باشد 
 باال برود و با نرخ تورم

ای نفت و گاز پارس  کارگران پروژه
شان به شورای  جنوبی در ادامه نامه

کار ھمچنین به توصیف شرایط  عالی
 :اند آورده آنان. اند کارشان پرداخته

قانون کار ایران  و ھای بین المللی نامه مقاوله
اضافه  ساعت کار دارند و ٨تاکید بر روزانه 

کاری، در صورت موافقت کارگر، نباید از دو 
ھر روز ھم نباید  ساعت در روز بیشتر باشد و

این در حالی . اضافه کاری وجود داشته باشد
ای  ھمه نیروی کار پروژه است که کارگران و

یط چون شرا. کنند ساعت کار می ١٢روزانه 
 ھای ضروری آن، چنین ای و زمانبندی پروژه کار

.کند ایجاب می
این کارگران به مقایسه شرایط کار 

 ھمکارانشان در سایر نقاط جھان پرداخته و
در ھمه کشورھای جھان کارگران : اند آورده
ھفته به  ای پس از دو ھفته کار، دو پروژه

روند و حقوق کامل یک ماه را  مرخصی می
ای در  کارگران پروژه نند، چرا کهک دریافت می

ساعته با  ١٢طی دو ھفته کار روزانه 
بابت ساعات اضافه کاری  درصد ۴٠احتساب 

جمع ) ساعت ھر روز اضافه کاری ۴(در روز 
 ١٩٣شود  ای می یک کارگر پروژه کار دو ھفته

 ساعت که از یک ماه کار کارگری که در شھر
اش  هکند و شب را در کنار خانواد زندگی می

 .برد بیشتر است به سر می
: اند کارگران با استناد به موارد باال، تاکید کرده

دو ھفته مرخصی با  از این رو دو ھفته کار،
حقوق کامل یک ماھه حق قانونی کارگران 

از سوی دیگر کاگران  .باشد ای می پروژه
ساعته در اختیار پروژه ھستند، و  ٢۴ای  پروژه

بابت . مومی دارندھا زندگی ع خوابگاه در
 ھای بھداشتی، مسکن و غذا و بدون حداقل

ھیچ امکانات رفاھی و یا ورزشی زندگی 
اینکه  این شیوه کار با توجه به. کنند می

 ٢۴روز،  ٢۴ای باید  کارگر پروژه  امروزه یک
با  ھای عمومی خوابگاه پروژه و ساعته در

  .ساعت کار پر شتاب به سر ببرد ١٢روزی 
در صنایع نفت و پتروشیمی ایران  ای کار پروژه

 در حقیقت یک اردوگاه کار اجباری است، که
از سوی دیگر . باشد شایسته جامعه ما نمی

 نفتی –ھای خطرناک پتروشیمی  کار در پروژه
  .است H٢S ھای گازی بسیار ھمراه با آلودگی

  

٩٣کارگر پارس جنوبی در مورد تعیین دستمزد سال  ۴٢٠طومار 

منصور کوشان، نویسنده و روزنامھ نگار آزادیخواه  
کشورمان درگذشت

نگار، از اعضای  نویس، روزنامه نویس، نمایشنامه منصور کوشان نویسنده، شاعر، داستان
جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران در پی یک دوره طوالنی بیماری سرطان، در روز 

سالگی در بیمارستانی در شھر استاوانگر نروژ  ۶۵در سن ) فوریه ١۶(بھمن  ٢٧یکشنبه 
ای به فضای  شماری از نویسندگان ایرانی در نامه سرگشاده ١٣٧٣در سال  .در گذشت

منصور کوشان از اعضای جمع . اعتراض کردندبسته فرھنگی و اعمال سانسور در ایران 
مشورتی کانون نویسندگان ایران بود که برای جمع آوری امضای این بیانیه توسط 

 .نویسندگان ایرانی تالش کردند

، ھمزمان با آغاز قتل ھای زنجیره ای، برای چند سخنرانی ١٣٧٧منصور کوشان در سال 
حمد مختاری و محمد جعفر پوینده از ھمکاران نزدیک او در قتل م. به خارج از کشور آمد

مجله تکاپو و جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران، باعث شد که از بازگشت به ایران 
او فعالیت ھای ادبی و مطبوعاتی خود را در خارج از کشور ادامه داد و در .چشم بپوشد

شماره جنگ زمان  ١٩ان گذاشت و را بنی» خانه آزادی بیان«کشور محل زندگیش در نروژ 
منصور کوشان در ایران با عنوان سردبیری در انتشار مجالتی چون دنیای . را انتشار داد

  .سخن، تکاپو و آدینه و کوشش برای راه اندازی کانون نویسندگان ایران شناخته می شود

 ١١رمان و مجموعه داستان،  ١۴زنده یاد منصور کوشان ھشت مجموعه شعر، 
 .کتاب در نقد و بررسی و شناخت ادبیات از خود به یادگار گذاشته است ١٠و ایشنامه نم

در گذشت منصور کوشان را به خانواده او و  شورای سردبیران و تحریریه سایت کارآنالین
  .ایران تسلیت می گوید فرھنگیجامعه 

...در جستجوی
  ١٢ادامه از صفحه 

کمپ به  متوجه شد که مسئول
دوستش گفته که مرسی با مردھای 

) دوست پسرش(دیگر ارتباط دارد و او 
بھتر است از دوستی با مرسی پرھیز 

وگوھای طوالنی،  بعد از گفت. کند
ی  تفاھم برطرف شد و رابطه سوء

مرسی و دوستش به حالت عادی 
ھا نامزد  در حال حاضر آن. بازگشت

اند و قرار است بعد از گذراندن  کرده
حتی از . مراحل اداری، با ھم ازدواج کنند

ھا به مرسی اجازه  ی خارجی سوی اداره
ھا به دیدن  داده شده که آخر ھفته
   .نامزدش در ایالت دیگر برود

