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بیانیه ندای زنان ایران اول ماه مه

اول اول ماه مه روز جهانی کارگر و روز اعتراض به نابرابری و ستم بر همه ی انسانهایی است کته ر ازای انتتت
حداقلی از آنچه که خو ساخته اند همه ی زندگی خو و خانوا ه نان را به گرو گرفته اند  ،فریا کسانی که نتمتوتهتواهت تد
زندگی ک د برای کارکر ن و بر گی مز ی را سر م شا همه فالک موجو مودان د.
اول ماه مه روزی اس که زنان به ع وان یک انسان به مودان می آی د و نهوب موزن د که نگاه ج تستوتتتی ون نتان بشتر
موباند و ای پوامی اس که ختران خوابان انقالب با بر چوب گرفت حجاب ،نما تحمول و اجبار ر برابر چشم جتامت ته
قرار ا .صدایی که نه به حکم قضایی و نه با هوچ خشون و ارعابی ساک نهواهد ند.
ر نرایطی که زنان به حکم ج سوتشان مهر فرو ستی بر خو ارند و هزاران زن به ع وان لشگر بوکاران فوق ارزان
،سو آوری سرمایه اران حاکم را تضمو موک د ،فریا برابری با روز جهانی کارگر هم وا خواهد بو .
همچ انکه پرچم اول ماه مه تا نابو ی همه نابرابری ها از زندگی بشر برافرانته اس و هوچ مانع و سترکتوبتی نتهتواهتد
توانس عزم مولوونها نفری که برای انت یک زندگی با استاندار های انسانی مبارزه موک د را ر هم بشک د.
روز جهانی کارگر نوید برابری همه انسانها فارغ از ج سو و نژا و قومو و روز ندای انسانو اس !
روز جهانی کارگر روز اعتراص و فریا رهایی همه ی انسانها از فالکتی اس که سرمایه اران حاکم ایجا کر ه اند .
انت یک زندگی استاندار نا و برابر حق همه انسانهاس و ما خواهان:
 رفع هر گونه تب وض حقوقی و قانونی از زندگی زنان و ایجا نرایط برابر برای کسب موق و نغلی
 ایجا بومه بوکاری و تامو مسک م اسب برای همه افرا بوکار و مشغول به تحصول
 وجو بومه رمانی و بهدان رایگان برای افرا -تامو تحصول رایگان و رفع هرگونه تب وض و تفکوک جت تستوتتتی
ر محوط ها ی کاری و تحصولی
 تامو ام و جانی و نغلی برای زنان ر محوط های عمومی و کاری
 لغو تمام طرحهایی که سبب بی ثباتی نغلی زنان ر محوط های کاری می نو
 تامو مهد های کو ک رایگان برای کو کان  -تامو ام و نغلی برای زنانی که از مرخصی زایتمتان و نتوتر هتی
استفا ه می ک د -لغو تمام قوانو و طرح هایی که نکاف ج سوتی را رواج مودهد
 پر اخ ستمز برابر و ت وو  ۵مولوون تومان پایه حقوق برای همه زنان و متر ان نتا تل و تتاختوتر ر پتر اخت
حقوق کارگران باید مشمول جریمه نو و ول موظف اس پر اخ حقوق به همه مز بگوران را با ت وتوت جترا تم
تاخور ر پر اخ حقوق کارک ان  ،تضمو ک د
 ت وو وروز مرخصی برای وره پریو زنان
 ت طولی رسمی روز جهانی کارگر و لغو مم وعو برگزاری مراسم های اول ماه مه
 ۱۱ار یبهش روز جهانی کارگر را به روز جش اعتراضی مولوونها نفری بدل ک وم که سازندگان و گر ان دگان جام ه
هست د و با تحمول ت طولی کار به صاحبان قدرت و سرمایه نشان هوم که زندگی به س ماس و آن را آنگونه خواهوم
ساخ که کار ک وم برای زندگی کر ن و ت به بر گی زیر خط فقر نهواهوم ا و اعتراض خو را به ستمز های
ت وو نده ر نورای عالی کار اعالم می اریم .اتحا سراسری ما همراه با کارگران و کل جام ه ت ها راه مقابله با فقر
و فالک و همه مصاعب سرمایه اری حاکم می باند .و ر روز اول ماه مه همگام با همه کارگران جهان فریا سر
!خواهوم ا که تا برپایی نوای نا برابر و مرفه مارش خوابانی روز جهانی کارگر ،روز صاحبان جام ه پابرجاس
#روز_جهانی_کارگر_زنان_برابری
ندای زنان ایران
ار یبهش 79
@nedaeziran
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بش
خشونت علیه زن ،خشونت علیه ریت
اقتدار زنان و حکومت ناتوان
مریم مرادی

آخری باری که زنان ایران ر روز «هشت
مارس »به خوابانها آمدند  ۱۱استفت تد ۱۸۳۵
بو  :ختوتابتان بتهتارستتتان ،متقتابتل ستاختتتمتان
مجلس؛ تجم ی که ر نهای با ضرب و نتتم
و باز ان نرک ک دگان آن تمتام نتد .پتس
از آن ،با تشدید فضای ام توتتتی ،تتا  ۱۱ستال
امتکتتان فتتراختوان ا ن بتترای تتتجتمتتع «روز
جهانی زن »وجو ندان .
ر تمام ای ستالهتا ،افتزون بتر متمت توعتوت
تجمع و تظاهرات ،یگر ف الو هتای جتمت تی
ربتتارهی مستتا تتل زنتتان نتتوتتز هتتمتتچ ت تتان بتتا
محدو ی و ممت توعتوت روبتهرو بتو نتد ،بته
گونهای که فت تا ن زن بترای حترکت هتایتی
همچون «کمتیتوت تتغتوتوتر چتهترهی متر انتهی
مجلس »و«کارزار م تع خشتونت ختانتگتی »
بتتارهتتا احضتتار نتتده و متتور بتتازجتتویتتی و
تهتدیتدهتای نتدیتد قترار گترفتتت تد .ر چت توت
نرایطی ،بسواری از فت تالتوت هتای فتر ی و
جم ی ف ا ن و گروههای زنتان بته صتورت
چراغخاموش و بدون نمتو رستانتهای انتجتام
میند ،و بسواری یگر نوز بته لتوتل هتمتوت
فشارها صدایشان را پایوت آور ه یتا از کتار
ک اره گرفته بو ند.
چگونه حجاب اجباری شد ؟
زنان ایرانی ای اجتبتار را بته ستا گتی و بتا
سهول پذیرا نشدهاند .ر پی انتشتار ستهت تان
آقای خمو ی ر  ۱۱اسف تد  ۱۸۵۱متبت تی بتر
ای که زنان باید با حجاب سرکار بترونتد05 ،
هزار زن م ترض که ا لب آنتهتا کتارمت تدان
ا ارات ولتی و ختران انشآموز بو ند ر
روز  ۱۱اسف د مصا ف با روز جتهتانتی زن
به خوابانهای تهران و برخی نهرهای یگتر
آمتتدنتتد« .متتا انتتقتتالب نتتکتتر یتتم کتته بتته عتتقتتب
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بتترگتتتر یتتم» ،متتت تتروفتتتتریتت نتتت تتار ایتتت
تظتاهترات ،تتاریتهتچتهی طتو نتی متبتارزات
زنتتان از ورهی مشتتروطتته بتترای «رفتتع
حجاب »را یا آوری میکر و استمرار نتش
روزهی آن بتته ر تتم خشتتون ت نتتوتتروهتتای
حزبهللا علوه زنان م ترض ،نشتان از عتزم
جزم ای زنتان انت  .ایت اعتتتراضتات ر
نهای به یلی همچون اعتالم نتظتر بترختی
مقامات و ولت متبت تی بتر ایت تکته «حتجتاب
خانمها الزامی نوتست » ،هتمتدستتتی متنمتوران
کموتتته بتا نتوتروهتای حتزبهللا ر حتمتلته بته
م ترضان و ت ها ماندن زنان م ترض و بتا
گرفت هجمههایی که آنها را به »ختوتانت « بته
انقالب محکوم میکر  ،به پایان رسود.
اعتتتتتراضتتات نتتش روزهی استتف ت تتد ۱۸۵۱
توانس تصویب قوانوت حتجتاب اجتبتاری را
برای چ د سال به عقب بوانداز تتا ایت تکته ر
ستتال « ۱۸۵۱نتتورای انتتقتتالب» بتتا صتتدور
بتتهتتشنتتامتتهای «ورو زنتتان بتتدون پتتونتتش
اسالمی »را به ا ارات ولتتتی متمت تو .کتر .
ای بار نوز زنانتی ،کته التبتتته بته پترنتمتاری
اسف د  ۱۸۵۱نبو ند ،با پونودن لباس سواه ر
برابر ساختمان نهس وزیری تتجتمتع کتر نتد.
ای اعتراض زنان اما بتا ستکتوت گتروههتای
سواسی چپ و ملیگرا مواجه نتد و بته لتوتل
حمتایت نتکتر ن آنهتا از ختواستتتهی آزا ی
پونش زنان بینتوجه ماند .نوروهای ستوتاستی
که بسواری از آنها ر آن زمان مت تتتقتد و یتا
مهالف سواس های جمهوری اسالمی بتو نتد،
اعتراض علوه حجاب و حتتتی نتقتض حتقتوق
زنان را یتک مستهتلتهی فترعتی و کتماهتمتوت
می انست د و زنان م ترض را ت ها گتذانتتت تد.
زنان م ترضی که با پونودن لباس سواه علتوته
حجاب اجباری اعتراض میکر ند اما حاضر
به سر کر ن روسری نبو ند ،و یکی پتس از
یگری ستتتگتوتر ،اختراج ،و یتا ختانتهنشتوت
میندند .اختراج  ۱۸۱زن از ارتتش و ۳۸
پرستار ر مسجد سلومان ،و باز انت هشت
ت از برگزارک دکان تجمع زنان ستوتاهپتوش،
ت ها بهشی از برخور ها بتا زنتان بتیحتجتاب
اس که ر رسانهها م کس نده بو .
ر متتهتترمتتاه هتتمتتان ستتال ،بتته متتدارس نتتوتتز
بهشنامته نتد کته ختتتران انتشآمتوز بتایتد
لباسی نامل روپوش بل د بتا و جتوتب جتلتو،
آستو بل د ،نلوار گشا  ،و روستری بتا یتکتی
از رنگهای سرمهای ،قهوهای ،آبی ،یتا کترم
بیون د – پونش اجتبتاری کته پتس از چتهتار
هه برقرار اس و ،اگرچه رنگهای توره و
جوبهای جلویش حذف نده ،بل دی و گشتا ی
و پونودگیاش همانی اس که بتو  :روستری
جای خو را بته متقت ت ته ا ه ،و ر بترختی
ورهها و برخی مدارس چتا ر ستوتاه نتوتز بته
همهی ای ها اضافه نده اس .
ر همو حال ،قانون متجتازات زنتان نتا تل

