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مردم آبادان ،جزیزه مینو ،ایران و جاان تسلیت صمیمانه ما را بپذیرید!

فاجعه اجتناب پذیر ریزش برج متروپل ،باعث شد باز هم مادران داغدار سیاه برتن کنند.
به مادران ،پدران ،خواهران و برادران و دوستان ویاران عزیزانی که زیرآوار بی مسئولیتی صاحبان قدرت ،ماهی
گندیده ای که به آن حکومت اسالمی میگویند ،دست و پا زدند و جانباختند ،صمیمانه تسلیت میگیوئیم .یاد تمامی این
عزیزان همیشه زنده است و ننگ تاریخ برپیشانی تمامی دست اندرکاران و مسببین این فجایع و نظام متعفنشان تا ابد نقش
میبندد.
جای تعجب نیست که مردم آبادان و جزیره مینو که عزیزان بسیاری را دراین فاجعه از دست دادند ،خشمگین باشند .بقولی
میگویند نخوردیم نان گندم ،دیدیم بدست مردم.
در عصر ارتباطات اکثر مردم واکنش و عکس العمل دولتهای دیگر را در سایر نقاط جهان مشاهده کرده اند .در همه جای
دنیا در پس چنین سوانحی نه تنها کل نیروهای امداد از سراسر کشور بسیج میشوند بلکه نیروهای نظامی را نیز صرفا
برای امداد رسانی به محل اعزام میکنند ،حتی از کشورهای دوست و دشمن متخصصین امداد بهمراه سگهای تربیت شده
زنده یاب را با آغوش باز میپذیرند.
مردم ایران حق دارند از مادران نظامیان اعزام شده به آبادان بخواهند ،که از فرزندانشان پرسند ،که پسرم آیا برای امداد
رسانی به آبادان اعزام میشوی؟ و نظامیان باید از خود بپرسند چرا فرمانده هانشان ماموریت را نه امداد رسانی بلکه
سرکوب مردم داغدار و معترض تعیین کرده اند .سالیان درازیست که وقت آن رسیده است که از فرامین سرکوبگرایانه
صاحبان زرو زور و تزویر سرپیچی کرد و به صف عدالتخواهی مردم شریف ایران پیوست و یکپارچه و متحد سرنوشت
خود را بدست گیریم.
حمایت فعال و سراسری از اعتراضات حق طلبانه مردم آبادان وظیفه وجدانهای بیدار است.

مینو همتی
دبیر سازمان رهائی زن
 92ماه مه 9299
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علیه ربربیت ی معاصر رد تمام وجوه

نگاهی به وضعیت زنان کارگر در ایران (به مناسبت روز جاانی کارگر)

مریم مرادی

عمده ترین مشکالتی که زنان کارگر در
ایران با آن موجه اند عبارتند از :
 نبود حقوق برابر ،امنیت شغلی و بیمهبرای زنان کارگر؛ کارگران زن با وجود
آنکه دوشادوش مردان در واحدهاي تولیدي
کار مي کنند اما از نظر دستمزد با مردان
مساوي نیستند .آگاهي نداشتن به حقوق
قانوني در بین این افراد موجب شده تا حتي
هیچ اطالعي از پرداخت بیمه خود در فیش

حقوقي نداشته باشند و به همین جهت در
صورت اخراج از سوي کارفرما ،نمیتوانند
شکایت کنند.
اول ماه مه ( روز جهانی کارگر ) فرصتی در سالهای اخیر با وجود بحران وسیع وجود قراردادهاي موقت طي سه دهه اخیر
است برای دفاع از عدالت ،برابری و حقوق اقتصادی جامعه  ،وضعیت کارگران بیش از موجب شده تا کارگران زن از امنیت شغلي
بشر برای کارگران به ویژه زنان کارگر در پیش وخیم شده و سطح درآمد سرانه آن چنان محروم شوند .گاهي کارفرمایان در مقابل
ایران که از حقوق اولیه خود برخوردار پایین آمده است که اکثریت کارگران و کوچکترین خطایي از سوي کارگر ،با وي
نیستند  .سالیان درازی است که کارگران و زحمتکشان زیر خط فقر قرار دارند .در بدرفتاري مي کنند .زنان جامعه کارگري
زحمتکشان در ایران این روز را گرامی چنین شرایطی ،بدون مشارکت زنان کارگر اغلب سرپرست خانوار بوده و در عین حال
میدارند و برای خواستها و حقوق انسانی چرخه زندگی خانوادگی کارگران میسر نیز با ساعت هاي کار طوالني روبرو هستند
خود همواره تالش میکنند .اما با وجود نیست.

اما بسیاري از حقوق و مزایا شامل حال آنان

اعتراضات حق طلبانه و تالش مداوم و بنا به تحقیقات منتشر شده از سوی ارگانهای نمي شود.
پیگیرانه کارگران در این سالها همچنان رسمی دولت ،در سال  ،۶۹۳۱زنان  08در ضمن باید اشاره نمود که «دختران جوان
مشاهده میکنیم که بسیاری از خواستههای این درصد شاغالن بدون بیمه را به خود بسیاری هستند که به خاطر کاهش فشار مالي
طبقه تحقق نیافته است و این قشر جامعه با اختصاص داده بودند .در همین گزارش که از دوش خانواده و کمک به والدین اقدام به
شرایط بسیار دشواری دست به گریبان اند .در خبرگزاری رسمی ایرنا آنرا در روز  ۸کار در واحدهاي تولیدي کرده و شرایط
چنین شرایطی ،آن چه بیش از همه باعث اردیبهشت  ۳۸منتشر کرد ،زنان اولین سخت کار در کارگاه ها و کارخانجات را
نگرانی است و نیاز به توجه بیش از پیش قربانیان هر بحران اقتصادی هستند« .هرگاه تحمل مي کنند( ».خبرگزاری رسمی ایرنا-
برنامه اخراج یا تعدیل نیرو پیاده سازی می  ۶۹اردیبهشت )۳۹
دارد ،مسئله زنان کارگر در ایران است.
زنان کارگر در ایران نه تنها در شرایط شود ،زنان در صف اول قرار دارند و  -آسیب پذیرترین نیروی کار؛ زنان کارگر
بسیار دشوارتر از کارگران مرد قرار دارند ،بسیاری از کارفرمایان معتقدند که زنان در همواره اولین قربانیان مشکالت و چالشهای
بلکه با معضالتی دیگر که ناشی از تبعیض صورت ازدواج و بارداری بهره وری اقتصادی بوده و نخستین گروهی هستند که
جنسیتی غالب بر جامعه است نیز مواجهاند .کمتری دارند و با وجود تجربه و مهارت مشمول تعدیلهای نیروی کار می شوند.
دستمزد کم ،رده های پایین شغلی و نبود امنیت الزم ،کنار گذاشته می شوند» .طبق این زنان بهعنوان نیروی کار درجه دوم به شمار
شغلی از جمله معضالت زنان کارگر در گزارش ۱.۵۳ ،درصد از کل جمعیت می آیند و در فضای کار برابر مشمول حقوق
ایران می باشد.

بیکاران کشور را زنان تشکیل می دهند.

نابرابر میشوند .طرحهایی که طی سالهای
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اخیر در قالب افزایش مدت زمان مرخصی بهکار هستند .درحالیکه گزارشی رسمی از مردان با قوانین تبعیض آمیز با آن مواجه
زایمان برای زنان شاغل یا کاهش ساعت سهم زنان از کل کارگران قراردادی موجود هستند نیز پرداخته نمی شود .با این وجود
کاری زنان دارای شرایط خاص ،ارائه شده نیست اما برآوردها حاکی از آن است که سهم برخی از گزارشات و گفتگوهایی که به
اند عمالً موجب کاهش تمایل کارفرمایان برای زنان در این میان به نسبت باالتری از مردان مناسبت روز جهانی کارگر در رسانه های
حکومتی ایران منتشر شده اند حاکی از
استخدام یا جذب نیروی زن شده و به قرار دارد.
کارفرمایان کوچک و بزرگ دستاویزی داده -شرایط محیط کار زنان کارگر؛ شرایط کاری وضعیت دردناک زنان کارگر در ایران
است که از استخدام زنان خودداری کنند و زنان کارگر در ایران به شدت متفاوت از هستند.
درصورت استخدام ،امنیت شغلی آنها مردان کارگر همتای آنهاست .مشارکت زنان  -فقدان قوانین حمایتی؛ نبود قوانین حمایتي
درصورت ازدواج یا بارداری مورد تهدید در جنبش های کارگری قابل توجه نیست و از زنان کارگر و استفاده رایج از
آنها بدون داشتن هیچ سخنگویی در انزوا قراردادهاي موقت وضعیتي به مراتب سخت
قرار گیرد.
زنان کارگر همچنین عمده نیروی کار در تحت ستم مضاعف قرار می گیرند به این تر از کارگران مرد برای آنها به وجود آورده
بنگاههای کوچک با کمتر از  ۶۱کارگر را دلیل که آنها طبق قوانین کشور که به مردان است .در قانون کار ایران قائل شدن مزایای
تشکیل می دهند .این بنگاهها از قانون کار اولویت می دهند و به ندرت میتوانند در کمتر از مردان برای زنان درازای کار
مستثنی هستند و تحت نظارت دولتی قرار مشاغل رسمی استخدام شوند .از آنجایی که مساوی ممنوع است ،اما آمار گواهی میدهد
ندارند .به این بنگاهها ،بخش غیررسمی و یا زنان کارگر بخش اعظم نیروی کار در که زنان هنوز از جایگاه مطلوبی در بازار
کارگاههای غیررسمی را تشکیل می دهند که کار ایران برخوردار نبوده و بسیاری از
«اقتصاد خاکستری »اطالق می شود.
زنانی که در اقتصاد خاکستری و بخش تحت نظارت قرار ندارند بدون بیمه و مزایا زنان قشر کمدرآمد به سمت مشاغل
غیررسمی استخدام می شوند ناگزیرند بدون به آنها دستمزد کمتری نیز پرداخت میکنند .آسیبپذیر با شرایط شغلی نامناسب سوق
هیچ نظارتی ،با حداقل حقوق و بدون هیچگونه زنانی که محتاج کار هستند تا بتوانند معاش دادهشدهاند .بدون شک نحوه ی پرداختن نظام
مزایای قانونی ازجمله بیمه بازنشستگی و خانواده خود را تأمین کنند به طور گسترده سیاستگذاری به این موضوع مهم در تعیین
وضعیت و جایگاه مطلوب برای زنان بسیار

سالمتی به کار مشغول شوند .همین زنان که با طعمه چنین کارگاههایی می شوند.
حداقل دستمزد و حقوق ،نیروی کار بخش تعداد زیادی از زنان کارگر نیروی کار خود حیاتی است.

غیررسمی را تشکیل میدهند ،به راحتی نیز را به مقدار ناچیزی می فروشند بدون اینکه با نگاهی به اسناد بینالمللی و قوانین کشور
از این بازار حذف شده و همواره در معرض در آمار کارگران محسوب شوند .آنها بین درمی یابیم که به مسئله اشتغال زنان و
 ۶۱تا  ۶۱ساعت در خانه کار می کنند .با حمایتهای اجتماعی از آنان پرداخته شده
بیکاری بدون حقوق بیکاری قرار دارند.
از آنجایی که این بنگاههای کوچک اولین دستمزد روزانه .هزار تومان به پاکت چسب است .از کنوانسیونها و مقاوله نامههای
گروه از واحدهای تولیدی هستند که در فراز و می زنند و یا منجوق دوزی می کنند .این بینالمللی گرفته تا قانون کار و قوانین

نشیب های اقتصادی تعطیل می شوند .با توجه زنان حتی کارفرمای مشخصی ندارند و برنامههای توسعه در ایران به این مسئله
به سهم بیشتر زنان در نیروی کار بنگاههای تولیدات آنها از طریق واسطه هایی به فروش توجه کردهاند.
کوچک ،می توان نتیجه گیری کرد که در می رسد که بیشتر درآمد آنها را در جیب
در قوانین جماوری اسالمی ایران موارد
دشواریهای اقتصادی سالهای اخیر بیکاری در خود می ریزند.
میان زنان بیشتر بوده است .این وضعیت زنان با توجه به وضعیت فعلی جامعه ایران  ،هر متعددی موجود است که در آن به شکلهای
را هرچه بیشتر به سمت عقد قراردادهای نوع ورود به وضعیت کارگران ممنوع است متفاوت به مسئله «اشتغال زنان »اشارهشده
و در تحقیقات و آماری که گهگاهی در این است ،از جمله :
موقت برای امرار معاش سوق می دهد.
طبق برآوردهای اخیر  08درصد کارگران زمینه انتشار می یابد به تعداد زنان و قانون اساسی جمهوری اسالمی (مصوب
کشور بهصورت قراردادی در بنگاهها مشغول مشکالتی که در این محیط های تحت سلطه  ...)۶۹.۸ادامه در ص 41
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عینک سیاه (داستان واقعی نویسنده)

وسط كوچه تمام حیاط و راهرو رو پر همچیزش ارث گذاشغتغه خسغارتغا رو جغبغران

نسرین موسوی ایلخچی علیا قسمت دوم

میكرد و هر چي لجن و فاضالب اهالي محل میكنه تازه تغمغام امغام پغیغغغمغبغرا رو از قغبغر
بود و به سمت خونه ما راهنمایي میكرد بیرون كشید  ،كه پول كار مغن نغبغوده ،بغعغدم
عالوه بر اون از سقف اتاقا هم آب میچكید  ،زد شیشه هغا رو شغكغسغت گغفغتغم آره خغوب
هر چقدر هم تعمیر میكردیم هیچ فایده اي احتماال جنسش  ،قغاطغي داشغتغه ،فغرامغوشغي
نداشت ،ساختمون رسما گریه میكرد التماس گرفته همیشه این سناریو تكرار مغیغشغه ولغي
میكرد من عمرم كردم دیگه  ٥٥سالمه منو تو انگار بار اولته ،همه ي بدبختیاش با منه ،
بیخیال بشین  ،مامانم در جوابش میگفت كور نمیخواي قبول كني اینا همش تقصیغر خغودتغه
خوندي از جامون تكون نمیخوریم تو رو هم مامانم با ناراحتي گفت چیكار كردم ،چغي كغم
بیخیال نمیشیم .