این سرنوشت دو زن است که به آلمان 
ھا به خاطر نقض حقوق  آن. اند پناه آورده

شان،  سیاسی و یا شھروندی
جزو شان را ترک کرده و  کشورھای

ھستند که موفق " ھایی خوشبخت"
اما در . اند به خاک اروپا برسند شده

سرزمین موعود ھم، عدالتی که آرزویش 
شان نشده  را دارند، ھمیشه نصیب

جویان در  اسکان دادن پناه .است
ھایی که گاھًا از سوی کادرھای  کمپ

شود، اجبار به ماندن در  ناکارآمد اداره می
کمبود امکانات  ی اداری معین، یک حوزه

درمانی، محدودیت  پزشکی و روان
دسترسی به آموزش و بازار کار، 

ھایی از مشکالت سیاست  نمونه
پناھندگی در کشور ماست و به طور 

جو از این کمبودھا در رنج  ویژه، زنان پناه
 .ھستند

 -----------------------------  
گروه کار زنان سازمان : گردآوری و ترجمه * 

)اکثريت(خلق ايران  نفدائیا
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تجربە مبارزاتی وتاریخی 
کارگران و سازمانھای کارگری 
ھم در ایران و ھم در سایر 
کشورھا بە ما آموختە است، 

افزایش دستمزد و بطور کە 
کلی بھبود و ارتقاء سطح 
زندگی و رفاە اجتماعی و 
آزادیھایی کە کارگران در اطراف 
و اکناف دنیا بدست آوردەاند، 
بیش از ھمە اساسًا نتیجە 
مبارزات سازمان یافتە خود 
کارگران و سازمانھای کارگری و 
متناسب با سطح آمادگی و 
وسعت مبارزات آنھا در 

 .ختلف بودە استکشورھای م
 

، بحث ٩٢با نزدیک شدن بە پایان سال 
برسرمیزان افزایش دستمزد در میان 

و کارگران و محافل کارگری باال گرفتە 
محافل و تشکالت کارگری بە و کارگران 

اشکال مختلف خواستار افزایش دستمزد 
ا نرخ تورم و ھزینە ھای واقعی متناسب ب

زندگی، کە ھم قانونی است و ھم جزء 
وعدە ھای انتخاباتی روحانی است، 

 .شدەاند

کم گویی مسئوالن و با وجود سکوت 
 کارفرمایی واتحادیە ھای  ودولتی 

سیگنالھای ناخوشایندی کە از جانب آنان 
با وجود  شدە ودر این ارتباط تا کنون دادە 

 –یب کارفرمایی دست نخوردن ترک
امتناع دولت از  کار ودولتی شورای عالی 

پذیرش نمایندگان واقعی کارگران در 
شورا، اما کارگران و محافل کارگری با این 
کە می دانند صرف افزایش دستمزد 
مطابق تورم واقعی کنونی ھم تنھا مقدار 
کمی از ژرفش شکاف میان دستمزد و 

در  ھزینە ھای زندگی شان را پرمی کند،
 .انتظار وعدە افزایش دستمزد روحانی اند

اما متاسفانە قراین موجود کمتر جایی را 
بە . برای خوشبینی باقی می گذارند

رغم وعدە روحانی امسال نیز بعید است 
معجزەای رخ دھد و سنت افزایش 
دستمزد کمتر از میزان واقعی تورم سە 

 .دھە گذشتە، شکستە شود

ولت اعتدال و د"اقتصادی  و رویکردرویە 
و زدبگیران و م نسبت بە کارگران" امید

حقوق سندیکایی و اجتماعی 
زحمتکشان کماکان مانند دولت گذشتە 

تمام قوانین و ساختارھای . است
ضدکارگری گذشتە را بە رغم وعدە ھای 

و تقاضاھای مکرر کارگران   انتخاباتی اش
برای لغو و اصالح شان رد می کند و 

 مصوبات بدترین "تعدیل"حتی تن بە 

ضدانسانی و ضدکارگری دوران احمدی نژاد 
تاریخی  تجربە مبارزاتی و .نمی دھد

سازمانھای کارگری ھم در ایران و ھم کارگران
در سایر کشورھا بە ما آموختە است، کە 

ی بھبود و ارتقاء افزایش دستمزد و بطور کل
سطح زندگی و رفاە اجتماعی و آزادیھایی کە 
کارگران در اطراف و اکناف دنیا بدست 
آوردەاند، بیش از ھمە اساسًا نتیجە مبارزات 
سازمان یافتە خود کارگران و سازمانھای 
کارگری و متناسب با سطح آمادگی و وسعت 

 .مبارزات آنھا در کشورھای مختلف بودە است
دور نرویم، در دو سال اول بعد از  جای خیلی

انقالب، بە رغم نفوذ محافل نیرومند تجاری در 
دستگاە ھای حکومتی، بواسطە حضور 
نیرومند شوراھا، سندیکاھا، اتحادیە ھا، 
احزاب و نشریات کارگری و دمکراتیک، 
دستمزد کارگران حتی بیش از میزان نرخ تورم 
افزایش یافت، اما بە محض سرکوب 

ھای کارگری و آزادیھای نسبی، این سازمان
روند دگرگون شد و بە وضعیتی کە امروزە ھمە 
بە عینە می بینیم رسید که براستی نامی جز 

 .بردە داری نوین نمی توان بر آن نھاد

اکنون نیز نباید منتظر معجزە از طرف دولت 
افزایش حقوق . بود، خالقان معجزە خود مائیم

قانون کار آمدە،  ٤١کە در مادە مطابق تورم 
انتظار نداریم و نداشتەایم، . مطلوب ما نیست

دولتی شورای عالی  –کە ترکیب کارفرمایی 
کار کە در اصل یک ترکیب صددرصد کارفرمایی 

 ٤١است، بدون فشار کارگر حتی مادە ناقص 
قانون کار را بپذیرد و آن و نرخ واقعی تورم را 

ولی کارگر، . دھدمبنای تعیین دستمزد قرار
ھم حق بە جانب است، ھم حرفش قانونی 
است، ھم رئیس دولت وعدە افزایش دستمزد 
مطابق قانون را دادە است و ھم این کە سھم 
دستمزد کارگر در قیمت تمام شدە کاال، بنا بە 
گفتە مقامات دولتی، طی دە سال گذشتە بە 