بیحجاب نوز از یک ستال بت تد بته تصتویتب
رستوتتد ،و بتر استاس آن تتتوبتوتت ،،بتتازختریتتد،
اخراج ،و انفصال ا م از خدمتات ولتتتی ر
انتظتار زنتانتی بتو کته حتجتاب استالمتی را
رعای نمیک د .به ای ترتوب ،ر کتمتتتر از
سه سال پس از استقرار جمهوری اسالمی ر
ایتتران ،پتتونتتانتتدن ستتر و تتت بتته ع ت تتوان
اصلیتری پوشنرط تحصول و انتغال زنتان
ت وو ند .از سال  ،۱۸۱۱ایرهی ای اجبار،
تمامی زنان را ر برگرف و اعالم ند:
زنتانتتی کته بتتدون حتتجتتاب نتترعتتی و بتتدون
رعای کر ن موازی ت وو نده برای حتجتاب
ر م ابر و انظار عمومتی ظتاهتر نتونتد ،بتا
نالق ،حتبتس ،و جتریتمتهی نتقتدی متجتازات
مینوند.
ای قوانو سفت و ستهت فتقتط نتونتتتههتای
روی کا تذ نتبتو نتد ،و ضترب و نتتتم هتای
خوابانی نشان از عتزم جتزم حتکتومت بترای
مطوع کر ن زنان ان .
ن له های اعتراض به حجاب اجباری زبتانته
موکشد ...
پس از سرکوب اعتراضات سراسری یمتاه
 79فضای کشور بار یگر ام وتی نتده و بتا
موج جتدیتدی از بتاز انت فت تا ن متدنتی و
سواسی روبهرو بو هایم .با ای حال ،به نتظتر
میرسد ای بار بهشی از ج بش زنان ایتران،
به جای هراس از فضتای امت توتتتی و آمتا هی
سرکوب ،با تکوه بر جو اعتراض ر جتامت ته
و تتتغتوتتوتر ستطت متتطتالتتبتات و ختتواستتتتههتتای
م ترضان ،تصموم گرفتتهانتد تتا بتا نتکتستتت
ساختارهای امتحاننده ر یک ههی اختوتر،
بار یگر به خوابان برگر ند.
افتتزایتتش نتتارضتتایتتتتتی متتر م ر جتتام ت تته و
اعتراضتات پتوتاپتی آنهتا مت تجتر بته ختوتزش
یماه ند ،و ای اعتراضها ه وز هتم ا امته
ار  .ر حقوق  ،امسال مر م خوابتان را بتار
یگر از حاکتمتوت پتس گترفتتتهانتد ،و هت توز
خوابان ر ستتتان قتدرتتمت تد متر م مت تتترض
اس  .ج بش زنان هم جز ی از مر م است و
باید همراه با آنها ر تصاحب هرچه بتوتشتتتر
خوابانها به نفع مر م مشارک انته باند.
ر ج بش اخور زنان ،هوچ مطالبه و خواستتی
بر یگری برتری ندار  .ر جام های متلتل
جتتام ت تتهی ایتتران کتته تتتقتتریتتبتتا هتتوتتچکتتدام از
خواستهها جواب نگرفتهاند ،نمیتوانوم بگویوم
اک ون م وش مهمتر اس یا حق پتونتش یتا
از واج کتتو کتتان،بتترای هتتمتتوت  ،ایت جت تتبتتش
ضم تنیود همهی ای خواستهها ،ر راستتای
احقاق حقوق زنان نوز موباند .
مسهلهی انتغال زنان همواره از موار ی بتو
که مد نظر ف ا ن حقوق زنتان قترار انت ،
اما نترایتط فت تلتی جتامت ته و افتزایتش فشتار
اقتصا ی ،بیکاری ،و فقر زنان را بتوتش از
پوش ر نظر مر م پررنگتر کر ه اس .
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خشونت علیه زانن ،خشونت علیه کل جامعه است
همچ و  ،با افزایش تالش ول روحتانتی ر
جه خصتوصتیستازی ،تتبت تات آن هتمتهی
مر م و ر صدر آنان زنان را قتربتانتی ختو
ساخته اس  ،و ای مسهله هم اهمو موضو.
انتغال و مت توتشت زنتان را بتوتش از پتوتش
برجسته کر ه اس .
ر بوان تنثور اعتتراضتات ستراستری یمتاه
 79بر طرح مطالبات اقتصا ی موتوان اناره
نمو به تجم ات زیا ی از کارگرانی کته بته
نتترایتتط کتتاری م ت تتتتترضانتتد و هتتمتتچ ت تتو ت
اعتتتتتراضتتات بستتوتتاری از متتالبتتاختتتتتگتتان،
م لمان ،بازنشستگان ،و یا حتی بیکاران ر
سط ختوتابتانهتای ایتران ر جتریتان است .
ج بش زنان با مطرح کر ن موضو .انتغتال
زنان میتواند باعث اتحا ی بو ای نتوتروهتا
نو  ،و هتمتهی زنتان و حتتتی متر انتی کته
عتتدال ت ختتواه هستتت ت تتد متتیتتتوان ت تتد حتتول ای ت
موضو .با یکدیگر اعالم همبستگی ک تد .از
طرف یگر ،خوزش مر م ر یمتاه امستال
نشتتان ا کتته متتر م ر ستتراستتر کشتتور از
نرایط موجو نتاراضتیانتد و بترای تتغتوتوتر
حاضر به پر اخ هزی ه هستتت تد .ر واقتع،
امروز کشتور ر نترایتطتی است کته نتوتاز
ج بشهای اجتماعی به اتحتا بتا یتکتدیتگتر و
همچ و اتتحتا متر م بتا یتکتدیتگتر بته نتدت
ملموس اس .
نرایط سه زنانی که پش رهای بستتتهی
استتتتتهتتدامتتی متتیمتتان ت تتد و بتته بتتازار کتتار
وررسمی رانده مینوند ،زنانی که با ستقتف
نوشهای مواجهاند و امتکتان ارتتقتای نتغتلتی
چ دانی ندارند ،و زنتانتی کته امت توت نتغتلتی
متزلزلتی ارنتد و هتر آن متمتکت است بته
ختتتاطتتتر پتتتونتتتش و رفتتتتتتتار ختتتو امتتترار
م وش نان با مشکل مواجه نوند» .نترایتط
وخوم اقتصا ی »بوشتری آسوبها را به زنان
ز ه ،و آنچه باید مور پرسش واقع نو ای
است کتته چتترا ج ت تتبتتش زنتتان تتتا ک ت تتون بتته
»ختواستتتهای تتا ایت حتد عتمتوتق و جتدی و
فراگور« به اندازهی کافی اعت ا نکر ه اس .
مسا ل اقتصا ی ،موضو .انتغال ،با رفتت
نرخ بیکاری ،و خالی ندن جوب کارگران و
اقشتتار کتتم رآمتتد بتتحتتث متتهتتمتتی اس ت  ،و
اعتراضات یماه  79نوز بته لتوتل فتقتوترتتر
ندن مستمر متر م بتو  .زنتان کته نتوتمتی از
جام هی ما را تشکول می ه د هتم بتا هتمتوت
م ضالت رگور هست د ،و به نتظتر متیرستد
بتتاز هتتم زنتتان بتتایتتد بتترای مستتهتتلتتهی نتتان و
وض و م وشتینان تجمع ک د.
عالوه بر پررنگ بو ن تتوجته بته مشتکتالت
م وشتی و اقتتتصتا ی ،اعتتتراض بته حتجتاب
اجباری از نکات مهم اس  .هرچ تد بترختی
ای انتتقتا را متطترح کتر هانتد کته ،پتس از
حتترک ت هتتای ختتتتتران ختتوتتابتتان انتتقتتالب و
باز ان و سرکوب آنهتا از ستوی پتلتوتس،
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ف ا ن اخل کشور توجه زم و کافتی را بته
ای مسهتلته نتدانتتتهانتد ،و بته نتظتر متیرستد
حجتاب هتمتچت تان ر فتهترست اولتویت هتای
ج بش زنان ایران قرار نگرفته است  .التبتتته،
نباید فرامتوش کتر کته متهتالتفت بتا حتجتاب
اجباری هتمتچت تان یتکتی از ختط قترمتزهتای
حکوم اس که میتواند هزی هی ست تگتوت تی
را به مهالفانش تحمول ک د.
هر بار به بهانهای حق مالکو بر بدنهایشان
نا یده گرفته مینو ؛ گاه با حجتاب اجتبتاری،
گتتاه بتتا ایتتجتتا متتحتتدو یت و متتمت تتوعتتوت ر
سترسی رایگتان بته وستایتل پتوتشتگتوتری از
بار اری  .ما زنان باید از حذف و به حتانتوته
راندن خو ر فضاهای عمومی بگویوم یتا از
ای حق بدیهی که باید بتوانوم خو پونتشمتان
را انتهاب ک وم ؟!!! زنان و ختتتران متا ر
همو خوابانها به جترم بتدحتجتابتی بتاز انت
ندند  ،ر هتمتوت ختوتابتانهتا روی ستکتوهتا
ایستا ند  ،و با استهوان خر نده بته زنتدانتهتا
بر ه ندند .

ما میدانیم که  :زنان ایرانی پس از استتتقترار
جمهوری اسالمی ،بوشتریت و فتراگتوترتتریت
آزار و اذی ها را به خاطر حجاب اجباری و
مقاوم ر بترابتر آن تتجتربته کتر هانتد .ر
ج بش زنان اخل ایتران نتوتز اگترچته نتاهتد
حرکتی مشهص و جم ی برای اعتتتراض بته
حجاب اجباری و ر اولوی قترار ا ن ایت
خواسته ،نبو هایم ،اما صدای رون مهتالتفت
با حجاب اجباری و خواستهی صتریت آزا ی
پونش زنان ،که ر تتمتامتی ایت ستالهتا ر
گونه و ک ار ج بش به گوش رستوتده ،چتوتزی
نوس که بتتتوان آن را نتا یتده گترفت  .قترار
ا ن «پونش اجتبتاری »بته عت توان یتکتی از
خواستههای «کمیو یک مولوون امضتا بترای
تغوور قوانو تب وضآموز »(حتتی ر انتتتهتای
فهرس خواستهها و با تنکودی کمتر از یگتر
قوانو ) و کتابها و متقتا ت صتریت بترختی
ف ا ن ن اخته نتده ر متهتالتفت بتا حتجتاب
اجباری نمونهای از ای تالشها اس .
اما برای بسواری از زنانی که از هتمتان ستال
 ۵۱به صورت خو جوش به حجاب اجتبتاری
اعتراض کر ند ،ای مبارزه اولویتی اس که

هزی هی آن را ر تمام ایت ستالهتا پتر اختتتهانتد.

هزاران زنتی کته ر ایت چتهتار هته از ستوی
گش های ارنا بتاز انت نتدهانتد و فتر ای آن
روز ،با وجتو نتگترانتی از بتاز انت متجتد و
نمات خانوا ه و اخراج از محل کار ،وبتاره بتا
نالی که فقط نومی از موهاینان را پتونتانتده بته
خوابان آمدهاند ،نتمتا ی از ایت ختواستتتهی زنتان
برای تسلوم نشدن به باید و نتبتایتدهتای حتکتومتتتی
ربارهی پونش خو هست د.
ای روزها زنان و خترانی ،نجاعانتهتتر از هتر
زمان یگری ،یکی یکی با روسریهتای بتر ستر
چوب آویزان ر تهران ،مشهد ،نوراز ،اصفهان،
و اهواز بر با ی بل دی رفت د ،ر پی ویدا موحد،
زن جوانی که اوایل یماه امسال روسریاش را
بر سر چوب کر و ر خوابان انقالب بتر بتلت تدی
ایستا  .حبس یک ماههی ویدا موحد و باز ان و
صدور وثوقهی  ۵۵۵مولوون تومانی برای نترگتس
حسو ی ،ومو ختتتری کته ر ختوتابتان انتقتالب
حجاب از سر بر ان  ،نه ت ها بقوه را نتتترستانتد،
بلکه ر کمتر از چ د روز حدو بوس زن و یک
مر نوز به ای حرک اعتراضی پووست د.
اعتراضها به حجتاب اجتبتاری اگترچته کتوتتاه و
محتاطانه اس  ،ایت امتوتد را ایتجتا متیکت تد کته
ف ا ن ج بش زنان نوز همگام بتا زنتان کتوچته و
خوابان و « ختران خوابان انقالب» ،تابوی حجاب
را بشک د و از خط قترمتزی کته حتکتومت ور
مسهلهی حجاب اجباری کشوده ر نوند.
زنانی که ر اعتتراض بته حتجتاب اجتبتاری ،ر
نلوغتری خوابانهای نهتر بتر روی ستکتوهتای
بل د میرفت تد و روسترینتان را بتر ستر چتوب
میز ند ،زنانی که پوش از ای اسم هتوتچکتدامنتان
را نش وده بو یم و به نمای دگی یا با حتمتایت هتوتچ
گتتروه ستتوتتاستتی و متتدنتتیای بتتر روی ستتکتتوی
اعتراض نرفته بو ند ،اما خواستتهنتان نتفتاف و
مشهص بو و توانست د ر کتمتتتر از چت تد هتفتتته
زنان و حتی مر ان یگری را نوز با خو هتمتراه
ک د و مستهتلتهی نتهتواستتت حتجتاب (و نته فتقتط
«بتدحتجتتابتی »و عتقتب رانتدن مترزهتای حتجتتاب
تحمولی از سوی حکوم ) را به مسهلتهای تتبتدیتل
ک د که ر تریبونهای رسمی و مطبوعات اختل
کشور نوز بازتاب یافت و متقتامتات بتلت تدپتایته را
مجبور به واک ش کر .
صدای ای زنان که ،ر سکوت ،روسری از ستر
بر انتهاند بل دتری صدای اعتتتراضتی است کته
پس از اسف د  ۵۱و تور  ۵۱ر مهالف با حتجتاب
اجباری به گوش میرسد .صدایی که ای بار ،نته
جابهجا کر ن مرزهای حجاب ت وو نده از ستوی
حکوم  ،بلکه رفع حجتاب را نشتانته گترفتتته ،و
میخواهد انسان بو ن و حقوق انسانی زن ،بتدون
پوتشنترط پتارچتهای کته بتایتد ختو ش را بتا آن
بیوناند ،به رسمو نت تاختتته نتو  .ر متجتمتو،.
تمامی ای تغوورات نشانههایی از پتوست انتدازی
جت تتبتتش زنتتان و تتتغتتوتتوتتر راهتتکتتارهتتای آن ار ،
تغووراتی که البته هتمتچت تان نتوتازمت تد نت تاخت و
هماه گی بوشتر با تحو ت عظومتری اس که ر
بط جام ه ر حال رخ ا ن و عتمتوتقتتر نتدن
اس و مشهو تریت نتمتا آن « ختتتران ختوتابتان
انقالب »هست د .انددکدی صدبدر ،سدحدر ندزدید
است ...
4
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کار کودکان نوع!
کودکان در بازار کار افغانستان(قسمت اول)
سحر صامت

کارگر ،قشری از جام ه که بته نتدت بترای
توس ه یافت نتهتر هتا و روستتتاهتا تتالش و
همچ ان با ارایه ی نوروی فوزیتکتی ختو ر
تولود سرمایه بترای ستکتتتور هتای ولتتتی و
خصوصی م ف بسوار ار  .امتا ایت قشتر
زحمت کتش ر متقتابتل ایت هتمته کتار چته
خدماتی را از سوی ول و کارفرما ریاف
می ک د؟ افتغتانستتتان مت تطتقته ی جت تگتی کته
امروزه بته متوتدان جت تگ متوتان ابترقتدرتتان
کشورهای همسایه و از همه بدتر مودان نبتر
برای اقوام افتغتانستتتان گشتتته است  .ر ایت
سالهای اخور پدیده ی ج گ باعث و بانتی هتا
از بو رفت پدران و برا ران ر خانوا ه هتا
و ورو ت دا بی نماری از زنان و کو کان
به بتازار کتار و روی آور ن بته کتارگتری
ند.افغانستان از یک سو کشوری که پتس از
ویرانی های زیا نواز بته بتازستازی ار و
رو به توس ه اس و از سوی یگتر بتازاری
که روز به روز به عل نا ام ی های سواستی
و اقتصتا ی رو بته کستا است  .افتغتانستتتان
کشوری که از بوکتاری متطتلتق و نتبتو کتار
ا می و بوکاری پ هان زیان موبو تد .کشتوری
که از لحاظ قوانو به روی کا ذ ت تی است
اما ر قسم تطبوق قوانو و انتتتغتال زایتی
ر بدتری وض و قرار ار و کارگرانتش
با ای که س گوت تتریت وظتایتف را بته وش
ارند از هوچ مصونو سواسی و اجتتتمتاعتی
برختور ار نتوتستتت تد .ر کشتوری کته متر ان
طبقه ی کارگری چت تان از بتوتکتاری و عتدم
رآمد ناچوز برای تهوه ی یک وعده خوراک
فامول خو چ و پریشان د " بارها تتلتویتزیتون
های اخلی با کارگران پریشانتی کته ستاعت
ها زیر آفتتتاب ستوزان و ر ستوز سترمتای
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زمستان نشستتته انتد تتا اگتر کتارفترمتایتی بته
سرا شان بواید مصاحبه هایی انجام ا ه انتد.
بارها وض و اسف اک ای قشر ر رسانه هتا
مطرح نده اما به لول فسا حاکم بر ستوتستتتم
ول اری هوچ کس پاسهگوی مشکالت ای
قشر نمی باند که ای موضو .به مرر زمتان
باعث موشو تتا بستتتر کشت و تتولتوتد متوا
مهدر و کارهای ور قتانتونتی ز ی قتاچتاق
اسلحه و پووست بته گتروه هتای تتروریستتتی
مهوا نو " حتال تتکتلتوتف زنتان کته از یتد
جامت ته جت تس وم و ضت توتفته هستتت تد و یتا
کو کان کار ر ای اجتتمتا .کتامتال مشتهتص
اس ت  .حتتال پتتای کتتو کتتان ر عتترصتته ی
کارگری باز نده و آنتان را بتا انتوا .چتالتش
هتای اجتتتتتمتتاعتی و اقتتتتتصتا ی روبتترو کتتر ه
اس .به اوضا .و احوال کو کان کتار تتوستط
آمارهای ارایه نده از ستوی ستازمتان هتا و
نها های مربوطه می پرزا یم تتا چتگتونتگتی
وض و و خشون هتایتی کته بتر آنتان وار
می نو نگاهی بتی انتدازیتم .ر ستال ۱۸۱۱
آم ه افضلی ،وزیتر کتار و امتور اجتتتمتاعتی
آمار تکانده ده یی را ر ای زمو ه ارایه متی
ک د .وی متی گتویتد:احصتایتوتههتای متا نشتان
متی هتتد کتته اطتفتتال بتتازمتتانتده از آمتتوزش و
کو کان کارگر بوش از ۱مولوون ت میبان د،
اما نظر به احصایوه یتونستکتو ۱۳ ،متوتلتوتون
طفل ر افغانستتتان وجتو ار کته بتوتش از
۱۵مولوون آن نامل مکتب متیبتانت تد» .ختانتم
افضتلتی متیگتتویتد از ایت کتته کتو کتان متتور
سوءاستفا ه ج سی و ر ف الو های مسلتحتانته
مور استفا ه قرار میگوترنتد ،نتگتران است .
همچ ان ر یتک گتزارش یتگتر کته تتوستط
روزنامه ی  ۳صب به نشر رسوده آمده است
براساس برخی از تحقوتقهتایتی کته از ستوی
ف ا ن حقوق بشر صورت گرفته اس  ،گفتتته
مینو که حدو  ۱۵رصد از کو کان افغان
مصروف کارهاییاند کته بتا رنتد فتکتری و
جسمی آنان سازگتاری نتدار  .ر بترختی از
گزارشهایی که از سوی موسسات تحقوتقتاتتی
به نشر رسوده اس  ،گفته نده است کته ههتا
هزار کو ک بو س و  ۵التی  ۱ستالته کتوره
هتتای آجتتر پتتزی اطتتراف کتتابتتل مصتتروف
کارهای س گو اند .همچ و ر برختی یتگتر
از گزارشهایی کته ر خصتوص وضت توت
کو کان افغانستان تهوه نده گفته نده اس کته
نماری از کو کان ارای س وت ۱۵ستالته ر
افغانستان برای بته ست آور ن  ۱التر ر
روز ر م ا ن ز ال س گ کار میک د.
ای کو کان یا به ای لول که خو سترپترست
خانوا ههاینان میبان د کار میک د و یتا بته
ای لول که والدی نان گرفتار قترض اری و
بد روزی میبان د ،به کتار مشتغتول نتدهانتد.
یکی از راههایی کته متیتتوانتد بترای تتغتوتوتر
زندگی ای کو کان مفوتد بتانتد ،حتمتایت هتای

مالی زم بترای ستتتوتابتی ایت کتو کتان بته
کارهای بهتری است کته بتا رنتد فتکتری و
جسمی ای کو کان سازگاری انتتته بتانتد و
ای کو کان بتوان د ر ک ار کارهای سبک بته
رسهاینان نوز ا امه بتدهت تد .ستال ۱۸۱۱
گزارنی از طرف کموسوتون مستتتقتل حتقتوق
بشر ر افغانستان ثتبت و نشتر نتد .ر ایت
گزارش کته بتا  ۳۱۱۱کتو ک ر  ۱۱نتهتر
افغانستان مصاحبه صورت گرفته نده که ر
موان آنها  ۱۸۱۱ت پسر و  ۱۱۳۱نفر یتگتر
ختران را نامل می نو  .کتو کتانتی کته ر
اثر حوا ث و اتفاقات گوناگون ختانتوا ه هتای
خو را از س می ه د و یا ب تا بته یتلتی
همچون مجبوری کار ،از خانوا ه های نتان
جدا زندگی می ک د .حتدو  ۳رصتد اطتفتال
تتتح ت پتتونتتش ای ت تتتحتتقتتوتتق گتتفتتتتته انتتد کتته
رپرورنگاه ها ،بتا ستایتر ختویشتاونتدان ،بتا
همسر و یا به صتورت تت تهتایتی بته ستر متی
برند.
کار از مت تضتالت نتمتار زیتا ی از اطتفتال
کشور می باند .فقر ندید ر متوتان بستوتاری
از ختانتوا ه هتا و بتی کتاری روزافتزون ر
کشور و نوز بی سرپرستی نماری از اطفال،
بتتاعتتث نتتده کتته اطتتفتتال زیتتا ی ر ستتراستتر
افغانستان مجبور به کار نوند.
ای گزارش نشان متی هتد کته حتدو ۵۱۱۳
رصد کو کان به نحوی کار می ک تد کته از
ای ت متتوتتان  ۳۵رصتتد نتتان بتته لتتوتتل فتتقتتر
اقتصا ی مجبور به کار نده اند .محوط کاری
نامطلوب و عدم تسهوتالت ر متحتل از متهتم
تری چالش های اطفال کتارگتر عت توان نتده
اس .
کارهایی که کو کان انجام می ه د حاصل و
ستمز بسوار اندکی ار و بدتر از آن ای کته
نرایط بسوار سه و ناام بتر آن هتا حتاکتم
اس  .ملال بستوتاری از آنتان متجتبتور انتد تتا
یره گام نتب روی جتا ه هتا بته کتارهتایتی
هتمتچتتون ختر ه فترونتی یتا پتاک کتتاری یتتا
حمالی و املال آن ت ه د که می تواند آن هتا
را هم از لحاظ ام وتی ر م رض خطر قترار
هد و هم از لحاظ وض و بهدانتی .از موان
اطفال کار گر حتدو  ۳۱۱رصتد نتان نتب
کتتار متتی ک ت ت تتد ،و  ۱۱۱۱رصتتد کتتو کتتان
گارگر گفتته انتد کته کتارکتر ن بترای آن هتا
عوارض ناگوار صحی ر پتی انتتته است .
نغل کو کان را مت تمتو  ،کتمتک ر ختانته،
حمالی ،ناگر ی ،کار مزرعه ،ستتفترونتی،
نست مانو ها ،باف دگی و وره تشکول متی
هد.
 ۱۵۲کو کانی که تح پتونتش ایت گتزارش
قرار گرفته اند ر مرزهتای کشتور کتار متی
ک د و حدو  ۱۱۱۳رصدنان بترای کتار از
مرزها عبور می ک د.
از سوی یگر خبرگزاری صدای آوا با نشر
5
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مطلبی زنگ خطر را ای گونه به صدا ر آور .
کو کان کارگر ر کوره ها چار بوماری های روانی می نوند.
یافته های جدید گزارش فتر ) (ILOیا سازمان بو المللی کار ر افغانستان تح نام " نکست قالب " نشان می هد ،اطفالی که ر کوره
های خش پزی کار می ک د از لحاظ فوزیکی و روانی ر امان نوست د.
به گزارش خبر گزاری آواپرس ،ای گزارش  ۳۵۵طفلی را که ر کوره های آجر پزی ر نهر های کابل و ن گرهار کار می ک د تح
سروی قرار ا ه اس .
یافته های ای گزارش نشان می هد ،اطفالی که ر کوره های خش پزی کار می ک د؛ وض و فوزیکی ،روانی و سالم اجتماعی آنها
مطلوب نوس .
ر ای گزارش آمده از هر ۵طفلی که ر کوره کار می ک د ،یکی از آنها ت گی نفس ار .
قانون کار ر افغانستان ای گونه تصویب نده اس که کارهای س گو برای کو کان زیر  ۱۳سال مم و .اس اما کو کان افغان به لول
مشکالت اقتصا ى خانوا ه هاى نان ،ر بدل مز ناچوز ( ماهانه از حدو  ۱۵۵۵تا  ۱۸۵۵۵افغانى ) کارهاى بسوار س گو ی را انجام مى
ه د.
همچ ان هرچ د ر قانون کار افغانستان ،ت ها اطفال با تر از  ۱۵سال ر کارهاى سبک که به صح آنها مضر نباند استهدام نده مى توان د
و آنان نوز باید ر یک هفته بوشتر از  ۸۵ساع کار نک د ،اما مشارک رسانه ها ریافته اس که نمارى از کو کان افغان ر یک نبانه
روز ر م ا ن تا حدو  ۱۱ساع کار مى ک د.
ادامه ی مطلب در ماهنامه ی بعدی
تبعیض جنسیتی در محیط کار
معصومه توکلی

ماده  ۳۲اعالمیه جهانی حقوق بشر “ حق
امنیت کار “
الف) هر کس حق ار کار ک د ،کار خو را
آزا انه انتهاب نماید  ،نرایط م صفانه و
رضای بهشی برای کار خواستار باند و
ر مقابل بوکاری مور حمای قرار گور .
ب) همه حق ارند که بدون هوچ تب وضی ر
مقابل کار مساوی  ،اجرت مساوی ریاف
نمای د .
پ) هر کس که کار موک د به مز م صفانه و
رضای بهشی ذیحق می نو که زندگی او
و خانوا ه اش را موافق نهون انسانی تامو
ک د و آن را ر صورت لزوم با هر نو.
وسایل یگر حمای اجتماعی ،تکمول نماید .
ت) هر کس حق ار که برای فا .از م افع
خو با یگران اتحا یه تشکول هد و ر
اتحا یه ها نوز نرک ک د.

اعالموه جهانی حقوق بشر ر حقوق از
ابتدایی تری و بدیهی تری حقوق انسانی
سه می گوید با مقایسه ما ه  ۱۸همو
اعالموه ی ی حق ام و کار و مقایسه
اجمالی وض و زنان کارگر ر ایران ،
بوشتر به عمق فاج ه پی می بریم .
میزان اشتغال زنان
تب وض ج سوتی که ر طی  ۸۱سال حاکمو
جمهوری اسالمی بر جام ه ایران سایه
افک ده  ،به فجوع تری نکل ر وض و
زنان از نظر اقتصا ی-اجتماعی ر بازار
کار تاثور گذانته اس .آنچه امروز قابل
مشاهده اس ت ها رصد بسوار کمی از زنان
کارگر ایران به کار انتغال ارند .ر موقع
بوکارسازیها زنان اولو قربانوان صف مقدم
ای بوکارسازیها هست د.
بوکاری یکی از ل اصلی افزایش اعتوا ،
خو کشی ،بوماریهای روحی و ت فرونی
ر موان زنان اس  .برای نمونه موزان نوو.
بوماری و اختال ت روانی از جمله افسر گی
ر موان زنان از مر ان بوشتر اس  .فقر و
عدم ثبات اقتصا ی که به نابرابریهای
ج سوتی و طبقاتی ر بو زنان م جر نده
اس عل اصلی افزایش بوماریهای روانی
میبان د.
اعتوا به موا مهدر ر موان زنان ،بویژه
زنان طبقات فرو س رو به افزایش اس .
طبق آمار رسمی نز یک به  ۱۵رصد زنان
ر نهرهای مهتلف کشور م تا هست د.
افزایش خو کشی ر موان زنان نوز یکی
یگر از نتایج اجتماعی تب وض ج سوتی و
طبقاتی و تاثورات وض و اسفبار اقتصا ی
آنها اس .
م ضل اجتماعی افزایش ت دا زنان ت
فروش و بویژه ت فرونی ر س و پا و بو
زنان و ختران جوان نوزریشه ر فقر و نواز

مالی ار که به عل نرایط بد اقتصا ی و
بوکاری گستر ه ایی که ر سط جام ه
موجو اس  ،بسواری از زنان سرپرس
خانوا ه و بدون حمای مالی را ناگریز به ت
فرونی می نماید .مسهله صوغه (فحشاء
موق ) که زنان از ای طریق مور تحقور و
بی حرمتی قرار گرفته ر ضم ای که ر
ای روابط کا یی زنان مور سوء استفا ه
های ج سی قرار می گورند ،با مشروعو
ا ن نرعی و قانونی به آن به ع وان یک
نغل که زنان بتوان د بهشی از رآمد خو را
ا ه نده
از ای راه جبران نمای د رسمو
اس  .برخی از زنان هم علور م خواس
خو ناچاراند به آن ت ه د تا بدی وسوله
یک بهش از نوازهای مالی خو را تامو
نمای د.
براساس اعالم مرکز آمار ایران ،هم اک ون
زنان  ،سرپرستی  ۱۵رصد از خانوارها را
برعهده ارند .نکته تاسفبار ر ای اس که
از مجمو .زنان سرپرس خانوار کمتر از
 ۱۵رصد نا ل بو ه و حدو  ۳۵رصد
آنها بوکار میبان د.
دستمزد نابرابر
ر حال حاضر زنان به عل عدم حمایتهای
اجتماعی و مالی اولو قربانوان و آسوب
پذیرتری اقشار جام ه می بان د.
زنان کارگر ر ایران ر ا لب موار
ستمز ی به مراتب کمتر از ستمز های
قانونی ریاف میک د و ر ضم از ایجا
تشکلهای مستقل خو محروم هست د .ر
ایران ت ها تشکلهای ارتجاعی و ضد
کارگری از جمله :نورای اسالمی کار،
انجم های ص فی و …..که با خال ول
بوجو آمدهاند ،امکان ف الو قانونی ارند و
هرگونه تالش زنان برای ایجا تشکلهای
مستقل ر طول ای سالها با سرکوب ،زندان
6

مم
زن کاال نیست خرید سکس نوع
و نک جه رژیم همراه بو ه اس  ،ای ر
حالیس که ایجا تشکلهای مستقل از اولوه
تری حقوق انسانی بشمار می آید.
ستمز نابرابر ر ازای کار برابر ر مور
زنان و مر ان نا ل ت ها مهتص به زنان
نا ل ایران بویژه زنان کارگر نوس  .بلکه
ای مشکلی و اجحافی اس که ر سراسر
نوا و همه کشورها موجو اس اما ر
ستمز های
ایران فاصله فاحشی بو
کارگران زن با کارگران مر وجو ار .
طبق تحقوقات ب مل آمده» :نسب ستمز
زنان کارگر نسب به مر ان یک سوم و ر
و سوم اس « .مزایای
بهتری حال
کاری ،بومه رمانی و حق بومه بوکاری و
بازنشستگی از یگر حقوق نا یده گرفته
ندهی بهش بزرگی از زنان کارگر ر ایران
اس که وض و بمراتب بدتر آنان را نسب
به مر ان کارگر نشان مودهد.
موانع ورود زنان به بازار کار
ر ای رابطه میتوان از موانع مت د ی نام
بر :
 ۱ساختار اقتصا سرمایه اری ایران کهمتکی بر رآمد حاصل از صا رات نف
اقتصا تک محصولی میباند ،یکی از
عواملی اس که مانع از گسترش یگر
ص ایع تولودی نده و از ای جه ر کل بر
موزان تقاضا ر بازار کار تاثور گذانته
اس  .لذا محدو ی بوشتری برای تقاضا
برای کار زنان ایجا نمو ه که از علتهای آن
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که بر بازار

هم نابرابری ج سوتی ات اس
کار حاکم اس .
 -۱تب وض ج سوتی ر بازار کار نوز باید به
ع وان یکی یگر از موانع مهم ورو زنان
به عرصه های کاری نام بر  .برای نمونه
پایو بو ن ستمز زنان نسب به مر ان،
برای ما رانی که با ای ستمز ها قا ر به
پر اخ هزی ههای مهد کو ک نوست د ،ر
عمل م ای یگری جز فراموش کر ن کار
ندار و اتفاقا همو گروه از ما ران هست د
که حاضرند ر برابر پایو تری ستمز ها به
کار ر خانه بیر ازند.
 ۸عدم وجو قوانو و یا تشکلهایی که ازآنها حمای ک د .ر نرایط ف لی و بویژه
ر نهرستانهای کوچک ختران جوانی که
بسواری از آنها تحصول کر ه هست د و
مجبورند بامبالغی ناچوز ۱روز ر هفته کار
ک د.
 ۳نا یده گرفت حقوق ویژه زنان یکی یگراز انکال تب وض ج سوتی ر محوط کار
اس  .ر همو رابطه میتوان به مشکل
ما ران کارگر ر رابطه با مهدکو ک و
مرخصی زایمان اناره نمو  .برای نمونه و
براساس تحقوقی که صورت گرفته و م اون
ف ی رآمد سازمان تامو اجتماعی بر آن
صحه گذانته اس  ،ر طی مدت  ۱۳ماه و
از موان  ۱۳۵هزار زنی که از مرخصی
زایمان استفا ه کر هاند ۳۱ ،هزار نفر از کار
اخراج ندهاند .همچ و برخی از زنان نا ل

از ترس اخراج و نواز به کار ،از از واج
خو اری میک د.
 ۵یکی یگر از موانع مهم زنان برای وروبه بازار کار ،گذانت وظایف کار خانگی
برعهدهی زنان اس  .فره گ مر سا ر
حاکم بر جام ه که به ندت از سوی حکوم
تقوی مینو  ،باعث نده که حتا زنان
تحصولکر های که از موق و نغلی و رآمد
خوبی نوز برخور ار هست د ،با تحمول کار
خانگی از سوی مر ان روبرو نوند.
براساس تحقوقی که ربارهی انتغال زنان
صورت گرفته اس  ۱۳ ،رصد زنان ،از
کار خانگی بهع وان مهمتری مانع انتغال
خو نام بر هاند.
 ۱تفکرات و قوانو ارتجاعی اسالمی ،کهر قوانو جاری کشور نها ی ه نده به مان ی
برای ورو زنان به بازار کار تبدیل نده
اس  .برای ملال ،نورای عالی انقالب
فره گی ر مصوبه خو ر رابطه با
«سواس های انتغال زنان ر جمهوری
اسالمی »از نقش زنان ر خانوا ه به ع وان
نغل اصلی آنها نام بر ه اس  .یا ر ما هی
 ۱۱۱۱قانون مدنی آمده اس » :نوهر
میتواند زن خو را از حرفه یا ص تی که با
مصال خانوا گی یا حولو مر م افات انته
باند زن را از انجام آن کار م ع ک د» .
همچ و باید از حجاب اجباری و قوانو
مربوط به آن ،بهع وان یک مانع جدی یگر
برای ورو زنان به بازار کار نام بر ….

موضوع نقاشی :اعدام نقاشی از :مریم رمضانی گیوی
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با رباربی زانن ،حرمت انسانی را بازگردانیم
مسئله زن و روز جهانی کارگر
شراره رضائی

با نز یک ندن اول ماه می ،سران رژیتم بته
یا م زل کارگران افتا ند .رنترایتطتی کته
جام ه آبست اعتراضات هر روزه کتارگتران
اس و اخراج ها و ت طولی کارخانه ها عمال
جام ه را نومه فتلتج کتر ه است و هتر روز
ت دا خانوا ه های کارگری بوشتر ر بتاتتالق
فقر فرو می روند و ای وضت توت نتابستامتان
م وشتی کل جام ه را به فالک کشانده اس .
آقای ربو ی با ژستی پرمتدعتی ،صتحتبت از
کتتارگتترانتتی متتی کت تتد کتته بتته ا عتتای ایشتتان
جتتمتتهتتوری استتالمتتی تتتحتتو ت ویتتژه ای ر
زندگی طبقه کتارگتر و اقشتار زحتمتتتکتش و
فرو س پدید آور ه و آنها را از حتانتوته بته
مت آور .
ایتتت روزهتتتا نتتت تتتار ر آوری ر ستتت
کو کانی که با خانوا ه هایشان ر حمایت از
کارگران و پدرهای اخراجی ر اعتتتصتابتات
نرک می ک تد ،یتده متی نتو " .پتدر نتان
ندار " ،زمانی که کالس اول بو یم همه متی
آموختوم "بابا نان ا " اگرچه ای آموخته ها،
نشنت گرفته از تب وض ج سوتی و نتقتش متر
ر نان آوری خانوا ه بو  .ولی پدر ر ازای
فتروش جستتمتتش حتتداقتتل نتانتتی انت تتتا بتته
خانوا ه اش بدهد ولی ای روزهتا پتدر جستم
ش را می فروند اما نانی ر بستاط نتدار و
سفره اش خالی س .
اعتراضات یماه و نورش گرست تگتان نشتان
از به خشم آمدن همو مر م گرس ه و طتبتقته
ی کارگرس که ر محروم تتریت مت تاطتق
فریا "ما گرس ه ایم" می زن تد .کشتاورزان
ورزنه ،کارگران هف تیه و کتارختانته هتای
زیا ی که ت طول نده و یتا متی نتو و هتر
روز ت دا بوشتتری از کتارگتران خشتمتگتوت
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برای مطالتبتاتشتان بته ختوتابتان هتا متی آیت تد.
همانطور که اقای وزیر کتار بته رست متی
گوید" :کارگران انقالبی تری اقشتار جتامت ته
هست د" و اگر بهش وسو ی از کارگران کته
ه وز به مودان متبتارزه نتوتامتده انتد ،پتا پتوتش
بگذارند آجتر آجتری کته ربتوت تی متی گتویتد
"کارگران با آن مملک را ساخته اند" هموت
کارگران بی هوچ تتر یتدی ایت یتوار را بتر
سر حکوم نا یق و بتی کتفتایت  ،آوار متی
ک د.
وقتی بحث از کارگر می نو  .هموشه بتازوی
قوی مر انه که چکشتی ر ست ار و یتا
صورتی و گرفته و سواه ر ذه مان ختطتور
می ک د .حتی وقتی رباره زنتان کتارگتر هتم
بحث می نو  ،زنی که پشت چترخ ختوتاطتی
نشسته و یا از ای س تصاویر ر ذهت تمتان
نقش می ب د  .رحالوکه نوروی عظوم ف ال و
کتارگتران زن نتوتمتی از جتمت توت ایتران را
تشکول می ه د و ر هوچ کجای قانون قترار
ندارند .زنان خانه ار ،زنانی که کار آموزش
و بهدان و تربو و رفع رجو .تمام زندگی
را با توق ل تی خانه اری بدون هوچ اجتر و
مز ی بر وش می کش د و زنتان قتالتی بتافتی
نوروهای کتار ختانتگتی هستتت تد کته نتوتروی
جسمی نان را بدون هوچ ستمز ی هتر روز
به ختانته و ختانتوا ه متی فترونتد .زنتان تت
فرونی که سران ول هم یگر نمی تتوانت تد
م کر وجو آنها نوند و حتتتی ولت پتاتتوق
های نان را می اند که کجتا و چتگتونته هتر
روز برای تاموو م توتشت ختانتوا ه نتان بته
مر ان مرفه ی که با مانو های مدل بتا بته
سراغ نان می آی د ،جسمشان را می فرون د.
کارگران ج سی که از هوچ حمای قتانتونتی و
بومه ی ازکارافتا گی و حمای سازمان تامو
اجتماعی برخور ار نوست د .زنان ستفرونتی
که ای روزها ،بر ت دا نان افزو ه متی نتو
که عالوه بر کارهای خانه و تتوتمتار اری از
فرزندان و نوهر ،بهشی از نتوتروی جستمتی
اش را باید ر خارج از خانه صرف ک د و بتا
انوا .خطرات ،ستوء استتتفتا ه هتای جت تستی،
ت رض و متتتلتک هتای ختوتابتانتی و تترس و
نگرانی از حمله ی وحشوانه ی نهتر اری و
ریستتک از ست ا ن تتتمتتام ارا تتی نتتان و
تحقور و توهو روبروهست د.
زنان کارگری که ر مشا ل رسمتی بت ت توان
کارگر نام بتر ه متی نتونتد .از عتدم امت توت
نغلی و نانس کاریابی ،ستمز های نابرابر،
حداقل های حقوق برای انتجتام کتارهتای ر ه
پایو  ،سوء استفا ه های ج سی و قترا ا هتای
سفود امضاء و  ....خطر ت دیل نتوترو ،زنتان
کارگر را بته نستبت متر ان کتارگتر چت تدیت
برابر تهدید می ک د .زنی که عالوه بر قتانتون
نابرابر کار ،مر هم می تواند آنرا از کتاربتی
کار ک د و به حانوه خانه براند .ایت تهتا انتاره

های کوچکی از وض و زنان کتارگتر است
که وزیر کار با پررویی تمتام از آن بت ت توان
عزت کارگران زن ایرانی یا می ک د.
با نز یک ندن به اول متاه متی ،ستوالتی کته
مطرح اس  .ای که چرا زنان ر اعتتتصتابتات
کارگری حضور ندارند و یا حضتورنتان کتم
اس ؟ .عدم حضتور زنتان متی تتوانتد یتل
مهتلفی انته باند کته یتکتی از آن ،فضتای
متتر انتته حتتاکتتم ر اعتتتتتصتتبتتات یتتا جتتلتتستتات
کارگری س  .اما ایت تتمتام لتوتل نتوتست .
بسواری از زنان مت تمتو بصتورت انتفترا ی
کار می ک د و تشکل کارگری نتدارنتد .متلتال
فرون دگی ر یک فرونگاه و یا ر کتارگتاه
هتتای کتتوچتتک چت تتد نتتفتتری کتته کتته مت تتمتتو
کارهای ورتهصصی س مشتغتول بته کتار
هست د که نوروی عظومی محسوب نمی نوند.
ضم ا زن کتارگتر ،قتبتل از ایت تکته ختو را
کارگر بداند ،یتا متا ر است یتا ختتتر یتک
خانوا ه اس و یا همسر کسی اس و به حکم
ج سوتش ،موانع و س گ هایی بزرگی جلوی
پتتای زنتتان قتترار ار تتتا ر اعتتتتتراض و
اعتصابات کارگری یا نقشی ندانته بتانت تد و
یا بسوار کمرنگ حاضر نوند.
چوزی که بدیهی و مسلم اس ای که هر چقتدر
مطالبات کتارگتران قتدم هتای بتزرو تتر و
پوشروتری را بر ار  .مسلما وضت توت زنتان
خانه ار و کارگر و کتل طتبتقته ی کتارگتری
تغوور خواهد کر  .وقتی حداقل حقوق پایه ای
کارگران به  0موتلتوتون تتومتان کته ختط فتقتر
ت وو نده اس ارتقاء پوتدا کت تد و کتارگتران
خواسته نان را بر ول تحمول ک ت تد ،حتتتمتا
وض و زن خانه ار بهتر خواهد ند ،یگتر
نتوتازی نتتوتست فترزنتدانشتان ر ختوتتابتان هتتا
ب وان کو کان کار ،کار ک د و از تتحتصتوتل
محروم نوند .زنی که کتار نتدار  ،متجتبتور
نوس برای تتامتوت متهتارج زنتدگتی اش تت
فرونی و یا س فرونی ک د و بایتد زنتدگتی
ش از طریق بومه بوکاری تامو نو .
با تمام ایت متحتدو یت هتای زنتان ،حضتور
خانوا ه های کارگری و هتمتراهتی آنتان ر
اعتراضات و اعتصتابتات کتارگتری را نتمتی
توان نا یده گرف  .ر اعتتراضتات کتارگتران
نوشکر هف تیته زن کتارگتری بت ت توان یتک
چهره آژیته حضور پودا کتر و متطتالتبتات و
خواس کارگران را رمقابل فتتتر متدیتریت
فریا ز  .ج بش زنتان و متطتالتبتات امتروز
زنان چوزی جدا از مبارزات کارگری نوس ،
هتتر روز و هتتر لتتحتتظتته زنتتان ،جتتمتتهتتوری
اسالمی را با قوانو زن ستوزاش بته متبتارزه
می طلب د  ،امروز زنان ر هر مصافی علوه
آپارتاید و تب وض ج سی ،علوه نابرابتری متی
ج گ د و مطالبتات آزا یتهتواهتانته و بترابتری
طلبانه را پرچم اصلی خو قرار ا ه اند8 .
مارس امسال را نگاه ک ود که ر چ د نهر
8

آزادی زن ،معیار آزادی جامعه است
از جتتمتتلتته رن ت و تتتهتتران ،بتته بتتررستتی
موضوعات پایه ای الوی ها و خواس هتای
مهم از جلمه " بررستی متوانتع تشتکتل یتابتی
زنتتان ر بتتازار کتتار ایتتران" و "نتته بتته
تب وض" و با حمای از ج بش عتلتوته حتجتاب
اجباری با نام " ختران انقالب" پر اخت د کته
نشان از رند و پوشروی های عمتوتق جت تبتش
زنان اس .
ر جایی که اصالح طلبان با ممانات کتر ن
و متوسل ندن بته حتاکتمتوت و جت تاح هتای
رنگارنگ اخل رژیم ،می خواستت تد جت تبتش
زنان را به بوراهه بکشان د ،یدیتم کته امستال
زنان پوشرو با مطالبات را یکالشتان قتد عتلتم
کتتر نتتد و رنتتگ و بتتوی یتتگتتری بتته ای ت
مبارزات و مطالبات ز ند .به نتظتر مت ایت
اعتراضتات و متطتالتبتات زنتان بته متوازات
اعتراضات کارگری اس و چتوتزی جتدا از
آن نوس و نمی تواند باند .متگتر نته ایت تکته
کارگر می خواهد از استلمار ج تستی رهتایتی
یابد ،مگر نه ای که برای زندگی بهتر و رفتاه
بوشتر مبارزه می ک تد .زنتان هتم بتهتشتی از
همو استلمار نتدگتان نتظتام سترمتایته اری
هست د .همو یروز  ،زن مبارز و جستوری
همجنسگرایان چگونه با محدودیتها و
پیشداورىها کنار میآیند؟

اصغر کامروا

بر اساس آمار تنیود نده ،همج سگرایان  ۳تتا
 ۱رصد جم و بشرى را تشکول مى ه تد.
با ای حساب ،ت دا همج سختواهتان ایترانتى
میتواند حدو  ۳متوتلتوتون نتفتر بتانتد .ایشتان
چگونه با محدو ی ها و پتوتشتداورىهتا کت تار
میآی د؟
ناهترخ ر توتستى ،بتوتر فترهت تگتى ستازمتان
همج سگرایان ایرانى و ر وس نتاخته آلتمتان
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ر حالی که پالکار ی با ع وان "روز جهانی
کارگر ،روز اعتراض به نابرابری" اول متاه
می روز جهانی کارگر را ر مترو یتا آوری
کر و گف  ":زنان تتحت ستتتم و نتابترابتری
مضاعف قرار ارند و ما متی ختواهتوتم تتمتام
قوانو ضد زن ،همه ی قوانو تب وتض آمتوتز
لغو نو  .می خواهوم که ر ازای کار بترابتر
مز برابر بگوریم .می خواهوم که محوط هتای
کار زنان ام بشو  .می خواهوم زنان هتویت
نان مطرح باند نه ج سو نان .می خواهوتم
که ستمز  0متوتلتوتون تتومتان اعتالم نتو ".
ای ها صحب های زنی س ر ل سواه تریت
نظام زن ستوز ،فریتا متی زنتد کته صتحتبت
هایش می تواند و باید ب د ب د مطالبات جت تبتش
های کارگری قرار گور .
حتتاکتتمتتوت استتالمتتی ایتتران بتتا تتتمتتام ستتتتتگتتاه
سرکوب و مانو کشتارش و بگور و بب تدش،
با حربه ،به وثوقه های ست تگتوت و زنتدانتی و
ایجا رعب و وحشتش اما یگر توان ایت را
ندار که ای صدای آزا ی خواهی و برابتری
طلبی و مطالبه ام توت و رفتاه و آستایتش را
خفه ک د و کارگران و زنتان و زحتمتتتکتشتان زنده باد روز جهانی کارگر
جام ه را به خانه برگر اند .نتفترت متر م بته زنده باد اتحاد طبقاتی همه کارگران
ای سازمان ر فرانکفورت میگوید:
«ما ایمولهتاى زیتا ى ریتافت متیکت توتم کته
خولىها ر مرز خو کشى یا از نتظتر روحتى
ر حال از همپانودگىاند .یکتى از مشتکتالت
روحى مهم ،جدا از افسر گتى آنتهتا ،احستاس
گ اه نتدیتد است  .رون هتر هتمتجت تسگتراى
ایترانتى تضتا هتاى بستوتارى وجتو ار  .او
نمی اند سالم است یتا بتوتمتار .نتمتی انتد ایت
احساس یا ریزهاى کته ار  ،گت تاه است یتا
بوگ اهى .بسوتارى فتکتر متى کت ت تد ایت یتک
فانتزى بومارگونه و زنت است  .متتتنستفتانته
هوچ آگاهى و بستترستازى فترهت تگتى ر ایت
زمتتوت تته رایتتران وجتتو نتتدار  .تتتفتتاوت بتتوت
بچهبازى و همج تسگترایتى تت تریتف نشتده و
حتتتتتى بستتوتتارى متتوار هس ت کتته تتترانتتس
سکسو ل بو ن با همج سگرایى یکتى گترفتتته
مینو ».
نتتاهتترخ ر تتوتتستتى تتتنکتتوتتد متتى کتت تتد کتته
هتتمتتجت تتسختتواهتتان ایتترانتتى بتتایتتد بتته متتوازات
انتقا ى که نسب به اورى علوه ختو ارنتد،
از خو نوز انتقا ک د:
«اآلن یتکتى از متهتمتتتریت کتارهتاى جت تبتش
همج سگرایان ایرانى ،فره تگستازى است .
ما باید از فره گ مر سا ر و ” گترستا ر“
اجبارى انتقا ک وم .رون متا متتتنستفتانته کتار
گروهى جا نوفتا ه و ساختار م سجمى موان ما
نوس  .وستىها و روابط ر ایتران بته لتوتل
فضاى پلوسى وحشت اک ،پایدار نوس  .برختى
بچهها چار پارانویاى عجوتبتى متینتونتد کته

خشم آمده از ظلم و ستتتم را ر وجتو رژیتم
مستنصل به وضوح می توان مشاهتد کتر تتا
جتتایتتی کتته یتتکتتی از متتالیتتان متتطتترح رژیتتم،
جوا ی آملی اعتراف می ک د که " :اگر مر م
قوام ک د ما را به ریا می ریزند".
کارگران و زنان و مر م زحمتکش ایران.
اول می امسال روز اتحا و همبستتتگتی هتمته
ما با هم اس  ،روزی اس که وبتاره کتوتفتر
خواس خو را یک صدا ر بترابتر نتظتام و
نظم وارونه سرمایه اری یک صدا و بتا هتم
اعالم ک وم ،روز اعالم م ف مشترک متا بتا
هم و م ف متضا مان با حتکتام استالمتی و
سرمایه ار ایران اس  .امروز همه بتا هتم و
نانه به نانه ی هم  .س ر س هتم بتایتد
مش محکمی به یاوه گویی های ستر متداران
جمهوری اسالمی بزنوم .همه همگام با هتم بتا
صدای قدم هایمتان لترزه بته لشتان ختواهتوتم
انداخ  .با اتحا و همبتستتتگتی طتبتقتاتتی متان
کابوس هر لحظه و هر ثانتوته زنتدگتی نتکتبت
بار باقی مانده نان خواهوم ند.

حتى بته ستایته ختو هتم اعتتتمتا نتمتیکت ت تد.
فره گ گریز از مسهولو  ،گریز از سوتاست
و ندانت فره گ کار گتروهتى ر متوتان متا
هس که باید با آن مقابله ک وم».
ر وسی م تقد اس که همج سگرایان ایترانتى
باید ف الو هاى اجتماعى و حتى سواسى ختو
را افزایش ه د ،تا از انزوایى کته نتانتى از
توسرى خور ن و تحقور ندن است  ،بتوترون
بوای د.
همجنسگرایان و نگاه مردم
فرید فرمانی،همج سگرایی که رحال حاضر
ر کشور ترکوه رخواس پت تاهت تدگتی ا ه،
ر یکی از ای ویدیوها عل خروج ختو از
ایران را تب وضی انسته اس که جتامت ته بتر
امتتلتتال او اعتتمتتال متتیک ت تتد .وی متتیگتتویتتد:
"بوشتری مشکالت گربانان ج سی متربتوط
به نو .نگرش جام ه به آنها اس ".
فرید که به خاطر گرایش ج سیاش از خدم
سربازی ر ایران م اف نتده است  ،پتس از
اطال .محل کارش از ای موضو .ر ا گتاه
محاکمه متینتو و پتس از سته متاه کستری
حقوق و گتذانتتت وثتوتقته بترای ا امته رونتد
ا گاه ،به لتوتل آنتچته "فشتارهتای روحتی و
روانی خارج از حد تحمل" ع وان میک د ،از
کشور خارج مینو .
ای تجربهای اس که بسواری از گتربتانتان
ج سی از جمله س ود کمالی هقان ،خبرنتگتار
همج سگرای روزنامه "گار ی " نوز با آن
9

قت
اعدام ل عمد سازمان یافته دولتی ست
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مواجه بو ه اند .س ود کمالی هقان ر ای زمو ه گف " :برای م افو از سربازی نما باید به پوش کتر بروید و آنها تایود میک د که گرایش
ج ستوی متفاوتی ارید یا خور .آنها ای را یک مشکل روانی می ان د .برای م ای روند چ دان مشکل نبو  ،اما تجربه همه ای تطتور نتوتست .
ممک اس اما ب د از آن کارتان را از س بدهود که البته ای بستگی به محل کار ار ".
ای خبرنگار همج سگرا که ر حال حاضر ر ل دن اقام ار  ،با همه مشکالتی که به خاطر گرایش ج سیاش با آن روبتهرو بتو ه است ،
همچ ان س ی میک د نگاه ملبتی به ماجرا انته باند .او به حاضران ر جلسه گف  " :ر ایران همه چوز سواه و سفود نوس و بسوار پتوتچتوتده
اس  .اگر به یک پلوس بگویی که هموسکسو ال هستی ای که چه اتفاقی میافتد بستگی به آن پلوس ار /.
نقض حقوق بشر در ایران
مرضیه آدمی فعال حقوق بشر و مدافع
حقوق زنان و مربی فرادرمانی

با رو ی یگر به هم وعان عزیزم ر جای
جای ای جهان په اور که گونه گونه آن پر
از ظلم و زور جباران و ج ایتکاران اس »
علوه آزا یهواهان و رون فکران و
طرفداران و مداف ان حقوق بشر  .بطوری
که به نام حق ر مقابل حق
ایستا ه اند تا جایی که مل را به ستوه آور ه
بطوریکه روزی نوس که خبرهای ناگواری
ملل اعدام و قطع کر ن انگشتان س و پا
و خو کشی جوانان مهصوصا انشجویان و
زنان و قتل و تجاوز را نش ویم که همه
ایرانوان کامال آگاه د و مودان د که ای
م ضالت و مصوبتها نتوجه چوس و عامل
بدبهتی ایرانوان و ویرانی ایران که زمانی
مهد تمدن ر جهان بحساب موآمد چه کسانی
بو ه و هست د .ای بار موهواهم ر باره تب و
نکر ن حاکمان یکتاتور و زورگوی ایران
بگویم و سه م را با اذی و آزار و زندانی
کر ن محمدعلی طاهری بگویم که اک ون
رسلول انفرا ی ب د  2الف 257اطالعات
سیاه ر زندان اوی زندانی اس و با توجه
به ای که  0سال حکم ان و تمام ند ولی
آزا ش نکر ند و چ دی بار حکم اعدام
برایش صا ر کر ه و ر یوان عالی نقض

ند ولی باز هم قرارگاه ثارهللا مشغول پاپوش
رس کر ن مجد اس برایش و صدها نفر
از وستان و همراهانمان را ر ای 9سال به
بهانه های ساختگی و واهی ستگور و
زندانی کر ه اند ای نمونه ای از هزاران ر
ما ر زندانهای ایران
و حال ببو وم بانو بحری ی عزیز ر مور
ای که چگونه ر ایران قوانو حقوق بشر را
نا یده موگورند و مل را مور اذی قرار
موده د
رها بحرینی :برگزاری تجمع نباید مشروط
به گرفتن مجوز باشد /سیمین روزگرد
حق آزا ی تجم ات ر بسواری از م اهدات
حقوق بشری ،به خصوص مولاق بو المللی
حقوق مدنی و سواسی به ع وان یک حق پایه
ای مور تاکود قرار گرفته اس  .ای حق از
جمله حقوقی اس که مر م ساک یک م طقه
یا کشور از آن به ع وان یک راهکار استفا ه
می ک د تا خواسته هایشان را به گوش سایر
افرا و مسهو ن برسان د .اما ر ایران ای
حق از سوی حکوم ایران  -اقل ر صح ه
عمل ،-به رسمو ن اخته نمی نو ؛ به
طوری که افرا زیا ی صرفا به خاطر
استفا ه از ای حق که ج به های فراوانی از
آن حتی ر قوانو خو جمهوری اسالمی هم
مور تاکود قرار گرفته اس  ،راهی زندان ها
نده اند.
حق برگزاری تجم ات و ر واقع حق
ارتباطات و برگزاری تجم ات ،ر مولاق
بو المللی حقوق مدنی و سواسی به رسمو
ن اخته نده و جزو مهم تری حقوق انسانی
به نمار می آید و ر تمام اس ا بو المللی بر
ای نکته تاکود نده که تحقق ای حق زمه
بهره م دی از باقی حقوق مدنی ،سواسی،
اجتماعی و اقتصا ی اس  .ر اس ا بو
المللی هم چ و تاکود نده که ای حق یکی از
ع اصر اصلی یک جام ه مکراتوک هس .
از آن جا که ای حق به نهروندان آن جام ه
و یا ساک و آن م طقه ای قدرت را می هد
که عقایدنان را بوان ک د ،رگور ف الو
های ا بی و ه ری نوند و ر بقوه امور
اجتماعی و فره گی و اقتصا ی جام ه
نرک ک د ،ای حق ارتباط مستقومی با بهره
م دی از حقوق مربوط به حق آزا ی عقوده و
مذهب ار  .چون ای امکان را فراهم می

ک د که افرا گر هم بوای د و عقاید مذهبوشان
را ر ک ار هم به نکلی گروهی اجرا ک د.
ر
ای مسهله به حق تشکول و عضوی
اتحا یه های کارگری و تشکول احزاب هم
برمی گر  .ب ابرای  ،همان طور که می
بو ود یک مجموعه گستر ه از حقوق یگر،
به حق برگزاری تجم ات آزا و ارتباطات
مرتبط اس .
ر یک موکراسی ،حق تجم ات یکی از
حقوق پایه ای اس ؛ به ای لول که افرا از
طریق تجمع -چه ر مکان های عمومی و
چه ر ملال جلسات و انجم هایی که تشکول
می ه د ،-به بحث و مجا له می پر ازند ،ر
مور مسا ل سواسی و امور ا اری جام ه
نظر می ه د و ر بقوه ف الو هایی که به
آن ها عالقه ارند (ملل ف الو های فره گی
و ه ری) مشارک می ک د .لغ “تجمع”
ر اس ا بو الملی ،نامل هر نو .گر همایی
می نو ؛ از تظاهرات و راهیومایی خوابانی
گرفته تا جلسات و انجم ها و هرگونه
گر همایی که ر یک فضای خصوصی ،یک
مکان مذهبی یا یک فضای ه ری نکل گور .
ر واقع مفهوم تجمع بسوار گستر ه اس و به
هر نو .جم ی اطالق می نو .
حق برگزاری تجمعات ،تا چه اندازه طبق
قوانین ایران به رسمیت شناخته می شود؟
آیا مسئله اخذ مجوز از مرجع خاص برای
برگزاری ی تجمع ،خدشه ای به این حق
وارد نمی کند؟
ر واقع قوانو ایران ر رابطه با حق آزا ی
تجم ات و ارتباطات ،فاصله زیا ی با
استاندار های بو المللی ر ای زمو ه ارند.
 .گزارنگر ویژه حق آزا ی ارتباطات و
تجم ات ،به طور ا م ر اس ا و گزارش
هایش تاکود کر ه که برگزاری تجمع نباید
مشروط به گرفت مجوز از مقامات باند و
بوشتری کاری که مقامات حق ارند طبق
قانون بو الملل انجام بده د ،ای اس که
اعالم قبلی تجمع را الزامی ک د .ای اعالم
قبلی هم ،توصوه می نو که فقط تا ۳۳
ساع قبل باند؛ نه ای که پوش از ای زمان
اعالم ک د .هدف و فلسفه اعالم قبلی هم ای
اس که مقامات بتوان د زمو ه های زم
برای تامو ام و تجمع ک دگان و همو
طور ام و ساک و محله ای را که ر آن
تجمع برگزار می نو  ،فراهم ک د؛ و نه ای
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تمام انسان اه باید از حقوق رباربی ربخوردار باشند
که بهواه د برگزاری آن تجمع را ک ترل یا مهتل
کر ه و یا اصال اجازه برگزاری نده د .ر عو
حال بر ای نکته تاکود نده که اگر حتی ای
اعالم قبلی صورت نگور  ،نباید برگزار ک دگان
با جریمه های مالی و زندان روبه رو نوند .هم
چ و ر بسواری از اس ا مربوط به ای حق
حتی آمده که ر تجم ات خو جوش (ی ی
تجم اتی که یک باره ر جام ه صورت می
گور ) ،اصال نباید مسهله اعالم قبلی مطرح باند.
ای حقوق ،فاصله زیا ی با ایران ار که
هرگونه تجم ی نواز به اخذ مجوز ار و پروسه
گرفت مجوز یک پروسه کمرنک  ،ور نفاف
و خو سرانه هس و البته عمال قاعده ای اس
که چ و مجوزی -جز ر موار استل ایی،-
صا ر نشو  .ای قوقا برعکس آن چوزی اس
که کموته حقوق بشر سازمان ملل ر یکی از
اس ا ش گفته که قاعده باید برگزاری تجمع باند
و فقط ر موار استل ایی به لول ام و مر م و
یک سری نگرانی ها ر مور ملال اقدامات
تروریستی ،ای حق محدو نو  .حتی کموته
حقوق بشر گفته محدو یتی که اعمال می نو ،
نباید تا آن جا پوش برو که اصال کل چ و حقی
را بی م ی ک د.
متاسفانه ما ر ایران با نرایطی روبه رو هستوم
که عمال محدو ی ها تا آن جا گستر ه ندند که
فلسفه وجو ی ای حق به طور کلی زیر سوال
رفته اس .
آزادی تجمعات در ایران با چه استانداردی
سنجیده می شود؟ در واقع سوال این است که
چرا با برخی از تجمع کنندگان برخورد می شود
و حتی در حال حاضر کسانی با چنین اتهاماتی
در زندان هستند ،اما با برخی نظیر نیروهای
بسیج برخوردی صورت نمی گیرد؟ آیا شما این
استاندارد را دوگانه می بینید؟
ای وض و مغایر با ت هدات بو المللی ایران
تح مولاق بو المللی حقوق مدنی و سواسی
اس  .ر ما ه  ۱ای مولاق مشهصا آمده که
ول ها موظف هست د حقوق تمام افرا را ر
م طقه تح ک ترلشان -صرف نظر از زبان،
مذهب ،عقوده سواسی و یگر خصوصوات،-
محترم بشمارند و تامو ک د .ما ه  ۱۱هم بر
همو موضو .تاکود می ک د که افرا باید به
طور مساوی و برابر از حقوقشان بهره م د نوند
و ر مقابل تب وض از آن ها محافظ نو  .ر
ایران عمال ای موار مربوط به عدم تب وض
زیر سوال رفته و ما می بو وم که بر حسب عقوده
سواسی و بر حسب مذهب افرا  ،گروه هایی از
حق برگزاری تجم ات و ارتباطات محروم می
نوند .ملال اقلو های مذهبی حق گر همایی و
حضور ر اماک مقدسشان را ندارند؛ بهایوان و
س ی ها و اهل حق با رجات کم و زیا حقشان
ر ای خصوص جدا نقض می نو  .یا به ع وان
ملال ،اتحا یه های کارگری مستقلی وجو ندار
و ول عمال اتحا یه های کارگری را ر چ گ
خو ش گرفته و افرا از ای حق که بتوان د
انجم های مستقل ص فی تشکول بده د ،محروم
ندند .ر تمام ای زمو ه ها ما با ای موضو.
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تب وض روبه رو هستوم که عقوده سواسی و عقوده
مذهبی م وار محدو کر ن و به طور کلی لگد
مال کر ن حق آزا ی تجم ات قرار گرفته اس .
موضو .یگر ر رابطه با ایران ای اس که
اتفاقا طبق قوانو بو المللی تجم اتی باید ور
قانونی محسوب نوند که ج به ترویج تب وض و
خشون و نفرت پراک ی انته بان د .ی ی ای
جزو یلی اس که می نو طبق آن یک تجمع
را ور قانونی برنمر  .اما ما عمال ناهد ای
هستوم گروه هایی که می خواه د علوه تب وض و
خشون اعالم حضور ک د ،با محدو ی های
جدی و نقض کامل حقوقشان روبه رو می نوند
و بال کس ،ر بسواری مواقع گروه هایی که عل ا
خشون  ،تب وض علوه زنان و تب وض علوه اقلو
ها را مطرح می ک د ،س باز ارند که به
طور کامل ر فضای عمومی ای نظرات و
افکار خشون آموز ،نفرت پراک انه و تب وض
آموز را تبلوغ و ترویج ک د.
ممکن است برخی معتقد باشند که مثالً به دلیل
باال بودن هزینه هایی که گاهی ی تجمع به
تجمع کنندگان تحمیل می کند ،اکنون زمان
اعتراض از طریق تجمع نیست و منطقی تر این
است که سعی کرد از طرق دیگر اعم از صحبت
با مسئوالن یا نهادها به طرح مطالبات پرداخت.؟
ای که افرا به طور عملی چ و استراتژی را
ر پوش بگورند ،نشان می هد که تا چه حد حق
آزا ی تجم ات به طور کلی ر آن جام ه نا یده
گرفته نده و به طور ا م زیر پا گذانته نده
اس .
اگر یک تجم ی هزی ه بر باند ،اگر ای هزی ه ها
از سم نوروهای ولتی تحمول نو  ،هزی ه
جانی و خطر سالمتی برای تجمع ک دگان ایجا
ک د ،ای نقض مشهص ت هدات بو المللی
نوروهای حکومتی اس  .آن ها عمال با مداخله و
استفا ه از زور ،خو نان ای حق را زیر پا می
گذارند و همواره نها های بو المللی ملل عفو بو
الملل و مداف ان حقوق بشر ر ایران ،ای
خواسته را با مقامات ایران مطرح کر ند که باید
به ای مداخله های ور قانونی که مانع از بهره
م دی از حق تجم ات می نو  ،پایان ببهش د.
اگر ای خطر از سوی نوروهای ور حکومتی -
یا ملال به اصطالح خو نان گروه های خو سر،-
وار می نو  ،ای جا هم مشهصا ول وظوفه
ار که از حقوق تجمع ک دگان حمای ک د و
طبق قوانو بو المللی مانع از ملال تجم اتی که
ر مقابله با تجمع اصلی برگزار می نو  ،یا
گروه هایی که قصد اخالل ،نفوذ و یا ایجا
آنفتگی ارند ،نو  .ول موظف اس و باید
اطمو ان حاصل ک د که افرا بتوان د ر یک
فضای ام تجمع کر ه و عقایدنان را اعالم ک د.
ب ابرای چ و هزی ه هایی که به آن اناره کر ید،
نشان از بغرنج بو ن وض و ار و ای که
ول به وظایف خو ش ر تامو و حفاظ از
مر م برای به کار گرفت حق آزا ی ارتباطات و
تجم اتشان عمل نمی ک د.
آیا سازمان عفو بین الملل آماری در رابطه با
افرادی که ناشی از برپایی و یا حضور در
تجمعات (مثالً طی ی سال اخیر) به زندان

افتاده و یا در دادگاه های انقالب محکوم شده
اند ،دارد؟
عفو بو الملل به طور کلی قا ر به اعالم آمار
رباره زندانوان عقودتی نوس  .ای مسهله به ای
لول اس که ت دا افرا ی که ر ایران تح
ستگوری های خو سرانه و یا احکام س گو به
لول استفا ه از حق آزا ی بوان و عقوده و حق
آزا ی تجم ات و ارتباطات قرار می گورند،
بسوار زیا اس و به خاطر عدم امکان انت
فتر ر ایران برای عفو بو الملل ،عدم امکان
باز ید از زندان ها و هم چ و نبو امکان
حضور ر جلسات ا گاه ها ،عمال جمع آوری
ای اطالعات و ارا ه آمار حداقلی برای ای
سازمان ور ممک نده اس .
با ای حال ،پرونده های ما ر طول تمام سالوان
گذنته نشان می هد که مسهله نقض حق آزا ی
تجم ات و ارتباطات ر ایران ،هم چون ای
روزها ،با هم ر ارتباط اس  .ای یک مسهله
جدی و ساختاری ر ایران اس و افرا ا ما به
خاطر جمع ندن و ابراز عقوده ای که با نظر
مسهولو حکومتی همهوان نوس  ،مور انوا.
اتهامات بی اساس ام وتی از قبول “اقدام علوه
ام و ملی”“ ،اجتما .و تبانی علوه ام و ملی”
یا “تشکول گروه با هدف برهم ز ن ام و
کشور” قرار می گورند .ای ها اتهاماتی اس که
به طور ا م مداف ان حقوق بشر ،وکال ،ف ا ن
حقوق کارگری ،ف ا ن حقوق زنان ،انشجویان،
اقلو های مذهبی و اقلو های قومی و ملی با آن
روبه رو هست د .ای اتهامات قوقا روی همو
مسهله تجمع و گر هم آمدن س می گذار و به

نکل نامشهص و ورمت اسبی هرگونه عملی از سوی
ای افرا ی که فقط می خواه د از حقوق خو نان یا از
حقوق بشر فا .ک د ،جرم انگاری می ک د .ای
وض وتی اس که عفو بو الملل همواره به آن
اعتراض کر ه و خواهان آزا ی فوری و بی قود و
نرط همه کسانی نده که صرفا به خاطر ابراز عقوده
و به کار گرفت حق ارتباطات و تجم ات زندانی ندند
و از مقامات هم خواسته که محدو ی های ندیدی را
که برای انجم و گر همایی اعمال می ک د ،از بو
ببرند .از بو بر ن ای محدو ی ها ،زمو ه تاسوس
انجم های مهتلف ،از جمله اتحا یه های کارگری و
مراکز فا .از حقوق بشر را فراهم می ک د که ر
حال حاضر عمال ر ایران وجو ندارند و کسانی هم
که برای تاسوس چ و انجم ها و مراکزی ر تالش
هست د ،مور پوگر قانونی و احکام س گو قرار
گرفته اند .نمونه بارز آن ر رابطه مداف ان حقوق
بشر عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی هست د که به
خاطر ف الو ر مرکز مداف ان حقوق بشر -که قوقا
یک نمونه از حق آزا ی ارتباطات و انجم ها اس ،-
مور پوگر و احکام ناعا نه قرار گرفت د .هم چ و
بسواری از ف ا ن حقوق کارگری ملل اسماعول
عبدی ،محمو صالحی ،ابراهوم مد ی و رضا نهابی
که به خاطر تالش برای انجم های ص فی و یا
نرک و نقش انت ر تجم ات روز کارگر و
ف الو های یگر ر رابطه با فا .از حقوق
کارگران مور احکام ناعا نه و اتهامات بی اساس
ام وتی قرار گرفت د