چشمامو باز كردم  ،اتوبوس به میدون آزادي مانتو و روسریمو در آوردمو مشغغغول شغدم
رسیده بود ولي هنوز یه مسیر دیگه مونده باید آبها و لغجغنغهغا رو بغه سغمغت در ورودي
بود  ،نمیدونم مادربزرگم با چه فكري ته كره خونه رو به كوچه میكشوندم و بعد بغا خغا
زمین براي خودش زمین خریده و ساخته بود انداز آبها و لجنغهغا رو بغه دسغتغان مغهغربغان
 ،راه بعدي دیگه خط ویژه نبود  ،چون اول جوي آبي كه با جزر و مد اونها به خغونغه مغا
خط بود راحت تونستم بشینم ،اتوبوس هنوز فرستاده بود میسپردم كه بغراي دفغعغه بغعغدي
درگیر ترافیكي بود كه به خاطر بارون ایجاد لجن كم نیاره  ،فكر میكنم دو سغاعغتغي طغول
شده بود،سر و صدا ي راننده تاكسي هاي سر كشید  ،تا حیاط و راهرو رو تمیز كردم ایغن

خط با بوق ماشینها سرسام آور شده بود  ،كار هر ساله ام بود  .بغا هغر بغارون و بغرف
دیگه هوا تاریك شده بود به خاطر عینك تكرار میشد  .به سخغتغي كغمغرم صغاف كغردم
سیاهم اطرافمو و به سختي میدیدم ،سرم درد دست و پاهامو شستم  ،حسابي گرسنه بودم،
میكرد ،عینكم و برداشتم و چشمامو مالیدم پام كه روي اولین پله گغذاشغتغم صغداي خغر
بدون توجه به نگاه خیره و دلسوزانه چند نفر خر شیشه شكسته رو شنیدم ،فغریغاد كشغیغدم
كه سرپا به میله اتوبوس چسبیده بودن به مامان مامان كجایي ؟ چند ثانیه بعد مغادرم از
خیابون نگاه كردم ،اتوبوس كم كم از ترافیك و باالي پله ها سركي كشید و طبق معمول گفت
دراومده بود و داشت به سرعت عقب مونده  ،معلومه كجایي میدوني ساعت چنغده ؟ چغپ
گي زمانیش و جبران میكرد  .رسیدم به ته چپ نگاش كردم گفتم چند ساعته دسغتغشغویغي
دنیا به محله ي كودكي ،جایي كه دنیا اومدم ،نرفتي با تعجب گفت یعنغي چغي ؟ گغفغتغم ایغن
به جایي كه دوست نداشتم به محله اي كه فقط اطراف قایق نغدیغدم آخغه بغراي رسغیغدن بغه
خاطرات تلخ رو برام ثبت كرده بود ،رسیدم دستشویي از پایین پله تا حیغاط بغایغد بغا قغایغق
به خونه اي كه برام خونه نبود یه زندان با پارو میزدي  ،دو ساعته داشتم سطح دریغاچغه
شكنجه گر و زندانبان  ،چند ثانیه اي مكث خونمونو رو الیروبي میغكغردم ،صغداهغا رو
كردم نفس عمیقي كشیدم ،گوش دادم ،هیج نشنیدي ،گفت تلوزیون روشن بغود نشغنغیغدم
صدایي نمیومد ،كلید انداختم و  ...شلپ واي دستت درد نكنه این شیشغه هغا رو هغم جغارو
باز دوباره یادم رفته بود كه وقتي بارون میاد كن  ،بهت كه گفتم این خیر ندیده پغولغمغو بغرد
یه دریاچه یا بهتر بگم باتالق ،از جوي آب تمام شیشه ها رو هم شكسغت انغگغار پغدر بغي

گذاشتم بد كردم شوهر نغكغردم نغزاشغتغم زیغر
دست نا پدري بغزرگ بشغیغن شغب تغا صغبغح
كارگري كردم وسط حرفغش پغریغدم و گغفغتغم
مامان اینا جاي خودش چرا همه چغي رو بغا
هم قاطي میكني من براي همه ي اینا تا آخغر
عمر مدیونتم ولي همش اینا نیست قبول كغن
و تو و مامان بزرگ با طرز فكر اشتباه پسغر
پرستي تون اونو اینهمه سغركغش و بغیغشغعغور
بار آوردین  ،از زندگي فغقغط زورگغویغي رو
فهمیده و اخاذي اونغم بغه سغر سغالمغتغي ایغن
محله اس و تربیت شما و تصمیمهغاي اشغتغبغاه
تو مامان بزرگ كه چسبیدید به این مغحغل ،
مامان تو نمیخواي از ایغن مغحغل كغنغده بشغي
آخر این خونه رو سرمون خراب میشغه تغمغام
اعضاي خانواده اتو تغو ایغن خغونغه از دسغت
دادي به خودت رحم نمیكني به من رحغم كغن
هر روز اندازه مسیر  ۸۱روز دور دنیا بغایغد
برم تا به مركز شهر برسم تازه آخر وقتم باید

با یه جت آخرین مدل سرعت قبل از غغروب
افتاب فرود بیام كه همسایه هاي نازنین مغبغادا
پشت سغرم حغرف در بغیغارن یغه مغوقغع خغدا
نكرده تو تحقیقغات مغحغلغي ازدواج نغگغن ایغن
دختره معلوم نیست چغیغكغاره اس صغبغح زود
میره شب دیر میاد ایندفعه مامانم پغریغد وسغط
حرفمو همون توجیح همیشغگغي كغه تغكغرار
میكنه  ،همش میگي از ایغن مغحغل بغریغم آخغه
كجا بریم من یه زن تنها بي سرپرست،
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ی و آزادی

مرد باال سرمون نیست گیر نامرد بیافتیم كنم زیر لب گفتم حتماجهنمي كه مالها میگن زدم چون اونشب توان جنجال و درگیري

خونمون و از چنگمون در بیارن چیكار كنیم اون دنیاس الكیه جهنم همینجاس تو خونه ي نداشتم .خونه ما یه دو طبقه قدیمي بود كه
اونوقت باید بریم مستاجري

گفتم برادرت ما وقتي كارام تموم شد مثل زامبیاي گشنه هر طبقه دو اتاق تو در تو  ۶۱متري داشت

بزرگ میشه میشه عصاي دستم ،بهش تكیه خودمو به آشپزخونه رسوندم غذایي در كار اینموقع ها آرزو میكردم كاش یه اتاق سه
میكنیم اما شد قاتل جونم گفتم مامان همون نبود با ناراحتي به اتاق رفتم و گفتم مامان متري در دار
موقع كه ما بچه بودیم

داشتیم كه من شبها توش

باید از این محل هیچي درست نكردي از  ۶۱صبح دربدر حداقل راحت میخوابیدم ،بدون ترس و با

میرفتیم وسط محله خالفكار ا زندگي كردیم این خیابونام دنبال كار میكردم االن دوساعت حس امنیت آخه فكر میكنم بیشتر عمرم تو
جز تهمت آزار و اذیت هیچي نصیبمون نشد مثل بدبختا دارم لجن پارو میكنم شیشه شكسته اون خونه با چشم باز خوابیده بودم  .اونشب
ولي باز دل نكندي  ،ترسیدي هي گفتي من یه جمع میكنم یه كته ساده درست نكردي  ،دوباره برگشتم  ۶۱سالگي كه خانم چترقرمز
زن تنهام هي گفتي مرد باال سرم نیست با دو مادرم در حالي كه به پشتي لم میداد گفت این باكارتش خاطراتشو برام زنده كرد .
تا بچه صغیر كجا برم ،حاال ببین خونه داره بي پدر اینقدر اعصابمو خورد كرد كه
از دو طرف سرمون خراب میشه هم از باد و حوصله هیچ كاري نداشتم تا نماز بخونم تو
بارون و هم از دست تك پسرت  .این عصاي رسیدي من كه شام نمیخورم ،االن سر و كله
دستت هم كه معلوم نیست كي با نقل و نباتایي ي بي پدرش پیدا میشه تا عربده كشي راه
كه مصرف میكنه توهم بزنه و شبونه با ننداخته یه چیزي درست كن .به مادرم گفتم
چاقویي چیزي جونمونو بگیره ،مادرم آهي چه زود یادت رفت حقوق یكماهت رو كش
كشید و گفت خدا اون پدر بي همه چیزتو لعنت رفته تو نگران شام شبش نباش مطمئن باش
كنه یكي مثل خودشو تو دامنم گذاشت و رفت  ،با پوالیي كه برده حسابي به خودش رسیده
تا بود خودش عذابم داد وقتي رفتم هم یكي توپ توپ

با تداركات جند روزه بعدش

مثل خودشو جا گذاشت  ،این دفعه با لحن طنز پیداش میشه بعدم با دلخوري به آشپزخونه
آمیزي گفتم مامان مثل اینكه یادت رفته خودت رفتم و چند لقمه نون پنیر درست كردم به
گفتي با كلي نذر و نیاز از خدا پسر خواستي اتاق برگشتم با حرص نجوییده لقمه ها رو
یه كاكل به سر مگه نمیخواستي جنست جور قورت میدادم دیگه حتي حوصله حرف زدن
بشه یه دختر و یه پسر حاال هي فحش بده به و اعتراض هم نداشتم جاي شكرش بود كه
اون بدبخت از همه جا بي خبر كه از نذر و مادرم طبق عادت زود میخوابید و گرنه
نیاز و دخیل بستنت خبر نداشت  ،مامان جان همیشه تلوزیون و با ولوم آخر گوش میداد
كم تن و بدنش و تو گور بلرزون مردش تموم اونم همش برنامه هاي مذهبي وسخنراني از

شد ،مامانم با دلخوري گفت خوبه حاال بابایي شبكه قرآن .رختخوابمو انداختم و چشمامو
نكرده برات ،یه نون كف دستت نزاشته دلت بستم نیمه شب بود كه سر كله اش پیدا شد
براي لرزش تنش تو گور میسوزه زندكي من شنگول سرحال و سر كیف با نایلونایي كه
و جووني منو به آتیش كشید تو چي میفهمي توش پر بود از خوراكي كه با پولي كه كش
اصال  ،توي جووني با دو تا بچه آواره ام رفته بود خریده بود مستقیم به آشپزخونه
كرد  ،همونجور كه به سمت اتاق برمیگشت رفت و در و بست تا باز هم حسابي به
بقیه فحش هاشو میداد ،بحث هیچ فایده نداشت .خودش برسه تا تقویت بشه براي زورگویي
به سمت حیاط رفتم تا جارو خا

انداز و ها قلدري براي آزار و اذیت منم كه اصال

بیارمو شیشه خورده ها رو از پله ها جارو حوصله روبرو شدن نداشتم خودمو به خواب

اونشب با شوق خوب شدنم تا صبح خوابم
نبرد كلي رویاي شیرین بافتم بالخره دیگه
مجبور نبودم از پشت پنجره بازیهاي بچه ها
رو نگاه كنم لي لي بازي  ،هفت سنگ ،
دنبال بازي ...بالخره یه ساعتهایي كه مادر
بزركم تو خواب سنگینش فرو میرفت میشد
فرار كرد و با بچه ها بازي كرد ،مادر
بزرگم معتقد بود دختر باید تو خونه بشینه از

بچگي خونداري یاد بگیره  ،چه معنا داره
دختر بازي كنه ،تمام دنیاي كودكي من پنجره
اتاقمون بود كه رو به كوچه باز میشد و تا ته
كوچه رو میشد دید ،از همون روزاي اول كه
پدرم تركمون كرد  ،مادرم منو و برادرمو
برداشت و به خونه پدریش برگشت .
مادربزرگم اصالتا باكویي بود و بعد از
ازدواج با پدربزركم به ایران اومده بود اما
هرگز زبان فارسي رو یاد نگرفت و ما هم تو