قانون کار از حدود  ٤١دلیل عدم اجرای مادە 
. درصد سقوط کردە است ١٠بە زیر درصد ١٩

بنابراین خصوصًا قبل از قطعی شدن میزان 
 . افزایش دستمزد، نباید آرام گرفت

ادامە اعتراضات یگانە راھی است کە فعًال 
وسعت، کیفیت . برای کارگر باقی ماندە است

و انتخاب زمان مناسب اعتراضات و تعیین 
شعارھای درست می توانند روی میزان 

  . دستمزد اثر مطلوب داشتە باشندافزایش 

باید سعی شود حتی االمکان جمعی و 
 . ھمزمان عمل کرد و شعارھا را یکی نمود

از شورای عالی کار باید خواست که دستمزد 
را مطابق نرخ واقعی تورم و ھزینە ھای 

باید از تفرقە . امروزین خانوار افزایش دھد
پرھیز کرد و حتی از مشارکت کسانی کە می 
توانند منشا کوچکترین اثر مثبتی باشند، بھرە 

مایندگان تشکلھای دولتی در باید بە ن. گرفت
شورای عالی کار فشار آورد تا در صورت عدم 
توافق بر سر افزایش دستمزد مطابق تورم، 
برای یک بار ھم کە شدە، توافق را امضا 

 .نکنند

 بدور از تفرقه، با اتحاد ی گسترده برای دستمزدی عادالنه

عفو نە، آزادی بی قید و شرط ھمە فعاالن کارگری

صادق کار

بولتن کارگری شماره بیست با اين 
آنالين منشر  -در سايت کارمطالب 

  :شد

:تحلیل

ایان؛ تازیانه فقر اتحاد دولت و کارفرم
 بر دستمزد کارگران

:از تجارب دیگران

جنبش کارگری و نقش آن در مرحلە 
بحران عمیق : گذار از دیکتاتوری

 )٥(دیگری، غیر از بحران نفت 

:اخبار خارجی

درصد کمتر  ٣٠درآمد زنان  –اسرائیل 
 از مردان

 :اخبار داخل
، کوچکتر شدن سفرۀ ٩٢مزد 

  کارگران

انتظار نداریم و نداشتەایم، کە 
دولتی شورای  –ترکیب کارفرمایی 

عالی کار کە در اصل یک ترکیب 
صددرصد کارفرمایی است، بدون 

 ٤١فشار کارگر حتی مادە ناقص 
قانون کار را بپذیرد و آن و نرخ 
واقعی تورم را مبنای تعیین 

 .ھددستمزد قرارد

حمایت سایر گروە ھای  باید سعی کرد تا
 دانشجویان، روشنفکران، اجتماعی، بخصوص

برنامه  و مخالف اقتصاددانان مدافع عدالت
ھای نئولیبرالی را جلب کرد و از دانش و نفوذ 

باید تالش کرد . آنان در این کارزار بھرە گرفت
. کرد بحث دستمزد را ھرچە بیشتر رسانە ای

اید خواست کە بە وعدە انتخاباتی از روحانی ب
 .اش عمل کند

ادامە اعتراضات یگانە راھی است 
کە فعًال برای کارگر باقی ماندە 

وسعت، کیفیت و انتخاب  .است
زمان مناسب اعتراضات و تعیین 
شعارھای درست می توانند روی 
میزان افزایش دستمزد اثر 

باید سعی  .مطلوب داشتە باشند
شود حتی االمکان جمعی و 
ھمزمان عمل کرد و شعارھا را 

 .یکی نمود
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  ... ھم ذاتی
  ٢ادامه از صفحه 

ھم فصل : اش نیز و در ھر دو فصل
حقوق و اختیارات حکومت که  مربوط به

ستونش والیت فقیه است با نھادھای 
تابعه و مرتبط با آن، و ھم فصل مربوط 
به حقوق ملت را؛ و نیز چنان اجرا 
کردنی که در آن ھیچ تنازلی و ھیج 

او از . رانت اضافی در بین نباشد
محصور کننده خود خواسته است و 
کماکان می خواھد که بیا و جملگی 

قانون خودمان و بگونه ھمه  به ھمان
واقعیت اما آنست . سویه پایبند بمانیم

که از تعارض این دو و نه که فقط 
شان، عمری گذشته است به  تناقض

و حقیقت . قدمت جمھوری اسالمی
نیز اینکه، اجرای ھمزمان این دو فصل، 
نه برای والیت و ولی فقیه پذیرفتنی 
است و نه که جا و گنجایشی دارد در 

. ر بخش بزرگی از جامعه مدنی ماباو
ھم از اینرو، سترونی فرمول 
پیشنھادی آقای موسوی که چیزی 
نیست جز دعوت از پذیرش و التزام 

به قانون اساسی متکی بر  ھمگان
 اقتدار استبدادی و مبتنی بر تبعیضات

حق شھروندان، امری  ھمه گونه در
است از مدتھا پیش اثبات شده و در 

چنین . ر افتادهنتیجه، از اعتبا
درخواستی، نشدنی است و فاقد 

و . ھا ظرفیت برای گشایش تناقض
ایی است محصول  چون خود ایده

تناقضات فکری حاملین آن، در نتیجه 
نخواھد ھم توانست راه حلی تلقی 
. شود برای نجات ایران از زور و اجحاف

با اینھمه، این فرمول سیاسی اگر 
ابر اما تناقض گشا نبود و نیست، در بر

تناقض نمایی است بس موثر با نیروی 
ھا در بطن و متن  شگرفی از رونمایی

کمتر تاکتیکی بھتر از آن می . خود
توانسته است که بحران فروکاھی 
فزاینده والیت در گفتمان سیاسی 

