
     برابری حقوق زن و مرد در همه زمينه ها ،  حق مسلم زنان است 

گفتار روز:

جمهوری اسالمی و جرم و 
جنایت عليه کودکان

سنگدل،  این قدر  ما  جامعه  که  افتاده  اتفاقی  چه 
بی رحم و خشن شده است؟! از مرگ بنیتا تا آتنا، از 
کیمیا تا پریا، و کودکانی که برای اعضای بدن شان 

سالخی می شوند، از کرمان تا دروازه غاز.

آیا آدم هایی که دست به این جنایات می زنند، مقصر 
معضل  این  آنها  فیزیکی  حذف  با  و  هستند  اصلی 
که  است  دهه   ۴ به  نزدیک  می شود؟!  حل  بزرگ 
جمهوری اسالمی با همین تفکر دست به اعدام این 
"تبه کاراِن تباه شده"، می زند و این تفکر را با حجم 
وسیعی از تبلیغات به میان بخش بزرگی از جامعه 
برده است. اما اگر براستی معضل جامعه این افراد 
به  نزدیک  طول  در  جنایات  این  چرا  پس  هستند، 
۴ دهه حکومت جمهوری اسالمی، این "ام القرای" 
اسالم، سال به سال بیشتر و بیشتر شده اند؟! چگونه 
رفت؟!  خشونت  و  قساوت  این  جنگ  به  می توان 

ریشه این قساوت ها و خشونت ها در کجاست؟!

جمهوری اسالمی به این سواالت به درستی پاسخ 
افزایش  برای  جوابی  هیچ  مثال  برای  و  نمی دهد 
شتابان جرم و جنایت در سال های اخیر ندارد! دلیل 
منطقی  پاسخی  بخواهیم  اگر  است.  روشن  نیز  آن 
نظام  و  اسالمی  جمهوری  بدهیم،  سواالت  این  به 
این جنایات هستند  سرمایه داری حاکم عامل اصلی 
و این چیزی ست که جمهوری اسالمی از آن فرار 
یا  به کتمان حقیقت برمی آید و  یا  این  بنابر  می کند. 
با اعدام  آدم ها را تنها مقصر جنایت اعالم کرده و 
نشان  قربانیان  مدافع  را  خود  جنایت کار،  افراد 
می دهد. غافل از آن که این تبه کاران و جنایت کاران، 
خود قربانیان تبهکارانی بس بزرگتر و جنایتکارانی 

بس سنگدل تر هستند.

این جنایات  از  نمونه  به مرور چند  آن که  از  قبل 
در  امروزی مان  از جامعه  باید تصوری  بپردازیم، 

سخن روز:
زندگی هایی که دزدیده می شوند
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خونه ات بیرون کردی، نون نداشتی بخورم؟« به او نگاه می کند و می گوید »اتفاقا من هم همین و می گفتم، 
مگه چقدر نون می خوردم چرا انقدر زود!« هر دو پا به سن گذاشته اند حدود ۷۰ سال دارند و هر دو هنوز 
قانون و شرع از آن حمایت  ایران یک مسئله اجتماعی است که  تازه است. ازدواج کودکان در  زخمشان 
می کند. ازدواج هایی که تاثیر بسیار مخربی بر کودک تا سال ها بعد دارد طوری که وقتی پای صحبت بزرگ 
 سالی شان می نشینی هنوز دلشان صاف نیست. قانون گذار در ایران از همان نخستین قانون مدنی نه تنها برای 
سن ازدواج دختران و پسران تبعیض قائل شده بلکه سن هر دو را پایین در نظر گرفته و به این گونه بر 

ازدواج کودکان صحه گذاشته است.

قانون ازدواج اجباری را رسمیت می بخشد

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ سن ازدواج را برای دختر ۱۵ سال و برای پسر ۱۸ سال تمام تعیین 
کرده بود. اما در موارد استثنایی ازدواج آن ها قبل از این سن با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن 
بود. ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، ازدواج دختر قبل از ۱۸ سال تمام و پسر قبل از ۲۰ 
سال تمام را ممنوع کرد. البته در مواردی خاص به دختر زیر ۱۸ سال اجازه ازدواج داده شد چنانچه مایل به 
ازدواج بود و در صورت صحت این شروط: وجود مصلحت، داشتن حداقل ۱۵ سال، داشتن استعداد جسمی 
و روانی برای ازدواج، پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان. در سال ۱۳۶۱ با نسخ قانون حمایت 
خانواده، بار دیگر ماده ۱۰۴۱ تغییر کرد. بر اساس این تغییر ازدواج قبل از بلوغ ممنوع شد ولی تبصره 
این ماده ازدواج قبل از بلوغ را با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت فرد صحیح می دانست. بنابراین 
رسیدن به سن بلوغ شرط الزم ازدواج تلقی شد و با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که سن بلوغ 
برای دختر را ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری می دانست، ازدواج دختر قبل از ۹ سال و پسر قبل 

از ۱۵ سال ممنوع شد. گرچه به حکم تبصره حتی ازدواج دختر زیر ۹ سال و پسر زیر ۱۵ سال، با اجازه

بقیه در صفحه 3

ازدواج کودکان در ایران یک مسئله اجتماعی است 
که قانون و شرع از آن حمایت می کند. ازدواج هایی 
بعد  سال ها  تا  کودک  بر  مخربی  بسیار  تاثیر  که 
دارد طوری که وقتی پای صحبت بزرگ سالی شان 
می نشینی هنوز دلشان صاف نیست. قانون گذار در 
برای  تنها  نه  مدنی  قانون  نخستین  همان  از  ایران 
سن ازدواج دختران و پسران تبعیض قائل شده بلکه 
سن هر دو را پایین در نظر گرفته و به این گونه بر 

ازدواج کودکان صحه گذاشته است.

ازدواج کودکان و پیامدهای آن
»خانم زود شوهرم دادند، خیلی زود«، روبه رویش 
گفتم  پدرم  به  رفتم،  زود  هم  »من  می گوید  نشسته 
از  و  من  زود  همه  این  که  بودم  سربارت  انقدر 

سر دبير: بهرنگ 
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 ميزان آزادی زن در جامعه، معياری است برای سنجش آزادی هر جامعه

ذهن داشته باشیم. جامعه ای که یک نفر در استان ایالم تنها به خاطر ده میلیون 
تومان بدهی دست به خودکشی می زند اما در آن طرف پول عیاشی و ولخرجی 
یک شب بعضی ها از ده میلیون تومان بیشتر است، همان ها که می توانند وثیقه های 
۵۰ میلیارد تومانی )حسین فریدون( و ۲۰ میلیارد تومانی )حمید بقایی( را در 
کمتر از چند ساعت تودیع کنند. جامعه ای که بیش از ده میلیون بیکار دارد و 
به  دست  بیکاری  خاطر  به  ایالم  استان  همان  در  نمونه  برای  باز  جوانان اش 
خودکشی می زنند. جامعه ای که بیش از ۳ میلیون معتاد و البته معتاد بیکار دارد 
که برای تامین مخارج اعتیادشان دست به هر کاری می زنند. مانند پدر معتاد 
و بیکاری که پسرش را به امید گرفتن دیه به زیر ماشین انداخت. پسربچه جان 
باخت، دیه هم نگرفت، مراسمی نیز برای درگذشت این کودک گرفته نشد، چون 
پولی برای مراسم در کار نبود. در خانه ای که این کودک زندگی می کرد عده  

زیادی در کنار هم زندگی می کنند و همه بیکار.

که  دارد  آدم هایی  بیشتر  هم  این  از  و  نشین  حاشیه  میلیون   ۱۳ که  جامعه ای 
در محدوده  شهرها اما فاقد هر گونه امکانات شهری زندگی می کنند. در همین 
تهران، پایتخت دولت اسالمی، ام القرای اسالم که رهبر، رئیس جمهور و نقاره 
 زنان  عفریتی شان جار می زنند "پیشرفت های مان، کشورهای بزرگ امپریالیستی 
را به حسادت انداخته و دنیا انگشت به دهان مانده است از این همه پیشرفت"، 
نمایشگاه  متری  چند صد  در  خمینی،  گور  نزدیکی  در  نواب،  اتوبان  آخر   در 
شهر آفتاب، "قلعه لهک" قرار دارد، یکی از آن هزاران خرابه هایی که حاشیه  
که  تهران  پاالیشگاه  کنار  در  "قلعه "ای   است،  کرده  جذب  خود  به  را  نشینان 
ساکنان "قلعه" هیچ نصیبی از نفت آن ندارند، چرا که سرمایه داران حریص تر 
از آن هستند که قطره ای از آن نفت را برای رفاه آنها خرج کنند. "قلعه "ای که 
انتظاری ست از کودکانی  نیز محروم هستند و چه  ساکنان اش از آب آشامیدنی 
که در آنجا بزرگ می شوند؟!! کودکانی محروم از تحصیل که برای آنکه یک 
دمپایی به پا کنند باید بجنگند!!! به  راستی چه سرنوشتی در انتظار کودکان "قلعه 
لهک"ها و یا سرنوشت کودکان ۷۰ درصد از جمعیت ایران است که امروز زیر 
خط فقر زندگی می کنند؟!! براستی چه سرنوشتی؟!! کشوری که به برکت "اسالم 
و سرمایه داری" چندین میلیون بی سواد مطلق دارد در میان همان حاشیه  نشینان، 

از کودکان تا مادران و پدران.

حال در این جامعه، در محله ی مشیریه یکی از جنوبی ترین مناطق تهران در 
ابتدای جاده مشهد پایین تر از میدان شوش که کمی آن  طرف تر حاشیه  نشینان 
زیادی روزگار می گذرانند، پدری در حالیکه دختر هشت ماهه اش را در صندلی 
عقب ماشین جا داده، بعد از بیرون آمدن از پارکینگ خانه، برای بستن درب 
پارکینگ از ماشین پیاده می شود. شاید حتا یک دقیقه هم این عمل طول نکشد. 
در همین لحظاتی که لحظه لحظه ی آن از خاطر پدر بنیتا )کودک هشت ماهه( 
پاک نخواهد شد، دو جوان معتاد به مواد مخدر شیشه به درون ماشین خزیده و 
ماشین را می دزدند. پدر بنیتا برای نجات کودک اش، این عزیزتر از جان اش، 
خود را به روی کابوت ماشین می اندازد، اما چه کند که چاره  ساز نیست و همه  

اینها را بازگو می کند در بازسازی صحنه ی دزدی ماشین، روز جمعه ۶ مرداد.

پدر و مادر بنیتا همان روز به کالنتری رفته بودند، اما جواب می شنوند: "امروز 
تعطیل است، بروید بعد از تعطیالت بیایید"!!! مادر بنیتا می گوید "اگر ما کسی 
را بکشیم ما را نمی گیرید؟"، و می شنود "نه! چون امروز تعطیل است"!!! چقدر 
فاجعه بزرگ است!! باور نکردنی!! و مادر بنیتا فریاد می زند: "مگر امروز 
هم تعطیل نیست؟ پس چرا همه آمده اید؟" آن روز که فرماندهان نیروی انتظامی 
برای گرفتن عکس یادگاری و چاپ در روزنامه ها و پخش از تلویزیون به بهانه  

بازسازی صحنه ی دزدی ماشین آمده بودند، روز جمعه ۶ مرداد.