خونه جرات فارسي حرف زدن نداشتیم كال
یك زن سختگیر و مستبد بود كه به روش
خودش زندگي میكرد .مادرم كار میكرد و
مادربزرگم هم از ما نگهداري میكرد برادرم
نور چشمي خونه بود بارها شنیدم كه به
مادرم میگفت  ،حواست به پسرت باشه بهش
سخت نگیر فردا میشه عصاي پیري و
كوري ،دختر مال مردمه میان میبرنش ،
پسر برات میمونه ... .ادامه در ص 41
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کارگران متحد شوید

میزگرد تلویزیون رهایی زن ( به مناسبت اول ماه مه؛ روز جاانی کارگر)

میزگرد خالیست .با آرزوی آزادی فوری

ایشان از بند ،سوال اولم را از آقای تقوی
در رابطه با اطالعیه حمایتی سندیکاهای
سوئد از آقای بداغی شروع کنم .این اتحادیه
ها تا چه حد با فعالیتاای آقای بداغی و
تشکالت صنفی در ایران آشنا هستند؟
سعید تقوی :پلتفرم سندیکاهای کارگری
سوئد از سال  2818شروع به کار کرد .ما
نهادی هستیم در درون سندیکاهای کارگری
سوئد به ویژه در رابطه با ایران  ،مرکز
فعالیت

ما پیگیری مبارزات کارگران ،

معلمان و سایر فعالین مدنی در ایران است.
پلتفرم سندیکاهای کارگری در واقع یک
http://www.rahaizan.tv/2822/84/
may-1st-round-table.html

در برنامه امشب با دو میهمان عزیز؛ فرخنده متدولوژی است که از این طریق بتواند در
آشنا از فعالین کارگری و سعید تقوی از سایر کشورهای دیگر که حقوق فعالین

امسال در شرایطی به استقبال اول ماه مه مسئولین سندیکای ترانسپورت سوئد به کارگری رعایت نمیشود را حمایت کند .به
روزجهانی کارگر میرویم که کارگران هفت مطالبات و مصافهای جنبش کارگری و همین جهت من به تمام رفقا توصیه میکنم که
تپه ،فوالد اهواز ،ذوب آهن اصفهان و جنبش فرهنگیان و بازنشستگان خواهیم در کشوری که زندگی میکنند عضو
تراکتورسازی تبریز و صدها کارخانه و پرداخت.

سندیکای حرفه ای خودشان بشوند .زیرا

بزرگ و کوچک در مصاف با فقر و فالکت میامانان گرامی فرخنده آشنا و سعید تقوی حقوق سندیکا همان حقوق بشر است .فعالیت
های ما با تشکیالت سندیکایی در ایران
تحمیلی رژیم حاکم  ،هم سرنوشتان خود را در عزیز به برنامه رهائی زن خوش آمدید.
صفوف متشکل فرهنگیان و بازنشستگان فرخنده آشنا :من هم سالم دارم خدمت شما برنامه ریزی میشود .در جامعه ای که
میابند و با صدای رساتر فریاد میزنند ،دیگر عزیزان و بینندگان گرامی  .امیدوارم امسال ،کارگران به این حقوق سندیکایی دسترسی
بس است تحمل فقر و فالکت اقتصادی و سال خوبی از نظر مبارزات برای طبقه نداشته باشند و در آن حقوق شان زیر پا
فرهنگی .دیگر بس است تحمل نظام سراپا کارگران در ایران باشد.

گذاشته شود آن جامعه دموکراتیک محسوب

فاسد و چپاولگر حاکم .دیگر وعده و وعیدهای سعید تقوی :من هم تشکر میکنم از این به نمیشود  .همانطور که در ایران اجرا نمیشود.
تو خالی و تزویر و ریاکاری حاکمان من وقت دادید تا در این تریبون شرکت کنم و ما معتقدیم که رفقای احزاب مختلف سیاسی
شکمباره ،سفره های خالی فرزندانمان را پر همانطور که فرخنده گفت امیدوارم امسال  ،میتوانند راسا و بصورتی که خودشان
نخواهد کرد .جشن اول ماه مه امسال باید نوید سالی باشد که ما بتوانیم موفق تر از سالهای تشخیص میدهند فعالیت کنند .این احزاب
بخش اتحاد و همبستگی طبقه کارگر و دیگر دیگر در مبارزات مان علیه این ستمی که بر سیاسی هستند که بایست از خواستهای
اقشار زحمتکش جامعه باشد و اولین روز کارگران  ،معلمان  ،بازنشستگان و مردم سندیکاها رفاع کنند .رژیم در ایران
سرآغاز نوین اتحاد و همبستگی و همگامی ایران و زنان میشود  ،کمک برسانیم و شوراهای اسالمی کارگران را تاسیس کرده
جنبش کارگری با جنبش فرهنگیان و صدایی برای آنها در خارج از کشور باشیم .است  .در صورتیکه یک سندیکا برای تمام
بازنشستگان برای احقاق حقوق پایمال شده

اقشار با عقاید مختلف فعالیت میکند نه فقط

میلیونها انسان شریف از مشتی مرتجع مینو همتی :قبل از هرچیز باید بگویم که برای یک عقیده مشخص .نمونه کار
جای فرهنگی مبارز رسول بداغی در این تشکیالت شورای معلمان به همان صورتی
زالوصفت خواهد بود.
7

م
جای علم زندان نیست

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 104

است که ما در سوئد فعالیت سندیکایی خودمان ارگانیکی برخوردار است ؟ بطور مثال همین معلمان آن شایستگی را دارند که تعلیم و
را پایه ریزی کرده ایم .ما شورایی تصمیم روزهای اخیر شاهد تجمعات گسترده تربیت فرزندان را بر عهده داشته باشند پس
میگیریم و پاسخگوی تصمیمات خودمان فرهنگیان بوده ایم .این جنبشاا در مبارزات این حق را دارند تا اعتراضات سراسری را
هستیم و در مقابل تصمیمی که میگیریم مسئول جاری چگونه بام پیوند میخورند؟
نیز بر عهده بگیرند و باید قدر آنها را بدانیم
هستیم.
فرخنده آشنا :در واقع باید برگردیم به عقب ؛ که بزرگترین قدم را برداشته اند .اگر چه
ما از سال  2888با رفیق بداقی در تماس به اعتراضات شرکت واحد  ،هفت تپه  ،نفت الترناتیوهای گوناگون از طرف دولت شکل
بودیم .البته نه تنها با رسول بداقی بلکه فعالیت و پتروشیمی اگر نگاه کنیم به چیزهایی میگیرد که این همبستگی در اعتراضات رخ
های ما حول حمایت از تمام فعالیت های میرسیم  .اگر چه رژیم هر دفعه با سرکوب ندهد اما اکنون این همبستگی ها سراسری
کارگری  ،معلمان  ،فعالیتهای مدنی و سیاسی اعتراضات را خاموش کرد اما پس از هر شدند و همه حرف از تشکل و همبستگی
و زنان نیز انجام گرفته است .در سال  2814اعتراضی ما قوی تر بلند میشویم .از تجربه میزنند .این شرایط را باید دریابیم و
تا  2818پلتفرم یک لیستی به زبان انگلیسی ها و شکستها می آموزیم و یک قدم به سپاسگزار باشیم از انسانهایی که مبارزات
انتشار دادیم که روی لیست  ،نام همه رفقای پیروزی نزدیک تر میشویم .چون این زندگی را به این نقطه حساس رسانده اند تا ما
در زندان را آورده بودیم .در آن لیست نام واقعی ماست و دائما با فقر و گرسنگی داریم هوشیارانه از این نقطه حساس عبور کنیم.
رفیق بداقی  ،عبدی  ،بهشتی  ،رضا شهابی  ،زندگی میکنیم .االن کولبران و سوخت بران سعید تقوی :خانم فرخنده به نکات خوبی
داود رضوی  ،جعفر عظیم زاده و  ....آورده  ،نان را به نرخ جانشان بدست می آورند .اشاره کردند اما آن چیزی را که میخواهم
شده بود .ما این لیست را بعنوان یک سند با این ها چطور میتوانند اعتراض نکنند .االن اضافه کنم این است که در جریان
سایر سندیکاهای کارگری  ،مقامات سیاسی یک اتفاق مبارکی افتاده و آن هم با تالش اعتراضات کارگران شرکت نفت سعی کردند
در سوئد ارائه دادیم و از آنها خواستیم که در معلمان که بسیار هم رنج برده اند نشان داده از طریق شورایی حرکت کنند .اگر قبال
آزادی این رفقا کوشا باشند.
است که مردم مقاومت شان باال رفته و دیگر کارگران  ،معلمان و مردم از رژیم می
بداقی در سال  2882به شش سال زندان سرکوب و تهدید کارآیی ندارد .تشکل یابی ترسیدند االن رژیم از آنها می ترسد و این
محکوم شد آن هم به اتهام تبانی علیه امنیت کارگران خط قرمز رژیم بود .خوشبختانه آگاهی است که بوجود آمده است .دوم اینکه
نظام و اجازه هر گونه فعالیت سندیکایی و پس از چهل و اندی سال این تشکل یابی شرکت زنان در این اعتراضات به ویژه
اجتماعی از او گرفته شد .رژیم از او خواست صورت گرفته و این توازن قوا بوجود آمده اعتراضات معلمان واقعا معرکه است  .نقش
که اگر او استعفا بدهد آزاد خواهد شد .ولی به است .توازن قوا یعنی نیروی مبارزه کارگر زنان بسیار تعیین کننده است .امسال  ،سال
آنها گفت که برای حقوق خودمان مبارزه و نیروی سرکوب .اکنون این تشکل ها مبارزه است و ما  2هدف داریم  .یکی اینکه
میکنیم و شما نمیتوانید این حقوق سندیکایی و سراسری و قدرتمند شده است و خیابانها رژیم باید مقاوله نامه ها آرتیکل ، 08، 22
اجتماعی را از ما بگیرید .حال میبینم که این امروز در تصرف مردم زحمتکش و  20را به رسمیت بشناسد  .اینها سعی داشتند
معلمان و کارگران چقدر زجر می کشند ولی مزدبگیر است .به واسطه تمام اعتراضاتی این کار را نکنند و از طریق سندیکاهای زرد
با این وجود به مبارزه به حق خود ادامه می که تاکنون شکل گرفته امروز همه انسانها که از خودشان هستند را عضو سازمان
دهند .همانطور که گفتم ما از سال  2818محروم و کارگر را با هم پیوند میدهد .جهانی کنند .در سازمان جهانی کار  ،ما با
شرایط این رفقا را پیگیری میکنیم و این معلمان در اعتراضات خود به مسائل تمام قدرت توانستیم از قبول سندیکاهای زرد
پیگیری ها ادامه خواهد داشت.
اجتماعی هم نگاه میکنند .علیه خصوصی جلوگیری کنیم و ما این کار را از طریق
سازی مدارس حرف میزنند  ،علیه پلتفرم انجام دادیم  .و دوم اینکه میخواهم
مینو همتی :فرخنده آشنا عزیز ،رابطه موضوعات ایدئولوژیک که در مدارس نباید کارگران تشکیالت داشته باشند و در سطح
مطالبات به حق فرهنگیان و بازنشستگان با آموزش داده شود و به جای آن به فرزندان بین المللی گزارش دهند تا رژیم را تنبیه کنند.
مطالبات جنبش کارگری از چه پیوند مان باید درسهای زندگی آموخته شود.
ادامه در ص41
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شراره رضائی
باد ملودی مرگ میسراید و
مادران و پدران ،خواهران و برادران در خزان مرگ عزیزانشان به رقص عزا
آمده اند
شیون مادران در میان صدای خشم طبل ها در هم آمیخته
زمین پر است از اجساد گل های بی جان مریم ها  ،رامین ها و شیرین ها
برادری می جوید تک تک سنگ ها و آوارها را به امید رایحه بوی تن برادر
که در زیر تلی از خاک خفته است!
مادر ی بی تاب برای فرزند زیر آوار مانده اش الالیی از عشق و امید به نجات می خواند !
کمر پدر شکسته است از غم جان بی جان طارق!
در این هیاهوی مرگ و سیاهی ،اما سلبریتی ها برای بیشتر دیده شدن سود می جویند ،یکی با بوسه ای در ژستی روشنفکرانه و ساختار
شکن ! در خارج از مرزها و دیگر عشوه می آید در رکاب سالم فرمانده!
اما
ما مردم ایستاده ایم ،تا فریاد بزنیم سالم پینوشه ی زمانه !
ما هنوز زنده ایم ،و فریاد می زنیم سالم جنایتکار درمانده !
چه درد و غم غریبی مشترک پیوند می زند کشته شدگان آب را به آبان و آبادان
در پیوندی ابدی میان مادران سیاه پوش و دادخواه تا روز انتقام!
تا روز انتقام و محاکمه ما زنده ایم  ،ما هنوز زنده ایم! .
تجمع حمایتی از مردم ایران در برلین گزارش از :شراره رضائی
روز جمعه بیستم می  ۱۱۱۱به فراخوان کانون پناهندگان ایرانیان و کمیته دفاع از
زندانیان سیاسی جلوی سفارت حکومت اسالمی ایران در برلین در حمایت از
اعتراضات مردم ایران تجمعی علیه گرانی و علیه سرکوب معلمان و کارگران
برگزار شد .
#جای_فعالین_کارگری_زندان_نیست
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مقطع ابتدایی و معلمان زن