پس . کشور را این چنین تشدید کند
جای ھیچ عجبی نیز ندارد اگر تالش 

و صالی  ھا، جزا برای این تناقض نمایی
خود را در حصر و حبس   متناسب

  !بیابد
حرف مرکزی در حصر قرار گرفتگان 

اجرای بی تنازل قانون "مبنی بر 
، نه سخن مرکزی جامعه "اساسی

دمکراسی خواه ایران است و نه که 
آن، اما در   گفتمان سیاسی غالب در

عین حال یقه گیر نافذ نھادی است 
ا طاعونی که با زور و تحمیل، خود ر

فصل الخطاب جامعه نیز می خواھد و 
اگر سخن مھندس موسوی ! می داند

پیشبرنده جامعه در بعد اثباتی 
نیست، در عوض اما این گفتمان با 

ھا را به  بردن عرض والیت، آگاھی
شعور دمکراتیک ارتقاء یافته و تعمیق 

و این . تری بر کشیده و می کشد رفته
خود، برای پیش روی نیروی دمکراسی 

واه جامعه، فرصتی بوده است خ
به این اعتبار و فقط ھم به این . درخور

اعتبار، جامعه درگیر با والیت، 
 سپاسگزار این رویکرد مھندس

موسوی و دو ھمپای او در  موسوی
       .این ایستادگی است

  وظیفه مدنی. ٤
ما موظف به ایستادگی علیه ھر حصر و حبس 

دم بر و اکنون از دیدگاه سیاسی، مق. ھستیم
ھمه، برای درھم شکستن این حصر 

ھای سه ساله این  ایستادگی. مشخص
ھای جنبش سبز اگر نتوانند بازخورد در  سمبل

خور خود در جامعه را بیابند، آنگاه استبداد 
میدان را رھا از حریف خواھد یافت و گلوی 

میدان اگر تھی . خواھد فشرد   رقیب را بیشتر
د، انگیزه حق از انجام وظیفه شھروندی بمان

خواھی در جامعه نیز رو به کاستی می نھد 
مبارزه در این . حتی تا آستانه پژمرده شدن

راه، صرفًا عمل به یک وظیفه سیاسی نیست 
اول باید به تعھد . که جنبه اتیک و اخالقی دارد

 اخالقی عمل کرد که چیزی نیست جز مبارزه
پیگیر برای عقب نشاندن استبداد در این بند 

این تعھد . ھایش ھا و به حصر نشاندن دنکشی
اخالقی را اما، با پرھیز از سیاست بازی و 

  . تعھد به سیاست ورزی باید پیش برد
سیاست بازی آنجاست که دفاع از آزادی 
محبوسین و محصورین در خدمت پیشبرد یک 
خط و ربط سیاسی معین در جبھه گسترده 
آزادیخواھی و دمکراسی طلبی قرار گیرد و 

واست مشخص رھایی خانم رھنورد و آقایان خ
موسوی و کروبی، بخواھد که خدمتگزار صرف 

. بشود" اصالح"و یا سیاست " تعدیل"مشی 
به یک مولفه از آن و فرق " سبز"تقلیل دادن 

نیمه  -ھم نمی کند که کدام یک از آن باشد
تضعیف روح و  -اصالح و یا اصالح و یا که تحول

عتنایی به خصلت است و بی ا" سبز"جوھر 
 مخالفت با حصر، زمانی اما .پلورالیستی آن

سیاست ورزانه خواھد بود که مبارزه نه فقط 
برای آزادی محصور که بر ضد نفس حصر 

ھای  ھا باشد؛ چیزی که، در زمره متاع کردن
که ! خود ویژه بازار مکاره والیت فقیه است

مبارزه باشد علیه حصر که در ذیل ھیچ ماده 
ایی از قوانین  و حتی زیر ھیچ تبصرهقانونی 

. موضوعه این حکومت تعریف نشده است
علیه چیزی که فقط با اختیارات بیرون از 
ھرگونه کنترل ولی فقیه توضیح داده می 

علیه چیزی که باالترین مقامات قضایی .شود
کشور در برابر یک اقدام مطلقًا فرا قانونی فقط 

حصر  :به این بسنده می کنند که بگویند
، از اینرو عین قانون است که "سران فتنه"

اند و فقط  فرموده شخص ولی فقیه آن را اراده
است که می تواند به " مقام معظم"ھم این 

مبارزه علیه ! پایان دھد" حکم حکومتی"این 
حصر، باید در ذات خود مبارزه علیه اقتدار 
والیی باشد و مشخصًا زور ولی فقیه را ھدف 

کتیک سیاست ورزانه دمکراتیک و تا. قرار دھد
مبارزه جویانه علیه نظام حصر والیت فقیه 

محاکمه علنی محصور شدگان : چنین است
  :پس! در دادگاه

تبدیل حصر فاقد ھرگونه وجاھت حقوقی  -اول
ولو با قوانین ظالمانه " قانونی"به حبس نوع 
  خود این نظام، 

محاکمه محبوسین، مشروط به  - و دوم
آنھا در دادگاھھای مبتنی بر  محاکمه علنی

 !بیداد ھمین نظام
اینست ادای وظیفه شایسته در مورد  

در مورد کسانی کسانی که تاکنون بر حرف 
اند و کماکان بر  که تاکنون بر حرف خودایستاده

فریادشان  ھستند در برابر ولی فقیھی که 
و وقایع بعد  ١٣٨٨ماه را در خرداد" حق الناس"

ن ھمه عمر حاکمیتش و آن یکبار دیگر چو
ھمگی ھم به اقتضای موقعیتش، لگد کوب 

 .کرد

ذاتی نظام و  ، ھم"حصر"در مبارزه علیه 
حصر را نباید و نمی توان از نظر دور 

  .داشت

 بھزادکریمی
 ١٣٩٢ بیست وپنجم بھمن ماه

  
 ... گسترش حاشیه نشینی

 ٥ادامه از صفحه 
در حال حاضر بعلت انتشار خبر آن در 

  .مطبوعات، فروش آن ممنوع گردید
سپاه پاسداران مالک شرکت مخابرات در 
حال ساختن برجھای دوقلو است که 

طبقه  ٣٤متر و دارای  ١٥٠ارتفاع آنھا 
شمال شھر تھران در  در .ھستند

مناطقی مانند ولنجک، فرمانیه و 
شمیران و دیگر مناطق ثروتمندنشین 
منازل مسکونی بیش از دھا میلیارد 

  .تومان ارزش دارند
مردم فقیر و زحمتکش کشورمان ھر روز 
شاھد عمیق ترشدن شکاف طبقاتی و 