بامید آگاه شدن مردم جهان مخصوصا ایران
و یکپارچه شدنمان علیه استبدادو
دیکناتوران حاکم بر وطنمان .
و تا نابودی ظالمان حاکم از پای ننشینیم.
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گزارش ها و عکس هایی از اول ماه می روز جهانی کارگر در ایران
سمو ار روز جهانی کارگر ،یکش به نهم ار یبهش ماه ر سرای محله جتهتا واقتع
ر یتتوستتف آبتتا بتترگتتزار نتتد .ر ای ت متتراستتم جتتم ت تتی از ف ت تتا ن کتتارگتتری،
انشجویی،اعضای س دیکای نرک واحتد و کتانتون نتویست تدگتان ایتران حضتور
انت د .برنامه با سرو انترناسوونال آ از ند .اولو سه تران متحتمتد قتراگتوزلتو،
کارن اس اقتصا ی به نرح رابطهی ستمز  ،تورم اقتصتا ی و هتزیت تهی تتولتوتد
پر اخ  .او همچ و خوزش ی ماه را با تحلول از آمار به ست آمتده ،نتانتی از
فوران بوکاری و بحران م وشتتتی ر ستالهتای اختوتر بترنتمتر  .ایت کتارنت تاس
اقتتتتتصتتا ی ر بتتهتتش یتتگتتری از صتتحتتبت هتتایتتش نتتوتتروی کتتار ایتتران را جتتزو
ارزانتری ها ر خاورموانه انسته و بر ولع سوریناپذیر بورژوازی ایتران بترای
انبان سرمایه تاکود کر .
سه ران ب دی اوو رضوی از اعضای س دیکای نرک واحد به نقش تشکلهای
س ساز بورژوازی همچون خانهی کارگر ر سرکوب ف الو هتای ست تدیتکتایتی
مستقل کارگری و به واق هی حمله چماقداران ختانته کتارگتر ر ستال  ۳۳انتاره
کر .
او ر بهش یگری از سه انش بر ضرورت سازماندهی ر قالب تشکلهای کارگری و نسب آن با آگاهی طبقاتی پر اخ .
آخری سه ران ای مراسم امورعباس آذرموند ،روزنامه نگار اقتصا ی بو که به نقش سواس گذاری های ول ر ایجتا نتارضتایتتتیهتای
جتتامت تته و کتتمتترنتتگ نتتدن بتتدیتتل هتتای متتتتترقتتی ر هتتوتتاهتتوی آلتتتتترنتتاتتتوتتوهتتای ارتتتجتتاعتتی و نتتاستتوتتونتتالتتوتتستتتتتی و عتتظتتمت طتتلتتب پتتر اخت .
ای روزنامه نگار اقتصا ی به ضرورت اتحا انشجویان ،کارگران و ف ا ن حوزهی ج سو  ،بازنشستگتان و مت تلتمتان ر جتهت مت تافتع
طبقهی کارگر تصری کر ه و هرگونه تقسومب دی به سبب قومو و نژا ر صفوف طبقهی کارگر را تاکتوتک بتورژوازی بترای نتکتستتت
اتحا آنان انس decreationism @ .
برگزاری مراسم روز جهانی کارگر توسط رانندگان شرکت
واحد تهران در پایانه آزادی با شعارهای :

برگزاری و تبری روز کارگر در میان کارگران ساختمانی
میدان شبرنگ مریوان به مناسبت 11اردیبهشت روز جهانی

ابتکار جالب بخشی از فعالین کارگری در سنندج به مناسبت روز جهانی کارگر!
خواست و مطالبات چاپ شده در روی تقویم:
 بیمه بیکاری
 تامین امنیت کامل شغلی
 لغو اعدام
 لغو کار کودک
 آزادی بیان ،حق تشکل ،اعتراض ،راهپیمایی
 لغو کلیه قرادادهای یکجانبه ،موقت و سفید امضاء
 افزایش دستمرد براساس نیاز خانوارها با مذاکره ساالنه نمایندگان مستقیم
کارگری
12
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قرائت قطعنامه پنج تشکل مستقل کارگری در مراسم اول ماه مه در مقابل مجلس شورای اسالمی  ۱۱اردیبهشت ماه ۷۹۳۱
بخشی از متن قطعنامه:امسال ما کارگران ر نرایطی اول ماه می را گرامی می اریم که عالوه بر تشدید فقر و فالک و گرانی نورازه
های اقتصا و ا اره جام ه به نکل ور قابل ک ترلی ر حال از هم گسوهتگی س و ج اح های مهتلف قدرت به ر م اعترافات آنکار و
نهان به ای حقوق ور قابل انکار هوچ برنامه ای جز تحمول فقر و فالک بوشتر به مولوون ها کارگر و مر م زح کش ایران و سرکوب
اعترضات آنان ندارند.
کسانی که  05سال پوش با ژس مستض ف پ اهی بر سرنون جام ه حاکم ندند بی هوچ نرمی ر مالء عام برگر ه کارگر نالق ز ند.

زنان ایرانی پیشتازی میکنند؛ صحبتهای زن جوان در مترو تهران “:روز
جهانی کارگر روز اعتراض به نابرابری“ ”به مناسبت روز جهانی کارگر
میخواهیم حرمت انسانی با برابری به زنان باز گردانده شود” .

13

کارگر ،اتحاد اتحاد

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 64

گزارش ها و عکس هایی از اول ماه می روز جهانی کارگر در اروپا
اول ماه می روز جهانی کارگر آلمان شهر اشتوتگارت۳۱۱۲

Internationaler Tag der Arbeit in Stuttgart 8112

اول ماه می روز جهانی کارگر شهر استکهلم
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اول ماه می روز جهانی کارگر شهر لندن

اول ماه می روز جهانی کارگر شهر یوتوبوری
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با سپاس از ارسال مطلب برای درج در ماهنامه رهائی زن توجه شما را به نکات زیر جلب مینمایم

سیاست ماهنامه رهائی زن در قبال مقاالت و مطالب دریافتی به قرار زیر است:

 .1صرفا مطالب و مقا تی برای رج ر نشریه بررسی موشوند که ب حوی به مسهله بوحقوقی و مبارزات زنان و
کو کان مرتبط باند.

 .2فقط مقا ت اُرژی ال برای انتشار پذیرفته موشوند و نویس ده مت هد موشو تا پس از انتشار نشریه ،مطلب مور
نظر را ر سای ها و یا نشریه های یگری به چاپ نرساند.
 .3ان کاس مطالب و مقا ت ر سایتها یا نشریات یگر صرفا با ذکر ماخذ  .نویس ده مقا ت نوز نامل ای ت هد می
نو .
 .0از آنجا که نشریه رهایی زن مستقل و ر راستای آزا ی و رهایی و برابری اس و برای آزا ی و رهایی هر
انسانی تالش می ک د .چاپ مقا تی که تبلوغ مذهب ،ملو  ،قومو را می ک د  .ر نشریه م تشر نهواهد ند.
 .0مقا ت ریافتی نباید از یک صفحه  A0با فون  12کمتر بان د و نباید بوشتر از  3صفحه باند.
 .9مطالب و نونتارها ت ها ر فرمات مایکروساف وور Wordپذیرفته موشوند.
 .9نشریه رها ی زن ب ا به تشهوص خویش مقا ت و مطالب م تشره یگر رسانه ها را با ذکر ماخذ م تشر خواهد
کر .
 .8به یل محدو ی صفحات نشریه ،مطالب ارسالی ب ا به تشهوص اولوی ب دی خواهد ند و ر مطالبی رسوده
باقی مانده ر نشریه نماره های ب دی چاپ خواهد ند.
با سیاس از مشارک نما ر

ی بهشودن به ماه امه رها ی زن

سر بور

مدیر مسهول نشریه

مو و همتی

نراره رضا ی
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خواهر زاده رامین حسین پناهی زندانی محکوم به اعدام ،تحت فشار روانی به زندگی خود پایان داد
امروز نشتمان حسینپناهی ،خواهرزادەی افشین و رامین حسینپناهی و همسر احمد حسینپناهی ،کە او هم
چندی پیش دستگیر شدە بود ،در سن بیست و پنج سالگی بە زندگی خود پایان داد .نمیدانم بە چە کسی تسلیت
بگویم یا خود را در غم چە کسی شریک بدانم .نشتمان بعد از خبر حکم اجرای اعدام رامین بە زندگی خود
پایان داد .نمی دانم چگونە باید با این موضوع مواجهە شد ،بە راستی دردی گران و تحمل آن خارج از توان
طبیعی انسان است.
بە عنوان عضوی از خانوادە حسینپناهی از تمامی آزادیخواهان و انساندوستان واقعی خواستارم با پشتیبانی
از رامین حسین پناهی و تقبیح اجرای حکم اعدام او ،از رنج و مشقت هر چە بیشتر خانوادە ما بکاهید.

تایید حکم غیر انسانی اعدام رامین حسین پناهی

تجمع گروهی از شهروندان ماهشهری برای مقابله با کودکآزاری
بدنبال انتشار خبر آزار و اذیت سە کودک از سوی پدر و نامادری خود در شهرک طالقانی بننندر مناهشنهنر٬
شماری از شنهنرونندان مناهشنهنری بنا تنجنمند منقنابنل دادگسنتنری اینن شنهنر ٬خنواسنتنار بنرخنورد جندی بنا
کودکآزاران شدند .هر دو متهم کودکآزاری نیز بازداشت شدهاند.
بر اساس گزارشها ٬این سە کودک از سوی والدین خود در منزل مسکونیشنان منحنبنوس و منورد آزار و
اذیت و ضرب و جرح قرار گرفتە بودند.
آزار این سە کودک شش ۹ ٬و  ۲۱سالە از سوی پدر و همسر وی ٬پس از آنکە دسنت دخنتنر بنزر تنر بنە
وسیلە «چکش »شکستە شد ٬از سوی همسایەها بە نیروی انتظامی گزارش داده شد.
بە گزارش ایرنا ٬این سە کودک ٬حاصل دو ازدواج پیشین پدر خانواده هستند کە مادر دو دخنتنر بنزر تنر٬
فوت کرده و مادر دختر سوم نیز طالق گرفتە است.
آنطور کە فرماندار بندر ماهشهر اعالم کرده ٬پدر این سە کودک ٬در روز اول حادثە پنس از ارتنکناب بنە
جرم در مورد دختر بزر خود ٬اقرار ٬بازداشت و راهی زندان شد.
بە گفتە محسن بیرانوند ٬نامادری نیز کە تحت تعقیب قرار گرفتە بود روز دوشنبە بازداشنت شند و در حنال
حاضر« ٬تحت قرار »است.
آقای بیرانوند از حمایت شهروندان این شهرستان از قربانیان کودآزاری تقدیر کنرده و بنە شنهنرونندا کنە بنە
علت انتشار این خبر ٬احساساتشان «جریحەدار »شده ٬اطمینان داده کە قوه قضائیە با خناطنینان اینن پنروننده
برخورد جدی خواهد کرد.
وی در عین حال وضعیت کودکان آزاردیده را «مساعد »گزارش کرده و افزوده کهآنها بە «عمویشان کە فنرد
کامال مورد اعتمادی است تحویل داده شدهاند».

دومین اسید پاشی در تبریز؛ مریم در اسید سوخت
کف خیابان روی زمین افتاده است ،از ترس دستش را روی صورتش محکم ننگناه منیدارد ،صنورتنش
میسوزد ،دستهایش بیشتر؛ اما ضارب رهایش نمیکند و با کمال بی رحمی می خواهد جنایت خود را
بە سرانجام برساند ،ظرف اسیدی کە در دست دارد را بلند می کند و شروع منیکننند بنە رینخنتنن اسنیند
روی صورت مریم ،همە را خالی میکند تمام یک لیتر را .در یک ماهە گذشتە این دومین اسنیند پناشنی
در تبریز است ،اینبار «مریم »قربانی اختالف خانوادگی در اسید سوخت.
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تلوزییون راهیی زن از ”کااان یا

“ روی مااواواره ”اهت ربد” هارفاهاتاه

پخ
دوشنبه ساعت 02:02و چهارشنبه اه ساعت  00:22باز ش ربانمه هب
وقت تهران می توانید بیننده تلوزییون راهیی زن باشید.

نش
مطالب  ،رهی اه و مصاحبه اهی تلوزییونی سازمان راهیی زن را می
توانید از طریق آردس اهی زری دنبا کنید و با ما همراه باشید

سایت نشریه رهایی زن
https://rahaizanorg.blogspot.de/

فرکانس ماوواره:

آرشیو مقاالت
http://rahai-zan.blogspot.de/
Chanel One– Hatberd
HoT BIRD
Frequency 11401 vertical
Symbol Rate: 22000
Pol V
FEC 4.6

برنامه های تلویزیونی و مصاحبه ها
https://www.rahaizan.tv/
تلگرام رهایی زن
@rahaizan

مخ
ربای هم کاری و تماس با نمایندگان سازمان راهیی زن رد کشوراهی تلف
سوئد-استکهلم :رعنا کریم زاده

نروژ :شادی و روپاک مطیعی

تلفن تماس 0006927286802 :

تلفن تماس000970090029 :
ایمیلmotiei_rojan@yahoo.com :

گوتنبرگ  :وریا نقشبندی
تلفن تماس0006904829482 :

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی

0006904829482

تلفن تماس848-421-1200 :

ایمیل verya.1260@gmail.com

ایمیلfirouzeh.farrahi@yahoo.com :
Location: 5240 fiore TER #213
San Diego"Ca 92122

تلفن تماس0006900077842 :
ایمیل sara_tina2002@yahoo.com

جلسات کانون رهایی زن هر دوماه یکبار برگزار میشود و از
طریق فالیر و ایمیل بە اطالع همگان خواهد رسید.

تلفن تماس 000714226282482 :

دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی

ایمیلShararehrezaei.p@googelmail.com :

ایمیلMinoHemati@GMail.com :

سارا مرادی

آلمان :شراره رضائی
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