حالیست که وجود معلم زن نسبتا میتواند سالگی شکل میگیرد و در این سنین کودک

امیر حسین باریک رو

جایگزین خال مادران و زمینه ساز ایجاد فقط به آموزش و مراقبت و توجه نیاز دارد.
عالقه و انگیزه کودکان برای حضور در در سنین باالتر با توجه به اینکه فرد وارد
مدرسه گردد .مجموعه این عوامل باعث پروسه بلوغ میشود و نیازهای جدید و
گردید تا در همهجای دنیا معلمان زن برای هویت در او شکل میگیرد الزم است این
مقاطع ابتدایی ترجیح داده شوند .با اینحال تفکیکها صورت پذیرد .اما ،در سنین کم
طی چند سال اخیر مسائلی از سوی برخی این نوع تفکیک جنسیتی نهتنها مناسب نیست
صاحبنظران مطرح گردیده که حضور بلکه باعث خشکی و سردشدن فضای
معلمان زن در مدارس پسرانه را به چالش آموزشی و ایجاد دل زدگی در افراد میشود.
کشیده است و آن؛ ضرورت آشنایی پسران با اخیرا سن بلوغ جنسی در کشور ،پایین آمده
خلقیات مردانه و کم شدن سن بلوغ جنسی در است به نحوی که درصدی از بچهها در
کودکان است.

کالس پنجم دبستان بلوغ را تجربه میکنند،

آموزش و پرورش رکن اساسی جامعه انسانی شایان ذکر است ،تا سالهای اول ابتدایی به عبارتی سن بلوغ نسبت به سه چهار دهه
است و یکی از اهداف اصلی آن ،آموزش و حضور معلمان زن اکثرا مورد تایید است و گذشته  ۹سال پایین آمده است .با این شرایط
پرورش کودکان و نوجوانان جامعه می باشد .مسئله اصلی برای سالهای بعد و مقاطع معلم دانش آموزان پسر بهتر است که مرد
تحقق این مهم مستلزم داشتن معلمانی با انگیزه پنجم و ششم می باشد که لزوم جایگزینی باشد .لذا معلم مرد برای دانش آموزان پسر،
و مشتاق در مدارس است .از جمله عوامل معلمان مرد مطرح میگردد .بسیاری از با توجه به کم شدن سن بلوغ جنسی در ایران
بسیار مهم بر برخی رفتارهای دانش آموزان روانشناسان ضرورت آشنایی پسران با امری قابل توجه است .پسران دانش آموز
همانند پیشرفت تحصیلی آنها ،جنسیت معلم می خلقیات مردانه را در این سنین مطرح کردند .حق دارند معلم مهربان ،توانا ،متعهد ،خوش
باشد .شواهد بسیاری حاکی از آن است که با این حال بهدرستی مشخص نیست که اخالق ،با سواد ،عاطفی و خالق مرد داشته
معلمان زن در سالهای اولیه و دوره ابتدایی ،مردان در تدریس خود چه خلقیاتی دارند که باشند ،معلمی از جنس خودشان .لذا موضوع
شرایط مثبت و مساعدی برای دانش آموزان زنان فاقد آن هستند .البته اگر منظور جنسیت معلمان در پایه های باالتر مسئله ای
مهیا می کنند و این امر بر پیشرفت دانش الگوپذیری مردانه در فضایی که اکثر افراد است که مطالعات بیشتر و جامع تری را می
آموزان تاثیر بسزایی دارد .لذا در اکثر آن مرد هستند مورد توجه باشد ،این امر طلبد/.
کشورها از جمله در کشور ما ،در پایه ابتدایی نمیتواند چندان مورد تائید باشد .تاکنون هیچ
برای آموزش کودکان از معلمان زن استفاده یافته علمی روان شناسی تسلط خلق و خوی
میشود و در این پایه زنان به مردان ترجیح زنانه و یا مردانه بواسطه حضور کودکان در

داده میشوند .چراکه کار کردن در مدارس محیط آموزشی و تاثیرپذیری شخصیت و
ابتدایی و سروکار داشتن با کودکان چالشهای آینده وی از جنسیت معلم را اثبات نکرده
زیادی بهمراه داشته و درجه باالیی از صبر و است .و هیچ تحقیق علمی در دنیا این مساله
خویشتنداری را می طلبد .تحقیقات روان را حتی مطرح نکرده است که حضور
شناسی حاکی از آن است که در برخورد با معلمان مرد برای آموزش پسران یا زن
کودکان ،زنان در مقایسه با مردان صبر و برای آموزش دختران میتواند سبب اختالل

سازمان راهیی زن
هب ما بپیوندید

تحمل بیشتری دارند .همچنین در این سنین هویت جنسی در آنها شود .شاید هویتی که به
کودکان برای اولین بار از خانواده جدا شده و آن اشاره شده است مربوط به سن بلوغ است.
ممکن است دچار افت عاطفی گردند و این در هویت از سنین نوجوانی به بعد و بعد 14
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کشیده شده است .و تنها مغردم عغادی و قشغر نمیتوانغنغد  ۱الغی  ۹بغرابغر گغران شغدن در

پایین جغامغعغه بغایغد تغاوان جغنغایغات حغاکغمغان کاالهای اساسی را تحمل کنند و بغایغد هشغدار
،وزیران و زندگی الکچری اقازاداها را پغس داد ادامه این روند جامعه را با مشکل رو بغه
میدهند گرسنه هستند و قغادر بغه سغیغر کغردن رو خواهد کرد ،آقای رئیس جمهور در زمغان
خانواده نیستند.

تبلغات انتخاباتی که بحث مغیکغرد ،مغیگغفغت

وضعیت نابسامان اقغتغصغادی طغی چغنغد سغال که گرانی پیش نخواهد آمد چراکه ما بغررسغی
اخیر نه تنها منتغقغدان دولغت را شغاکغی کغرده میکنیم و برنامه داریم .
اسغغت بغغلغغکغغه بغغرخغغی حغغامغغیغغان دولغغت را هغغم وعده های دروغین حاکمیون و مقامات حد و
عصبانی کرده است .آنقغدر کغه عغلغنغا لغب بغه اندازه ندارد.
اعغغتغغراض گشغغوده و بغغه دولغغت نسغغبغغت بغغه از کودکان کار به عنغوان قغربغانغیغان کغوچغک
پیامدهای چنین گرانی هایی هشدار دادند.

فقر در جامعه ،میتوان نام برد آمغار کغودکغان

خودرو گران شد»«،نان گران شد»« ،لبنغیغات کار ایران میغان  ۹تغا  ۹مغیغلغیغون تغن اعغالم
فسغغاد در دوران جغغمغغهغغوری اسغغالمغغی ابغغعغغادی گران شد»» ،ماکارونی گران شغد«» ،روغغن شدهاست؛ همغچغنغیغن بغرای تغهغران نغیغز آمغار
بیسابقه پیدا کرده و اخالق اجتغمغاعغی بغهطغور گغغران شغغد«» ،مسغغکغغن گغغران شغغد« و ...ایغغن وابسغغتغغه ،حغغدود  ۱۱هغغزار تغغن تغغخغغمغغیغغن زده
وسیع ضربه خورده و موجب شده بیعدالتی و روزها گوش مان به شنیدن خبرهایغی از ایغن میشود .اگرچه بغا تغوجغه بغه ایغنغکغه بغیغشغتغر
کودکان کار ،ثبت هویتی ندارندو آمار دقغیغقغی

فقر افزایش یابد .این فساد به همراه اجحافات و جنس عادت کرده است.
زورگویی اداری و نغبغود راسغتغگغویغی مغوجغب انتقادات از وضعیت گرانی در دوره ریغاسغت از آنان نمیتوان ارائه داد.

تباهی منافع عمومی شدهاست .مسخ معیارهغای جمهوری رئیسی فقط محدود به حامیان دولت کارتن خوابی  ،گدایی ،تهیه مغواد غغذایغی از
حرفهای و پایمال نمودن مغنغافغع مغردم و نغفغی نشده و منتقدانی که تالش داشغتغنغد در ابغتغدای زبغغغالغغغه هغغغا ،پشغغغت بغغغام خغغغوابغغغی،گغغغور
لیاقتها و مسلط بودن مغنغافغع ایغدئغولغوژیغک و کار دولت سکوت را در پیش گیرند را شاکغی خوابی،اتوبوس خوابی و بیحرمتغی و ضغرب
و شتم دست فروشان  ،هر کغدام کغیغس هغایغی
دفاع از منافع و امتیازات گروههای اجغتغمغاعغی کرده تا آنها هم سکوت خود را بشکنند.
و اداری خاص از ویژگیهای این فساد است.

بادامچی نماینده سابق مجلس می گویغد مغردم هستند که بی لیاقتی مسئولین در جغامغعغه آنغهغا

در ایران هویت و موفقیت بخغش عغمغدهغای از دیگر توان چند برابر شدن قیمتها را ندارند .را به این سو کشانده است.
مردم عادی ،وامدار انواع فسادهای ساخغتغاری قیمتها یکی پس از دیگری در حال نغجغومغی به گزارش رادیو فردا در اردیبهشت ،۶۰۱۱
ِ
است.منافعی که طبقات گوناگون ،ولو ناراضی شدن هستنغد .کغارد بغرای بغخغش بغزرگغی از ایران دارای یکی از باالترین نرخهغای تغورم
و منتقد دولت ،از فساد دولتی میبرنغد آنغهغا را مردم به اسغتغخغوان رسغیغده و قغطغار فغقغر بغه در جهان است و تنها چند کشور دیغگغر بغیغش
از این کشور ،این چنین با افغزایغش قغیغمغتهغا

با زنجیرهای نامرئی به نظام مغتصغصغل و مغقغیصغد ایستگاه بخش دیگر جامعه نیز خواهد رسید.
وی تاکید می کند دولتمردان باید به خودشغان روبرو بودهاند.
میسازد.

از نظر قانون مجازات اسالمی موارد نامغبغرده بیایند و افراد وارسغتغه و کغاردان را بغه کغار رتبه ایران در پولشویی
مجازات میشوند .سوال اینجاست ایا حغاکغمغان ،گغغیغغرنغغد و آوردن افغغراد غغغیغغر واجغغد شغغرایغغط طبق بررسی مؤسسه تحقیقات حغکغومغتداری
روئسغغا ،وزیغغران ،آقغغا زاده هغغا تغغمغغام امغغوال باتوجه بغحغثهغای اقغتغصغادی کغه امغروز در بازل هم که با بغررسغی مغؤلغفغههغای مغخغتغلغف
مملکت را به غغارت بغرده انغد چغرا مغجغازات کشور مطرح میشود ،شرمآور اسغت و بغایغد سیاسی و مالی در  ۶۰۳کشور جهان آنها را

نمیشوند؟ اقازادها و نوه هایشان در آمغریغکغا و بدانند ایغن کغارهغایشغان تغبغعغات زیغانبغار و بر اساس شاخص ضد پولشغویغی رتغبغهبغنغدی
اروپا زندگی الکچری دارند و سرمایه ملت را غیرقابل جبرانی برای جغامغعغه پغیغش خغواهغد کغغردهاسغغت در جغغدول ایغغران ،افغغغغغانسغغتغغان و
تاجیکستان به ترتیب در جغایغگغاههغای اول تغا

در بانکهای خارجی انباشته اند چغرا مغجغازات آورد.
نمیشوند؟ اینجاست که مملکت به فساد و تناهغی محمغدرضغا بغادامغچغی بغا بغیغان ایغنغکغه مغردم سوم پولشویی قرار گرفتهاند./
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کغغه همغغه بغغا زبغغان شغغعر بایکغغدیگر سغغخن مغغی تغغغغابلوی کفغغغغش هغغغغای وان کغغغغوگ را نگغغغغاه

گویند.

کنید.کفش هغایی کغه در فغضایی تهغی تغصویر

واقعیغغت تلغغخ ایغغن اسغغت کغغه گغغاه هغغنر جنغغگ شده است.هرگز در این اثر مقصود ،کفش هغا
افغغغزاری بغغغوده اسغغغت کغغغه ایغغغدئولوژیک مغغغی نیستند بلکه بیم و خستگی های یغک انغسان را
اندیغغغغشد ،پنهغغغغان در زیغغغغر نقغغغغابی در پغغغغس تصویر می کند.
رنگ،صغغدا وتغغصویر کغغه گغغاه حغغتی در دامغغن هنر ،تنها قزیبغا آفغرینق نیغست بلکغه قحقیقغت
رنسانس ،ایدئولوژی هغای شکغسته خغورده را آفرین قنیز هست  .کفش ها حقیقغتی را بغاخود
هم پیروزجلوه می دهد.

حمغل کغرده انغغد کغه حغتی قفیزیغغک یغک جفغغت

اما خاصغه ،هغنر در مواقعغی از زمغان ابغزار کفغغش قرا هغغم در چغغشم بیننغغده از میغغان بغغرده
حکومتی نبوده است کغه دسغت افزارمردمانغی است.
بوده است که رنجشان را رنج تعبیر مغی کننغد احغغغساس ناامیغغغدی مغغغا بغغغه هنرمنغغغدان در ایغغغن
نه مرثیه ای برای تطهیر.

روزها چون هبوطی است در لغوت ،چغرا کغه

ما روبروی یغک اثغر مغی ایغستیم و بغه دنبغال آنها را بغه واسغطه هنرشغان ماننغد پرودگغاری
در هنر دیواری وجود ندارد بلکغه جریغان یغک اندیغغشه هغغای مغغشترک مغغی گغغردیم .بغغه دنبغغال یگانه مغی دیغدیم و حغال آنهغا هنرشغان را در
جنون جاری است .یک روز بیدار می شوی و بستگی های خودمان با اثر و صاحب اثر راه خدمت حاکمان اقتدارگرا قرار داده اند .آن هغا
اسب مغرا ِد مغا را سغوار مغی شغوند و زیغن بغه

برعلیه تمام خداهایی که ساخته ای شورش می می افتیم.
در ضمیرآگاهمان گمان می بریم صاحب اثر اجست جردار حاکم می سپارند.
کنی.

هغغغنر بغغغا هغغغدف بغغغرانگیختن احساسغغغات آدمغغغی در حال خلق تعریفی از درون مغا بغوده اسغت و ما به تمام تعاریف آزادی گرایانغه و رهایغی
،بغغغیرون از دایغغغره تقلیغغغد و تکغغغرار و کلیغغغشه کغغغه حغغغال او توانغغغسته اسغغغت بیغغغان اش کنغغغد بخش هنر و حقیقتی که از اثر آنها دریافتیم به
.هنر،نگرش های متفاوت را نمایش می دهغد شبهه مغی رسغیم.از هنرمنغد دور مغی شغویم و
،هنرمند می سازد.
مقابل خود اثری را می بینیم بدون خالق.

برانگیخته شدن عواطف انسانی مردمانی کغه اما در این میان وجه
ِ
در جوامغغع واپغغسگرا اسغغیر شغغده انغغد و مقابغغل اشتراک بین هنرمنغدان ،درسغت لحظغخ قخلغق در نظرمان خالقی کغه بغه کغج اندیغشی رسغیده
است خود قاتل مولود خویش است و دیگر بغه

حزب ،سازمان،حکومت و درواقع یغک قغدرت اثرق است.
حاکم و ثابغت بغی پنغاه مانغده انغد ،بغا هغدف نگغه وقتی هنرمند از مرزبنغدی هغای ذهغنی عبغور مخلوق خود وفادار نیست.

داشغغتن انگغغاره هغغای اجلغغستی،جهان هغغنر را مغغی مغغی کنغغد ،تعغغصب و قغغضاوت را درون خغغود خغالقی کغه سغغعی در انکغار حقیقغت دارد حتغغی
احساس نمی کند و غرق بی وزنی می شغود .اگغغر حقیقغغت را خغغود در بغغی وزنغغی و زمغغان
سازند.
زایغغش در دل فرزنغغدش نهغغاده باشغغد عامدانغغه

زمان زایش فرا می رسد.
من بر این عقیده هستم که جهغان ِهغنر ،هنرمنغد آن هنگام است که
ِ
درسغغغغت لحظغغغغه ای کغغغغه هیغغغغچ چغغغغیز وجغغغغود وجود فرزندش را انکار کرده است.
متناقض را نمی پذیرد.

حال در این بزنگاه مغا مانغده ایغم و آثغاری کغه

اما چه در طول تاریخ گاه ،هنر به مسند قدرت ندارد،هنرمند طفل خود را به دنیا می آورد .
طلبانی خوانده شده است که در مغدحی نهغان و اندیغغغغغغغغغغشه ای ،شغغغغغغغغغغعری ،نقاشغغغغغغغغغغی ای از خغغالق خغغود جغغدا افتغغاده انغغد ؛نیغغک نیغغست
یغغا آشغغکار گالیغغه را ناشغغنیده و رنغغج را موجغغه ،کتابی ,خاطره ای و شاید تصویری در لنغز فرزند زاییده شده را بغه تجرکغخ خغشم بغزنیم کغه
هنر ،اوال ِد حقیقت است/.
یک دوربین...
جلوه داده اند .
از تعریغغف افغغسانه ای هغغنر کغغه فاصغغله بگیریغغم هغنر زبغغانی اسغغت فغغارغ از جغرافیغغا ؛ابغغزاری
خغغواهیم دیغغد کغغه دنیغغای هنر،همرنغغگ خیغغاالت اسغغت در ژرف تغغرین عواطغغف انغغسان بغغرای
نیلگونی نیست که از آبی آسمان تاثیر گرفته تغا رسیدن به نقطه آگاهی .
رغبت و شوق بغه زیغستن در جامعغه ای باشغد
12
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نام من ایـــــــــــــــــــــــران
ِ
این منم زاده شده از اولین خاک زمین
سرزمین ِکی بود چون زیبایی من پیش از این؟
آمدم روزی که تقریر زمان آغاز شد
سیرتم بر صورتم با مهربانی ساز شد
مادر خوبم زمین نام مرا ایران گذاشت
تا ابد نام مرا بر پهنه جاویدان نگاشت
روح من از کودکی تحریر همت بود و بس
جان من زآ لودگی لبریز نفرت بود و بس
کس نبود آن روزگاران تا مرا یاری کند
یا که رسم زیستن بر پیکرم جاری کند
طفل تنها بودم و آموختم زهد جوزین
دیگران را دلبری کردم دمادم بعد از این
نام خود را بر فالت زیر پایم دوختم
استقامت را به فرزندان خود آموختم
آرش آن فرزند کاوه دشمنان را دور کرد
جان خود تقدیم کرد و بد دالن را کور کرد
وامق و عذرای من شهره به عشق و زندگی
لیلی و مجنون به عشق اندر همیشه بندگی
دار صد رشادت بوده است
پیکرم قاموس ِ
دوستدار من چو من مست بشارت بوده است
آنقدر از آتش خصم بدان پرپر زدم
آنقدر از مرگ فرزندان خود بر سر زدم
بیش و کم های زمان اندیشه بر من هدیه داد
پاک ماندن از پلیدی ریشه ام را جلوه داد
کودکانم،خوبرویان،ای جگر بندان من!

ای همیشه بی بدیالن،ای ظفر مندان من!
من هنوزم بر شما فریا ِد بودن می کشم
س ِر غم می کشم
نعره هایی از دلیری بر ج
کجس در آغوش من از آن دیگری برتر نشد
با قِران و شاهی و تومان کسی سرور نشد
سروری خاک من از روی خوش پنداری است
ِ
مام من محتاج خوبی و امانتداری است
نام من ایران و جانم در زمین تقدیس شد
در میان سرزمینها خاک من پردیس شد
13
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ماده  ،۹۱تبصره  ۶پس از پایان مرخصی -۱۹۱برنامه  .ام توسعه) ،طرح جامع

قانون خدمت نیمه وقت بانوان (مصوب زایمان ،کارگر زن به کار سابق خود توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (ماده
)۶۹۱۱

بازمیگردد و این مدت با تائید سازمان تأمین  -۸۱برنامه  ۱ام توسعه) و اجرای طرحهای

قانون کار (مصوب )۶۹۱۳

اجتماعی جزو سوابق خدمت وی محسوب حمایت از زنان (ماده  -.۹برنامه  ۱ام

سیاست های اشتغال زنان توسط شورای عالی میشود.

توسعه) نیز ازجمله طرحهایی است که در

انقالب فرهنگی در سال  ۶۹۹۶به تصویب ماده  ۹۹در مواردی که به تشخیص پزشک برنامههای توسعهای برای حمایت از زنان
رسید .این سیاستها در  ۶۹ماده تدوین شد .سازمان تأمین اجتماعی ،نوع کار برای پیشبینیشده است.
در این سیاستها به مشاغلی که پرداختن به کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص پرداختن نظام سیاستگذاری به وضعیت
آنها از سوی زنان مطلوب است ،مشاغلی که داده شود ،کارفرما تا پایان دوره بارداری اشتغال و مشکالت اقتصادی – اجتماعی
با ویژگیهای بانوان ازلحاظ روحی و جسمی وی ،بدون کسر حق السعی کار مناسبتر و زنان کارگر یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار
متناسب است و مشاغلی که هیچگونه مزیت سبکتری به او ارجاع مینماید.

در تعیین جایگاه مطلوب برای آنان به شمار

وبرتری در آن برای شاغالن زن و مرد وجود ماده  ۹۸در کارگاههایی که دارای کارگر میرود .اما ،آمار و ارقام نشان میدهد که
ندارد با مصادیق آن شمرده شده است .زن هستند کارفرما مکلف است به مادران برنامههای حمایتی دولت برای جبران شرایط
امکانات آموزشهای فنی و حرفهای و شیرده تا پایان دوسالگی کودک پس از هر سخت اقتصادی-اجتماعی اشتغال زنان چندان
فرصتهای شغلی مناسب ،با اولویت برای سه ساعت ،نیم ساعت فرصت شیر دادن کفایت نمیکند .زندگی اقتصادی زنان در
قشر

محروم

بانوان

نانآور

خانواده ،بدهد .این فرصت جزو ساعات کار آنان ایران در چهار دهه گذشته نشان میدهد که در

فرصتهای شغلی مناسب برای مادران محسوب میشود و همچنین کارفرما مکلف یک تناقض بزرگ بوده و هست چنانچه که
خانهدار در محیط خانه و در کنار فرزندان است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر می بینیم طی این دوران تعداد دختران و
ازجمله موضوعات دیگری است که این قانون گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به زنان تحصیلکرده
به آن پرداخته است.

رو به افزایش گذاشته

نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه ،است اما راه یابی آنان به بازار کار همچنان

در قانون کار ایران نه تناا قائل شدن مزایای مهدکودک و …) را ایجاب نماید.

با موانع بسیاری روبروست و شمار زیادی

کمتر از مردان برای زنان درازای کار سند برنامه جامع توسعه امور زنان (ماده از آنها نیز خانهنشین شدهاند/ .
مساوی ممنوع است ،بلکه برای زنان کارگر
مزایای خاصی از منظر کاری و تأمین
اجتماعی در نظر گرفته شده است .از آن

جان رضا شاابی در خطر
است

رضا شاابی از اعضای
جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
هیئت مدیره سندیکای
ماده  ۹۸برای انجام کار مساوی که در
کارگران شرکت واحد تحت
شرایط مساوی در یک کارگاه انجام میگیرد
بازجویی های طوالنی و
باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود.
متعدد قراردارد.
تبعیض در تعیین میزان بر اساس سن ،جنس،

نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی
ممنوع است.
ماده  ۹.انجام کارهای خطرناک ،سخت و
زیانآور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با
دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی،
برای کارگران زن ممنوع است.

رضا شاابی از اعضای
بازداشتی سندیکا که در
۲۲اردیباشت در منزل
شخصی اش توسط هجوم پنج مامور امنیتی بازداشت شده است ،طی تماس
تلفنی اعالم داشته که روزانه دوبار بازجویی میشود و طوالنی بودن و تعدد
بازجویی باعث گردیده تا فشارخونش تا ۷۱درجه باال بیاید و شرایط جسمانی
اش به خطر بیافتد.
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و اجرا مقاوله نامه های  08و  20سازمان وجود دارد  .ما در جلسات این کنفدراسیون

مینو همتی :آقای تقوی میدانم که شما از جهانی کار بکنیم .ما دوسال قبل از سندیکای شرکت می کنیم و در آنجا تمام سعی خودمان
سالاای بسیاری است که در اتحادیه های کارگری شرکت واحد جهت شرکت در را در ایجاد یک پلتفرم سندیکاهای کارگری
کارگری سوئد فعال هستید ،مسلما کارگران و کنفرانس ساالنه دعوت کردیم و در نشستی بین المللی به کار برده ایم تا از این طریق
مزد بگیران در ایران نیز نیزحق دارند که از که با آنها داشتیم از آنها خواستیم که بعد از بتوانیم بطور مشترک از جنبش های
این نوع سازمان یابی برای دفاع از سطح بازگشت به ایران تمام سعی خودشان را در کارگری و معلمان حمایت و پشتیبانی کنیم.
معییشت خود برخوردار باشند .با تمام ایجاد یک تشکیالت ساراسری در ایران قرار امروز بطور مثال انگلیس  ،فرانسه و سوئد
موانعی که در ایران وجود دارد ،اتحادیه دهند و فقط به داشتن سندیکای کارگری در فعالیت های خودشان را بطور جداگانه انجام
سراسری سوئد در رابطه با تقویت و حمایت تهران نبایست بسنده کنند .در چنین حالتی میدهند ولی به نظر ما بهتر است که همه
از تشکالت صنفی فرهنگیان و کارگران چه است که ما در سطح بین المللی و سازمان بطور مشترک یک خواسته داشته باشیم.
کرده و یا چه اقداماتی در دستور دارد؟

جهانی کار می توانیم به جنبش های در ایران زیرا ما از این طریق میتوانیم همکاریها ی

سعید تقوی :سازمان سراسری اتحادیه های بیشتر کمک کنیم.

خودمان را با شورا هماهنگی معلمان و

کارگری سوئد ،یکی از متشکل ترین امسال که سال معلم ها در ایران است برای آموزش بین المللی عمیق تر کنیم .ما باید از
سندیکاهای کارگران در اروپا می باشد و از ما یک فعالیت مهم جهت آشنا کردن نقش اسماعیل عبدی  ،بداقی  ،بهشتی ها دفاع کنیم
 14اتحادیه های کارگری تشکیل شده است و معلم هاست چه در سوئد و چه در سطح بین و خواستار آزادی آنها باشیم  .ولی انتخاب
یک و نیم میلیون نفر هم عضو دارد .رئیس المللی است .اما در این رابطه با یکسری این استراتژی و همکاری ها خیلی مهم و
هیات مدیره این سازمان  ،سالها بعنوان معاون مشکالت و موانع روبرو هستیم.

تععین کننده است .سال قبل بعلت شیوع کرونا

اول دئیس هیات مدیره سازمان جهانی کار سازمان آموزش بین الملل که در آن اتحادیه  ،جلسه ای در سازمان جهانی کار نداشتیم
بسیار فعال بود و قبل از او رئیس سابق هیات های معلمان از  188کشور عضو این ولی امسال این کار را انجام خواهیم داد .
مدیره اتحادیه ترانسپورت سوئد نیز در چنین کنفدراسیون میباشند  .اما سیاست کلی این زیرا تماس ها خیلی آسان تر و شرکت در
موقعیتی قرار داشت .آنها یکی از پشتیبانان ارگان صرفا در پشتیبانی و آزادی افراد جلسات سازمان کار امکان پذیر تر شده
جنبش مستقل و آزاد فعالین کارگری در ایران بعنوان مثال

اسماعیل عبدی  ،بداقی  ،است.

بودند .در سال  2812ما از طریق تشکیالت بهشتی و دیگران قرار داده اند و ما از کار مینو همتی:

فرخنده آشنا در سالی که

خود و مسئولین ما در سازمان جهانی کار آنها بسیار خوشحالیم  .اما ما به آنها گفته ایم گذشت ما با شرکت گسترده تر زنان در
توانستیم جمهوری اسالمی ایران را بعنوان که بایست از این جنبش ها حمایت بیشتری صفوف
یکی از سه کشوری معرفی و محکوم کنیم که
در آن شرایط زندگی  ،آزادیهای فردی و
فعالیت های کارگری و سندیکایی بشدت
محدود بوده و فعالین کارگری بخاطر فعالیته

مقدم

مبارزات

فرهنگیان

و

بکنید زیرا رژیم هر روز یکی از فعالین بازنشستگان مواجه شدیم .به نظر شما این
کارگری و معلمان را دستگیر میکند و شما جنبش و جنبشاای اجتماعی دیگر شاهد
خواستار آزادی آنها هستید .رژیم امروز تغییری در توازن قوای اجتماعی هستند؟
عبدی  ،بداقی ،بهشتی و قاسم زاده و رضا موانع توسعه و دامنه فعالیت این جنبشاا

های خود  ،تحت تعقیب و پیگیری نهادهای شهابی ها را دستگیر میکند ولی این جنبش  ،را چگونه ارزیابی میکنید؟
فرخنده آشنا :وزارت آموزش و پرورش از
قضایی و امنیتی برای اخراج از کار و آینده و تداوم این مبارزات را تعیین میکنند.
نظر کارمندان دولتی یکی از بزرگ ترین
مجازات قرار گرفته اند .این محکومیت رژیم
جمهوری اسالمی در سطح جهانی انجام گرفته مینو همتی :در سطح بین المللی شیوه وزارتخانه هاست بخصوص زنان  .آنها در
و این کار و رفتار رژیم دوباره نیز انجام کارگران و فعالیت ها چگونه است؟

یک سقف با مشکالت مشترک قرار دارند .

در سازمان جهانی کار  ،بخشی بنام البته شجاعت و درایت شان بسیار مهم است
خواهد گرفت.
ما کوشش میکنیم رژیم را مجبور به تصویب کنفدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و بخاطر داشتن مدیا و ارتباطات راحت تر
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میتوانند تشکل یابی داشته باشند .اما در طبق یک تشکل داشته باشند .در وهله اول باید نیستی  .ما در این جنبش ها با همدیگر

کارگر  ،اعتراضاتی که بخاطر حقوق معوقه روی تشکل های مستقل بدون نظارت و هستیم .این قدم مهم را امروز شورای
انجام شده بود پس از دریافت حقوق به دخالت دولت کار کرد و خیلی مورد حمایت هماهنگی معلمان در ایران برداشته اند و این
موقعیت و شرایط عادی باز میگردد .باید قرار بگیرند.

نشان دهنده شیوه کار شورایی در پیشبرد

موقعیت ها را دید  .باید دید به کجاها میتوان مینو همتی :در پایان اگر پیامی برای جنبش بسیار مهم و تعیین کننده است .زیرا
بیشتر کمک کرد .مثال امروز مردم برای بینندگان ما بخصوص کارگران  ،فرهنگیان افراد می آیند و میروند ولی تشکیالت میتواند
گرانی مشکل دارند .االن وقتش هست تا مردم و بازتشستگان عزیز دارید بفرمائید.

به فعالیتهای خود ادامه دهد .در آخر ما

همبستگی با اعتراضات را داشته باشند .سعید تقوی :سازمان جهانی کار میبایست خواستار آزادی بدون قید و شرط کلیه معلمان
ارتباطات باید تنگاتنگ شود .جنبش های رژیم جمهوری اسالمی ایران را موظف به  ،کارگران و فعالین مدنی و سیاسی هستیم .
کارگری هم افراد معروف خود را دارد  .در تصویب و اجرا مقاوله نامه های  08و  20مساله آزادی فعالین سندیکایی در بند یک امر
بخش های غیر رسمی زنان هم هستند که بکند .آن وقت رژیم دیگر نمیتواند بگوید که مهم در فعالیتهای ما است.
نمیتوانند متشکل شوند چون در شرایطی ما در ایران شوراهای اسالمی کارگران فرخنده آشنا :از تالشهای همه تشکر میکنم
هستند که نمیتوانند .محیط زیست هم نیاز به داریم  .اتحادیه های کارگری از یک و امیدوارم به بار بنشیند.
تشکل دارد  .چون االن زندگی و حیات همه ما ایدئولوژی  ،عقیده و مذهب واحدی تشکیل
به خطر افتاده است .معلمان راه صحیحی را نشده اند .در این اتحادیه همه گونه ایدئولوژی

با سپاس از اینکه در این برنامه شرکت

در پیش گرفته اند .باید وضعیت کارگران  ،عقیده و مذهبی عضو هستند .همانطوری

کردید و نظراتتان را با بینندگان ما سایم

ایران را به جهان شناساند تا کارگران سوئد که در شورای هماهنگی معلمان کسی از یک

شدید.

بداند که در ایران ،کارگران حتی نمیتوانند معلم سوال نمی کند که آیا مسلمان هستی یا
عینک سیاه (داستان واقعی)..ادامه ص6

نشونت داد پاشو دیر شد تازه نمیشه برادرتو ماشین پاركشهر بشم

و دروازه قزوین

اونروز  ٦صبح مادر بزرگم ول كن نبود تنها بزارم صبحونشو كي بده  ،نگاهم به روبروي بیمارستان فارابي پیاده بشم .همه
پاشو دختر نمازتو بخون خدا درهاشو به روت برادرم افتاد كه یه گوشه راحت و آسوده رو نوشته بودم كه اشتباه نكنم ،وقتي جلوي
باز كنه ،پاشو دیر شد  ،مادرت یك ساعته خوابیده بود آرزو كردم كاش من جاي اون بیمارستان از ماشین پیاده شدم جلوي در
بیمارستان رسیدم یهو ترسیدم همونجور به
رفته سركار تو هنوز بیدار نشدي سرمو از بودم .
حیاط بیمارستان نگاه میكردم آدمایي كه با

زیر پتو بیرون آوردم و گفتم ،من زیر پتو وقتي از خونه بیرون اومدم اثر لي لي بچه
چشماي باند پیچي در رفت و آمد بودن،
نماز خوندم همه چیم به خدا گفتم ،گفتم كه دارم ها كه با گچ كشیده بودن و دیدم روي خونه
خانم كوچولو گم شدي كمك میخواي ؟ مامان
تنهایي میرم بیمارستان دكتر صادقي گفته ها لي لي كردم و با خوشحالي گفتم زود زود
بابات كجان؟ نگهبان بیمارستان بود كه داشت
چشمم و خوب میكنه ،تو هم كمكم كن  ،همه برمیگردم وقتي چشم خوب شد بازي میكنم
نگام میكرد لباسش عین پلیسا بود حتي
چیو گفتم ،اونم قول داد كمكم كنه ،مادربزرگم از همه بچه ها برنده میشم .وقتي به ایستگاه
كالهش فقط اسلحه نداشت و رنگ لباسش
یدونه مشت نثار پهلوم كرد گفت كفر نگو الل رسیدم  ،اتوبوس هم از راه رسید بلیط و به
آبي بود بهش گفتم نه من گم نمیشم دیگه
شو  ،با خدا باید به زبون خودش حرف بزني آقاي راننده دادم خواستم برم بشینم كه گفت
بزرگ شدم ،بابا ندارم مامانم سركاره بهش
پاشو نمازتو بخون ،مادرت گفته صبحونه تنهایي كوچولو مامان بابات كو ،گفتم من
مرخصي ندادن ،خودم تنها اومدم بستري بشم
نخوري شاید بخوان آزمایش بگیرن ،ناشتا تنهام ،بابا ندارم مامانم سركاره  ،خودم راهو
دكتر صادقي گفته چشمم و خوب میكنه ،آقاي
باشي بهتره ،در حالي كه پهلومو میمالیدم گفتم بلدم ،آقاي راننده زیر لب غرغري كرد و
نگهبان با تعجب گفت تنها اومدي بستري
چي میشه تو با هام بیایي من تنهایي میترسم ،راه افتاد .مامانم دیروز همه چي روگفته بود
بشي مگه میشه كسي همرات نیومد  .جوري
مادربزرگم گفت آخه من زبون اینا رو میفهمم حاال كه به سه راه آذري رسیدم باید سوار
كه انگار باور نكرده باشه یه نگاهي به چپ
؟ آدرس بلدمم؟ بیام چیكار كنم مادرت راهو
16
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آزادی ،رباربی

و راست خیابون كرد و گفت واقعا تنها اومدي مامانم سركاره نتونست مرخصي بگیره تازه سیزده ساله شه توقع داره غذاشو ما بزاریم

گفتم بله تنهام مگه چي میشه نگاه قدم نكن من من بزر شدم اینقدر نگین كوجولو دوازده تو دهنش ،خندیدم و گفتم ولي من خودم
دوازده سالمه نگاه مهربوني كرد و گفت حاال سالمه خودم تنها اومدم ،تنها اومدي؟ این آشپزي میكنم مامان بزرگم میگه دختر باید
كه تنهایي بیا من كمكت میكنم نفس راحتي جمله رو دو تایي با هم گفتن و بعد یه نگاهي همه چي بلد باشه خانم هدایت خندید و گفت
كشیدم انگار خدا فارسي بلد بود و حرفامو زیر بهم انداختن  ،یكي از پرستارا از پشت میزش مادر و مادر بزرگت خیلي خوش شانسن كه
پتو شنیده بود چون آقاي نگهبان مثل فرشته بلند شد و اومد كنارم پوشه رو گرفت و یه دختري مثل تو دارن

آزمایشگاه و

ها ظاهر شد .،منو به اتاق بستري رسوند در نگاهي بهش انداخت و گفت بیمار دكتر رادیولوژي طبقه زیر زمین بود بعد از
گوش خانم كارمند چیزایي گفت بعدم كلي صادقیه گفتم دكتر صادقي گفته چشمم و آزمایشگاه و عكسبرداري به بخش برگشتیم و
سفارش كرد و رفت .خانم كارمند من رو خوب میكنه  ،پرستار لبخندي زد و گفت پرستار منو به اتقم برد و گفت اینجا تخت
صندلي نشوند و گفت همینجا بشین تا پروندتو ایشاال عزیزم حتما خوب میشي،

ببینم توست سعي كن از بخش خارج نشي هر

تكمیل كنم برگه هاي معاینه و شناسنامه اتم صبحونه خوردي؟ گفتم نه مامانم گفته ناشتا كاري داشتي به پرستارا بگي بعد یه آبمیوه
بده ،چیزي میخوري دخترم ،مامانم گفته ناشتا باشم شاید آزمایش الزم باشه ،خندید و گفت كوچولو بهم داد و گفت حاال اینو با كیكت
باشم شاید آزمایش الزم باشه ،لبخندي زد و آفرین دخترم االن میفرستم آزمایشات و بخور خانم كوچولوي شجاع تا وقت ناهار
گفت پس بزار زود كاراتو بكنم كه بتوني زود عكسبرداریت انجام بشه  ،خانم هدایت زود یك ساعتي مونده تا اونموقع میتوني كمي
آزمایشاتو انجام بدي و به ناهار بیمارستان بیا  ،بعد جند لحظه خانمي با لباسهاي استراحت كني  ،اتاقم  ٤تخت دیگه هم
برسي  .نیم ساعت بعد خانم مهربون با یه خاكستري كه نشون میداد كه از خدمات داشت  ،تخت من كنار پنجره بود خیلي
پوشه اومد و گفت همراهم بیا از آسانسور كه بخشه اومد و چند تا ورق از پرستار گرفت و خوشحال شدم

از پنجره اتاقم تمام حیاط

نمیترسي گفتم نه من از هیچي نمیترسم ،خانم گفت بریم ،اونم همونطور كه به دورو برش بیمارستان معلوم بود یه درخت بزرگ هم
مهربون خندید و گفت بله معلومه كه شجاعي نگاه میكرد پرسید تنهایي ؟ پس كو پدر كه انگار سالهاس اونجا جا خوش كرده بود و
و گرنه نمیتونستي تنها تا اینجا بیایي دكمه مادرت دیگه خسته شده بودم گفتم من بابا شاخ و برگهاش تا دم پنجره اتاقم میرسید
آسانسور رو زد و كنار من ایستاد تا در ندارم مامانم سركاره خودم تنها اومدم چرا انگار داشت بهش خوشامد میگفت شاید هم
آسانسور باز شد تو آسانسور هم یكي عین همه همینو میپرسن خسته شدم ،چشماشو گرد میخواست منو بغل كنه یا شایدم به همین
نگهبان بیمارستان نشسته بود منو دست اون كرد و با تعجب گفت تنها مگه چند سالته گفتم خاطر بود كه یه دسته گنجشك روي شاخه
سپرد و گفت این خانم كوچولوي شجاع رو به دوازده سالمه مگه چیه در حالي كه دكمه هاش نشسته بودن

دست جمعي جیك جیك

طبقه  ٦بخش  ٤برسون و رفتني هم یه كیك آسانسو رو میزد گفت هیچي واال دختر من میكردند.
بهم داد و گفت  ،بعد از تموم شدن آزمایشهات

جان فعالین و حامیان

اینو بخور تا وقت ناهار برسه.

وقتي به بخش چهار رسیدم یه میز بزرگي
دیدم كه دو تا پرستار داشتن

یه چیزاي

کارگری در خطر است
آزادشان کنید

مینوشتن نزدیكشون كه شدم  ،نظرشونو جلب
كردم یكي از پرستارا پرسید چیزي میخواي؟

رضا شاابی

و همش پشت سرمو نگاه میكردن ناخودآگاه

حسن سعیدی

منم برگشتم پشت سرمو نگاه كردم ،پوشه رو

آنیشا اسداللای

به طرفش ن گرفتم و گفتم اومدم بستري بشم ،
ایندفعه اون یكي پرستار پرسید مامان بابات

کیوان ماتدی

كجان خانم كوچولو ؟ من تنهام بابا ندارم
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پس از تسلط گروه طالبان ،رویاهای دختران در سیاهچالهٔ ناامیدی است

حدثه کاظمی
خصوصی درس خوانده و تالش کردهاست
میگوید ” تا صنف دهم که شاگرد آن مکتب
بودم ،همه چیز عالی بود؛ برنامههای درسی
خوبی داشتیم .هر  ۶.روز امتحان داشتیم که
باعث میشد امید ما هر روز زیادتر شود و
بیشتر زحمت بکشیم”.
وقتی که پاندمی کرونا شیوع پیدا کرد ،تمام

مکتبها بسته شد ،او و همکالسیهایش،
صنف یازدهم را بسیار بهصورت فشرده تمام
قوقتی صنف یازده بودیم و موج حمالت کردهاست” وقتی بهخاطر کرونا مکتبها
انتحاری در مکتبهای غرب کابل اوج گرفته تعطیل شد ،هر روز برای شروع دوباره دعا

ستون آزاد

اما؛ خانوادهاش برای او خواب

داکتر

شدن را دیده بودند و اگر در خانه حرفی از
مریضی به میان میآمده ،مادرش از حدثه
بهنام داکتر مادر یاد میکرده ،بیخبر از
اینکه اندکی بعد ،این رویاها هر روز در
سیاهچال ٔه ناامیدی غرق میشود و حدثه را نیز
با خودش میبرد.
زمان زیادی نمیگذرد ،در روزهایی که
حدثه با جدیت تمام آمادگی کانکورش را
دنبال میکرد و هر هفته برای محک زدن
خودش در امتحانهای آزمایشی کانکور
اشتراک میکرد؛ ناگهان سایهٔ شوم یک گروه
که سایههای تاریکیشان تا هنوز بر خاطرات
دخترانی که چند سال بزرگتر از حدثه است

بود ،هر روز دست مادرم را میبوسیدم ،با میکردم و نگران بودم که از برنامههایم
ترس از خانه بیرون میشدم؛ ولی یک امید عقب نمانم ،ولی تازه داشت شرایط بهتر
آن هم حدثه به امید اینکه آنها تغییر کرده
داشتم و تالش میکردم .هیچگاه در مورد میشد که چیزی بدتر از کرونا باالی ما حاکم
باشد و بعد از چند روزی دوباره به مکتب
نرفتن به مکتب فکر نکردم و هر روز با شد”.
برود خوشبین بود ”.یک روز قبل که قرار
تالش بیشتر برای رسیدن به آرزوهایم قدم او از صنف هفتم برای اینکه نمر ٔه اول
بود مکتبها شروع شود با خوشحالی تمام
کانکور شود و یگانه دختری باشد که نمر ٔه
برمیداشتم”.
برای آن روز آماده میشدم؛ همیشه به فکر
حدثه کاظمی ،دختری که  ۶۹سال پیش در کامل را میگیرد؛ برنامهریزی کرده بود ،از
این بودم که مادرم حاصل آن همه زحمتی که
روزهای سرد زمستان ،زمانی که داشت خواندن اساسات در کورسها تا اشتراک در
برای من کشیده بود را بعد از دوازده سال
پایههای دموکراسی در افغانستان بنا نهاده امتحانهایی که برای ارتقاء دانشآموزان
ببیند و دخترش با بلندترین نمر ٔه کانکور در
میشد و روزنههای امید برای زنان باز برگزار میشد ،از آرزوهایش که برای
رشتهٔ دلخواهش کامیاب شود”.
میگشت؛ در غرب کابل به دنیا آمدهاست .او رسیدن به آنها از هیچگونه تالشی دست
اما؛ وقتی حدثه به دروازههای مکتب میرسد
با تمام مشکالتی که یک دختر افغانستانی با آن برنداشته و امیدهایی که خانوادهاش از حدثه
با چیزی مواجه میشود که از آن به نام
دست و پنجه نرم میکند زندگی کرده و بزرگ داشته با یک نگرانی که انگار قرار نیست با
غمانگیزترین روزهای زندگیاش یاد میکند
شدهاست ،تا صنف دهم در یک لیسهٔ این شرایط که باالی زنان حاکم شده به آنها
و میگوید ” وقتی به مکتب رسیدیم ،مدیر
خصوصی درس خوانده و بعد از آن به گفتهٔ برسد؛ حرف میزند” مادرم بزرگترین
بنا بر دستور ،دروازههای مکتب را بسته
خودش بهخاطر اعتبار داشتن شهادتنام ٔه حامی من و خواهرم برای درس خواندن بوده
بود ،معلمها هم میگفت مکتبهای دخترانه
مکتبهای دولتی ،صنف یازدهم را در لیسهٔ و هست ،زنیکه بودنش را با حمایتهای
بسته شده و افراد طالبان هم ما را با زور،
عالی زینب کبری تمام کردهاست .شاید او بیدریغاش از ما برای آموزش به اثبات
دوباره به خانههایمان فرستاد .دیدن این همه
هرگز فکر نمیکرد در یک قدمی تمام کردن رساندهاست .خودم همیشه دوست داشتم یک
برایم وحشتناک بود و واقعا ً باور
مکتب ،هم ٔه دستآوردهای یک دهه عمرش سیاستمدار خوب شوم و در رویاهایم از
نمیتوانستم که زنان دوباره به بیستسال قبل
در پرتگاه قرار بگیرد و کاری هم از دستش خودم یک خانم سیاستمدار تجسم میکردم
برگردد”.
که با دلسوزی تمام برای وطناش خدمت
برنیاید.
بهجا مانده بود ،قدرت را به دست گرفت .با

حدثه از روزهای خوبی که در مکتب میکند”.
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حدثه که برای جبران درسهایی که بهخاطر کرونا عقب افتاده بود ،چند کالس در کورسهای آموزشی ثبت نام کرده بود ،طالبان با آمدنشان
نه تنها حدثه را بلکه هزارها دختر دانشآموز را به سمت سیاهی جهت داد و برای اثبات جهلشان هر روز دستورهای تازه را برای به
حاشیه بردن زنان اعمال میکند.
حدثه آمدن طالبان را کابوس میداند و میگوید ” با آمدن طالبان ،از امتحان دادن و رفتن به دانشگاه منصرف شدم ،مکتبها هنوز بستهاست
و در دانشگاه هم هر روز یک محدویت جدید را وضع میکنند .حاال از ماندن و درس خواندن در این کشور ناامید شدم .در یکی از کورسها
زبان انگلیسی را میخوانم و برای گرفتن و بهدست آوردن “تافل” تالش میکنم تا از این طریق بورس تحصیلی خوب بهدست بیاورم”.
پسر عمهاش که او هم صنف دوازدهم مکتب است و هر روز به مکتب میرود و از کتابهای درسیشان برای حدثه حرف میزند او را
بیشتر از پیش غرق در ناامیدی میکند ”.ما دختر و پسر در این دوازده سال تالش کرده بودیم ،حاال چرا پسران میتوانند درس بخوانند،
ولی ما حق نداریم .طالبان فکر می کنند که دختران برای کارهای خانه آفریده شده و باید در خانه باشند .در کجای قرآن چنین چیزی گفته شده
که آنها میگویند اسالم اینطور میخواهد”.
خواهر بزرگ حدثه بعد از سپری کردن امتحان کانکور و بهخاطر بلند بودن نمرهاش شامل بورسهای دولتی میشود و لیسانساش را در
رشتهٔ مهندسی از دانشگاه ترکمنستان گرفتهاست و خواهر دیگرش هم دانشجوی حقوق در دانشگاه کابل است.
حاال آیند ٔه حدثه و دختران این سرزمین دارد رو به نابودی میرود ،که طالبان با پیروی از سنت پشتون والی و تفسیر غلط از اسالم ،برای
خانهنشین کردن زنان و گرفتن حقوق آنها از هیچگونه تالشی دست برنمیدارند/.
طالبان از صدای سیلی که افراد طالبان به صورت مادرم زد را هرگز فراموش نمیتوانم

ندارد جنازهها را جمع کند و هر کسی که این

باار

کار را کند به جرم اینکه با نیروهای دولتی

قبل از سقوط کابل که همه چی خوب بود و را بگیرند .راستش هیچکسی باور نمیکرد

در ارتباط است میکشند؛ از مامای دیگرم

زندگی جریان داشت ،هر صبح به اتفاق مادرم کابل با آن همه نیرو و امکانات ،یک شبه
و دخترخالهام پیاده روی میرفتیم .آن روزها سقوط کند .زمانی که دامن ٔه جنگ به شهر
که هیچ خانمی از ترس شالق خوردن ،خودش غزنی در چند قدمی کابل رسید ،من
را مجبور به خانه ماندن نمیکرد و وقتی از
قدم زدن بر میگشتیم ،دختران را با لباسهای
منظم میدیدیم که به طرف مکتب میرفتند.
وقتی جنگ در والیتهای شمالی شدت گرفت
و ولسوالیها پشت سر هم سقوط میکرد ،ما
خبرهایش را هر شب در تلویزیون میدیدیم،
مادرم با دیدن اخبار از خاطرات بیستسال
پیش قصه میکرد که چهطور با آمدن طالبان،
زنان در چهاردیواری خانهها حبس شدند و
طالبان از هیچگونه سرکوب در برابر زنان
دریغ نمیکردند .در والیتهای هزارهنشین،
طالبان خانههای مردم را به آتش میکشیدند و
مردم را مجبور میکردند تا خانه و
زمینهایشان را رها کنند.
من اما؛ مطمئن بودم که طالبان نمیتوانند کابل

خبری نبود و هیچکسی از مرده یا زنده

بودنش خبر نداشت ،هیچوقت مادرم را مثل
آن روز ناامید و خسته ندیده بودم.

دمدمای شام بود که درواز ٔه حویلی محکم به
نگرانیام بیشتر شد ،بهخاطر اینکه داشت
صدا درآمد ،وقتی در را باز کردیم مامای
کمکم باورم میشد که دیر یا زود در کابل هم
بزرگترم را پر از خون و بوی باروت
جنگ میشود و از سویی ،دو تا ماماهایم
یافتیم ،غزنی سقوط کرده بود ،او نیز زخمی
عضو ارتش ملی و در شهر غزنی در حال
راننده موتر باربری کمکش کرده
یک
و
شده
ٔ
جنگیدن با طالبان بودند .مادرم هر روز به
و در میان بارهایش پنهان کرده بود .مامایم
برادرش زنگ میزد و مامایم برای اینکه
به دست راستش گلوله خورده و مرگ
مادرم نگران نشود میگفت ما که هنوز
برادرش را پیش چشمانش دیده بود .با
نمردهایم ،تا زنده هستیم نمیگذاریم طالبان از
اینهمه آخر سر ،طالبان به کمک طالبهای
اینجا بگذرد و به کابل بیاید.
داخل ارگ ،کابل را گرفتند و من هنوز
فردای آن روز خبر شدیم که غزنی سقوط
باورم نمیشود.
کرده ،هر چه به ماماهایم تماس گرفتم جواب
بعد از آن در یک کابوس عمیق فرو رفتیم و
نداد ،ساعت از یک عصر گذشته بود که
شاید حدود دو ماه جرأت نتوانستیم بیرون
یکی از آشناها تماس گرفت و خبر مرگ
برویم؛ چه برسد که پیاده روی صبحگاهی
یکی از ماماهایم را داد؛ گفته بود که
انجام دهیم .از آن همه بالتکلیفی و ترس
جنازهاش در روی سرک مانده و کسی جرأت
خسته شده و همه چیز را از دست داده بودم.
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نمیشد این دلخوشی کوچک را هم به آسانی مادرم گفت مثل همه ،آدم عادی هستیم ،من نزدیکم شد تا مرا هم بزند .دور و برم را
خانم خانه هستم ،دخترم هم شاگرد مکتب نگاه کردم ،دنبال سنگی میگشتم تا از خودم

از دست بدهم.

در ضمیر ناخودآگاهم ،میدانستم که اگر من است که حاال نمیرود ،ترسیده بودیم؛ چون دفاع کنم ،ولی هیچچیز نبود .مادرم دوباره
بروم ،مادرم مجبور میشود بیاید .چون مرا در رسانهها در مورد وضعیت حرف زده جلو آمد و کوشش کرد با التماس مانع کتک
تنها

نمیگذارد.

از

ضعف

عاطفیاش بودم و از ترس اینکه مبادا عکس و صدای خوردن من شود.

سوءاستفاده کردم و گفتم من میروم ،اگر مرا در رسانهها دیده باشند نفسام بند آمده آنها تهدید کردند که بار آخرمان باشد که به
میخواهی بیا ،اگر میترسی میتوانی نیایی ،بود و هیچ چیزی نگفتم.

گفتهٔ خودشان با مجاهدین جروبحث میکنیم و

دو روز تنها رفتم .اوایل خبری از طالبان در با هم دیگرشان به زبان پشتو گپ میزدند و بدون محرم از خانه بیرون میشویم .یکی از
آن ساحه نبود ،دیگر مثل سابق از دختران و بعد گفتند تو باید همراه ما بیایی حوزه .گفتم

آنها با غرور تمام گفت “اختیار همه

پسران که ورزش صبحگاهی میکردند خبری چرا؛ گفت چیزی نیست .سؤال میپرسیم و چیزتان در دست ما است .از اینکه زنده
نبود جز یک دو نفر پسر ،بیشتر کسانی دیده دوباره همینجا میرسانیم .گفتم مادرم تنها هستید شکر بکشید ”.اجازه دادند به خانه
میشدند که سر کارشان میرفتند.

است ،نمیتواند تنهایی خانه برود.

برگردیم و دیگر هیچوقت حتی فکر

من تنها دختری بودم که به پیاده روی گفت “گم نمیشه بیا بریم” میخواستند مرا به پیادهروی به ذهنم خطور نکرد و بهخاطر
میرفتم ،با ترس و دلتنگی ،یک ساعت زور ببرند ،مادرم مانع شد و گفت دست سیلی که مادرم خورد؛ خودم را بارها
میدویدم و دوباره به خانه می آمدم .راستش نزنید و همینطور که بطری آبش را باال سرزنش کرده و میکنم.
تنها کاری بود که میتوانست مرا در میان آن آورده بود تا از دخترش دفاع کند ،یکی از حاال چندماه از هشتم نوامبر میگذرد ،با تمام
همه ترس که هنوز هم در حال بیشتر شدن آنها سیلی محمکی به صورت مادرم زد ،اتفاقاتی که در این مدت افتاده ،صدای سیلی
است سر پا نگه دارد.

وقتی به مادرم نگاه کردم ،صورت مادرم که به صورت مادرم خورد را هنوز به یاد

روز سوم مادرم هم آمد ،از آن به بعد هر روز سرخ شده بود .بیاختیار گفتم چکار کردی دارم.
نمیتوانستیم برویم ،نمیخواستیم که هر روز اوالد خر ،کسی که مادرم را سیلی زده بود
رفتن ما باعث شود که بیشتر دیده شویم و
یک روز در میان میرفتیم.
روز هشتم نوامبر مثل روزهای قبل ،همراه
مادرم از خانه بیرون شدیم ،شاید بیست دقیقه
دویده بودیم که یک رنجر طالبان را دیدیم که
طرف ما میآمد .ترسیده بودیم و دویدن به قدم
زدن تبدیل شد ،به مادرم گفتم اگر سؤال

کردند ،میگویم تو فشارخون داری و باید قدم
بزنی.
وقتی نزدیک ما رسیدند داخل موتر سه نفر
بودند و دو نفرشان پایین شدند و گفتند اینقدر
وقت چکار میکنید؟ بطری آب را محکم
گرفته بودم تا لرزش دستم فهمیده نشود .گفتم
مادرم فشارخون دارد و باید قدم بزند.
مجبوریم هر صبح قدم زدن بیاییم .پرسید که
چکاره هستید؟
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طالبان بیوطنی؛ درد مشترک سه نسل در یک خانواده

امید اینکه فرزندانم آیندهای بهتر داشته باشند.

زهرا تارشی

اکنون دو ماه و پنج روز از آغاز فصل تکراری

انسانی خود بیبهره باشی و در جهانی که
مردمانش به فکر زیستن در سیارههای

مهاجرت میگذرد و هر روز بیشتر از قبل،
دیوارهای دلتنگی و تنهایی در من محکمتر
میشوند .این روزها یاد قصههای پدرم از

دیگرند؛ تو برای نیازهای اولیهٔ حقوق انسانی آغازین روزهای مهاجرت و دوری از خانه،
خود باید بجنگی و چه نابرابر است این خانواده و سرزمینش میافتم و با خود میگویم
مبارزه و چه دلگیر است وسعت سالهای آدمی شاید به هر چیزی در این جهان عادت کند
غمگین نوجوانی .دختری که تنها تقصیرش جز بیوطنی.
دختر بودن در سرزمینی بهنام افغانستان اگر چنین نبود پدرم بعد از چند دهه مهاجرت
است .شاید دلیل اینکه ماههاست نمیتوانم هرگز دوباره به کشورش باز نمیگشت .اینجا
بنویسم همین باشد .اینکه در مقابل این همه همه چیزش خوب است ،اما خانهٔ من نیست .من

درد و ناامیدی محض ،واژه کم میآورم .اما
باید نوشت .باید هر کداممان روایت زندگی
نه ماه و هفت روز از آن روز شوم میگذرد .بعد از سقوط کابل را بنویسیم تا آیندگانمان
ماههاست که هر روز صبح با یک اندوه تازه بدانند ،با وجود اینکه ما هیچ تقصیری در

سالهاست که آسمان را این همه آبی ندیدهام و این
همه هوای تازه تنفس نکردهام .اما نه من از این
شهرم و نه این شهر از من .حاال وقتی دخترانم به
مکتب میروند ،دیگر سراپای وجودم را ترس
برنگشتنشان فرا نمیگیرد .حاال وقتی باد دروازه

بیدار میشوم .هر روز صبح ،وقتی صفحهٔ
بهوجود آمدن این وضعیت نداشتهایم؛ اما را محکم میکوبد؛ به خیال صدای انفجار قلبم
فیسبوکم را باز میکنم با خواندن خبر
همواره بار اشتباهات رهبرانمان را به دوش تندتر نمیزند .اما حاال هر صبح که از خواب

ناخوشایند جدیدی؛ نه ماه و هفت روز ،شبیه کشیدهایم و تاوان سنگینی میپردازیم .چه بیدار میشوم با هزار ترس صفح ٔه فیسبوکم را
یک فیلم سینمایی از پرد ٔه ذهنم عبور میکند .تاوانی سنگینتر از زندگی نکردن با وجود باز میکنم که مبادا دوباره انفجاری ،انتحاری …
لبخند تلخی به زندگی میزنم و زیستن را زنده بودن .باید نوشت ،زیرا این دردنوشتهها و این داستان تا به کجا ادامه خواهد داشت؟ از
ادامه میدهم .بیشتر از دو ماه است که حتی از نوشتههای تاریخنویسان واقعیترند و این سؤال تکراری خستهام .آری آدمی به همه
نوشتههای چیز عادت میکند .به تنهایی .به دلتنگی  .به
فاصلهها .به نداشتنها .اما آیا روزی میرسد که

یک خط نیز ننوشتهام .یک شعر را تا آخر روزگاری
نخواندهام و صفحهای از یک کتاب را نیز تاریخنویسان ساده نگذرند .ما هر کداممان
به بیوطنی نیز عادت کند؟ اگر چنین بود پس
ورق نزدهام .انگار ماههاست که دیگر زندگی صفحهای از این تاریخ هستیم .تاریخی که با
آیندگان

ما

از

در من جریان ندارد .حس همان دختر  ۶۱خون ،جنگ ،نفرت و قربانی شدن گره
سالهای را دارم که نه ماه و هفت روز است به خوردهاست.
مکتب نرفته و دلش برای روزهای ساد ٔه  ۶۹مار

 ۱۱۱۱فصل جدیدی از زندگی من

زندگی خیلی تنگ است .چه سرنوشت عجیب آغاز شد .روزی که به طرف آمریکا میآمدیم و

و غریبی است.

من در تمام ساعات طوالنی پرواز ،از دبی تا

چرا پدر طاقت نیاورده بود و بعد چهل سال

برگشته بود؟ من فقط میدانم .حال دل هیچ
کداممان خوب نیست .نه آنهایی که در آن
سرزمین ماندهاند و نه آنهایی که روحشان را در
آنجا گذاشتهاند و جسمشان را با خود بردهاند.
امروز نه پدر من در افغانستان وطن دارد و نه

تا همین سال گذشته ،اگر زنی به سن و سال لسآنجلس به این فکر میکردم که چند بار دیگر
من بلند میخندید و شاد میپوشید؛ میگفتند باید کشور عوض کنیم تا صاحب وطن شویم؟ به

است بیوطن بودن برای ما که نه وزیرزاده

چرا شبیه دخترهای نوجوان رفتار میکنی؟

بودیم و نه قدرتی در تصمیمگیری داشتیم .سالها

این فکر میکردم که چهل سال قبل از امروز،

من دخترش کشورها دورتر از او .تاوان سنگینی

آینده بهتر ،وطنش را ترک
پدرم به امید یک
ٔ
نه فقط خودمان که فرزندانمان نیز این بار
امروز من زنی  ۹۹ساله ،حتی نمیتوانم
کرده بود و به ایران مهاجر شده بود و امروز
سنگین را به دوش خواهند کشید و سرنوشت من،
وسعت اندوه یک دختر  ۶۱سالهٔ سرزمینم را
تاریخ چه بیرحمانه تکرار میشود و من همان
پدرم و دخترانم را یک واژه به هم پیوند میدهد
تصور کنم .چهقدر وحشتناک است که در
پدر و مادری که سالها برای آموزش و
… بیوطنی!/
چنین عصر و زمانی از اولیهترین حقوق پرورشام زحمت کشیدهاند را ترک میکنم .به
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