تبعیض در جامعه ھستند و یکی از 
ماعی پیامدھا و نتایج فقدان عدالت اجت

گسترش حلبی آبادھا و آلونک 
نشینھاست در حالیکه در سوی دیگر 

آقازاده ھا، رانت خواران و وابستگان به 
حاکمیت و اعوان و انصار آنان بر ثروت 

بیکران مردم چنگ انداخته اند و ارتفاع 
برجھای خود را بیشتر می کنند تا زاغه 

ھای دیگری برپا شود، اما مردم فراموش 
شعارھای اوائل انقالب که  نخواھند کرد

قرار بود کوخ نشنیان بر کاخ نشینان 
ارجحیت داشته باشند و این شعارھا بود 
که مردم تھیدست و زحمتکش را بمیدان 

مبارزه کشاند اما دریغا به این وعده و 
 .نشد دیگر وعده ھا عمل

...  وشانفر بازار بچه  

   ٦ ادامه از صفحه
ھای ضربتی اینھا  با برخورد و طرح

شوند، صرفا باید از طریق  نمی آوری جمع
ھا نگذاریم نسل  تغییر خود این بچه

این گزارش . آنھا تربیت شود جدیدی از
حتی پایانی ھم ندارد، پایانی نیست بر 

كودكانی كه ناخواسته به دنیا  مشكالت
كه چه كسانی دانند  آیند و نمی می

ھایی كه ھنوز بچگی  بچهھستند ، 
اما نه . اند اند، مادر شده نكرده پدر شده

اند نه  دانند خودشان از كجا آمده می
اینجا لب خط . رود شان به كجا می بچه

است، دروازه غار، اینجا ته خط است 
شوند تا  ھایی كه معامله می برای بچه

فروختمش و پول «: مادرشان بگوید
یی دیگر  چاره/ را به دست آوردم زندگی 

فروختم چه كار  نداشتم اگر نمی
توانستم نگھش دارم،  نمی/ كردم؟  می

وقتی » /كند آدم در خماری ھر كاری می
كنند دیگر به من  پول خوبی پیشنھاد می

 .رود چه كه بدانم كجا می

بھمن  ٢٩سه شنبه، روزنامه اعتماد : منبع
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شماره ١، صفحھ ١١ 

 ... سازمان تامین اجتماعی

  ١ادامه از صفحه 

او در راستای تحقق ھدف ھای برنامه 
پنجم توسعه، زیر نظر وزیر جدید کار و 

جامعه و رفاه و "رفاه اجتماعی، بخش 
وزیر را عملی " برنامه" "اعیتامین اجتم

اما این بخش از برنامه تاکنون . می کند
صورت واقعی بخود نگرفته و از ھمان 
ابتدا با چالشھا، اعتراضات و درھم 
ریختگی در تمامی عرصه ھا مواجه بوده 

یک نمونه از این وضع موضوع . است
دفترچه بیمه شدگان تحت پوشش 

بر . سازمان تامین اجتماعی است
گزارش دفتر آمار و محاسبات  اساس

اقتصادی، جمع بیمه شدگان تحت 
پوشش تامین اجتماعی با احتساب 

 ٣٧مستمری بگیران آن سازمان به 
نفر تاکنون می  ٢٠٧ھزار و  ۵۵٠میلیون و 

 .رسد

مواردی که در اصالحیه ای به نام 
برنامه تامین اجتماعی علیه منافع 

 :زحمتکشان آمده اند

تکمیلی کارگران باز  افزایش نرخ بیمه ـ
 ۴٠٠ھزار و  ١٠از (درصد  ١٠٠نشسته 
از یک ). تومان  ٧٠٠ھزارو ٢١تومان به 

طرف دولت برای جبران تورم، قدرت خرید 
درصد  ٢۵خانوارھای بازنشستگان را 

این در حالی است . افزایش داده است
که نرخ تورم بر اساس اعالم بانک مرکزی 

مه این تفاوت نرخ بی. درصد است ٣٢
برای خانواده بازنشستگان و 
ازکارافتادگان بسیار سنگین است و 
بازنشستگان در شرایط فعلی توانایی 

 .تامین مایحتاج اولیه زندگی خود را ندارند

سازمان تامین اجتماعی بابت ارائه  ـ
خدمات بیمه ای و درمانی، نزدیک به یک 

 ٣٠سوم درآمد ماھانه دوران خدمت 
از . ریافت می کندساله بیمه شدگان را د

حدود سه سال پیش تاکنون مدیران این 
سازمان با ھمراھی مسئوالن کانون 
بازنشستگان تامین اجتماعی بدون توجه 
به وظایف قانونی و صنفی خود، مانند 
یک بنگاه اقتصادی خصوصی عمل کرده 

آنھا بیمه شدگان بازنشسته را . اند
واداشته اند که ھزینه بسیار سنگین 

در صورتی . میلی را پرداخت کنندبیمه تک
که این بیمه تکمیلی درمانی، نه تنھا 
کمکی به امر درمان و خدمات 
بیمارستانی مورد نیاز نکرده، بلکه موجب 
باال رفتن ھزینه و سرگردانی زیاد 

این در حالی . بازنشستگان شده است
سازمان " قانون الزام"است که طبق 

تامین اجتماعی وظیفه دارد خدمات 
درمانی مورد نیاز بیمه شدگان 

.بازنشسته را به رایگان تامین کند

از دیگربرنامه ھای این سازمان،  -
سھمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی 

رفع موانع اجرایی "طبق قانون . است
، "قانون بیمه ھای اجتماعی کارگران

سازمان تامین اجتماعی مکلف است که 
که در با دریافت حق بیمه، کارگرانی را 

کارھای ساختمانی کار می کنند، بطور 
کامل و با نظارت دقیق بیمه کند و وظیفه 
دارد برای آنھا کارت مھارت پرونده بیمه 

در این قانون اما ھیچ . تشکیل بدھد

اشاره ای به سھمیه بندی برای کارگران 
 .ساختمانی نیامده است

افزایش سن و سابقه بازنشستگی در  ـ
آور نیز موردی است که  مشاغل سخت و زیان

کارگران را با مشکل تامین زندگی روبرو کرده 
الیه اصالحیه  ٣۶از ماده  ٢در تبصره . است