پدر بنیتا از ساجدی نیا فرمانده "نیروی انتظامی" می گوید و اینکه برای پیدا شدن 
فرزندشان به وی گفته است "۱۴ هزار صلوات نذر کن تا فرزندت پیدا شود". 
مادر بنیتا هم همین را می گوید، ساجدی نیا به او گفته بود "این ذکر را بگو تا 

فرشته ات بیاید". 

دردناکتر آنکه یکی از دو جوان معتاد، ماشین را جلوی یک ابزارفروشی پارک 
میکند به امید اینکه کسی ماشین و بچه را ببنید، حتا همان روز ساعت ۸ و سی 
دقیقه شب به کالنتری خاتون آباد موضوع را خبر میدهد و محلی را که ماشین 
را  پیگیری موضوع  قول  او  به  که  کالنتری  ماموران  اما  میگوید،  شده  پارک 

میدهند، هیچ کاری در عمل نمیکنند و موضوع را پشت گوش میاندازند.

شماره 56 ) 1396 ( گاهنامه بيداری زنان
هفت   نیشکر  کارگران  از  تعدادی  خانه   به  شبانه  که  انتظامی  نیروی  همان 
یعنی  آنها را دستگیر کردند، کارگرانی که طبیعی ترین حق خود  تپه ریخته و 
افتاده شان را طلب کرده بودند. برای نیروی انتظامی "روز  دستمزدهای عقب  
خدمت!!!  آماده   کارگران  دستگیری  برای  "شب ها"  اما  است،  تعطیل  تعطیل" 
خاطر  به  احمدی  مقدم  اسماعیل  پیشین اش  فرمانده  که  انتظامی  نیروی  همین 

روشدن اختالس ۶۳۳ میلیارد تومانی  تنها به انفصال از خدمت محکوم  شد.

اما بنیتا راه دوری نرفته بود. با ماشین تنها ۲۰ دقیقه با مادر نگران اش فاصله 
داشت، او در مامازند بود، نه کسی او را دید و نه صدای گریه اش را کسی شنید 
تا اینکه ُمرد. دو معتاد جوان، تازه در اتوبان با صدای گریه بنیتا متوجه حضور 
او شده بودند. یکی از آن دو در قیام دشت در ۲۵ کیلومتری خانه بنیتا از ماشین 
پیاده شد و دیگری در مامازند ۳۲ کیلومتری خانه بنیتا ماشین را کنار خیابان 
گذاشت و از ترس فرار کرد. اما نیروی انتظامی تعطیل بود و برای پیدا کردن 
بنیتا مادر و پدر باید دعا می کردند و برای نجات دخترشان پیش یک رمال و 
دعانویس رفتند و پول زیادی هم دادند، دعانویس هم به آنها گفته بود "نگران 
نباشید دخترتان پیدا می شود، فقط باید بعد از پیدا شدن اسم اش را عوض کنید" 

فاجعه تا کجا؟!!

حال دستگاه قضایی جمهوری اسالمی برای اینکه نشان دهد تا چه حد با خانواده 
بنیتا که خواستار قصاص شده اند همدرد است، این دو جوان معتاد مستأصل را به 
سرعت محاکمه و به احتمال زیاد در همان محل به دار خواهند آویخت. محسنی 
اژه ای معاون قوه قضاییه هم می گوید: "تفاضل دیه  قصاص قاتالن بنیتا و آتنا از 

خزانه داده می شود". این است جمهوری اسالمی.

واقعه ی دلخراش قتل و تجاوز به آتنا اصالنی دختر ۷ ساله ی پارس آباد مغان یک 
نمونه  دیگر است. آتنا که با پدر خود به دستفروشی می رفت، توسط مغازه داری 
که در آن نزدیکی مغازه داشت مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل رسید. مردم 
پارس آباد مغان با آتش  کشیدن مغازه ی قاتل "آتنا" خواستار مجازات فوری او 
به سرعت  را  قاتل  می خواهد  حتما  نیز  مورد  این  در  اسالمی  شدند. جمهوری 

محاکمه و در همان محل وقوع جنایت به دار آویزد.

اما ماجرا به "بنیتا قلعه نویی" و "آتنا اصالنی" ختم نمی شود. برای نمونه ۲۷ 
تیر، چند روز پس از کشف جسد آتنا، روزنامه همدلی نوشت: "هنوز داغ آتنای 
پارس آبادی سرد نشده که خبر آزار و اذیت جنسی دخترکی هفت ساله در استان 
البرز سرزبان ها افتاده. دختری به نام کیمیا که از طرف ناپدری مورد تجاوز 
بیمارستان روزگار بگذراند". در همین  این روزها روی تخت  تا  قرار گرفت 
روز روزنامه آرمان نوشت: "رئیس اورژانس اجتماعی کشور از تجاوز به یک 
دختر خردسال در دروازه  غار خبر داد و گفت: طبق گزارشات ارایه  شده به 
اورژانس اجتماعی، این کودک توسط پدربزرگ خود مورد آزار و اذیت قرار 

گرفته است". فاجعه تا کجا؟!!

به  که  هم  را  ورامین  در  افغانی  ساله   ۶ کودک  قریشی"  "ستایش  قتل  داستان 
یاد داریم. قاتل او تنها ۱۶ سال سن داشت و گفته می شود که در زندان دست به 
خودکشی زده و وضعیت روانی اش کامال به هم ریخته است. او نیز منتظر است 
تا وقتی ۱۸ سالش شد، طناب دار را بر گردن خود ببیند و احتماال باز در محل 

جنایت.

که  اخباری  از البالی  گاه گاهی  فقط  که  است  وحشتناک  و  زیاد  آن قدر  موارد 
جمهوری  در  را  سیاهی  موظف اند  که  دولتی  نیمه  و  دولتی  خبرگزاری های 
اسالمی بازتاب ندهند درز می کند، از جمله خبر به کما رفتن و سپس مرگ پریا 
دختر ۵ ساله در ساوه در اثر ضرب و شتم در ۹ مرداد. شهیندخت موالوردی 
معاون روحانی نیز بر این موضوع ُمهر تایید می زند وقتی که در واکنش به قتل 
نمی شوند"  رسانه ای  آسیب ها  این  از  "بسیاری  می گوید:  کیمیا  به  تجاوز  و  آتنا 
)خبرگزاری ایلنا ۲۹ تیر(. همین خبرگزاری در گزارشی که در این رابطه تهیه 
کرده به موانع متعددی اشاره می کند که بر سر راه پیگیری قضایی کودک آزاری 
)جسمی و جنسی( وجود دارد، اما با این وجود به گفته  رئیس اورژانس اجتماعی 

کشور تنها طی سه ماه ۲ هزار و ۷۶۵ مورد کودک آزاری گزارش شده است.

به گزارش ایلنا در پرونده ای یک مامور پارک در ۷ مورد به کودک  آزاری 
جنسی متهم می شود اما به دلیل آنکه قابل اثبات نبود پرونده به نتیجه نمی رسد. یا 
در مورد دیگری یک موتورسوار پیش چشم حاضران در صحنه، در چهارراه د 
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  بدون زنان هيچ جنبش واقعی توده ای نمی تواند وجود داشته باشد 

شماره 56 ) 1396 ( گاهنامه بيداری زنان
در  روز  دو  از  بعد  پسربچه  می دزدد.  را  پسربچه ای  تهران،  علی  چشمه  
خیابان های اطراف پیدا می شود، در حالی که مورد آزار جنسی قرار گرفته بود. 
در همین گزارش شفاخواه وکیل دادگستری می گوید: "کسانی هستند که پدر دارند 
اما به دلیل اعتیاد پدر مجبور به تن فروشی می شوند، پدرهایی هستند که به دلیل 
اما در بسیاری از موارد  بار ها به کودک خود تجاوز می کنند،  استعمال شیشه 
اتفاقات در بستر خانواده رخ می دهد  اثبات کرد. بسیاری از  نمی توان جرم را 
و ... نمی توانیم کار خاصی انجام دهیم". باید این را هم اضافه کنیم که به گفته  
خانواده  محیط  در  کودک  آزاری  درصد  کشور ۷۵  اجتماعی  اورژانس  رئیس 

صورت می گیرد.

اما فاجعه در این جا به پایان نمی رسد. مساله ربودن و قتل کودکان به خاطر 
اعضای بدن شان یک نمونه  وحشتناک دیگر است. موضوع آن قدر حاد شده که دو 
نماینده شورای شهر تهران فاطمه دانشور و محمدعلی پورمختار و یک نماینده 
مجلس یحیی کمالی پور در روزهای اخیر به این موضوع اعتراف کرده اند. آنها 
از اجساد کودکانی صحبت کردند که بدون کلیه و چشم در بیابان پیدا می شوند. 
از ناپدید شدن بچه ها در دروازه غار )محله هرندی(، یعنی در همین تهران، این 
پایتخت بزرگ مسلمانان جهان. گاهی اوقات این کودکان حتا از پدر و یا مادر 

معتادشان خریده می شوند.

از معدود مواردی که به رسانه ها کشیده شد، گم  شدن یک دختر ۷ ساله، بهمن  
ماه سال گذشته در کرمان بود که بعد از دو روز جسد وی در حالی که سینه اش 
شکافته، یکی از دستانش قطع، دو چشمش از حدقه بیرون آورده شده و پاهایش 
را به وسیله  پارچه ای پوشانده بودند، پیدا شد. به  راستی وقتی که شهریاری نماینده 
مجلس اسالمی فروش کلیه را این گونه توجیه می کند که: "چه اشکالی دارد وقتی 
که فرد در فقر به سر می برد و با دریافت ۲۰ الی ۳۰ میلیون زندگی اش متحول 
می شود این کار را انجام دهد؟" چه انتظاری باید داشت؟!! این چه جامعه ای ست 
که انسان هایی چنین مریض، روانی و سنگدل تربیت می کنند که می توانند سینه 
یک دختر کوچک را به خاطر فروش اعضای بدن اش بشکافند؟ این هیوال چگونه 

سر بر آورده است؟!!

واقعیت این است که در تمامی کشورهای دنیا با میزانی از جرم و جنایت روبرو 
هستیم. اما در کمتر کشوری می توان جنایاتی را در این حد و وسعت دید. اما 

چرا؟!

واقعیت این است که نظام سرمایه داری در یکی از وحشیانه ترین و بی رحمانه ترین 
اشکال اش در ایران حاکم است که یکی از نمودهای این شکل وحشیانه، دولت 
جمهوری اسالمی ست که با تکیه بر سرکوب، تحمیق مذهبی، ترویج خرافات، 
ممانعت خشونت آمیز از هر چیزی که کمترین منافاتی با مذهب ارتجاعی قرون 
وسطایی دارد، و اعمال قوانین وحشیانه مذهبی که ترویج خشونت و نابرابری را 
به صورتی عریان در خود دارد، تاکنون به بقای خود ادامه داده است. نتیجه  این 
شرایط اما تنها رانده شدن ۷۰ درصد جمعیت به زیر خط فقر و بیش از ده میلیون 
بیکار نبوده و نیست. فقر و بیکاری خود منبع و ریشه  نابسامانی هایی  اجتماعی 

هستند که جامعه ی ما هم اکنون در آن غرق شده است.

میان  در  امیدی  هیچ  که  حالی   در  بیکاری  و  فقر  و  طبقاتی  فاصله   افزایش 
بخش هایی از جامعه برای تغییر وجود ندارد، بسیاری را به راه هایی هم  چون 

اعتیاد، سرقت، زورگویی و غیره کشانده است. 

یکی دیگر از نتایج این شرایط، افزایش اختالالت روانی است. براساس آمارهای 
رسمی ۲۵ درصد مردم دچار اختالالت روانی هستند. به گفته  باقر الریجانی، 
کشور۵۰  مناطق  برخی  در  بهداشت،  وزارت  سیاست گذاری  شورای  رئیس 

درصد کودکان دچار غمگینی و اضطراب می باشند.

فاجعه اما به این جا ختم نمی شود
جمعیت  سرانه  تعداد  لحاظ  به  جهان  کشورهای  تمامی  میان  در  ایران  فقط  نه 
بیشترین میزان  بلکه  با فاصله ی بسیار،  باالترین میزان اعدام را دارد، آن  هم 
زندانی را نیز داراست. به  گفته  رئیس قوه قضاییه تنها در سال گذشته ۱۵ میلیون 
پرونده قضایی تشکیل شده است که در یک کشور ۸۰ میلیونی به مفهوم فاجعه 
است. در سال ۹۳ به گفته  رئیس سازمان زندان ها بیش از ۶۰۰ هزار نفر به 
زندان وارد شده بودند که بدون هیچ تردیدی می توان گفت که امروز با این حجم 
یک  مرز  به  می شوند  وارد  زندان  به  که  افرادی  تعداد  قضایی  پرونده های  از 

میلیون نفر رسیده است.

رژیم با اعمال سرکوب، با اعدام و زندان، با بازگذاشتن دست نیروهای مسلح 
برای هرگونه جنایت و سوء استفاده از قدرت سالح، با ممنوع کردن احزاب، 
سازمان های  وسیع  کردن  محدود  حتا  و  معلمان،  و  کارگری  مستقل  تشکل های 
وقیحانه  اندیشه، سانسور  و  بیان  آزادی  از  با جلوگیری   ،)NGO( غیردولتی  
کتاب، سینما و موسیقی و جلوگیری از جشن  و شادی حتا در خانه های در بسته 
به بهانه  اختالط زن و مرد نامحرم و استفاده از مشروبات الکلی، تنها خشونت 
را ترویج می کند و این فرهنگ حاکم یعنی فرهنگ خشونت، در طول سالیان، 
هر چه بیشتر در این جامعه که تنها ارزش حاکم بر آن پول و قدرت شده، ریشه 

دوانده است.

در این جامعه است که معتاد بیکاری که جامعه آن را نه به عنوان بیمار بلکه به  
عنوان یک تبهکار می شناسد و به همین دلیل فاقد هرگونه حمایت اجتماعی ست، 
که  شنیده ایم  و  دیده  بارها  می دهد.  کاری  هر  به  تن  هزینه های اش  تامین  برای 
مواد  هزینه  تامین  برای  را  همسرش  یا  و  خواهر  برادر،  مادر،  پدر،  معتادی 
مخدر کشته است. طبیعی ست که فردی که زندگی اش چنین سیاه است، آمادگی 

هر جنایتی را پیدا می کند.

بنابراین تا زمانی که ما با این سطح گسترده از فقر و بیکاری و نابسامانی های 
اجتماعی روبرو هستیم، برای مثال تا زمانی که به بیش از ۳ میلیون معتاد به 
با  کنیم،  دریغ  آنها  به  اجتماعی  از هرگونه خدمات  و  کرده  نگاه  مجرم  عنوان 
افزایش جرم و جنایت علیه کودکان نیز مواجه خواهیم بود. افزایش جرم و جنایت 
اگرچه ارتباط مستقیمی با افزایش فقر و بیکاری دارد، اما در ایران به دالیلی 
که بیان شد این مساله به معضلی بسیار حادتر از آنچه که در دیگر کشورهای 
سرمایه داری معمول است تبدیل گردیده و جمهوری اسالمی نشان داده است که 
هیچ اراده ای برای حل و مقابله با این معضل ندارد و این را نزدیک به ۴ دهه 
حاکمیت جمهوری اسالمی و افزایش مداوم جرم و جنایت ثابت کرده است. به  
ویژه آنکه در سال های اخیر با گسترش شتابان فقر، این معضل نیز شتابی دو 

چندان یافته است.

به همین دلیل تا زمانی که جمهوری اسالمی است، این وضعیت نیز باقی ست. 
انقالبی می توان  و  رادیکال  برنامه  با یک  تنها  که  است  این  واقعیت  ایران  در 
تمامی  و  اسالمی  از عهده  جمهوری  نه  این  و  کرد  دگرگون  را  کنونی  شرایط 
تنها حکومت  دیگر.  بورژوایی  اپوزیسیون های  از  نه  و  برمی آید  آن  جناح های 
شورایی کارگران و زحمتکشان است که می تواند با برنامه وسیع تامین اجتماعی 
برای  خانوار،  سرپرست  زنان  برای  خانواده ها،  تمامی  برای  رفاه  تامین  و 
کودکان، آموزش رایگان و بسیاری از موارد دیگر به جنگ این معضالت رفته 

و از آن پیروز بیرون بیاید.

برگرفته از کار شماره٧۴۶ - سال سی                                و نهم - نیمه اول مرداد ۹۶ 
)سازمان فدائیان - اقلیت(

ولی و به شرط رعایت مصلحت فرد جایز شد. از طرفی این ماده هیچ معیاری 
برای تشخیص مصلحت نداشت یعنی صرف تشخیص ولی برای ازدواج کودک 
آن  در  که  است  به سال ۱۳۸۱  ماده ۱۰۴۱ مربوط  آخرین اصالح  بود.  کافی 
ازدواج دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام 
شمسی منوط به اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه شد. 
یعنی در این اصالحیه معیار سن بلوغ حذف و به جای آن سن ۱۳ و ۱۵ شمسی 
به عنوان حداقل سن ازدواج برای دختر و پسر تعیین شد و برای ازدواج قبل از 
این سن عالوه بر اجازه ولی و رعایت مصلحت فرد، تشخیص دادگاه هم الزم 
دانسته شد. اگر چه این اصالحیه مترقی تر از قانون سال ۱۳۶۱ است اما باز هم 
حداقل سن ازدواج را بسیار پایین گذاشته است. ضمن آنکه این ماده باز هم حق 
انتخاب آزادانه در ازدواج را محدود و ازدواج اجباری را رسمیت بخشیده است. 
به طوری که پدر یا جد پدری که سمت ولی فرزند زیر ۱۳ یا ۱۵ سال خود را 
دارند، می توانند در مورد ازدواج او قبل از رسیدن به این سنین تصمیم بگیرند. 
برخالف تعریف سن ازدواج در قانون فعلی ایران، در بسیاری از کشورهای 
جهان ازدواج در سنین زیر ۱۸ سال اجباری محسوب می شود و ممنوع است؛ 

بقیه از صفحه 1 ) زندگی هایی که دزدیده می شوند ... (
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 پيروز باد مبارزات زنان تحت ستم برای رهایی و برابری واقعی  

شماره 56 ) 1396 (  گاهنامه بيداری زنان
و  ندارد  آن  از زندگی بزرگ سالی و مسئولیت های  چون کودک هیچ تصوری 

نمی تواند بدون دانش و علم به آن رضایت داشته باشد.

دختران ۸ تا 1۰ برابر پسران
از  با زندگی مردم در تضاد است،  وقتی  ایران گاهی  قانون که در  از  گذشته 
ازدواج کودکان صحبت می کنیم به نظرمان می رسد که دیگر این نوع ازدواج ها 
به تاریخ پیوسته است و حاال دیگر خبری از آن نیست یا جزء استثناهایی است که 
در برخی مناطق دور افتاده! رخ می دهد. اما هم چنان دختران بسیاری در شهرها 
و روستاهای مختلف ایران و جهان در سنین کودکی و گاه بسیار پایین ازدواج 
با یک  زندگی  از  هیچ تصوری  ازدواج  از  پیش  تا  که  دختربچه هایی  می کنند، 
مرد و اداره آن ندارند. چند سال پیش در روستایی در مناطق مرکزی ایران کار 
می کردم. در طول کار در این روستا با ازدواج سه دختربچه مواجه شدم. همان 
موقع احساس کردم ازدواج کودکان در روستاها هم چنان در جریان است و امری 
نمی دیدند.  ازدواج ها را عجیب  این  از روستاییان  است چون هیچ  کدام  طبیعی 
تا اینکه در کاری دیگر در مناطقی از جنوب شهر تهران متوجه شدم ازدواج 
کودکان به هیچ وجه امری عجیب و غریب نیست. بعد در میان توصیه های قوت 
پایین و زیر ۱۸ سال، فکر کردم  به دختران در سن  گرفته برای فرزندآوری 
شاید این موضوع آن قدر هم تابو نیست طوری که با تغییر سیاست های جمعیتی، 
ازدواج کودکان و مادری آن ها حتی از سوی رابطین بهداشت که برای سالمتی 
مادران بسیار جنگیده اند هم ترویج می شود. چند روز پیش بود در روستایی در 
گیالن که به نظر عموم استانی بسیار باز و روشن می آید یکی از معلمان ضمن 
ازدواج  به  از ذهن نمی دید  ازدواج کودکان در روستاهای گیالن را دور  آنکه 
یکی از شاگردان خود در کالس هفتم اشاره کرد. گفت از دستم کاری برنیامد. 
چهره اش از یادم نمی رود، شاگرد خوب من بود. نتوانستم مانع ازدواجش شوم. 
ادامه بدهد، هنوز برای ازدواج زود  به مادرش گفتم بگذارید به درسش  وقتی 

است گفت خودم ۱۱ سالگی ازدواج کردم برای چه بیشتر بماند؟!

دختران ۸ برابر پسران در معرض ازدواج زود هنگام هستند
ازدواج  شاخص  سال،   ۱۸ زیر  جمعیت  به  سال   ۱۸ زیر  ازدواج های  نسبت 
و  سالمت  چندگانه  شاخص های  مطالعه  اساس  بر  می شود.  خوانده  زودهنگام 
جمعیت در ایران )DHS( در سال ۱۳۸۹، ۵.۵ درصد دختران زیر ۱۵ سال 
و ۱۶.۳۶ درصد زیر ۱۸ سال ازدواج کرده اند. که در این میان درصد ازدواج 
زودهنگام در میان دختران روستایی بیشتر است. به طوری که ۷.۰۹ درصد 
دختران روستایی زیر ۱۵ سال و ۲۹.۵۶ درصد زیر ۱۸ سال ازدواج کرده اند. 
بر اساس سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۸۹، 
ازدواج ثبت شده برای دختران زیر ۱۹ سال ۳۸.۳۶ درصد بوده است که از این 
میان ۰.۰۸ درصد کمتر از ۱۰ سال، ۴.۷۹ درصد بین ۱۴-۱۰ سال و ۳۳.۴۹ 
درصد بین ۱۵ - ۱۹ سال ازدواج کرده اند. در همان سال ازدواج ثبت شده برای 
میان ۰.۱۶  این  از  که  بوده است  با ۶.۴۳ درصد  برابر  پسران زیر ۱۹ سال 
درصد کمتر از ۱۵ سال و ۶.۲۷ درصد بین ۱۹-۱۵ سال ازدواج کرده اند. به 
برابر ازدواج پسران است. در  این ترتیب، ازدواج دختران در کودکی ۶.۱۱ 
سال ۱۳۹۴، ازدواج ثبت شده برای دختران زیر ۱۹ سال ۳۴.۰۹ در صد بوده 
است که از این میان ۰.۰۲ درصد کمتر از ۱۰ سال، ۵.۳۹ درصد بین ۱۰-۱۴ 
در همین سال ۴.۱  ازدواج کرده اند.  بین ۱۹-۱۵ سال  سال و ۲۸.۶۸ درصد 
درصد از پسران )۰.۰۴ درصد کمتر از ۱۵ سال و ۴.۰۶ درصد بین ۱۵-۱۹ 
سال( در سن زیر ۱۹ سال ازدواج کرده و ازدواجشان ثبت شده است. همان طور 
که مشاهده می شود گرچه به طور کل درصد دختران ازدواج کرده در سن زیر 
۱۹ سال نسبت به سال ۱۳۸۹ کاهش یافته اما فاصله آن با ازدواج پسران بیشتر 
شده است )۸.۳۱ برابر( و همچنین درصد دختران ازدواج کرده در سن ۱۴-
ازدواج دختران  دیگر علی رغم کاهش  از طرف  یافته است.  افزایش  ۱۰ ساله 
در سن زیر ۱۰ سال، این مسئله هم چنان به قوت خود باقی است به طوری که 
ازدواج ۱۷۹ دختر زیر ۱۰ سال در سال ۱۳۹۴ به ثبت رسیده است و می دانیم 
در مناطقی چون سیستان و بلوچستان ازدواج های کودکان عموما ثبت نمی شود. 
بر اساس آمار تفکیک شده استانی در سال ۱۳۹۴ باالترین درصد ازدواج ثبت 
شده دختران زیر ۱۰ سال در استان سیستان و بلوچستان )۰.۱۶ درصد(، بین 
۱۴-۱۰ سال در استان  زنجان )۱۲.۴۳ درصد( و بین ۱۹-۱۵ سال مربوط به 
استان  سیستان و بلوچستان )۴۳.۷۶ درصد( است. در حالی که بیشترین درصد 
 ( و زنجان  کرمانشاه  استان  به  پسران زیر ۱۵ سال مربوط  ثبت شده  ازدواج 

بلوچستان )۱۳  و  استان  سیستان  به  مربوط  نیز  سال  و ۱۵-۱۹  ۰.۱۵درصد( 
درصد( است.

کودکان با ازدواج زود هنگام بسیار آسیب پذیر هستند
بلکه  نمی گیرد  دختران  از  را  ازدواج  انتخاب  اختیار  تنها  زودهنگام  ازدواج 
پیامدهای بسیاری برای آن ها دارد. دختران با ازدواج در سن پایین قبل از هر 
چیز در معرض رابطه جنسی اجباری قرار می گیرند و احتمال باالیی دارد که 
بزند خصوصا  جسمی  و  روانی  جدی  آن ها صدمه  سالمت  به   رابطه ای  چنین 
اگر سنشان بسیار پایین باشد و به لحاظ جسمی تکامل نیافته باشند. آن ها معموال 
فاصله سنی زیاد با همسر خود دارند و فشار زیادی برای باردارشدن و حاملگی 
بسیاری  سالمت  خطرات  با  شوند  هم  باردار  اگر  می شوند.  متحمل  زودرس 
اساس  بر  است.  کودک  و  مادر  مرگ ومیر  خطر  آن ها  مهم ترین  که  مواجه اند 
گزارش DHS ایران در سال ۱۳۸۹، ۵.۱۶ درصد از دختران در سن زیر ۱۸ 
سالگی زایمان کرده اند که ۴.۰۹ درصد شهری و ۷.۵۶ درصد روستایی بوده 
است. بررسی ها نشان داده است ۶۷ درصد دخترانی که در سن ۱۵ سالگی یا 
قبل از آن ازدواج  کرده بودند دچار حداقل یکی از ۴ عارضه مامایی )زایمان 
طوالنی، خونریزی شدید، تب به دلیل عفونت واژینال و تشنج شده اند. همین امر 
احتمال مرگ مادر یا کودک را افزایش می دهد. به طوری که دختران ۱۰-۱۴ 
ساله در مقایسه با گروه سنی ۲۴-۲۰ سال، ۵ بار بیشتر با احتمال مرگ در اثر 
این  این احتمال برای دختران ۱۹-۱۵ سال ۲ برابر است.  حاملگی مواجه اند، 
میزان مرگ باال به دلیل موقعیت اقتصادی اجتماعی پایین این کودکان نیز هست 
که مانع دسترسی آنان به مراقبت های مامایی و بارداری می شود. به همین دلیل 
کودکانی که زودهنگام ازدواج می کنند و باردار می شوند بسیار آسیب پذیر هستند. 
از طرفی این کودکان بیشتر مستعد ابتال به بیماری های عفونی مقاربتی و ابتال 
به ویروس HIV هستند. از طرفی در بسیاری از موارد کودکان باردار به دلیل 
بهداشتی  مراقبت های  به  دسترسی  تقاضای  به  قادر  آزادی،  و  استقالل  نداشتن 
آموزشی و دست  از دوره های  بازماندن فرد  ازدواج ها  این  پیامد دیگر  نیستند. 
یافتن به سطح تحصیالت مطلوب جامعه است. در بررسی صورت گرفته بر 
روی دختران ۱۰ تا ۱۹ سال کشور در سال ۱۳۷۹، ۵۶ درصد افراد دلیل ترک 
تحصیل خود را ازدواج عنوان کردند. این افراد معموال مهارت کافی برای ورود 
به بازار کار را هم ندارند و به طور کل از محدودیت حمایت های اجتماعی و 
دسترسی کافی به شبکه های اجتماعی رنج می برند و به این ترتیب بسیار محتمل 
است که با نوعی انزوای اجتماعی روبه رو شوند. از سوی دیگر، آن ها ممکن 
آمار سال های ۹۴-۱۳۹۰ طالق  به  با نگاهی  پایین مطلقه شوند.  است در سن 
کودکان دختر ۱۴-۱۰ سال از ۶۸ به ۱۲۷ نفر افزایش یافته یعنی دو برابر شده 
است. طالق دختران ۱۹-۱۵ سال نیز از ۱۰۲۶ نفر در سال ۱۳۹۰ به ۱۲۳۱ 
نفر در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است. بنابراین به طور خاص با افزایش طالق 
دختران در این گروه های سنی طی این سال ها مواجه بوده ایم. در مقابل طالق 
پسران در فاصله سال ۹۰ تا ۹۴ با کاهش روبه رو بوده است. به طوری که در 
پسران کمتر از ۱۵ سال از ۲۰ نفر به ۱ نفر و در پسران ۱۹-۱۵ سال از ۱۵۷۴ 

به ۱۲۱۷ نفر کاهش یافته است.

دختران و پسران زود ازدواج کرده به ویژه دختران که از حمایت های اجتماعی و 
قانونی کمتری بهره مندند هنوز نمی توانند از حق خود دفاع کنند و پا به زندگی ای 
می گذارند که بسیار ممکن است در آن با خشونت خانوادگی مواجه شوند و با 
در چرخه خشونت  چنانچه  دارد  بیشتری  احتمال  گفته  پیش  مشکالت  به  توجه 
خانوادگی گرفتار شدند نتوانند از آن به سادگی خارج شوند و همه این ها نه تنها 
سالمت آن ها را بلکه سالمت کودکانشان را نیز با تهدید جدی روبه رو می کند. 
دخترانی که در برابر خواسته پدر و مادر خود تن به ازدواج نمی دهند، نیز توسط 
خانواده های خود مورد خشونت واقع می شوند. گاهی اوقات نیز این خشونت ها را 
زنان با خودکشی یا خودسوزی نسبت به خود نشان می دهند. با توجه به آسیب های 
یاد شده که تنها بخشی از آسیب هایی است که کودکان با ازدواج زودهنگام با آن 
مواجه می شوند الزم است به جای تاکید بر پیری جمعیت و مقابله با آن به ازدواج 
کودکان در ایران پایان داده شود، کودکانی که با ازدواج زودهنگام زندگی شان 

دزدیده می شود.

گزارشگر
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  نجات زنان با اصالحات ممکن نيست

شماره 56 ) 1396 ( گاهنامه بيداری زنان

زنان  بیداری  گاهنامه  در  مندرج  مقاالت  و  اخبار 

نیمی  بر  که  است  مضاعفی  ستم  از  بخشی  فقط 

از جمعیت جهان اعمال می شود که از سایت های 

درون و بیرون مرزی تهیه شده و مسئولین سایت 

آوری کرده و  را جمع  آنها  فقط جهت اطالع رسانی 

در اختیار خوانندگان گاهنامه بیداری زنان  قرار می 

دهد. 

گفت که »شاخص بیکاری زنان دو برابر مردان است«. مشاور وزیر کشور در 
امور زنان و خانواده در همین حال٬ از »کاهش« نرخ مشارکت اقتصادی زنان 
نیز خبر داد و اضافه کرد: »نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۹۲، ٤.۱۲ 
با ۲۵ درصد  بخش غیر رسمی  در  اشتغال  که  است  درحالی  این  بود.  درصد 
هم فرصت و هم چالش برای زنان محسوب می شود«. موضوع نرخ مشارکت 
که  است  گرفته  قرار  اشاره  مورد  شرایطی  در  آنان  اشتغال  و  زنان  اقتصادی 
روزنامه شهروند روز هفتم تیر در گزارشی با تیتر »زنانى با حقوق هاى ۱۵۰ 
هزارتومانى« از »کار زنان تحصیل کرده با دستمزدی کمتر از قانون کار بدون 
که  تحصیل کرده  زنــان  و  دختران  روزها  »این  بود:  نوشته  قرارداد«  و  بیمه 
در مهدکودک های خصوصی، مطب های پزشکان، دفاتر مهندسی و صنف های 
مختلف بازار و... مشغول به کارند، بیشتر از هر دوره دیگری به چشم می آیند؛ 
کارگرانی ارزان که میل به استقالل، اجبار فقر، بیکاری و... آنها را وادار به 
پذیرش کارهایی با دستمزد پایین، بدون قرارداد و بیمه و شروطی متفاوت کرده 
است«. این روزنامه ضمن انتشار مصاحبه هایی با زنان شاغلی که بدون بیمه، 
با حقوق های ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی که بسیار کمتر از حداقل حقوق نزدیک 
»ماجرای  بود:  افزوده  است،   ۹۶ سال  برای  مصوب  تومانی  هزار   ۹۳۰ به 
حقوق های بسیار پایین تر از نرخ تعیین شده توسط شورای عالی کار به یک شهر 
و دو شهر یا یک استان خاص محدود نمی شود، اگرچه در استان های محروم 
این موضوع شایع تر است«. به نوشته شهروند، حسام نیک پور، معاون پژوهشی 
موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، با اعالم اینکه »پیش از این ۸۰ درصد 
شاغالن بدون بیمه را زنان« تشکیل می دهند، گفته بود: »االن حدود ۱۰میلیون 
بیمه کنند  باید اختیاری خود را  نفر جمعیت کارکنان در کشور وجود دارد که 
و اجباری وجود ندارد. تعداد بیمه شدگان ایران حدود ۱۵میلیون نفر است که 
با در نظرگرفتن جمعیت ۲۱ونیم میلیون نفری کارکنان در ایران، حدود ۶ونیم 
میلیون نفر از کارکنان بیمه نیستند. این ۶ و نیم میلیون نفر کسانی هستند که مزد 
و حقوقبگیر نیستند و حداقل ۸۰درصد آنان را زنان تشکیل می دهند.« به نوشته 
فعالیت  از  انتقاد  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  پور  فرهمند  خانم  ایسنا، 
»قاعده هرم«  و  و تصمیم سازی«  تصمیم گیری  پایین  در سطوح  زنان »عمدتا 
در ایران٬ توزیع جمعیت زنان در بخش خدمات را ۶.۵۱ ، کشاورزی ۴.۲۲ و 
صنعت را ۲۵ درصد اعالم کرد. وی اشاره کرد که در استان گیالن ۶۰ درصد 
زنان در به شکل مستقیم در بخش کشاورزی فعال هستند اما نرخ مشارکت آنها 
ادامه  در  مقام وزارت کشور  این  است.  از ۱۵ درصد  مالی کمتر  تبادالت  در 
در مورد زنان سرپرست خانوار اشاره کرد که تعداد آنها دو برابر مردان است 
و گفت: »نسبت خانوارهای تک سرپرست ۸۵ درصد است که این میزان در 
از ۸۰  بیش  فرهمندپور٬ سن  فهیمه  است«.  شده  اعالم  درصد  تنها ۱۵  مردان 
درصد زنان سرپرست خانوار را نیز باالی ۵۰ سال عنوان کرد و افزود: به 
همین دلیل باید خدمات بیشتری به آنها ارائه شود. وی میزان زنان فاقد درآمد 
زنان سرپرست  نسبت کل  و  را ۱۸ درصد  درآمدزا  را ۴۵ درصد٬  ایران  در 
خانوار به کل خانوارها را ۱۲.۱ درصد اعالم کرد. مشاور وزیر کشور در امور 
اقتصاد مقاومتی می توان  از طرح  استفاده  با  زنان و خانواده همچنین گفت که 
زمینه ارتقای شغلی این زنان را فراهم و نسبت به توانمندسازی آنها اقدام کرد. 
آمارگیری  نتایج طرح  بر اساس  وب سایت خبرآنالین سال گذشته در گزارشی 
نیروی كار سال ۱۳۹۴ نوشته بود که زنان ایران همچنین در وضعیت خوبی 
از نظر اشتغال قرار ندارند. بر اساس این گزارش٬ بررسی نرخ بیكاری نشان 
می دهد ۱۱ درصد از جمعیت فعال سال ۹۴، بیكار بوده اند و نرخ بیكاری در 
بین زنان نسبت به مردان بیشتر بوده است. این گزارش در عین حال از افزایش 
تعداد زنان خودسرپرست یا سرپرست خانوار خبر داده و با توجه به تغییرات 
سریع اجتماعی مانند روند فزاینده طالق، افزایش تجرد قطعی دختران، بیشتر 
بودن مرگ و میر مردان و كسب استقالل دختران برای زندگی، نسب به افزایش 
تصاعدی این آمار هشدار داده بود. خبرآنالین 
در  زنان  اشتغال  وضعیت  درباره  همچنین 
جهان  کشورهای  دیگر  با  مقایسه  در  ایران 
سال  گزارش  اساس  بر  بود  نوشته  نیز 
از نظر  انسانی سازمان ملل،  ۲۰۱۳ توسعه 
سوریه،  اقتصادی  مشارکت  جنسیتِی  نسبت 
بدترین  ایران  و  عراق  الجزایر٬  افغانستان، 

وضعیت را در سطح جهان داشته اند.

ذوالقدر: باید ازدواج دختران زیر 13 سال حتی با اذن 
پدر و دادگاه ممنوع شود

فاطمه ذوالقدر نایب رئیس فراکسیون زنان با تاکید بر آسیب زایی فرزند آوری 
دختران زیر ۱۸ سال، گفت که نمایندگان این فراکسیون به دنبال ممنوعیت ازدواج 
دختران زیر ۱۳ سال حتی با اذن پدر و دادگاه است. به گزارش خبرگزاری هرانا 
ازدواج  سن  اصالح  خصوص  در  ذوالقدر  فاطمه  سیده  ملت،  خانه  از  نقل  به 
دختران، گفت: "فراکسیون زنان مجلس با هدف کاهش ازدواج دختران کمتر از 
سن قانونی ۱۳ سال به دنبال ارایه طرحی جهت اصالح این قانون برآمده است، 
متاسفانه آمار طالق، افزایش ازدواج کودکان، افزایش فاصله سنی بین دختر و 
پس در ازدواج ها و مرگ ومیر تعداد بسیاری از دختران در هنگام زایمان به دلیل 
فرزند آوری در سنین پایین سبب اصالح این قانون است". نماینده مردم تهران، 
ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی با بیان اشاره 
به نظر کارشناسان امور بهداشت و سالمت، گفت: "این کارشناسان اذعان دارند 
که فرزند آوری برای دختران کمتر از ۱۸ سال آسیب بسیار به همراه دارد، البته 
با توجه به فتوای آیت هللا مکارم شیرازی سن ازدواج را کاهش خواهیم داد، این 
سن قطعا بین ۱۵ تا ۱۸ سال خواهد بود". وی افزود: "سن دقیق ازدواج با توجه 
به نظر کارشناسی مرکز  پژوهش های مجلس، حقوقدان ها و نظر سایر مراجع 
مشخص خواهد شد، از سوی دیگر محدودیت هایی برای ازدواج کمتر از سن 
۱۳ سالگی دختران قائل خواهیم شد به نوعی که با اذن پدر و دادگاه هم امکان 
ازدواج کمتر از ۱۳ سالگی وجود نداشته باشد، البته سن ۱۳ سالگی هنوز قطعی 
نشده است". ذوالقدر با بیان اینکه ممنوعیت ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمی 
"متاسفانه  گفت:  بود،  خواهد  محدودیت ها  از  دیگر  یکی  قانونی  سن  از  کمتر 
ازدواج در سنین کودکی به دلیل فقر، اعتیاد والدین یا غیره انجام می شود، از 
این رو نمایندگان در تالشند سن کمتر از ۱۳ سال ممنوع و سن ۱۳ تا ۱۸ با 
اذن پدر و دادگاه و سن ۱۸ سالگی به عنوان سن قانونی ازدواج اعالم شود اما 
این سنین هنوز نهایی نشده است". نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای 
اسالمی، یادآور شد: "نظر کارشناسی برای تعیین سن ازدواج هنوز اعالم نشده 
اما در تالشیم تا این مسئله را تعیین تکلیف کنیم زیرا آمار ازدواج در سنین پایین 
و کودکی بسیار نگران کننده است. سن قانونی قطعا با سایر قوانین مدنی قبلی 

هماهنگ خواهد بود از این رو طرحی پخته و کارشناسی ارایه خواهیم کرد".

یک مقام وزارت کشور: بيکاری زنان در 1۰ سال اخير 
افزایش یافته است

از  مرداد،  دهم  شنبه  سه  روز  خانواده  و  زنان  امور  در  کشور  وزیر  مشاور 
افزایش روند نرخ بیکاری زنان در ۱۰ سال اخیر خبر داد و گفت: شاخص نرخ 

»دو  عالی٬  تحصیالت  دارای  زنان  بیکاری 
برابر« مردان است. به گزارش خبرگزاری 
اینکه ۴۵  اعالم  با  فرهمندپور  فهیمه  ایسنا، 
هستند،   درآمد«  »فاقد  ایران  زنان  درصد 
تحصیالت  با  زنان  بیکاری  »نرخ  افزود: 
 ۱۱ مردان  میان  در  و  درصد   ۲۳ عالی٬ 
ایران را  این فاصله در  درصد است«. وی 
در حال »کاهش« اعالم کرد٬ اما با این حال 
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نسترن نعيمی بازداشت شد

عربی٬  سهیل  شد.  بازداشت  امروز  عربی٬ صبح  سهیل  همسر  نعیمی٬  نسترن 
وبالگ نویس٬ به اتهام اهانت به مقدسات اسالمی به اعدام محکوم شده بود. او 
مدیریت هشت صفحه در شبکه اجتماعی فیس بوک را بر عهده داشت. ساعت 
۱۱ صبح امروز ماموران لباس شخصی ضمن مراجعه به منزل نسترن نعیمی 
او را بازداشت کردند٬ تا این لحظه خبری از ارگان بازداشت کننده و یا محل 
همسرش  همراه  به   ۱۳۹۲ آبان  عربی٬  سهیل  است.  نشده  منتشر  او  نگهداری 
توسط قرارگاه ثارهللا سپاه پاسداران دستگیر شده بود. همسرش پس از چند ساعت 
آزاد شد اما او برای مدت دو ماه در سلول انفرادی نگهداری می شد و سپس به 
بند ۳۵۰زندان اوین منتقل شد. این وبالگ نویس و فعال فضای مجازی با تهامات 
سب النبی و اهانت به امامان شیعه و توهین به آیت هللا علی خامنه ای٬ احمد جنتی 
و غالمعلی حداد عادل محاکمه و  به اعدام محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید 
نظر، به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی و نجات 
از حکم اعدام٬ تغییر کرد. او می بایست ضمن گذراندن هفت سال ونیم زندان، 
برای حذف مجازات اعدام و اثبات ندامت خود، باید ۱۳ جلد کتاب در حوزه دین 
باید از هر  شناسی، مذهب شناسی و رفع شبهات دینی بخواند. در مرحله دوم 
با مؤسسه »در  تا ۱۰ صفحه خالصه تهیه کند. او همچنین در تماس  کتاب ۵ 
راه حق« و پژوهشکده امام خمینی باید پاسخ شبهات خود را بگیرد و پرسش 
و پاسخ ها را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه کند. او همچنین باید مقاله ای با 
موضوع دین یا مذهب شناسی تهیه و برای نوشتن آن به ۵ تا ۱۰ کتاب رجوع 
به  را  خود  تحقیقات  گزارش  بار  یک  ماه  سه  هر  و  سال  دو  باید طی  او  کند. 
دادگاه ارائه کند تا پس از اثبات پشیمانی اش برای دادگاه و تغییر در رفتارش از 

مجازات اعدام نجات یابد.

مجازات سنگين عربستان برای رانندگان خانم!

به گزارش اسپوتنیک به نقل از جام جم آنالین، » کنت راث« رئیس دیده بان 
حقوق بشر با انتشار عکسی در توئیتر نوشت: پس از اینکه این زن با رانندگی 
منزل  شغل،  کرد،  اعتراض  عربستان  در  بانوان  رانندگی  ممنوعیت  قانون  به 
برای  رانندگی  آزاد شدن  با وجود  داد.  از دست  را  فرزند خود  از  و حضانت 
زنان در عربستان سعودی، این قشر در جامعه هنوز قادر به دریافت گواهینامه 
رانندگی نیستند و هیچ نهادی حاضر نیست این گواهی را برایشان صادر کند. در 
عین حال، اگر زنان را در حین رانندگی دستگیر کنند، دست کم ۱۰ هفته زندان 

در انتظارشان خواهد بود. برخی از زنان و دختران عربستان در اعتراض به 
که  کنند  می  این کشور  های  خیابان  در  رانندگی  به  اقدام  رانندگی  از  آنها  منع 
درصورت شناسایی شدن با جریمه های سنگین مواجه می شوند. فعاالن حقوق 
بشر از مدت ها پیش در تالشند که زنان و دختران در عربستان سعودی حق 

رانندگی پیدا کنند.

پرونده سازی جدید برای آتنا دائمی با شکایت مسئولين 
زندان اوین

برای آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین که ایام محکومیت چند 
ساله خود را سپری می کند به دلیل اقدام به اعتصاب غذا با شکایت رئیس بهداری 
ماموران"  توهین  و  زندان  نظم  در  "اخالل  عنوان  تحت  اوین  زندان  رئیس  و 
خبرگزاری  گزارش  به  است.  شده  مفتوج  مقدسی  دادسرای  در  جدیدی  پرونده 
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه مورخ 
۴ مردادماه آتنا دائمی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین از بند زنان این 
زندان به شبه ۴ دادسرای اوین نزد بازپرس حسنی منتقل شد. بازپرس حسنی 
خانم دائمی را مطلع کرد پرونده ای علیه او با شکایت مسئولین زندان اوین در 
این شعبه مفتوح شده است. خانم دائمی توسط بازپرس از بابت اتهامات "اخالل 
در نظم زندان و توهین به ماموران" تفهیم اتهام شد. عباس خانی، رئیس بهداری 
زندان اوین در پرونده جدید بعنوان یکی از شکات خانم دائمی معرفی شد. این 
مسئول بهداری پیش تر به دلیل بازتاب رسانه ای عملکردش در قبال زندانیان 
زندانیان  از  تعدادی  و  بود  کرده  ناراحتی  اظهار  آنان  حقوق  نقض  و  عقیدتی 
منجمله خانم دائمی که از وی در نوشته های خود نام برده بودند به انتقام جویی 
تهدید کرده بود. عباس خانی از پرسنل بدنام زندان اوین روز گذشته نیز در رویه 
ای مشابه اقدام به پرونده سازی برای مریم نقاش زرگران، دیگر زندانی که در 
آستانه آزادی بود نمود. به گفته بازپرس زندان شاکی دیگر خانم دائمی ریاست 
نظم  در  "اخالل  اتهام  از مصادیق  بازپرس حسنی،  گفته  به  است.  اوین  زندان 
اقداماتی  بوده.  به اعتصاب غذا و تحصن  اقدام وی  دائمی،  زندان" برای خانم 
که خانم دائمی به ناچار در پی مطالبه حقوق قانونی و انسانی خود و در سایه 
بی توجهی به وضعیت قضایی اش صورت داده است. خانم دائمی همچنین متهم 
شده است وقتی در پی اعتصاب غذا و وخامت حال به بهداری منتقل شده در پی 
طرح اتهام "تمارض" از سوی مسئول بهداری با او به بحث و جدل برخواسته 
و از این منظر مرتکب "توهین به مسئوالن" شده است. خانم دائمی در دفاع از 
خود از بازپرس پرونده درخواست کرد اجازه بدهد تا پزشک معتمد وی در این 
ایشان  محل حاضر شود و نسبت به وضعیت جسمی زمان اعتصاب و کنونی 
شهادت بدهد تا بدین ترتیب مشخص شود نه تنها تمارضی در کار نبوده بلکه این 
مسئول بهداری زندان اوین است که به دلیل محروم کردن زندانی از دریافت 
خدمات پزشکی و متهم کردن زندانیان الزم است تعقیب قضایی شود. یک منبع 
تایید گزارش فوق به گزارشگر هرانا گفت "حتی  آتنا دائمی ضمن  نزدیک به 
آقای خانی روز گذشته به بند زنان زندان اوین مراجعه کرده و به خانم دائمی 
گفته است جواب آزمایشات پزشکی او نشان می دهد خانم دائمی مشکلی ندارد و 
از نظر او پزشک بیمارستان نتایج آزمایشات را که خالف این موضوع را نشان 
می دهد جعل کرده است"!. به گفته این منبع مطلع "این ادعا در حالی است که 
در همان روز پزشک بهداری زندان برای آتنا داروی مونوریل )انتی بیوتیک 
قوی( به دلیل بیماری اش تحویز کرده است". عباس خانی همچنین مورخ ۲۶ 
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تیرماه در یک انتقامجویی مانع اعزام آتنا دائمی به بیمارستان شده است. اعزامی 
به توضیح  بود. الزم  قرار گرفته  نیز  دادستان  تر مورد موافقت  پیش  که حتی 
است، آتنا )فاطمه( دائمی ۲۹ ساله، پیش تر بیست  و  نهم مهرماه سال ۱۳۹۳، 
بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در 
تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل 
شد. این زندانی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ 
۲۳ اسفندماه ۹۳، در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه 
انقالب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نام های امید 
علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل 
فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام »تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه 
امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسالمی و اختفای 
ادله جرم« به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۷ سال 
حبس تقلیل یافت. آتنا دائمی اندکی بعد در زمان دستگیری برای اجرای حکم از 
بابت محکومیت، به همراه خواهران خود به توهین به ماموران متهم شده بود و 
بر این اساس در شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران در مرحله بدوی هر سه 
نفر به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده بودند. در اعتراص به این محکومیت 
ماه  نهایتا روز شنبه ۶ خرداد  آغاز کرد.  را  اعتصاب غذای خود  دائمی  خانم 
انسیه و هانیه( در شعبه ۴۸  )آتنا،  ۱۳۹۶، دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی 
تجدید نظر استان به ریاست قاضی میراحمدی برگزار شد و حکم تبرئه آتنا به 
مثابه تحقق شرط پایان اعتصاب ۱۰ خردادماه ۱۳۹۶ به روئیت وی و اعضای 
خانواده اش رسید و این فعال مدنی پس از ۵۴ روز به اعتصاب غذای خود پایان 
داد. خانم دائمی در مدت اعتصاب حدود ۱۹ کیلوگرم کاهش وزن و افت شدید 
فشار خون را تجربه کرد، معده او امکان جذب کامل آب را از دست داده بود 
و در این مدت با واسطه داروهای بی حس کننده امکان نوشیدن برای او فراهم 

بود با اینحال هیچگاه وضعیت او مورد رسیدگی پزشکی جدی قرار نگرفت.

زنان تحصيلکرده با دستمزدی کمتر از قانون کار، بدون  
بيمه و قرارداد؛ زنانی با حقوق های 15۰ هزارتومانی

خصوصی،  مهدکودک های  در  که  تحصیلکرده  زنان  و  دختران  روزها  این  
مطب های پزشکان، دفاتر مهندسی و صنف های مختلف بازار و… مشغول به 
کار هستند، بیشتر از هر دوره دیگری به چشم می آیند؛ کارگرانی ارزان که میل 
به استقالل، اجبار فقر، بیکاری و… آنها را وادار به پذیرش کارهایی با دستمزد 

پایین، بدون قرارداد و بیمه و شروطی متفاوت کرده است.

در  شب   ۱۲ تا  عصر   ۳ حدود  از  که  است  ماه  »شش  شهروند،  گزارش  به 
و  دارم  پیام نور  دانشگاه  از  لیسانس علوم سیاسی  کار می کنم،  این فالفل فروشی 
دارند  کامل  اعتماد  من  به  خانواده ام  می گیرم.  حقوق  هزارتومان   ۱۵۰ ماهی 
وگرنه نصف شب برگشتن یک دختر به خانه، آن هم در این شهر کوچک برای 
کار  که »مریم«  اول، زمانی  مادرش همان روزهای  است.«  بی آبرویی  فامیل 
از  یکی  طرف  از  و  داد  دست  از  را  پزشکی  کلینیک  یک  در  منشی گری اش 
دوستانش فالفل فروشی را پیدا کرد، سراغ همسایه ها رفت تا ساعت پایان کار 
جدید دخترش را به آنها بگوید و آنها فکر بدی درباره نصف شب  برگشتن های 
حداقل های  که  است  ایرانی  کارگر  هشت میلیون  حدود  از  یکی  او  نکنند.  مریم 
قانون کار هم شامل حالش نمی شود، پیش از این هم نمی شد: »از سه سال پیش 
منشی دو پزشک بودم. حقوقم تقریبا همین بود ولی کار بهتر و راحت تری داشتم، 

دقیق هم نمی دانم چرا اخراج شدم. بعد از آن هم چند ماه بیکار بودم و از سر 
کالفگی و بیکاری این جا آمدم.«

دختری ۲۹ساله در استان کهگیلویه و بویراحمد از کار بدون  قرارداد و بیمه اش 
و چاره  است  بیکاری  از  بهتر  که خودش می گوید  آن طور  اما  است،  ناراضی 
بیکار می چرخند و پول  این همه مرد جوان  ندارد: »باالخره که چی؟  دیگری 
توی جیب شان را هم از خانواده می گیرند، همه هم االن افسرده. حق ما این نیست 
ولی برای صاحب مغازه هم بیشتر از این نمی صرفد. همین که توی جامعه هستم 
و در حد نیازهای خودم حقوق می گیرم بهتر از بیکاری است. شاید یک روزی 
دیگر شهرهای  و  در شهر »دهدشت«  مریم،  و حقوق  کار  بهتر شد.«  شرایط 
این استان نه تنها استثنا نیست بلکه تبدیل به یک رویه شده است، از زمان روی 
کار آمدن دولت اصالحات و تغییرات فرهنگی ایجادشده در این شهر، دختران 
ادارات دولتی را  امکان استخدام در  دانشگاه های مختلف که  از  فارغ التحصیل  
تا نیروی کاری ارزان در اختیار مغازه داران،  نیافتند، کم کم جذب بازار شدند 

صاحبان دفاتر بیمه، کتابفروشی ها، پزشکان و… قرار بگیرد.

گروگانگیری با چک و سفته
پایین تر از نرخ تعیین شده توسط شورایعالی کار به  ماجرای حقوق های بسیار 
یک شهر و دو شهر یا یک استان خاص محدود نمی شود، اگرچه در استان های 
این موضوع شایع تر است. »شهناز« فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر  محروم 
تا ۸  از ۵  نیم ظهر و در شیف عصر هم  تا ۱۲و  نیم صبح  و  از ۷  است که 
او متولد و ساکن  به کار است.  بیمه های معروف مشغول  از  نمایندگی یکی  در 
»مسجدسلیمان« در استان خوزستان است که ماهانه ۳۰۰ هزار تومان دستمزد 
می گیرد و این کار را یک تجربه و سرگرمی  می بیند: »اول این که دختر با پسر 
فرق می کند چون در حالت کلی بار مالی خانواده روی دوش دختر نیست. می دانم 
که در تهران یا حتی همین اهواز دخترها دنبال حقوق بهتر هستند و شرایط در 
و شوشتر  دزفول  یا  مسجدسلیمان  در  مثال  ولی  می کند،  فرق  بزرگ  شهرهای 
وضع کار دختران همین است. همین مغازه بغلی، دوستم با لیسانس حسابداری 
۸و نیم تا ۲ عصر و ۴ تا ۹ شب کار حسابداری می کند و ماهی ۲۰۰ هزار تومان 
این کارها سرگرمی و تجربه است.« شهناز می گوید که  می گیرد. مجبوریم و 
به واسطه کار پدرش دفترچه تأمین اجتماعی دارد ولی اگر این دفترچه نبود از 
کارهای خصوصی امکان پرداخت بیمه و دریافت دفترچه برایش وجود نداشت: 
»هیچ کس بیمه نمی کند مگر فامیل نزدیک صاحب کار باشی یا این که طرف خیلی 
وجدان داشته باشد. هر ۶ ماه یک بار ما قراردادی را امضا می کنیم که در آن 
نوشته حقوق برابر قانون کار است و حق بیمه  مان را هم به طور نقدی دریافت 
می کنیم، از ما چک یا سفته هم می گیرند که یک وقت شکایت نکنیم یا اگر شکایت 
کردیم این چک ها را به اجرا می گذارند.« ماجرای گروگانگیری با چک و سفته، 
کارهای غیررسمی است  از دختران شاغل در  بسیاری  بخش مشترک سخنان 
این چک و  اگر  کامپیوتر ۲۶ساله،  این مهندس  براساس حرف های  هرچند که 
سفته هم نباشد باز هم کسی شکایت نمی کند: »خب کسی که شکایت کند تا همیشه 

امکان سرکار رفتن را برای خودش از بین می برد.

کسی  اگر  و  می کنند  تحقیق  گذشته ات  کارهای  درباره  استخدام،  از  قبل  این جا 
یک بار شکایت کند دیگر اسمش به بدی می رود و همه می ترسند که دوباره او را 
استخدام کنند. بعد به کجا شکایت کنیم؟ همه مسئوالن از این وضع ما خبر دارند 
و در هر فامیل حداقل یک نفر با همین حقوق کار می کند؛ منظورم این است که 

این حقوق و شرایط ما راز مگویی نیست.«

معیار اداره کار حقوق عرف است نه نرخ شورایعالی کار
هر ساله و در هفته  های آخر اسفند، جلسات پرتنش شورایعالی کار برای تعیین 
حداقل دستمزد کارگران برای  سال بعد برگزار می شود که اسفند گذشته و پس از 
جلسه ۱۲ساعته شورایعالی کار، این عدد برای سال۹۶ با افزایش ۱۴.۵ درصدی 
به رقم ۹۳۰هزار تومان رسید؛ افزایشی که هیچ گاه رضایت نمایندگان کارگری 
دست نیافتنی خود  هم رویای  را  همین عدد  زیادی  کارگران  اما  نکرد  را جلب 
می بینند. »گالره« اگرچه االن در یک کتابفروشی تازه تأسیس در سنندج حدود 
هفت ساعت در روز کار می کند و ماهانه ۵۰۰ هزار تومان دستمزد می گیرد اما 
تا همین یک سال پیش ساکن ساختمان پنج طبقه پزشکان در مرکز استان کردستان 
از  دریافتی اش  حقوق   آخرین  و  است  فارسی  ادبیات  کارشناس  او  است.  بوده 
منشی گری ۲۵۰ هزارتومان بوده است: »تا مرداد پارسال منشی بودم، بدون هیچ 
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قرارداد قانونی یا بیمه ای. بعد از ازدواج به پیشنهاد همسرم سراغ شکایت رفتم 
که هنوز هم به حق و حقوق درستی نرسیده ام. مدارک زیادی داشتم که میزان 
رعایت نشده ام  حقوق   و  بیمه  حق  باید  قانون  طبق  و  می داد  نشان  را  دریافتی ام 
نه حداقل دستمزد  اداره کار معیار قضاوت را  اما  این سال ها را می گرفتم  در 
تعیین شده که عرف بازار و اشتغال سنندج تعریف می کند. دستمزد بیشتر منشی ها 
هم تقریبا همین مقدار است و من تا االن هیچ پول و حقی از این شکایت دریافت 
نکرده ام.« او هم می گوید که این شکایت برایش سنگین تمام شده و امکان ندارد 
گالره  دارد.  منشی گری  در  تجربه  سه سال  که  هرچند  کند  استخدامش  پزشکی 
همراه همسرش حاال در شیفت های مختلف یک کتابفروشی کار می کنند که قرار 

است برای آنها بیمه پاره  وقت پرداخت شود و دستمزد بهتری دریافت کنند.

زنانی که حتی در آمار کارکنان رسمی جایی ندارند
خصوصی،  مهدکودک های  در  که  تحصیلکرده  زنان  و  دختران  روزها  این  
مطب های پزشکان، دفاتر مهندسی و صنف های مختلف بازار و… مشغول به 
کار هستند، بیشتر از هر دوره دیگری به چشم می آیند؛ کارگرانی ارزان که میل 
به استقالل، اجبار فقر، بیکاری و… آنها را وادار به پذیرش کارهایی با دستمزد 
پایین، بدون قرارداد و بیمه و شروطی متفاوت کرده است. اگر چه درباره تعداد 
این زمینه  آمار رسمی در  اما هیچ  این کارگران، عددهایی تخمین زده می شود 
به  دستیابی  امکان  نمی آید  نظر  به  آنها،  کار  به شرایط  توجه  با  و  ندارد  وجود 
آماری دقیق وجود داشته باشد. »حسام نیکوپور« معاون پژوهشی موسسه عالی 
پژوهش تأمین  اجتماعی که پیش از این ۸۰ درصد شاغالن بدون بیمه را زنان 
به »شهروند« می گوید: »کل  این زمینه  آمارها در  بود، درباره آخرین  دانسته 
شاغالن کشور حدود ۲۱ و نیم میلیون نفر هستند که حقوق بگیر بخش خصوصی، 
دولتی یا تعاونی هستند. تعدادی شاغل هم وجود دارد که غیرمزد و حقوق بگیر 
هستند مانند کارکنان مشاغل خانگی و افراد کارفرما یا خویش فرما. اتفاقی که 
در اقتصاد ایران می افتد به دلیل رکود و نبود تولید، بخش غیرمزد و حقوق بگیر 
تا ۴۶ درصد کل شاغالن رسیده اند.  به حدود ۴۵  االن  که  پیدا می کند  گسترش 
نخستین خصوصیت این کارها این است که مشمول قانون کار نیستند، احتمال 
بیمه شدن آنها کم است، حداقل قانون دستمزد درباره آنها رعایت نمی شود، سطح 
حدود  االن  یعنی  است؛  بیشتر  آنها  بیکاری  احتمال  و  است  کمتر  آنها  آموزش 
۱۰ میلیون نفر جمعیت کارکنان در کشور وجود دارد که باید اختیاری خود را 
نفر  ایران حدود ۱۵ میلیون  بیمه شدگان  تعداد  ندارد.  بیمه کنند و اجباری وجود 
ایران،  نفری کارکنان در  نیم  میلیون  با در نظرگرفتن جمعیت ۲۱ و  است که 
حدود ۶ و نیم میلیون  نفر از کارکنان بیمه نیستند. این ۶و نیم میلیون نفر کسانی 
آنان را زنان تشکیل  هستند که مزد و حقوق بگیر نیستند و حداقل  ۸۰  درصد 
می دهند.« نیکوپور ادامه می دهد: »اول این که سهم غیرمزد وحقوق بگیران که 
بخش زیادی از آنها را زنان تشکیل می دهند در حال افزایش است. عالوه  بر این 
در بین مزد و حقوق بگیران هم مواردی در حال گسترش است که به آنها کارهای 
یا  می گیرند  دستمزد  حداقل  از  کمتر  حقوقی  این که  یعنی  می گویند؛  نامتعارف 
نیمه وقت  یا  پاره وقت  کار  به  مجبور  یا  می کنند  امضا  سفید  قراردادهای  این که 
هستند. در این جا فرار تعداد بیمه شدگان نیست بلکه فرار مبلغ است، یعنی حقوقی 
کمتر از حداقل دستمزد که االن ۹۲۶ هزار تومان است، پرداخت می شود ولی 
بیمه متناسب با این عدد پرداخت می شود یا این که فرد حقوق بیشتری می گیرد 
اما بیمه ای متناسب با حداقل دستمزد برای او پرداخت می شود. حدود ۴۰  درصد 
بیمه پردازان سازمان تأمین اجتماعی روی حداقل مبلغ پرداخت می شود که در 
برای  کارفرماها  تمایل  یعنی  است  افزایش  حال  در  مورد  این  گذشته  سال های 
پرداخت بیمه بر روی حداقل دستمزدها در حال افزایش است.« معاون پژوهشی 
موسسه عالی پژوهش تأمین  اجتماعی افرادی که حداقل دستمزد به آنها پرداخت 
نمی شود را حدود دو، سه  درصد از کارکنان مزد و حقوق بگیر می داند که البته 
به نظر می آید گروهی از این کارگران، حتی جایی در بین آمار ۲۱ونیم میلیونی 
کارکنان کشور ندارند. نیکوپور اگر چه پیگیری قانونی را به عنوان راهکاری به 
این دسته از زنان پیشنهاد می دهد اما گسترش چنین کاری را تحث تأثیر شرایط 

نامناسب اشتغال در کشور می داند.

رعایت نشدن حداقل دستمزدها، برای جامعه هزینه تراشی می کند
مواد و تبصره های قانونی فراوانی بکارگیری نیروی کار با چنین شرایطی را 
نادرست می دانند. در چنین شرایطی، عوامل به وجود آورنده بکارگیری کارگران 
با دستمزدهای پایین تر از حداقل های تعریف  شده چیست و چگونه می توان چنین 

به  این باره  در  کارگری  فعال  محمدولی«  »اسماعیل  کرد؟  متوقف  را  روندی 
»شهروند« می گوید: »قانون کار و قانون تأمین اجتماعی هر کدام راه هایی را 
برای جلوگیری از این ماجرا پیش بینی کردند. طبق قانون کار »بازرسان کار« 
بیمه موظفند به صورت دوره های کوتاه و مستمر از  تأمین بازرسان  قانون  و 
کارگاه ها بازرسی کنند. این نظارت هم برای پیشگیری از وقوع حوادث کار و 
هم جلوگیری از بکارگیری کارگر با شرایطی کمتر از حداقل های قانونی است. 
این  انجام نشدن  دید  می توان  هم   غیرمسلح  چشم  با  که  چیزی  مورد  دو  این  در 
وظایف به دلیل کمبود نیرو و در مرحله بعد، فساد گسترده در بخش بازرسی 
شکایت  نحوه  و  قانونی  پیگیری  شیوه   از  بی اطالعی  است.«  دولتی  نظارت  و 
تکرار می شود،  مدام  از چنین زنان کارگری  بسیاری  کارفرما، در سخنان  از 
محمدولی درباره راه های پیش روی این کارگران هم می گوید: »از نظر قانونی 
کارگر می تواند، اگر نظارت به هر دلیلی انجام نشد، خودش رأسا از کارفرما 
شکایت کند. در این صورت نقدا شغل را از دست می دهد )به دلیل وجود نداشتن 
قرارداد یا قراردادهای کوتاه( و نسیه وارد روند طوالنی و کند دادگاه های اداره 
کار می شود. روند کار به این صورت است که کارگری که قانون در موردش 
رعایت نشده، چه مزد و چه قرارداد و… باید به اداره کار شکایت کند. در مرحله 
اول هیأت تشخیص بررسی می کند و حکم می دهد، اگر حکم مورد اعتراض یکی 
از دو طرف قرار بگیرد هیأت حل اختالف موضوع را بررسی و حکم قطعی 
را صادر می کند. موضوع مهم این که نداشتن قرارداد کتبی و حتی قبول شرایط 
غیرقانونی از طرف کارگر، دلیل بر ناحق بودن شکایتش نیست. دولت موظف 
است بازرس بفرستد و در مورد اشتغال به کار کارگری که شکایت کرده تحقیق 
کند. اگر قابل اثبات بود باید مابه التفاوت مزدی که پرداخت شده با حداقل حقوق 
به عالوه پرداخت حق بیمه مدتی که کارگر کارکرده به تأمین اجتماعی و ثبت 
دستمزد  با  که  مدتی  در  باید  افراد  این  شود.  پرداخت  کارگر  برای  بیمه  سابقه 
کمتر از حداقل تعریف شده کار می کنند باید مدارکی که اشتغال شان را اثبات کند 

جمع آوری کنند؛ مدارکی مانند پرینت حساب واریز مبلغ از طرف کارفرما.«

بن بست در اصالح سن ازدواج!

»در حال حاضر برای این طرح با مخالفت رو به رو شدیم، البته هنوز دالئل 
مخالفت را من نمی دانم، درصدد تغییر از ۱۳ سال به ۱۵ برای دختران و ۱۵ 
به ۱۸ سال برای پسران هستیم. تاکنون فقط توانسته ایم یک حکم فقهی  در نقد 
ازدواج کودکان در سنین پایین دریافت کنیم.ولی نیاز به فتواهای بیشتری داریم« 
طیبه سیاووشی عضو فراکسیون زنان مجلس اظهار کرد:  در حال حاضر برای 
این طرح با مخالفت رو به رو شدیم، البته هنوز دالئل مخالفت را من نمی دانم، 
فقط به من اطالع دادند با اصالح سن ازدواج مخالفت شده است. ولی ما سنی که 
مطرح کردیم در قانون مدنی قبل از انقالب ایران وجود داشته است. در الیحه 
کودکان و نوجوانان موضوع سن ازدواج نیز طرح شد، در حال حاضر درصدد 
تغییر از ۱۳ سال به ۱۵ برای دختران و ۱۵ به ۱۸ سال برای پسران هستیم. 
در قانون مدنی آمده است، اما قانون نیازمند اصالح است. تاکنون فقط توانسته ایم 
یک حکم فقهی از آیت هللا مکارم شیرازی در نقد ازدواج کودکان در سنین پایین 
دریافت کنیم. آیت هللا مکارم شیرازی فتوا داد که با توجه به موقعیت مکان و 
زمان غیر عاقالنه است که دختر ۹ یا ۱۳ ساله ازدواج کند، ولی نیاز به فتواهای 

بیشتری داریم.
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مبارزه زنان کشورهای عربی عليه تجاوز و اعمال 
خشونت

کنشگران حقوق زنان در کشورهای عربی در سال های گذشته به موفقیت های 
چشمگیری دست یافته اند. در این  رابطه از جمله می توان به تغییر قانونی اشاره 
از مجازات  قربانی خود  با  ازدواج  متجاوز در صورت  آن  اساس  بر  که  کرد 
نام اسالم  معاف می شد. مبارزه برای احقاق حقوق زنان در کشورهایی که به 
آمار  نیست.  آسان  به مرحله ی اجرا گذاشته می شوند،  قوانین زن ستیز وضع و 
نشان می دهند که در بسیاری از این کشورها "تجاوز جنسی به دختران نابالغ" 
حتی جرم محسوب نمی شود. اردن، یکی از کشورهایی است که تا آوریل سال 
جاری میالدی در آن با استناد به ماده ی ۳۰۸ قانون کیفری این کشور، تجاوز 
مردانی که با قربانی خود ازدواج می کردند، غیرقابل مجازات ارزیابی و حکم 
آزادی متجاوز صادر می شد. این ماده در پی مبارزات پیگیر کنشگران زن این 
کشور سرانجام تغییر کرد. آمل اطراش، یکی از این کنشگران در گفت وگویی 
با دویچه وله ـ بخش آلمانی ضمن تایید این که لغو قوانین زن ستیز در کشورهای 
اسالمی به طورکلی “پیشرفت” محسوب می شود، گفت که قانون یادشده هنوز باید 
از نظر تصریح وضعیت زنانی که در اثر تجاوز باردار می شوند، هم چنین تعیین 

تکلیف پرداخت نفقه به قربانی و کودک تکمیل شود.

تونس، مقدم بر اردن
اطراش یادآور می شود که کنشگران اردنی در لغو قانون معافیت متجاوز از 
مجازات از همبستگی زنان تونسی برخوردار بودند. دولت تونس چند سال پیش 
از اردن از لغو قانون بحث برانگیز مشابهی خبر داد که به موجب آن فرد متجاوز 
به دختران کم سن و سال در ازای ازدواج با قربانی خود از پیگرد قضایی معاف 
می شدند. پس از لغو این قانون، سن ازدواج دختران تونسی نیز از ۱۳ به ۱۶ 
این  این کشور  یافت. نزیه البیدی، وزیر زنان، خانواده و کودکان  سال ارتقاء 

تصمیم را "موفقیتی تاریخی" برای تونس ارزیابی کرد.

مراکش، مقدم بر تونس و اردن
خدیجه ریاضیی، یکی دیگر از کنشگران مراکشی در این رابطه می گوید که 
موفقیت های زنان اردن و تونس به طورکلی به زنان و قانون گذاران کمک می کند 
به  رابطه  این  در  او  دهند.  تغییر  را  عربی  کشورهای  در  ستیز  زن  قوانین  تا 
ما  به  اسالمی  و  کشورهای عربی  در  حقوقی  »پیشرفت های  گفت:  وله  دویچه 
یاری می دهند به مقابله با قوانینی برخیزیم که از مذهب برای تحکیم دیدگاه های 
پدرساالرانه سوءاستفاده می کنند.« در مراکش در حال حاضر تجاوز به دختران 
و زنان به طورکلی از ۵ تا ۲۰ زندان مجازات دارد. مراکش قانون حمایت از 
متجاوزان را در سال ۲۰۱۴ لغو کرد. این تصمیم در پی خودکشی دختر ۱۶ 
ساله ای اتخاذ شد که در سال ۲۰۱۲ مورد تجاوز قرار گرفته و مجبور به ازدواج 

با متجاوز خود شده بود.

رهایی زن 27 ساله محکوم به اعدام در زندان اروميه
زن ۲۷ ساله محکوم به قصاص پس از ۲ سال و هفت ماه حبس با رضایت 
اولیای دم از اعدام رهایی یافت و از زندان نیز آزاد شد. به گزارش خبرگزاری 
مدیرکل  هاشمی  بنی  اکبر  میرعلی  باشگاه خبرنگاران جوان،  از  نقل  به  هرانا 
زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی آذربایجان غربی افزود: "این بانوی آزاد 

شده به جرم مشارکت در قتل عمدی، زمستان سال ۹۳ به قصاص محکوم شده 
و از آن زمان در حبس بود". وی اضافه کرد: "با تالش ویژه دادستان ارومیه 
و اکیپ اخذ رضایت زندان مرکزی به ویژه مدیر و مسئول مددکاری زندان و 
ندامتگاه نسوان از خانواده مقتول این پرونده رضایت اخذ شد". وی اظهار کرد: 
"خانواده مقتول نیز از شکایت خود صرف نظر کردند". اواخر تیرماه امسال نیز 
یکی از بانوان زندان مرکزی ارومیه که محکوم به قصاص شده بود، با رضایت 

اولیای دم از اعدام رهایی یافت.

دختر 25 ساله مسجدسليمانی خود را به دار آویخت

رئیس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی خوزستان از خودکشی یک دختر 
۲۵ ساله در مسجدسلیمان خبر داد. دکتر شهیار میرخشتی در گفت  و گو با ایسنا، 
اظهار کرد: این حادثه در ساعت ۴۰.۸ روز ۱۳ مرداد ماه  در منزلی در محله 
شجاعی ها در منطقه کلگه مسجدسلیمان رخ داد. وی افزود: در این حادثه یک 

دختر ۲۵ ساله خود را به دار آویخت که متاسفانه در دم جان باخت.

شهرداری تبریز: زنان بدون اجازه شوهرانشان حق 
دوچرخه سواری ندارند

به گزارش گوناز تی وی در بیلبوردهایی که  درمحل های استفاده از دوچرخه 
های رایگان درسطح شهر نصب شده در بین شروط الزم اجازه ولی یا همسر 
قید شده است که نشان میدهد زنان در  این دوچرخه ها  از  استفاده زنان  برای 
استفاده از اموال عمومی از نظر ارگان های دولتی و حکومتی فردی مستقل و 
استفاده  در  ایران  در حالیکه حکومت مرکزی  نمیشوند.  اختیارمحسوب  دارای 
اززنان  ابزاری-ایدئولوژیکی  استفاده  تا  گرفته  انتخابات  در  اززنان  ابزاری 
بررای حفظ قدرت ،ازهیچ چیز کم نمیگذارد، زنان از ابتدایی ترین حقوق خود 
محرومند و به عنوان یک شخصیت مستقل حق استفاده از دوچرخه را هم ندارند. 
ازدواج،  های  زمینه  در  ایران  قوانین حکومت مرکزی  در  است  ذکر  به  الزم 
طالق، ارث، اشتغال و تحصیل و حقوق اجتماعی  برابری یا عدالتی بین زن و 
مرد وجود ندارد و آپارتاید جنسی درایران توسط قوانین مشروعیت پیدا کرده 
است. حکومت ملی آذربایجان به مرکزیت تبریزاولین حکومت در ایران است که 
در آن زنان رسما برای اولین بار حق رای را به دست آوردند. متاسفانه استعمار 
فرهنگی آذربایجان توسط حکومت مرکزی ایران موجب تحمیل آپارتاید جنسی 

حکومت مرکزی بر جامعه آذربایجان جنوبی شده است.
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که  کسانی  تمام  شوید!  مسلح  رفقا 
دارید،  می  گرامی  را  تان  آزادی 
که با نفرت از زنجيرهای بردگی و 
محروميت از حقوق به حقتان بزرگ 
شده اید، مسلح شوید! کارگران مسلح 

شوید، زنان کارگر مسلح شوید!
الکساندرا کوالنتای

 Alexandre کوالنتای  الکساندرا 
در   1872 سال  در    Mikhhailovna
روسيه به دنيا آمد. او یک کمونيست 
سال  از  پيش  که  بود  روس  انقالبی 
سال  آن  از  و  منشویک  عضو   1914
در  او  پيوست.  بلشویک  به  بعد  به 
سال 1926 دیپلمات شوروی و سفير 
وی  بود.  مکزیک  در  شوروی  اتحاد 
نخستين زنی بود که سفير شد. او در 

سال 1952 درگذشت. 
    

گاهنامه بيداری زنان
سایت  و  نشریات  از  برگرفته  زنان  بيدار  گاهنامه 
مورد  در  مطالب  و  مقاالت  که  است  متعددی  های 
منتتشر می کنند و  را  ایران و جهان  زنان  مبارزات 
ما سعی داریم برای تسریع خوانندگان این مطالب و 
مقاالت را در یک نشریه جمع آوری کرده و در اختيار 
خوانندگان قرار دهيم، اميد آنکه کمکی باشد در امر 
بر   عيله ظلم مضاعف  و جهان  ایران  زنان  مبارزات 
آنان که نيمی از جمعيت هر کشوری را تشکيل می 

دهند.
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