سازمان تامین اجتماعی ذکر شده که می 
توان متناسب با سن، سابقه کار و ھم چنین 
نسبت به وضعیت سالمتی و توان کارگران به 
زندگی، به مرور سن بازنشستگی را تا پنج 

این اضافه کردن سن برای . ال افزایش دادس
ادامه کار، کارگران را با زیان ھای جسمی، 
روحی و سختی ھای بسیاری روبرو خواھد 
کرد و بعالوه دشواری پرداخت اضافه حق بیمه 

.برای آنھا را در پی خواھد داشت

قانون خصوصی سازی مراکز درمانی که  ـ
تحت مسئولیت سازمان تامین اجتماعی 

، از دیگر مواردی است که خدمات است
بھداشتی و درمانی کارگران را با مشکل 

اصالحیه  ٣۴از ماده  ۵تبصره . مواجه می کند
این قانون، سازمان تامین اجتماعی را موظف 
می کند که مراکز درمانی زیر مسئولیت اش 
را با حفظ اصل مالکیت و نظارت، به بخش 

ن است این قانون گویای آ. غیردولتی بسپارد
که سازمان تامین اجتماعی با حمایت از 
خصوصی سازی مراکز بھداشتی و درمانی، 
سالمتی زحمتکشان را با مشکل روبرو و آنھا 
را از حق قانونی شان، که استفاده از خدمات 
درمانی عمومی در جامعه است، محروم می 

قانون خصوصی کردن بیمه و مراکز . کند
سئولیت بھداشتی درمانی ھرچه بیشتر م

زدائی از سازمان تامین اجتماعی را نشان 
به عالوه کل ھزینه ھای درمان و . می دھد

.دارو را به دوش کارگران می اندازد

خط فقرحدود  داده ھای آماری،براساس 
ھزار تومان است و ساالنه  ۵٠٠دومیلیون و 

درصد نیروی کار کشور با فشار  ٨٠بیش از 
روشن با فقر  ھزینه ھای زندگی و بدون آینده

درصد  ۴۵دست به گریبان است و حدود 
نیروی کار شاغل تحت پوشش بیمه خدمات 

دیگر با توجه به  یاز سو .درمانی قرار دارد
 ،الیحه بودجه ارائه شده دولت به مجلس

و سیاست ھای در راستای اقتصاد ایران که
  اقتصادی نئولیبرالیسم جاری در 

بین المللی کردن طرح ھای صندوق عملی 
پول و بانک جھانی اجرا می شود، سازمان 
تامین اجتماعی ھم در ھمآھنگی با سیاست 

 ١٠دولت، حذف قانونی کارگاه ھای به شمول 
نفر کارگر از پوشش تامین اجتماعی را در 

 . پرونده خود دارد

سازمان تامین اجتماعی که از بستر مبارزات 
وردی سندیکایی کارگران ایران به عنوان دستا

ارزشمند برای طبقه کارگر ایران در حکومت 
گذشته با ھدف خدمات رسانی به کارگران و 

اکنون به یک ، خانوادھای آن ھا تاسیس شد

بنگاه اقتصادی تبدیل شده که طبق گزارش 
رئیس ھیئت تحقیق و تفحص مجلس، 
پرداختی ھای کارگران شاغل و بازنشسته 

ی را چپاول کرده و به دارودسته باندھا
خودی و مدیران کالن آن مبالغ نجومی با 

این در حالی . نام پاداش توزیع می کند
است که کارگران باید مدت ھا منتظر بمانند 
تا یک دفترچه تامین اجتماعی که حق اولیه 
ھر کارگر ایرانی است را با کلی از 

 .مشکالت دریافت کنند

برنامه ارایه شده سازمان تامین اجتماعی 
سیاستی است که سعی دارد، برگرفته از 

ھمه مسئولیت و توزیع خدمات مناسب به 
تا می تواند از خود سلب کرده و کارگران را

به دیگر بیمه ھای بخش خصوصی واگذار 
علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی . کند

اساسأ نظام اقتصادی ما تحمل « :می گوید
توانائی ارائه خدمات رفاھی و حمایتی 

ا ندارد و عمأل قادر است افراد ھمه جانبه ر
را وقتی خانواده و جامعه از تأمین کردنشان 

باید نھادھای سنتی . بازماندند، حمایت کند
را برای ارائه خدمات بھزیستی، رفاھی و 

ھای حمایت  حمایتی بسیج کنیم؛ سازمان
این . »از بیماران خاص، خیریه و غیر دولتی

لی بیان یعنی فراتر از سیاستھای لیبرا
 .حتی در کشورھای سرمایه داری غرب

بدون شک گسترش مبارزه و ھمبستگی 
تمامی مزدبگیران برای برون رفت از این 
مشکالت بوجود آمده توسط دولت ھای 
پیشین و کنونی در ھمه عرصه ھا و برای 
نیل به تمامی مطالبات به حق شان، یک 

به طریق اولی پیوند . ضرورت تاریخی است
ان و زحمتکشان برای تدوین مبارزات کارگر

قوانین کار مبتنی بر موازین سازمان بین 
المللی کار و رعایت حقوق انسانی کارگران 
و داشتن نھادھای کارگری مستقل با 
خواست تدوین حقوق عمومی تامین رفاه و 
بیمه اجتماعی به شمول حق بیکاری، 
بھداشت و سالمت، بازنشتگی، 

برای آماده  ازکارافتادگی، تامین آموزشگاه
سازی کارگران اخراجی با فرماسیون جدید 
در بازار کار و مھمتر از ھمه حضور نمایندگان 
واقعی کارگران، بازنشستگان، زحمتکشان 
و مزدبگیران برای تامین و تضمین منافع آنان 
در ھیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی به 
منظور جلوگیری از مدیریت رانت خواری و 

   .است جناحی ضروری

اصالحیه این  ٣۴از ماده  ۵صره تب
قانون، سازمان تامین اجتماعی را 

ز درمانی موظف می کند که مراک
زیر مسئولیت اش را با حفظ اصل 
مالکیت و نظارت، به بخش 

این قانون . غیردولتی بسپارد
گویای آن است که سازمان تامین 
اجتماعی با حمایت از خصوصی 
سازی مراکز بھداشتی و 
درمانی، سالمتی زحمتکشان را 
با مشکل روبرو و آنھا را از حق 
قانونی شان، که استفاده از 

انی عمومی در خدمات درم
 .جامعه است، محروم می کند

برنامه ارایه شده سازمان تامین 
اجتماعی برگرفته از سیاستی است 
که سعی دارد، ھمه مسئولیت و 
توزیع خدمات مناسب به کارگران راتا 
می تواند از خود سلب کرده و به 
دیگر بیمه ھای بخش خصوصی 

 .کندواگذار 



شماره ١، صفحھ ١٢ 

 »عدالت اندکیوجوی  در جست«

 *دو تجربه از زندگی زنان مھاجر در آلمان

در جوامع اروپایی و از جمله در آلمان، 
پرسنلی که در  دیگر و  مددکاران اجتماعی

کنند، حکم  ھای پناھندگی کار می کمپ
جویان با جامعه و  ی ارتباطی پناه حلقه

جویان با  گاھًا پناه. سیستم اداری را دارند
شان با سیستم اداری  توجه به عدم آشنایی

این مددکاران و زبان کشور میزبان، برای 
شوند و بد و خوب  قدرتی فراقانونی قائل می

  و این. نویسند روند کارشان را به پای آنان می
تلقی، کار را برای این دسته از مددکاران 

. کند مشکل و حتی گاھی خطرناک ھم می
معموًال مددکاران زن، به خصوص نزد زنان 

کنند و اگر  جو، جایگاھی ویژه پیدا می پناه
درد  زبان باشند، امین و ھم ًا ھمتصادف

شان  ھم  ترین مسائل و مشکالت خصوصی
  .شوند می

سال به عنوان مددکار  ٢۵از دوستی که حدود 
ھای پناھندگی یار و  اجتماعی، در کمپ

رسیدن به " شانس"جویانی که  ھمراه پناه
اند، بوده، خواستیم که از  خاک آلمان را داشته

او به عنوان . یدمان بگو تجربیات خودش برای
-ی مختلف  نمونه سرنوشت دو زن از دو قاره

  .را انتخاب کرد و از آنان نوشت - آسیا و آفریقا
سرنوشت این دو زن که در میھن خود رنج 

وجوی عدالتی که در  بسیار برده و در جست
ھا دریغ شده، به آلمان  کشورشان از آن

ای از سرنوشت صدھاھزار   اند، تنھا نمونه آمده
جوانی است که رنج مھاجرت را بر جان  زن

انتخاب این دو . آیند خرند و به اروپا می می
چرا که امروز زنان . نمونه تصادفی نیست

مھاجھر زیادی، مشابه مشکالت این دو زن 
  .کشند جوان را در سراسر جھان بر دوش می

در یک مورد، با زنی روبرو ھستیم که در 
دستگیر و در ایران  ۶٠ی  سالگی، در دھه١٧

ھای  زندانی شده و در حالی که از آسیب
برده، به  ناشی از زندان و شکنجه رنج می

جا ھم  اما در این. آلمان فرار کرده است
تحمل "ھا سرگردانی کشیده و تنھا  سال
ھا از  و در حالی که تمام این سال" شده

ای سیستماتیک محروم مانده،  امکان معالجه
اش افسرده  زندگی ی چھل امروز در آغاز دھه

و درھم شکسته به حال خود رھا شده و 
  !»دیگر برای من خیلی دیر است«: گوید می

گوید که در حق  ی دوم، از تحقیری می نمونه
زن . شود پوست روا می یک زن جوان رنگین

جوانی که با پذیرفتن خطر جانی، رنج سفر به 
جا در کنار  آلمان را بر خود ھموار کرده و در این

اند، با  ھای خوبی که به کمکش آمده سانان
فرھنگ دیگری ھم روبرو شده که او را به 
خاطر رنگ پوستش، نژادش و فرھنگ 

ی  کند و شایسته متفاوتش، تحقیر می
و از سوی دیگر . داند خوشبخت شدنش نمی

با سیستمی روبروست که  حق استفاده از 
 ٢۵امکانات آموزشی و بازار کار را از یک جوان 

 .کند ه دریغ میسال

  سیما
ی چھل زندگی است، با قدی  در آغاز دھه

حالت چھره . وزن کیلو اضافه ٢٠بلند و حداقل 
ھای سبزش نشان از آن دارد که  و چشم

ھرگز مستقیم به . زمانی زنی زیبا بوده است

به جای آن، یا با . کند ھایت نگاه نمی چشم
ی ژاکت و یا با انگشتانش بازی  دکمه

تماد به نفسش را خیلی پیش اع. کند می
ھای ایران از دست داده  از این، در زندان

  .است
سالش بود، به مدت سه  ١٧زمانی که تنھا 

تمایلی به صحبت در ! سال زندانی شد
اش در زندان ندارد و  ھای زندگی مورد سال

کند،  ای به آن دوران می وقتی ھم اشاره
  .دارد اش را نزد خود نگه می بدترین قسمت

ھا را  آن. ترش دستگیر شد با خواھر بزرگ او
پس از . به دو سلول جداگانه فرستادند

مدتی، مادرشان ھم دستگیر و به زندان 
بایست از دوستان  او می. آورده شد

شان اطالعات  ھای دخترانش و نوع فعالیت
سیما در زندان فریادھای زنانی را که . بدھد

شدند و مدتی  ھا بیرون برده می از سلول
بعد با پیکرھای زخمی و درھم کوفته 

او . شنید می شدند، برگردانده می
تر را ھم  فریادھای مادر و خواھر بزرگ

. خود او ھم شکنجه شده. شنیده است
  ! آیا مورد آزار جنسی ھم قرار گرفته؟
بار اقدام  سیما بعد از سه سال زندان و یک

شکسته و  تقریبًا موفق به خودکشی، درھم
اما آرزوی  .اد شدتحقیرشده آز

ی تحصیل در  اش برای ادامه ھمیشگی
  .دانشگاه را نتوانست متحقق کند

ی خانواده ھم  چند سالی گذشت تا بقیه
چنان تحت نظر بودند و  آزاد شدند، اما ھم

بایست  ی آزادشدگان دیگر، می مانند ھمه
. کردند به طور مرتب خود را معرفی می

تند و ھا تصمیم به فرار از کشور گرف آن
باالخره بعد از چند سال، با فروش خانه و 

ی زیادی، توانستند  و تحمل ھزینه... زمین و
  .از ایران فرار کنند و به آلمان بیایند

سال است که در آلمان در  ١۵سیما االن 
نزدیکی مادر و خواھر و برادرش زندگی 

ی اعضای  تقاضای پناھندگی ھمه. کند می
. ه شده استخانواده، به جز او، پذیرفت

سیما در دادگاه پذیرش پناھندگی نتوانسته 
بود به طور روشن توضیح بدھد که چه 

که  به جای این. اتفاقی برایش افتاده است
گریه کند، از فرط یأس و ناامیدی، دست به 

با این . زده است ھای ھیستریک می خنده
کاوی را ھم برای مشورت و  وجود، ھیچ روان

  .فرانخواندندرسیدگی به وضعیت او، 
باالخره بعد از چند سال سرگردانی و 

ی  زندگی در کمپ پناھندگی، به او اجازه
اقامت داده شد و خوشبختانه خیلی 
. سریع، توانست آپارتمانی را اجاره کند

خواھد تنھا زندگی کند، اما در  دلش می
  .ی تنگاتنگی با خانواده دارد عین حال رابطه

گذارند؟  میاما سیما وقت خود را چگونه 
گوید که  ماند، می تمام روز در تخت می

به جز آن، اغلب در . کند تمام بدنش درد می
حال مراجعه به این پزشک و آن پزشک و از 

ھای مختلف  پزشک کاو و روان جمله روان
داروھای بسیاری، از جمله داروھای . است

اما امکان یک . کند اعصاب مصرف می
التیام  درمانی سیستماتیک برای روان

ی روحی شدید وارد بر او در زندان و  ضربه

ھای ناشی از آن، تا به حال در  آسیب
  .اختیارش قرار گرفته نشده است

سال است در آلمان زندگی  ١۵که  با وجود این
ھای مختلف زبان آلمانی را  کند و دوره می

اش بسیار ضعیف  است، زبان آلمانی  گذارنده
ندارد و ھمه  گوید که تمرکز حواس می. است

ھمه چیز «: گوید می. کند چیز را فراموش می
دیگر خیلی دیر . دیگر برای من دیر شده است

  !»است
  مرسی

. ی بیست سالگی است مرسی در میانه
تقریبًا . بسیار الغر و در خود فرورفته است

او ھم مانند سیما در . زند وقت لبخند نمی ھیچ
نی که او زما. ی دیگری زندان بوده، اما در قاره

ھای نھایی سال آخر دبیرستان را تمام  امتحان
رسد که قرار است امتحانات  کند، خبر می می

کار به اعتراض و . نھایی باطل اعالم شود
جرم او نیز شرکت در یکی . کشد تظاھرات می

پلیس با خشونت . ھا بوده از ھمین تظاھرات
ی  عده. کند به تجمع معترضین حمله می

شوند و  تی کشته میزیادی زخمی و ح
ی زندان  بسیاری ھم دستگیر و روانه

مرسی که زخمی شده بود، . شوند می
پدرش که فرد . شود دستگیر و زندانی می

شود با دادن رشوه،  بانفوذی است، موفق می
فرارش ھم سازماندھی . او را از زندان آزاد کند

ی خطرناک قادر  شده و طی یک ادیسه
ما تقاضای ا. شود به آلمان برسد می

با این وجود، . اش در آلمان رد شد پناھندگی
کاو  به کمک یک مددکار اجتماعی نزد یک روان

خوب فرستاده شد و بعد از گذراندن یک 
ی طوالنی تراپی، از زندان گفت و از  دوره
که بارھا توسط کادر زندان به او تجاوز شده  این

  . است
ی بعد از آن بود که به کمک مددکاران اجتماع

حق اقامت ویژه به "و وکالی مجرب، تقاضای 
  .را پر کرده و منتظر پاسخ شد" خاطر جنسیت

از این تاریخ، در یک کمپ پناھندگی مخصوص 
گوید که  می. کند ھا و زنان زندگی می خانواده

پوست تنھا، نه فقط  او به عنوان یک زن رنگین
از سوی ھمسایگانش در کمپ، بلکه از طرف 

ود نیز یک زن است، آزار که خ مسئول کمپ
گیرند و اگر دوستی  او را زیر نظر می. بیند می

به دیدنش برود، مردان دیگر کمپ به او به 
کنند و مزاحمش  بندوبار نگاه می چشم یک بی

شکایت به مسئول کمپ ھم ھیچ . شوند می
ھای  شویی و توالت دست. ای ندارد فایده

به اند و مرسی،  کمپ در زیرزمین قرار گرفته
. جا وحشت دارد ھا از رفتن به آن خصوص شب

ھنگام دوش گرفتن ھم احساس ناامنی 
  .کند می

خواھد آلمانی یاد  مرسی خیلی دلش می
اما او اجازه دارد تنھا یک بار در ھفته، . بگیرد

ی آموزش زبان آلمانی  در یک کالس دوساعته
جو، حق شرکت در  به عنوان پناه. کند شرکت 

) اینتگراسیون(مھاجرین ھای مخصوص  کالس
با این وجود، مرسی خوشحال است  .را ندارد

یک   .که اجازه دارد در کشوری آزاد زندگی کند
، با "کار داوطلبانه"سال پیش، در حین انجام 

ھردو از ھم خوششان آمد  .جوانی آشنا شد
اما بعد از مدتی  .و با ھم دوست شدند

احساس کرد که رفتار دوستش تغییر کرده و 
  ...وقتی علتش را از او پرسید،

٨ادامه در صفحه 

 آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم




