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

گفتار روز:
روز جهانی مبارزه با 

خشونت عليه زنان، روز 
مبارزه با دیکتاتوری

تاریخ  در  بعدها  که  بود  روزی   ١٩۶٠ نوامبر 
دیکتاتوری  علیه  مقاومت  نماد  دومینیکن  جمهوری 
و  ماریا  پاتریا،  خواهر،  سه  روز  این  در  گردید. 
زندانی شان  به مالقات همسران  که  میرابل  آنتونیا 
دیکتاتوری  رژیم  عوامل  های  گلوله  با  رفتند،  می 
های  فمینیست  رسیدند.  قتل  به  تروخیو  رافائلو 
آمریکای التین و منطقه ی کارائیب در سال ١٩٨١ 
اعالم  میرابل  خواهران  یادمان  روز  را  روز  این 
کردند. سازمان ملل در سال ١٩٩٩ با صدور بیانیه 
و قطعنامه ای، این روز را روز جهانی دفع خشونت 
علیه زنان نامید. در این قطعنامه تعریف "خشونت" 
چنین آمده است: هر اقدام خشونت آمیزی علیه زنان 
و موجب  گیرد  آنان صورت  مبنای جنسیت  بر  که 
شان  رنج  یا  و  روانی  و  جنسی  جسمی،  صدمات 
گردد. همچنین  این صدمات  بتواند موجب  یا  گردد 
هر امری که به زنان تحمیل شود و آزادی آنان را 
خودسرانه سلب کند، چه در اماکن عمومی و چه در 
محدوده ی خصوصی. با این تعریف جامع، خشونت 
فیزیکی نمی  به خشونت  تنها محدود  نه  علیه زنان 
و  شده  خارج  خصوصی  ی  حیطه  از  بلکه  شود، 
دربرمی  نیز  را  اجتماعی  ی  عرصه  در  خشونت 
از  دیگر  بسیاری  مانند  نیز  قطعنامه  این  اما  گیرد. 
اسناد این چنینی که به تصویب سازمان ملل رسیده 
هیچگونه ضمانت  و  مانده  کاغذ  بر روی  تنها  اند، 
اجرایی ندارد. از جمله اسناد مهم بین المللی دیگر، 
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است که 
رژیم جمهوری اسالمی حتی حاضر به امضای آن 
و  کنار سومالی، سودان  در  ایران  است.  نشده  نیز 
تونگا تنها کشورهای عضو سازمان ملل هستند که 

از امضا سر باز زدند.

سخن روز:
روزگار غریب زنان کولبر
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دیکتاتوری (
2. سخن روز ) روزگار غریب زنان کولبر (

3. اخبار 

وقتی شغلی قانونی تلقی نشود از هیچ حمایت قانونی نیز برخوردار نخواهد شد. هر چند پس از حادثه مرگ 
چهار کولبر در اثر سقوط بهمن سال گذشته در منطقه سردشت، رهبر معظم انقالب حساب کولبری را از 
قاچاقچیان جدا کرد و خواهان رسیدگی به وضعیت این قشر از جامعه و خانواده های آنان شد و نمایندگان 
مجلس نیز طرح دو فوریتی ساماندهی کولبران را مطرح کردند اما با گذشت نزدیک به یک سال هنوز اقدام 

مؤثری در این باره انجام نشده است و همچنان شاهد مرگ و میر این افراد در مناطق مرزی هستیم.

سه برش از زندگی سه زن کولبر
سه برش از زندگی سه زن ُکرد که روزگار مجبورشان کرده صورت خود را بپوشانند و همراه با مردان 
برای کولبری راهی مسیرهای سخت گذر مرزی شوند. نیشتر زندگی گرچه زن و مرد نمی شناسد، اما گاهی 
زخم هایی که زن و مرد از این نیشتر برمی دارند، متفاوت است. زندگی آنگاه که ساز ناکوک بزند و پنجه اش 
گلوی مرد خانواده را بفشارد و آسیمه سرش کند می گوییم، خب مرد است دیگر! نمی تواند دست روی دست 
بگذارد و شاهد سختی روزگار و ناخوشی سر و همسر باشد، اما امان از آن زمان که زندگی سر ناسازگاری 
با زن بگذارد، یا چیزی از او باقی نخواهد ماند، یا مردتر از هر مردی، جوانمردانه پای زندگی خانواده اش 
خواهد ایستاد و روی سیاهی هایش را سپید خواهد کرد. درست شبیه زنان کردی که به قول خودشان وقتی 
تلخی های زندگی کام شان را تلخ کرد و سختی ها به جان شان چنگ انداخت، برای رهایی از آن همه مشکالت 
هیچ کاری از دست شان بر نمی آمد جز آنکه قدم در کوره راه های پرپیچ و خم و مسیرهای سخت کوهستانی 
بگذارند.از زن های کولبر می گوییم، همان هایی که بر خالف بسیاری زن های شهری، کمر به شکستن شاخ 
غول چموش زندگی بسته اند و با به تن کردن لباس مردانه، همپای مردان دیارشان، سر از کوه و کمر درمی 

آورند و بارهای سنگین چند ١٠ کیلویی را بر شانه های زنانه حمل می کنند تا چراغ خانه شان را روشن نگاه

بقیه در صفحه 3

تنگنای  و  اجبار  سر  از  کالم  یک  در  که  شغلی 
هزار  و  کند  می  خود  بند  در  را  شاغالن  روزگار 
شود. می  پدیدار  معیشتی  وابستگی  این  از  مسأله 
سال هاست که در مناطق مرزی ایران کولبران یا بر 
یا  تیراندازی مأموران مرزبانی کشته می شوند  اثر 
به خاطر سقوط به دره و ریزش بهمن و سرمازدگی 
جان می بازند. آنها هم که از این خطرات جان سالم 
آسیب های  اثر  بر  سال  چند  از  بعد  می برند  در  به 
دچار  سنگین  بارهای  حمل  از  ناشی  شدید  بدنی 
بیماری های مختلف شده و زمین گیر می شوند. در 
هیچ جای قانون کشورمان از کولبری به عنوان یک 
طبق  اما  است  نیامده  میان  به  سخن  قانونی  شغل 
آمارها حدود ۵٠ تا ۶٠ هزار نفر در مرزهای ایران 
که  است  طبیعی  می کنند.  معاش  امرار  راه  این  از 
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 ميزان آزادی زن در جامعه، معياری است برای سنجش آزادی هر جامعه

مختص  ای  پدیده  مرد،  برای  زن  تملک  حق  یادرواقع  زن  فرودست  جایگاه 
عصرحاضر نیست بلکه ریشه در تاریخ مناسبات پدرساالری دارد و جهانشمول 
ودر عمل  اخالقی  قانونی،  نظر  از  را  زنان  علیه  که خشونت  پدیده  این  است. 
پیدایش مالکیت خصوصی و مناسبات  با  مجاز می دارد، در طول تاریخ بشر 
پدرساالری به شکل ساختاری در مناسبات جنسیتی جامعه، وارد روابط زندگی 
در  تورات،  در  جمله  از  "مقدس"  کتاب های  و  بزرگ  مذاهب  در  و  شده  بشر 
داستان آفرینش توجیه ایدئولوژیکی یافته است. فریدریش انگلس در کتاب منشاء 
خانواده، دولت و مالکیت خصوصی بر اساس تحقیقی تاریخی رابطه ی اشکال 
در  زنان  وضعیت  و  داده  نشان  وضوح  به  را  خصوصی  مالکیت  و  خانواده 

مناسبات اجتماعی پدرساالری را چنین شرح می دهد:

"برافتادن حق مادری، شکست جهانی- تاریخی جنس مؤنث بود. مرد فرمانروایی 
خانه را نیز به دست آورد، زن تنزل مقام یافت، برده شد، بنده شهوت مرد و 
ابزاری صرف برای تولید فرزندان. این موضع تنزل یافته زن، که به خصوص 
در میان یونانی های عهد نیم خدایان، و از آن هم بیشتر عهد کالسیک به چشم 
می خورد، به تدریخ بزرگ شده و آراسته گشته و تا اندازه ای در لفاف شکل های 
مالیم تری پیچیده شد، اما به هیچوجه از بین نرفت. اولین اثر حکومت مطلقه 
مرد، که اکنون پابرجا شده بود، در شکل بینابینی خانواده، که اکنون ظاهر می 

شود- خانواده پدرساالر- نشان داده می شود".

با به قدرت رسیدن طبقه ی بورژوازی در تاریخ بشر، حتی سه شعار اصلی 
دوران روشنگری، آزادی، مساوات و "برادری"، رد پای جامعه ی پدرساالر و 
تأکید بر مناسبات مردساالر را در خود بازتاب می دهند. اکنون با گذشت بیش از 
سه قرن و در دوران سرمایه داری نئولیبرالیسم، اگرچه زنان طبقه ی بورژوا به 
پست های مدیریتی و حتی ریاست جمهوری دست یافته اند، اما خشونت مستقیم 
و غیر مستقیم علیه زنان به ویژه زنان طبقه ی کارگر و کم درآمد و فقیر در 
نظام سرمایه داری جهانی گسترش و شدت یافته است. به ویژه، دو عامل موجب 
چنین وضعیتی گردیده است. یکی از این دو عامل، نظام سرمایه داری جهانی 
در شکل نئولیبرالیستی خود است که به ویژه از دهه هفتاد در ابعادی وسیع تر 
از نیروی کار زنان به عنوان نیروی کار ارزان استفاده کرده و می کند. فقر و 
وابستگی اقتصادی زنان به مردان یکی از مهمترین عواملی است که زمینه ی 
اِعمال خشونت علیه آنان و حتی پذیرش اجباری آن توسط خود زنان را فراهم 
می کند. رژیم جمهوری اسالمی نیز که به خوبی در چرخه ی سرمایه داری 
جهانی جای گرفته است، نه تنها اکثریت جامعه و طبقه ی کارگر را با اجرای 
ویژه  به  بلکه  داده،  قرار  اقتصادی شدید  فشار  تحت  نئولیبرالیستی  سیاست های 
تبعیض علیه زنان را در عرصه اقتصادی گسترش داده است. یکی از نمادهای 
آخرین  از  که  زیر  نمودار  به  نگاهی  است.  اشتغال  ی  زمینه  در  تبعیض  این 
پژوهش مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگرفته شده 
است، نشان می دهد که تفاوت نرخ بیکاری زنان و مردان در سال های اخیر به 

زیان زنان افزایش یافته است.

اساس  بر  دانشگاه می شود.  التحصیل  فارغ  زنان  ویژه شامل  به  این وضعیت 
آخرین آمارها، ۶۵.۵درصد از این زنان از نظر اقتصادی کامالً غیرفعال هستند، 
در حالی که این آمار در مورد مردان 3٨.۵ درصد است. این تفاوت نمونه ی 
بارز تبعیض در بازار کار برای زنان است. زنان که شانس کمتری از مردان 
در زمینه ی اشتغال دارند و یا زنان شاغل که بیش از مردان در خطر بیکاری 
تن می دهند. در  تر کار  به حقوق کمتر و شرایط سخت  اجبار  به  دارند،  قرار 
صورت شاغل بودن نیز در سمت های مشابه زنان در ایران ٢٩ درصد کمتر از 
مردان حقوق دریافت می کنند. در ضمن باید درنظر داشت که طبق آمار در حال 
حاضر حدود ٢ میلیون زن سرپرست خانواده در کشور وجود دارد که کم درآمد 
بودن آنان به معنای فقر خانواده های شان نیز می باشد. اگرچه تفاوت حقوق بین 
زنان و مردان در تمام کشورهای جهان سرمایه داری کم و بیش وجود دارد، 
اما ناتوانی اقتصادی به ویژه بر بستر قوانین مذهبی حاکم و وضعیت فرهنگی 
جامعه، آسیب پذیری زنان را در تمام عرصه های اجتماعی و در محیط خانواده 

شدت می بخشد.

در سطح جهان  زنان  علیه  افزایش خشونت  که موجب  از عواملی  دیگر  یکی 
در دهه های اخیر و به ویژه در سال های اخیر است، رشد بنیادگرایی اسالمی 
بنیادگرایان  تحت سلطه  یا  و  مناطق جنگی  در  زنان  اسفبار  می باشد. وضعیت 
اسالمی و جنایات و خشونتی که در مورد زنان اِعمال می شود، فروختن زنان 
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در بازارهای بردگی توسط عوامل داعش، تجاوز و قتل زنان، افزایش خشونت 
خانگی و شدت یافتن تبعیض جنسیتی در عرصه ی اجتماع، خشونتی است که هم 
از نظر جنسی، و هم از نظر جسمی و روانی گریبانگیر زنان به طور اخص در 
کشورهای منطقه ی خاورمیانه شده است. ایران که اولین کشور در منطقه است 
که در آن قدرت سیاسی توسط بنیادگران اسالمی تصرف شد، پس از 3۷ سال 
حکومت نه تنها همواره سیاست سرکوب زنان را ادامه داده است، بلکه آن را 
تشدید کرده است. تبعیضات گوناگونی که در حق زنان می شود و در واقع حقوق 
انسانی آنان را در تطبیق با احکام مذهبی، پایمال می کند، زمینه اِعمال خشونت 
تمام عرصه های زندگی اجتماعی موجه  مستقیم و غیرمستقیم بر زنان را در 
ساخته و تشویق می کند. وجود حکم سنگسار زنان در صورت رابطه ی جنسی 
با فردی غیر از شوهر در قانون اساسی جمهوری اسالمی و موارد متعددی از 
سنگسار که به اجرا درآمده اند، نمونه ی عریانی است از خشونت علیه زنان و 
در واقع جنایت در حق آنان از جایگاه قانونی حکومت مذهبی. قوانینی که زنان 
پلیسی و قضایی  از نظر مرتجعان حکومتی و دستگاه  به جرم پوششی که  را 
احکام  و  توهین  و  فحاشی  اذیت،  و  آزار  مورد  را  زنان  است،  نامناسب  شان، 
شالق و مجازات های دیگر قرار می دهند، قوانینی که تفکیک جنسیتی را به 
زنان و مردان تحمیل می کنند، قوانین خانواده که حق حضانت فرزند ۷ ساله 
را به پدر می دهند، که حق طالق را به شوهر می دهند، که به مردان اجازه ی 
چند همسری می دهند، که خروج زنان از کشور و حتی از خانه و اشتغال را 
منوط به اجازه ی شوهر یا پدر می کنند، تبعیض در قوانین ارث و کیفری و…

تمامی این ها جزئی الینفک از حکومت اسالمی است. بدون این قوانین، چیزی 
بنام رژیم جمهوری اسالمی نیز وجود ندارد. همانطور که سرکوب طبقاتی و 
سیاسی عمومی اجزای حیاتی برای حفظ این رژیم می باشند، سرکوب زنان نیز 
در ماهیت این نظام ریشه دارد. به همین دلیل است که خشونت علیه زنان، یکی 
از عرصه هایی است که هیچ آماری جدی در رابطه با آن اصوالً وجود ندارد، 
پدیده  این  با  مشکلی  و  نیست  حکومت  سردرمداران  ی  مساله  اصوالً  که  چرا 
آمیز جنسیتی  تبعیض  مناسبات  ایران می بینیم که  نمونه ی  بنابراین در  ندارند. 
چگونه با کل مناسبات سلطه در هم تنیده شده و برای تداوم و تحکیم قدرت سیاسی 
در جامعه به یک ضرورت تبدیل گردیده است، همانطور که ذخیره ی ارتش 
اِعمال تبعیض جنیستی در خدمت این  بیکاران و رقابت در بین نیروی کار و 
هدف برای نظام سرمایه داری امری حیاتی است. به همین دلیل است که قطعنامه 
های سازمان ملل هیچ تأثیری در زندگی زنان جهان نداشته است. آنچه در این 
میان تعیین کننده است، ضرورت های اقتصادی، اجتماعی و تاریخی هستند که 
در زندگی اجتماعی انسان ها به واقعیت تبدیل می شوند. این ضرورت ها خود 
را نه تنها در قوانین، بلکه در فرهنگ، سنت و اخالق حاکم بر جامعه نشان داده 
و در آگاهی انسان های جامعه بازتاب می یابند. به همین دالیل است که مردان 
بسیاری نیز به زن، به چشم مایملک خود نگاه کرده و به خود اجازه ی اِعمال 
خشونت به آنان را می دهند و زنان بسیاری دختران خود را آنگونه تربیت می کنند 
که این نابرابری را بپذیرند و پسران خود را آنگونه، که از این نابرابری سود 
اینجاست که واقعیت وارونه جلوه می کند و علت به جای معلول  و لذت برند. 
نشانده می شود. سلطه ی مردان بر زنان که شکلی از سلطه ی انسان بر انسان 
است، تنها زمانی محو می شود که استثمارانسان از انسان محو گردد. اما این به 
معنای به تعویق انداختن مبارزه برای حقوق زنان تا تغییر ساختارهای اقتصادی 
زنان  مبارزات  پیوند  ضرورت  بر  است  تاکیدی  تنها  بلکه  باشد،  نمی  جامعه 
برای رفع تبعیض که یکی از مهمترین آنان مبارزه برای دفع خشونت است، با 
دیگر مبارزات جنبش های اجتماعی عمومی برای کسب حقوق دموکراتیک و 
آزادی های سیاسی. فراموش نکنیم که روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، 

سمبل مبارزه با دیکتاتوری است.

برگرفته از نشریه کار شماره ۷۲۹ سازمان فدائیان )اقلیت(

https://torkmamkhabar.
wordpress.com

https://akbarekargari.word-
press.com



3

  بدون زنان هيچ جنبش واقعی توده ای نمی تواند وجود داشته باشد 
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از جمله  و  دلیل  به هزار و یک  کنیم،  کدام شان که می خواستیم صحبت  با هر 
ترس اینکه احیاناً مردهای گروه بفهمند پشت آن صورت نقاب بسته، چهره زنی 
پنهان است و نان شان آجر شود، روی خوش نشان نمی دادند. از همین رو، از 
میان آنانی که به ما معرفی شده بودند، بجز سه نفر، حاضر به گفت و گو نشدند. 
البته باید به آنها حق داد. وقتی زندگی تک تک شان را مرور می کنی به نقطه ای 
یا همسران کولبرشان را در مسیر های  پدر  مشترک می رسی؛ همان جایی که 
سخت گذر از دست داده اند و حاال از گفتن واقعیت زندگی شان حذر می کنند تا به 
درد سر نیفتند؛ هرچند سه بانوی ساکن روستاهای اطراف شهر »سقز« حاضر 
به گفت و گو با گروه زندگی شدند؛ با این امید که روایت زندگی شان چراغی باشد 

روشنای مسیر بسیاری چون خود آنان.

سکانس اول، زن اول
نامش »کویستان« است، دختری ٢٨ ساله. با همان چهره زیبا و اصیلی که از 
دختران کرد سراغ داریم. این طور که می گفت وقتی به دنیا آمد نقل محافل اهل 
فامیل شده بود. مادرش چهارمین دختر را زاییده بود و هر کسی از راه می رسید 
می گفت آخر یک پسر به دنیا نیاوردی تا عصای پیری تو و شوهرت شود و او 
پاییز می شمارند. »این طور  در جواب می گفت به قول شوهرم جوجه را آخر 
که مادرم تعریف می کند، تنها کسی که به حرف فامیل اهمیت نمی داد پدرم بود، 
اسم من را هم او انتخاب کرد. به معنای رشته کوه. به فامیل می گفت زنده باشید 
و ببینید همین دختر چطور به داد زندگی ام خواهد رسید. انگار می دانست قرار 
برای  پدر  یادآوری  با  که  »کویستان«  کنم«.  دنبال  را  او  راه  روز  یک  است 
لحظاتی تمرکزش را از دست داده بود ادامه داد: خواهر بزرگترم زود ازدواج 
کرد و از ما جدا شد. خواهر دوم هم رفت سراغ درس خواندن و خواهر سوم در 
اثر یک بیماری سخت و به دلیل ناتوانی پدر برای تأمین هزینه های بیماری اش 
افسرده ها شده بود و توان  به  این داغ بزرگ شبیه  دنیا رفت. مادرم از غم  از 
انجام هیچ کاری نداشت برای همین خودم را مسئول مراقبت از پدرم می دانستم. 
بار که به زمین های کشاورزی می رفت همراهش بودم و هیچ وقت برای  هر 
خرید کیف و کتاب و وسایل مدرسه به او سخت نمی گرفتم تا اینکه کشاورزی 
و دامداری در روستای ما از رونق افتاد و پدرم که دیگر از پس تأمین مخارج 
با  بقیه مردهای روستا راهی مرز شود و  با  خانواده برنمی آمد، تصمیم گرفت 
پول کولبری زندگی را بچرخاند. لهجه غلیظ کوردی دارد، اما به قدری شیرین 
صحبت می کند که از شنیدن حرف هایش خسته نمی شوی؛ حتی وقتی صدایش با 
بغض آمیخته می شود، در حسرت آن روزها می گوید: »هر بار پدر برای کول 
برداشتن می رفت تا نیمه های شب نمی خوابیدم و منتظر می ماندم به خانه برسد. 
وقتی می رسید تندی از رختخواب بیرون می آمدم و نمی گذاشتم کسی جز خودم 
شانه هایش را ماساژ بدهد. به او می گفتم چرا نمی گذاری من هم با تو بیایم، اگر 
لباس پسرهای کرد را بپوشم کسی نمی فهمد دخترت هستم، در عوض کمتر خسته 
می شوی اما او هر بار می خندید و می گفت کار تو درس خواندن است و کار من 
کول برداشتن… دلم برای خنده هایش، دست های پینه بسته اش و مهربانی هایش 

لک زده است.«

بازنگشت  دیگر  و  رفت  کوهستان  به  کویستان  پدر  که  روزی  آن  از  سال   ۷
بود که  او در کوهستان های مرزی دومین ضربه روحی  می گذرد. کشته شدن 
کمر مادر خانواده را شکست و آن نوزادی که همه فامیل می گفتند عصای دست 
روزگار پیری پدر و مادرش نخواهد شد، به داد زندگی رسید. »کویستان« که 
لباس  می دانست،  پاشیده  هم  از  زندگی  آن  کردن  و جور  مسئول جمع  را  خود 
کوردی مردانه به تن کرد، کمر همت بست، نقاب بر چهره گذاشت و حاال ۷ سال 
است که همراه با مردان کولبر به دل رشته کوه های بالخیز می زند و نان خانواده 

داغدیده اش را تأمین می کند.

سکانس دوم، زن دوم
راهی نبود جز اینکه کفش آهنی به پا کند، مشکالت را زیر پایش بگذارد و هرجا 
هم که مشکالت بزرگ تر شدند، تالشش را بیشتر کند… و در بدترین شرایط، 
جز به خود و خدای خودش به هیچ کس اعتماد نکند. از »ریزان« می گویم. همان 
بانویی که خوب موقعی یاد گرفت هنگامی که سختی ها دوره اش می کنند و کسی 
دور و برش نمی ماند، تنهایی بار سنگین زندگی را تاب بیاورد. کم سن و سال تر 

که بود نمره های ٢٠ کارنامه اش پشت سر هم ردیف می شدند و هر کسی او را 
می شناخت به پدر و مادرش می گفت خوش به حالتان که »ریزان« آینده روشنی 
نمی شناسد…  زن  و  مرد  زندگی  ناخوش  روی  که  کرد  می شود  چه  اما  دارد 
»فکر می کردم برای زندگی مشترک انتخابم درست بوده است، اما خب فقط فکر 
می کردم. به جای ادامه تحصیل به خانه بخت رفتم. دو سال که گذشت و دخترمان 
»آگرین« که به دنیا آمد همه چیز رنگ باخت. به قدری مشغول دخترم شده بودم 
که جای خالی همسرم را حس نکردم. وقتی به خودم آمدم که کار از کار گذشته 
نبود. او دچار اعتیاد شده بود و  بود. رفت و آمد های وقت و بی وقتش بی دلیل 
هرچه می گذشت وضعش بدتر از روز قبل می شد تا جایی که حتی برای خریدن 
یک عدد نان هم پولی نداشت. چاره ای نبود جز اینکه به فکر کار کردن بیفتم، از 
تمیز کردن خانه مردم تا کار کردن در زمین های کشاورزی. کار به جایی رسیده 
بود که شوهرم خرج موادش را هم از من می خواست. سعی می کردم سکوت 
کنم تا اطرافیانم - خودشان را به ندانستن می زدند - متوجه واقعیت زندگی من 
نشوند. دو سالی گذشت و من با اینکه فقط 3٠ سال داشتم، شبیه به زن های پا به 
سن گذاشته شده بودم. جلوی آینه دیگر پنهانکاری فایده ای نداشت، چهره تکیده ام 
دستم را رو کرده بود. به سراغ پدر و مادرم رفتم و گفتم که مدتی است شوهرم 
راه خانه را گم کرده و حاال چند وقتی است که تمام روز را زیر پل معروف 
را  فکرش  که  راهی  هر  از  نیست،  نشئه  که  هم  وقتی  و  می زند  چمباتمه  شهر 
بکنید، خرج موادش را در می آورد«. می گوید: بعد از سال ها، در کنار خانواده ام 
احساس آرامش کرده بودم. به کمک آنها بارها و بارها شوهرم را برای ترک به 
کمپ های مختلف بردیم اما فایده ای نداشت. افیون غیرتش را از او گرفته بود و 
من که نمی خواستم آینده »آگرین« تباه ندانم کاری های پدرش و انتخاب اشتباه من 
شود از پدر و برادرهایم خواستم تا اجازه بدهند همراه آنها به جاده های مرزی 
بروم و کول بردارم. گرچه دل شان راضی نمی شد و برای شان سخت بود، اما من 
سخت تر بودم و باالخره توانستم رضایت شان را بگیرم. »آگرین« امسال کالس 
خانواده ام  اعضای  به همراه  که  است  و من چهارمین سالی  ابتدایی هست  اول 
راهی کوهستان های مرزی می شوم و در حالی که لباس مردانه به تن می کنم و 
کاله به سر می گذارم و صورتم را با روبنده می پوشانم برای تأمین مخارج دخترم 

جانم را نادیده می گیرم.

سکانس سوم، زن سوم
»هاوژین« با زنان این قصه فرق دارد، او نه از شوهر نااهلش ناالن است نه 
برای پر کردن جای خالی پدرش راهی کوهستان ها شده، بلکه زندگی با او و 
شوهرش سر ناسازگاری برداشته و برای اینکه روی تیرگی ها را سپید کنند به 
کاری که به قول خودش در  شأن او و همسرش نیست رو آورده اند. »هاوژین« 
و شوهرش زوج تحصیلکرده ای هستند که در شهرشان جایی برای کار کردن 
نداشتند و برای اینکه از پس مخارج زندگی بر بیاند تصمیم گرفتند دوشادوش 
یکدیگر دل به کوهستان بسپارند و مخارج زندگی شان را از راه کولبری تأمین 
کنند. حرف هایش این طور شروع شد: خوشحالم که انتخاب من و همسرم برای 
شریک زندگی ردخور نداشت. ما در کنار هم احساس آرامش می کنیم و حاضریم 
دست به هر کار سختی بزنیم تا این همراهی و آرامش را از دست ندهیم. خوب 
می دانستیم که نمی توانیم گذشته را برگردانیم یا دنیا را تغییر بدهیم اما خودمان 
را که می توانستیم تغییر بدهیم، پس باید تا جایی که توان داشتیم رو به جلو گام 
برمی داشتیم و در مقابل جلوی دردها کوتاه نمی آمدیم. به همین خاطر همرنگ 
بسیاری از مردمان همزبان مان شدیم و کولبری را برای ادامه زندگی انتخاب 
و  ایران  مختلف  به مرزهای  و همسرم  من  که  است  سالی  دومین  االن  کردیم. 
بارهای  او  نسبت  به  من  و  برمی دارد  سنگین تر  بارهای  او  و  می رویم  عراق 
در  پیش می بریم.  را  زندگی مان  راه  این  از  و  به کول می گیرم  را  تری  سبک 
بر  که  بنابه شرایطی  کدام  که هر  دیده ام  را  افراد جور واجوری  این مسیرها، 
تا  گرفته  تحصیلکرده  از  کرده اند،  انتخاب  را  کار  این  است  حاکم  زندگی شان 
پیرمردی که چاره ای جز کار کردن ندارد و دست روی دست گذاشتن را بر خود 
و خانواده اش روا نمی داند و با شانه هایی که از گذر عمر خم شده بار زندگی را 
به دوش می کشد، به همین خاطر کار را بر خود عار نمی دانم و در تمام فراز و 
نشیب های کوهستان، به امید رسیدن روزهای بهتر برای خودم، همسرم و تمام 

همزبان هایم گام بر می دارم.

گزارشگر

بقیه از صفحه 1 ) روزگار غریب زنان کولبر ... (
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پيدا شدن جسد 26 دختر نوجوان مهاجر در آبهای 
مدیترانه

بنابه گزارشات منتشره، به گفته مقامات ایتالیا، جسد ٢۶ دختر مهاجر نوجوان 
لیبی راهی اروپا  ١۴ تا ١٨ ساله تبعه کشورهای نیجریه و نیجر که از مسیر 
بودند، در آبهای مدیترانه پیدا شده است. به گفته رئیس پلیس شهر "سالرنو" در 
ایتالیا، تحقیقات در این باره که آیا این دختران شکنجه شده اند یا مورد سوء استفادۀ 
جنسی قرار گرفته اند نیز شروع شده است. تنها طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته 
جاری نیروهای امداد، چهار عملیات نجات مختلف را در آبهای مدیترانه انجام 
دادند که اجساد این دختران نیز در جریان این عملیات ها کشف شد. گروههای 
نجات، پیکر بی جان آنها را در نزدیکی یک قایق الستیکی شناور روی آب پیدا 
کردند. به گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، از ابتدای سال جاری میالدی تا 

کنون ٢٨3٩ مهاجر در مسیر مدیترانه کشته شده است.

تجاوز ميان زباله ها، کار ميان اسيد و سوزن صنعتی، تن 
فروشی در 1۰ سالگی

اجتماعی  ناهنجاری های  اقتصادی  زمینه های  از  گزارشی  در  ایران  روزنامه 
در مناطق حاشیه پایتخت، نوشت "گندم های طالیی در کنار جاده ای فرعی که 
سطح پر دست انداز آن چیزی میان آسفالت و خاکی است، تکان تکان می خورند 
و باالی آن ها ابری تشکیل شده است.همه چیز در آن سوی گندم زار کوچک در 
هاله ای از غبار به چشم می آید". به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران، 
مردی سوار بر کمباین در میان گندم ها حرکت می کند و دروی محصول، ابر 
ایجاد کرده است. کمی  با زندگی های غبارآلود  کوچکی را در نزدیکی شهری 
جلوتر از آن، جاده به سمت خاکی شدن می پیچد و تا جایی پیش می رود که تا 
چشم کار می کند، خاک است و خاک و دخمه های آجری. همین حوالی تهران، 
از کارگاه چوب بری  پیش مددکارها در کارگاهی را کوبیدند، مردی  چند سال 
بیرون آمد و گفت هیچ کس اینجا نیست، اما کمی بعد از آن ۴ دختربچه کمتر 
از ١٠ سال با گریه و چهر ه هایی مستأصل به دو فرار کردند، بیرون آمدند و به 
مددکارها پناه بردند. آن طرف تر هم باغی است که پای دنیا دخترکی ۷ ساله را 
به خاطر تجاوز سرایدار به او به دادگاه باز کرد و پرونده اش را به دیوان عالی 
کشور رساند. دختری که از ۴ تا ۶ سالگی به طور مستمر در همین باغ، به جسم 
نحیف و روح لطیفش تعرض می شده است. همین حوالی دختری زندگی می کند 
که پدرش افغان و مادر معتادش ایرانی است. ١٠ ساله است اما شناسنامه ندارد. 

چند وقت پیش مادر او برای دریافت مواد تالش می کرد تا کودکش را به مردی 
اجاره دهد، مردی که کارش همین و در محله های فقیرنشین معروف است. رویا 
هم حتی پیش از آنکه به سن بلوغ برسد به همین ترتیب، تجربه تجاوز را از سر 
می گذراند. اینجا، فقر و اوضاع نابسامان اقتصادی، کارهای سخت انجام دادن و 
تجربه خشونت های جنسی و جسمی خاطره ای مشترک میان بچه هایی است که 
بعضی افغان هستند، بعضی ایرانی و بعضی ها نیز یکی از والدین شان ایرانی 
و دیگری افغان است. مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران به 
تازگی با اعالم نتایج یک پژوهش درباره ۴٠٠ کودک کار گفته است: »ثابت 

می کنیم که به ٩٠ درصد کودکان کار تجاوز می شود«.

تجاوز میان زباله ها
باالتر از این منطقه، شهرکی از توابع جنوب تهران، در کنار کوره های آجرپزی 
بیغوله هایی ساخته شده و چند خانوار آنجا کنار هم زندگی می کنند. دختربچه های 
الغراندام با پیراهن هایی بلند در میان خاک ها روزگار می گذرانند و به صاحب 
آتشی  بیابان سرد است و  این  پاییز در  کوره »ارباب« می گویند. هوای عصر 
دارد، روی  برمی  آجرهای کوچکی  ساله  دخترک ۷  کرده اند. خاطره،  روشن 
منبع آتش پرت می کند تا آن را خاموش کند، با مهارت دست هایش را برای نشان 
دادن نحوه کارش تکان می دهد و می گوید: »ما هم آجر می زدیم. آجرها را برمی 
داشتیم اینجوری اینجوری، خانه به خانه کنار هم می چیدیم. سخت بود. سنگین 
بودند«. رکود ساختمانی دامن کودکان کار در کوره های آجرپزی را نیز گرفته 
است و کسب و کار دیگری در این جغرافیای بیابانی رونق گرفته است. یکی از 
اعضای جمعیت امام علی می گوید: »قبالً بچه ها در کوره ها یا واحدهای صنعتی 
کار می کردند، اما مثل تمام بخش های اقتصاد، این کار هم به رکود خورد. االن 
از  گاراژی  به  کوره ها  حاال  می آورند«.  در  پول  و  می کنند  زباله گردی  بچه ها 
ضایعات که حکم پول را برای کودکی بچه ها دارد، تبدیل شده اند. بچه ها زباله ها 
پیمان  به  و  تفکیک می کنند  و  دپو  آن ها را  به کوره های متروک می آورند،  را 

کارهای بازیافت شهرداری می فروشند.

الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران چند وقت پیش گفته بود: »سوءاستفاده 
جنسی بزرگ ترین آسیب برای بچه های زباله گرد است«. اینجا، یکی از محله های 
حاشیه است که از درِد فقر، همه نوع آسیبی در آن جریان دارد. هر بار که خبری 
از قتل، تجاوز، کودک آزاری و… منتشر می شود، موجی از درد را همراه خود 
تا کار به حادثه بعدی برسد. اما در  می کشاند، چند وقت بعد فراموش می شود 
سکونتگاه های فقیرنشین درد روایت هر روزه آن هاست. بچه هایی که در میان 
خانواده هایی معتاد، کار می کنند و گاه نیز در کودکی بعد از تجربه های تجاوز 

کارشان به اعتیاد جنسی و تن فروشی می رسد.

کار میان اسید و سوزن صنعتی
رعنا، دختر ١٩ ساله ای است که از نخستین سال های نوجوانی خود کار کرده 
سر  ماشین ها  شیشه های  کردن  پاک  نه  و  گل فروشی  نه  دستفروشی،  نه  است. 
چهارراه، او روزهای ١١ تا ١۵ سالگی اش را در کارگاه قطعه سازی خودرو 
گذرانده است. حاال سیمای او نه دختر جوان ١٩ ساله، که زنی استخوان ترکانده 
با نگاهی رنج دیده است. او در این شهرک زندگی کرده، روستایی که تا چند 
وقت پیش حاشیه بوده و حاال بدون هیچ زیرساخت و تأسیساتی، به شهر تبدیل 
و کارش را  از روی زمان و سال ها می گذرد  با حواس پرتی  است. رعنا  شده 
چنین روایت می کند: »در یک کارخانه خیلی بزرگ کار می کردم. سوله ۷٠٠ 
متری بود. طاقچه و باکس ماشین می زدیم. برای همه جور ماشین هایی هم بود، 
را  طاقچه ها  داشتم  یکبار  داشت.  خطر  و  بود  سخت  خیلی  و…   ٢٠۶ پرشیا، 
منگنه می زدم، دو تا انگشتم سوزن خورد و چسبید به هم. دو ساعت فقط گریه 
می کردم. نمی دانستم باید چه کار کنم. دست یکی از همکارهایمان هم قطع شد. 
از آنجا بیرونم کردند، پولم را درست ندادند«. او بعد از آن سِر کاری رفته که 
اسمش را »آبکاری« می گذارد: »این چیزهای فلزی را که از آن لیوان و ظرف 
آویزان می کنند، آبکاری می کردیم. در اسید می گذاشتیم که زنگ زدگی اش برود. 
خیلی وقت ها اسید می پاشید و صورتم را می سوزاند. خیلی سخت بود. شب ها هم 
که خانه می رفتم، نمی توانستم بخوابم.آدم است دیگر، می ترسد«. ترس او نه از 
زندگی فقیرانه در محله موادفروش ها، بلکه از پدرش بوده است. پدری معتاد که 

به دخترهایش دست درازی و تعرض می کرد.

تن فروشی در 1۰ سالگی، برای ۵ هزار تومان
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  نجات زنان با اصالحات ممکن نيست

شماره 65 ) 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. 

حکومتی  سیستم  کنند.  شرکت  انتخابات  در  داشتند  اجاره  زنان  و  شد  محقق 
به سلطنت رسیدن  از  اما پس  است  اسالمی   پادشاهی مطلقه  عربستان سعودی 
ملک سلمان، در برخی از حوزه های اجتماعی به زنان احازه حضور داده شد. 
در مهر ماه جاری ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی اجازه رانندگی زنان 

را صادر کرد.

در عراق، تعداد 512 شهروند روسيه به ظن همکاري با 
داعش دستگير شدند

به گزارش اسپوتنیک، آقاي داهیل از نمایندگان مجلس عراق اعالم نمود، در 
طي روزهاي اخیر تعداد ۵١٢ زن روس و ٢٠٠ شهروند آذربایجان را به علت 
پارلمان  این عضو  است.  نموده  دستگیر  داعش  تروریستی  گروه  در  عضویت 
عراق در توییتر خود نوشت: "پانصد و دوازده زن از روسیه و ٢٠٠ تن از 
آذربایجان توسط نیروهای عراقی بازداشت و به عنوان اعضای داعش به زندان 
این  زمان  و  مکان  خصوص  در  بیشتري  اطالعات  هنوز  اند."  شده  فرستاده 

بازداشت ها منتشر نشده است. 

انتقال زنان و کودکان متهمان عضویت در داعش به بند 
زنان اوین

بخشی از بند زنان زندان اوین از مدتی پیش شاهد ساخت و ساز و توسعه بود. 
تفکیک  زنان  بند  عقیدتی  و  سیاسی  زندانیان  نگهداری  محل  از  که  بخش  این 
شده است در هفته اخیر شاهد انتقال تعداد زیادی از زنان و بعضا کودکانی بود 
که متهم هستند همسران و پدران آنان به عضویت در گروه داعش درآمده اند. 
های  خانواده  از  زیادی  تعداد  بازداشت  از  اخیر  روزهای  در  تهران  دادستان 
ارگان خبری  به گزارش خبرگزاری هرانا،  بود.  داده  این گروه خبر  اعضای 
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در 

امام علی زندگی می کند و کارهای ساختمان  رعنا حاال در خانه علم جمعیت 
را انجام می دهد، او می گوید: »االن خواهرم مشکلی دارد که نمی توانم بگذارم 
خانه بماند، بزرگ ترین خواسته ام این است که او را پیش خودم بیاورم«. دو تا 
را  دیگرش  ساله  اما خواهر ١3  می کنند  زندگی  بهزیستی  در  از خواهرهایش 
از بهزیستی بیرون کرده اند. او ابا دارد از مشکل خواهرش بگوید، اما روایت 
مددکاران از فاطمه که در ٨ سالگی تجربه تجاوز صاحِب کارگاهی چوب بری 

را از سر گذرانده، روشن است.

خانواده  »پدر  می کند:  روایت  چنین  خانواده  این  مددکاران  از  یکی  مسعود، 
حتی قرص تقویتی می خورد که شب ها به بچه هایش تعرض کند. بچه ها از او 
می ترسیدند و به آدم های دیگر راحت اعتماد کردند. فاطمه در ٨ سالگی برای 
مدتی هر روز به بهانه بستنی و… به کارگاه چوب بری کشیده می شد و آنجا 
مورد تجاوز قرار می گرفت. کار به جایی رسید که او به این وضعیت عادت 
کرد. ١٠ سالش بیشتر نبود اما حتی بالل فروش و کله پز محل نیز به او دست 
درازی کرده بودند و با دریافت های ٢ هزار تومانی و ۵ هزار تومانی، این کار 
هر روزش شده بود«. مسعود درباره وضعیتی که به آن اعتیاد جنسی می گویند، 
ادامه می دهد: »کار به جایی رسید که خودش آمد پیش ما و گفت از این وضعیت 
به خاطر  هم  آنجا  اما  بردیم،  بهزیستی  را  او  می آید.  بدم  از خودم  خسته شدم، 
بعد  و  می کرد  اذیت  بود،  آمده  پیش  برایش  که  زیادی  شناختی  روان  مشکالت 
پدرشان  که  وقت هایی  از  یکی  برگرداندند.  خانه  به  را  او  خودشان  ماه  دو  از 
پلیس  با  ما  زدند.  او  سر  به  آجر  با  دخترها  کند،  اذیت  را  بچه ها  می خواست 
تماس گرفتیم، گفتند ساعت ١٢ شب حکم ورود به منزل نداریم و مجبور شدیم 
تا  می کشد  طول  ماه  دو  آن،  از  بعد  بگیریم«.  تماس  اعتیاد  ترک  کمپ های  با 
مددکارها بتوانند به کمک وکیل، با جرم پرداخت نکردن نفقه و کودک آزاری که 
خود پدر به آن اعتراف کرده بود، حدود دو سال مرد معتاد را به زندان بیندازند. 
مددکار این خانواده می گوید: »حاال نیز دوران حبسش تمام و آزاد شده است. اما 
در این مدت، مادر خانواده هم دیگر از همه چیز عبور کرد و آنقدر وضعیت 

شان با فقر همراه بود که خانه را به پاتوقی برای کارهای خودش تبدیل کرد«.

چهره فاطمه با وجود قامت کوتاهش، شباهتی به دخترکان نوجوان ندارد، کم 
حرف است و در نگاهش تشویش زنان رنج کشیده و میانسال می گذرد. زندگی 
در محله ای فقیرنشین، تنها کودکی و نوجوانی را از او دریغ نکرده است، درد 
روایت هر روز بچه هایی است که روزها و شب هایشان را با فاصله نیم ساعتی 
از پایتخت در محله های فراموش شده می گذرانند و در هیاهوهای رسانه ای نیز 
جایی ندارند. زندگی در اوضاع بد اقتصادی کار را به جایی رسانده است که 
معضالت اجتماعی به روندعادی زندگی بچه ها تبدیل شده است. پسربچه ای ۷ 
ساله می گوید: »اینجا پسر بزرگ ها با ما کاری می کنند که ما همان  کارها را با 

دخترهای کوچک تر می کنیم«.

برگزاری جام بسکتبال زنان در عربستان
رقابت  یک  زنان  برای  خود  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  سعودی  عربستان 
ورزشی برگزار می کند. از چندی پیش در عربستان سیاست ها درباره آزادی و 
نقش زنان در جامعه اندکی تغییر کرده است. ابتدا نخستین مدیر زن ورزشی در 
عربستان گماشته و اجازه حضور زنان در استادیوم های ورزشی داده شد. اکنون 
نوبت برگزاری جام مخصوص زنان رسیده است. شورای ورزشی عربستان 
در شهرک ورزشی ملک عبدهللا  زنان  برای  بسکتبال  جام  که یک  کرد  اعالم 
برگزار خواهد شد. به گفته مسئوالن برگزاری این رقابت، تنها زنان می توانند 
برای دیدن این رقابت بلیت تهیه کنند و به هیچ مردی اجازه داده نمی شود که 
از نزدیک بازی ها را نگاه کند. عربستان 3١ میلیون نفر جمعیت دارد و یکی 
از کشورهایی است که در آن زنان از بسیاری حقوق برخوردار نیستند. قوانین 

عربستان سعودی برگرفته از قوانین وهابیت 
اهمیت  جنسیتی  جداسازی  آن  در  که  است 
ویژه ای دارد. سپتامبر ٢٠١١ ملک عبدهللا بن 
عبد العزیز،  یکی از پادشاهان سابق عربستان 
هم  کشور،  این  زنان  به  که  بود  کرده  اعالم 
حق رای دادن و هم حق نامزدی در انتخابات 
برای  تصمیم  این  درسال ٢٠١۵  می دهد.  را 
سلمان  ملک  سلطنت  دوران  در  بار  نخستین 

با خانواده هایشان به قصد پیوستن به گروهک 
ترکیه  راه  از  و  شده  خارج  ایران  از  داعش 
راندن  از عقب  پس  و  بودند  رفته  به سوریه 
گروهک داعش از خاک سوریه، به ناچار به 
ایران بازگشته اند؛ وی اظهار داشت: اکثریت 
افراد زنانی هستند که شوهرانشان جزو  این 
سربازان گروهک داعش بوده و در جنگ به 

هالکتیا دستگیر شده اند". 
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هفته جاری اظهار کرد "این پرونده موضوع اتهامات اشخاصی است که رسیده 
دادستان تهران با اعالم این که پرونده این افراد به دادسرای  مقدس ارجاع شده 
به  با علم  "این ها  افزود:  اقدامات زنان دستگیر شده  نحوه  است، در خصوص 
این که داعش گروهی مسلح و معاند است، با اخذ وجه و دستمزد به خدمت این 
گروهک درآمدند و حین دستگیری، وجوه قابل توجهی از آن ها کشف شده است". 
همزمان با اظهارات دادستان تهران گزارش می شود در هفته اخیر ١۶ زن و 
دست کم ۶ کودک به بند زنان زندان اوین منتقل شده اند. این افراد در ساختمان 
عقیدتی  و  سیاسی  زندانی  زنان  سالن  از  مجزا  محلی  در  اما  اوین  نسوان  بند 
این بند اسکان داده شده اند. محلی که این افراد در آن اسکان داده شده اند فاقد 
هواخوری بوده و در و پنجره های آن پوشیده است که این موضوع با توجه به 
حضور کودکان مشکل آفرین شده است در حدی که صدای گربه مستمر کودکان 
در ساختمان شنیده میشود. بنابر گزارشات دریافتی تمامی زنان منتقل شده به این 

سالن از شهروندان ساکن غرب کشور هستند.

برگزاری جام بسکتبال زنان در عربستان

رقابت  یک  زنان  برای  خود  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  سعودی  عربستان 
ورزشی برگزار می کند. از چندی پیش در عربستان سیاست ها درباره آزادی 
و نقش زنان در جامعه اندکی تغییر کرده است. ابتدا نخستین مدیر زن ورزشی 
در عربستان گماشته و اجازه حضور زنان در استادیوم های ورزشی داده شد. 
ورزشی  شورای  است.  رسیده  زنان  مخصوص  جام  برگزاری  نوبت  اکنون 
عربستان اعالم کرد که یک جام بسکتبال برای زنان در شهرک ورزشی ملک 
عبدهللا برگزار خواهد شد. به گفته مسئوالن برگزاری این رقابت، تنها زنان می 
توانند برای دیدن این رقابت بلیت تهیه کنند و به هیچ مردی اجازه داده نمی شود 
و  دارد  نفر جمعیت  میلیون  کند. عربستان 3١  نگاه  را  بازی ها  نزدیک  از  که 
یکی از کشورهایی است که در آن زنان از بسیاری حقوق برخوردار نیستند. 
قوانین عربستان سعودی برگرفته از قوانین وهابیت است که در آن جداسازی 
جنسیتی اهمیت ویژه ای دارد. سپتامبر ٢٠١١ ملک عبدهللا بن عبد العزیز،  یکی 
از پادشاهان سابق عربستان اعالم کرده بود که به زنان این کشور، هم حق رای 
دادن و هم حق نامزدی در انتخابات را می دهد. درسال ٢٠١۵ این تصمیم برای 
نخستین بار در دوران سلطنت ملک سلمان محقق شد و زنان اجاره داشتند در 
انتخابات شرکت کنند. سیستم حکومتی عربستان سعودی پادشاهی مطلقه اسالمی  
است اما پس از به سلطنت رسیدن ملک سلمان، در برخی از حوزه های اجتماعی 
به زنان احازه حضور داده شد. در مهر ماه جاری ملک سلمان، پادشاه عربستان 

سعودی اجازه رانندگی زنان را صادر کرد.

وزارت بهداشت ایران: افسردگی در ميان زنان رو به 
افزایش است

اما  داده  این کشور خبر  به زندگی زنان  امید  افزایش سن  از  ایرانی  یک مقام 
در عین حال گفته است افسردگی در میان زنان ایرانی رو به افزایش است. به 
گزارش بی بی سی، ساره محمدی، مشاور وزیر بهداشت ایران گفته است سن 
امید به زندگی زنان ایران به ۷۴ سال افزایش یافته است. خانم محمدی در عین 
حال گفته است اختالالت روانی به خصوص افسردگی در بین زنان افزایش یافته 
است. او گفته است این اختالالت مهم ترین عامل ناتوانی در میان زنان ایرانی 

است. چندی پیش وزیر بهداشت ایران آمار افسردگی را باال خوانده و با اشاره 
به بیشتر بودن افسردگی در میان زنان به نسبت مردان گفته بود باال بودن میزان 
افسردگی در میان زنان به خاطر طول عمر بیشتر آنهاست. خانم محمدی پیشتر 
ایرانی وضعیت مناسبی  ایرنا گفته بود سالمت روانی زنان  هم به خبرگزاری 
ندارد و باید در مورد تغییر سبک زندگی آنها اقدام جدی انجام داد. مشاور وزیر 
بهداشت ایران سرطان پستان و سرطان دهانه رحم را شایع ترین سرطان ها در 
مصرف  افزایش  از  همچنین  ایرانی  مقام های  است.  دانسته  ایرانی  زنان  میان 
دخانیات و مواد مخدر در میان زنان ابراز نگرانی کرده اند. آنها می گویند سن 
اعتیاد زنان در ایران به ٢۴ سال کاهش یافته و هم اکنون زنان ١٢ تا ١3 درصد 

جمعیت معتاد ایران هستند.

۷3 درصد نيروهای بهداشتی و درمانی کشور زن 
هستند

پزشکی  آموزش  و  بهداشت،درمان  وزارت  مدیریت  و  منابع  توسعه  معاون 
گفت:بیش از ۵۵ درصد کل نیروهای وزارت بهداشت زن هستند و این تعداد 
در حوزه بهداشت و درمان با حدود ۷3 درصد از بقیه حوزه ها بیشتر است. 
بهداشت  وزیر  کاری  صبحانه  مراسم  در  شنبه  روز  صدرالسادات  علی  سید 
بخش  در  افزود:  بهداشت  وزارت  در  جمهوری  ریاست  زنان  امور  معاون  با 
آموزشی و فرهنگی چهار درصد نیروهای وزارت بهداشت خانم هستند، ٢.١١ 
درصد اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی زن هستند و ١٠ درصد 
نیروهای اداری وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی نیز خانم هستند. 
از ١١ هزار و ٨۵١  پست مدیریتی در وزارت  بهداشت گفت:  معاون وزیر 
بهداشت، هفت هزار و ١٩٠ پست )۶١ درصد( در اختیار مردان و چهار هزار و 
۶۶٠ پست )3٩ درصد( در اختیار زنان است بنابراین از میانگین 3٠ درصدی 
که تکلیف قانونی برای تصدی پست های مدیریتی برای زنان است، در وزارت 
این  به  نیز  افزود: توزیع پست های مدیریتی زنان  بهداشت جلوتر هستیم. وی 
صورت است که 3٨ درصد مدیر پایه، 3٩ درصد مدیر عملیاتی و ٢3 درصد 
مدیر میانی هستند و در حوزه مدیریت عالی یک رئیس دانشگاه و یک معاون 
وزیر بهداشت که معاون پرستاری است زن هستند و سه نفر از مشاوران وزیر 
بهداشت نیز خانم هستند. صدرالسادات گفت: همچنین سه هزار و ١١٢ رئیس 
اداره، ٩ رئیس بیمارستان، ٢١ رئیس مرکز تحقیقاتی و ۴۴ رئیس دانشکده در 
وزارت بهداشت زن هستند. معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری نیز در این صبحانه کاری درباره آسیب های اجتماعی که زنان با آن 

مواجه اند صحبت کرد.

اعتراضات به قانون کاهش سن ازدواج کودکان در عراق
منابع خبری گزارش کردند، پارلمان عراق به دنبال تصویب قانونی است که 
طبق آن سن ازدواج برای دختران از ١٨ به ٩ سال و برای پسران نیز از ١٨ 
به ١۵ سال کاهش می یابد. این الیحه منجر به بروز اختالف میان نمایندگان و 
اعتراضات در پارلمان شده است. طبق این الیحه، مردان همچنین مجاز هستند 
همچنین  پیش نویس  این  در  کنند.  اختیار  دیگری  زن  اول،  همسر  اجازه  بدون 
موارد تبعیض آمیز دیگری نیز علیه زنان وجود دارد. این الیحه در سال ٢٠١۴ 
میالدی نیز در پارلمان عراق به بحث گذاشته شد و اعتراضات بسیاری را به 
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دنبال داشت. هم اینک نیز تصویب پیش نویس این قانون اعتراضاتی بین المللی را 

به همراه داشته است.

ترک تحصيل دختران زیالیی به دليل نداشتن مدرسه و 
هزینه تحصيل

دلیل  به  وبویراحمد  کهگیلویه  شهرستان  زیالیی  منطقه  دختر  آموزان  دانش 
عدم وجود مدرسه مجزا و همچنین نداشتن هزینه تحصیل در مدارس شهری، 
مجبور به ترک تحصیل شده اند. به گزارش چهار فصل، آموزش مناسب یکی از 
راه های اساسی پیشرفت جوامع محسوب می شود و تحصیل رایگان دانش آموزان 
در مدارس از مهم ترین اولویت های متولیان امر تعلیم و تربیت است، اما با این 
وجود دانش آموزانی در مناطق محروم کشورمان همواره در بی عدالتی آموزشی 
به سر می برند و با کمترین امکانات آموزشی مشغول تحصیل هستند. با وجود 
اینکه در استان های برخوردار، مدارسی با مجهزترین امکانات برای فراگیری 
تأمین  و  تهیه  مدارس،  هوشمندسازی  دنبال  به  و  شده  ایجاد  الزم  آموزش های 
امکانات آموزشی و بهداشتی برای ارتقاء سطح آموزش مدارس هستند اما از 
امکانات  بدون  مدارسی  در  کشور،  محروم  مناطق  دانش آموزان   برخی  طرفی 
عشایری  و  روستایی  مناطق  در  می کنند.  تحصیل  کپری  مدارس  یا  و  اولیه 
استان کهگیلویه و بویراحمد، دانش آموزان نه  تنها از لحاظ آموزشی وضعیت 
مناسبی ندارند بلکه از نبود دیگر امکانات نیز رنج می برند. در یکی از ازاین 
موارد تعدادی از دانش اموزان دختر مدرسه راهنمایی بعثت در منطقه زیالیی 
شهرستان بویراحمد به دلیل اینکه مدرسه مجزا و مخصوص دختران ندارند، یا 
خودشان قید ادامه تحصیل را زده اند و یا این که با مخالفت خانواده هایشان برای 
ادامه تحصیل روبه رو شده اند. با توجه به فرهنگ مذهبی و سنتی حاکم بر این 
مناطق برای بسیاری از خانواده ها تحمل این وضعیت کار آسانی نیست و علی 

رغم میل باطنی خودشان مانع از ادامه تحصیل دخترانشان می شوند. به دلیل

تجمع اعتراضی دانشجویان کوی چمران دانشگاه تهران

روز چهارشنبه یکم آذرماه، شماری از دختران دانشجوی کوی چمران دانشگاه 
تهران در اعتراض به فضای امنیتی خوابگاهها دست به تجمع زدند. دانشجویان 
به شدت  است فضای خوابگاه دخترانه کوی چمران  مدتی  گویند  معترض می 
امنیتی شده و مسئوالن خوابگاه با کنترل ساعت ورود و خروج دانشجوبان از 
خوابگاه، به آنان توهین می کنند. آنان اعالم کردند، در بعضی موارد مسئوالن 
در  شده  اعالم  ساعات  در  که  کرده  دانشجویان  از  اجباری  تعهد  اخذ  به  اقدام 

خوابگاه حضور داشته باشند. 

ابتکار: برای تسهيل حضور زنان در ورزشگاه ها 
آئين نامه تصویب شده است ولی باید یک سری شرایط 

مهيا شود
مشاور رییس جمهور در امور زنان پس از پایان بازی تیم   ملی فوتسال بانوان 
ایران و ایتالیا ، بیان کرد: برای حضور زنان در ورزشگاه ها نیاز به چارچوب 
و تدابیر الزم است. به  گزارش  ایسنا، معصومه ابتکار پس از بازی دو تیم   ملی 
فوتسال بانوان در جمع خبرنگاران درباره حضور زنان در ورزشگاه ها، بیان  
کرد:  آیین نامه ای تصویب شده است تا شرایط برای حضور زنان در ورزشگاه ها 
تسهیل شود و این امر امکان پذیر شود. یکسری چارچوب و تدابیری برای انجام 
این کار الزم است تا شرایط حضور زنان در ورزشگاه ها مهیا شود. او در ادامه  
با اشاره به حضور زنان در سالن های ورزشی بیان  کرد: بانوان در گذشته در 
برای حضور  باید  ما  اما  داشتند،  ورزشی حضور  های  سالن  در  شهرستان ها 
آنها در ورزشگاه ها چاره اندیشی کنیم. ابتکار در ادامه  در پاسخ به این سوال 
که محدودیت های موجود برای حضور بانوان خبرنگار و تماشاگران در بازی 
ایران و ایتالیا زیاد بود و این کمک به پیشرفت ورزش زنان نمی کند، بیان  کرد: 
نگرانی ها بیشتر بابت تصویربرداری و عکسبرداری از بازی بود. ما باید قدم 
به قدم به جلو حرکت کنیم و نباید از این بابت نگرانی وجود داشته باشد. مهم این 
است که با سیاست جلو برویم. نگران نباشید، مهم این است که با سیاست گام 

برداریم و در چارچوب ها، موازین و مقررات پیش برویم.  مسابقه امروز نیز
اینکه دانش آموزان باید مسافت طوالنی برای 
رسیدن به مدرسه را طی کنند و از طرفی عدم 
فراهم بودن وسایل نقلیه و نداشتن هزینه رفت  و 
آمد، در نهایت مجبور به ترک تحصیل و منحل 

شدن کالس درس شده است.

از جمله مواردی که اولیای این دانش آموزان 
از  دخترانشان  تحصیل  ترک  دالیل  عنوان  به 
و  اخالقی  و  اشکال شرعی  کردند،  می  یاد  آن 
تحصیل  ادامه  از  مانع  که  بود  عرفی  همچنین 
دخترانشان می شد. یکی دیگر از مشکالتی که 
و  دست  آن  با  آموزان  دانش  این  های  خانواده 
پنجه نرم می کنند ، فقر شدید اقتصادی و نداشتن 
هزینه های الزم برای تحصیل فرزندانشان در 

مدارس شهری است.

تیم   برای  بود و دستاورد خوبی  مسابقه خوبی 
 ملی فوتسال بانوان داشت.

افزایش خشونت عليه زنان در 
جهان

زن  سه  هر  از  می گوید  ملل  سازمان  دبیرکل 
در جهان یک نفر خشونت جسمی یا جنسی را 
تجربه کرده است. دبیرکل در پیامی به مناسبت 
خشونت  با  مبارزه  جهانی  روز  نوامبر،   ٢۵
علیه زنان، با اشاره به اینکه ۷۵٠ میلیون زن 
و ٢۵٠  کرده  ازدواج  سال   ١٨ زیر  جهان  در 
صورت  جهان  در  زنان  ختنه  مورد  میلیون 
گرفته، گفت، خشونت علیه زنان مانع اصلی در 
تحقق حقوق بشر و چالشی در برابر حضور و 
مشارکت زنان در صلحی پایدار است. بر اساس 

طریق  از  با  

وایبر، واتس آپ و تلگرام در تماس باشید. 

تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟

آپ  واتس  وایبر،  مثل  افزارهایی  نرم  از 

به  را  ما  کنید؟  می  استفاده  تلگرام  و 

پیام ها،  کنید.  اضافه  خود  فهرست 

تصاویر، فیلم ها و نظرات خود را برای ما 

بفرستید.              
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تعریف سازمان بهداشت جهانی، خشونت، رفتاری است برای آسیب رساندن به 
دیگری و دامنه آن از تحقیر و توهین، تجاوز، ضرب و جرح تا تخریب اموال 

و دارایی و قتل گسترده است.

نوشته پرستو فروهر از اتهامات عجيب پيش از جلسه 
دادگاه امروز

دست  به  پیش  سال  نوزده  که  فروهر  داریوش  و  پروانه  فرزند  فروهر  پرستو 
منزل  در  کارد  پی  در  پی  ضربات  با  اطالعات  وزارت  خودسر"  "عوامل 
دادگاه  جلسه  از  پیش  امروز  که صبح  ای  نامه  در  شدند،  کشته  شان  مسکونی 
فروهر  خانم  توضیحات  است.  داده  شرح  را  اش  اتهامی  موارد  کرده،  منتشر 
در  من  که  نوشته اند  است:  آمده  عینا  او  نوشته  از  اش  اتهامی  عناوین  درباره 
طی سال های گذشته به "هشدارها و تذکرات دستگاههای اجرایی" عمل نکرده 
داخلی"  مساله دار  "افراد  تجمع  محل  به  را  مادرم  و  پدر  بزرگداشت  مراسم  و 
تبدیل کرده ام. انگار یادشان رفته است که دوازده سال از برگزاری این مراسم 
با همین بهانه ها جلوگیری کردند. چطور می توان کسی را متهم به انجام فعلی 
واقع نشده کرد؟ اتهام دیگرم هم همچنان "توهین به مقدسات" است. دلیل ذکرشده 
پیش  ده سال  آن  تاریخ ساخت  از کارهای هنری  من است که  پرونده یکی  در 
نه به قصد توهین به مقدسات ساخته شده و نه برای آنکه تبدیل  است و مسلماً 
با  در شعارهای سیاسی  برای خالصه شدن  نه  و  کاربردی شود  به یک شیء 
هر مضمون که باشند. شیء موردنظر یک اثر هنری است و نه آنچنان که در 
پرونده آمده "مبل راحتی" که "در نمایشگاهی در اختیار عناصر ضدانقالب در 
خارج از کشور قرار گرفته". درضمن وقتی یک کار هنری به فروش رفته و 
مالک دیگری پیدا می کند چگونگی استفاده ی خصوصی از آن اثر دیگر نه در 
اختیار هنرمند است و نه در حوزه ی مسئولیت و پاسخگویی او. "متهم" با ارائه  
"تحلیل سیاسی نادرست"، دستگاه امنیتی را در "کشته شدن" پدرومادرش متهم 
می کند، "متهم" دستگاه قضایی را مسئول عدم رسیدگی صحیح به پرونده قتل 
پدرومادرش معرفی می کند، "متهم"، "بازرسی ها و جمع آوری های" ، "اسناد 
و مدارک حزبی مربوط به فعالیت های پدرش" را که "تاکنون نیز پس داده نشده 
است" غارت سیاسی می خواند. )به روال معمول مادرم البد به دلیل زن بودن 

حذف شده است(.

پرستو فروهر با حضور در دادگاه اتهام های خود را »بی اساس« خواند
مادرش،  و  پدر  برگزاری مراسم سالگرد کشته شدن  برای  که  فروهر  پرستو 
با شکایت وزارت  است روز شنبه  رفته  تهران  به  فروهر،  داریوش  و  پروانه 
اطالعات در دادگاه حاضر شد. خانم فروهر پس از دادگاه به رادیو فردا گفت 
هیچ یک از دو اتهام »تبلیغ علیه نظام« و »توهین به مقدسات« را نپذیرفته و آنها 
را »بی اساس« دانسته است. پرستو فروهر همچنین به رادیو فردا گفت در طول 
دادگاه تأکید کرده است که پرونده قتل پدر و مادرش و سایر قتل های سیاسی در 
پائیز ۷۷ رسیدگی صحیح نشده و اعترافات مأموران وزارت اطالعات نادیده 
گرفته شده است. همزمان، علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی، از 
تشکیل پرونده قضایی برای پرستو فروهر انتقاد کرد و آن را »موجب تعجب« 
خواند. در جریان قتل های زنجیره ای که در پائیز ١3۷۷ روی داد شماری از 
به  را  قتل ها  این  وقت  اطالعات  وزارت  و  شدند  کشته  منتقدان  و  روشنفکران 

»مأموران خودسر این وزارتخانه« نسبت داد.

خامنه ای: دوچرخه سواری زنان در مجامع عمومی جایز 
نيست

که  کرد  اعالم  زنان  سواری  دوچرخه  مورد  در  اسالمی  جمهوری  رهبر 
گزارش  به  نیست«.  عمومی»جایز  مکان های  در  آنان  دوچرخه سواری 
خبرگزاری ایسنا، علی خامنه ای در پاسخ به استفتایی که روز یکشنبه پنجم آذر 
در این خبرگزاری منتشر شد، همچنین تاکید کرد که دوچرخه سواری زنان »در 
جایی که در معرض دید نامحرم است، جایز نیست«. روزنامه وقایع اتفاقیه روز 
چهارم شهریور سال گذشته به نقل از یکی از اعضای واحد »استفتائات« دفتر 
رهبر جمهوری اسالمی درباره »حکم دوچرخه سواری زنان بالغ« نوشته بود که 
خامنه ای »درباره دوچرخه سواری و موتورسواری می فرمایند در صورتی که 
به گونه ای نباشد که جلب نظر نامحرم شود یا مفسده ای به آن مترتب نباشد جایز 
است، بنابراین باید شخص توجه کند که در چه شرایطی اقدام به دوچرخه سواری 
جایز  شود،  رعایت  گفته شده  نکات  اگر  دارد.  صورتی  چه  کار  این  و  می کند 
است«. با این حال، سایت های نزدیک به اصولگرایان، سخنان رهبر جمهوری 
اسالمی در روز هشتم دی سال ۷۵ در دیدار با مسئوالن سازمان تربیت بدنی را 
منتشر کردند که گفته بود، دوچرخه سواری »دخترها در خیابان های تهران ... 
مناسب نیست« و در ورزش » تبرج و خودنمایی زن ممنوع است«. به گزارش 
جام جم آنالین، شهیندخت موالوردی، معاون وقت زنان رئیس جمهوری، نیز 
در روز پنجم شهریور سال گذشته در توئیتی نوشت: »طبق اعالم دفتر رهبر 
با  است«.  بالمانع  شرعی  موازین  رعایت  با  بانوان  سواری  دوچرخه  انقالب 
این وجود، نیروی انتظامی تهران کمتر از دو هفته بعد در روز ١۶ شهریور 
سال ٩۵ از برگزاری برنامه دوچرخه سواری گروهی »خانوادگی« که بنا بود 
در قالب کمپین »سه شنبه های بدون خودرو« اجرا شود، جلوگیری کرد. کمپین 
»سه شنبه های بدون خودرو« از سوی فعاالن محیط زیست استان اراک مطرح 
سازمان  این  داشت.  همراه  به  را  ایران  زیست  محیط  سازمان  حمایت  که  شد 
پنجم  روز  در  می کند.  پرداخت  وام  دوچرخه  خرید  برای  که  کرد  اعالم  حتی 
مرداد سال ٩۵ هم پس از مخالفت ماموستا مصطفی شیرزادی، امام جمعه مسجد 
جامع شهر مریوان، با دوچرخه سواری زنان، نیروی انتظامی این شهر دوچرخه 
تعدادی از زنان شرکت کننده در برنامه »سه شنبه های بدون خودرو« را توقیف 
و تعدادی از آنان را بازداشت کرده بود. پس از این اتفاق، بیش از یک هزار 
تن از مردم مریوان و فعاالن مدنی با امضای نامه ای خطاب به معاونت زنان 
ریاست جمهوری و مقام های محلی، به ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در این 
شهر اعتراض کردند. پس از آن هم گروهی از زنان تهرانی روز دوم شهریور 
سال ٩۵ با حمل پالکاردهایی از سخنان منتسب به رهبر جمهوری اسالمی با 
این عنوان که »دوچرخه سواری زنان، هم شرعی است هم قانونی«، در خیابان 
ولی عصر و انقالب دوچرخه سواری کردند. در این میان، در پی ممانعت ها و 
افزایش انتقاد  فعاالن مدنی از اعمال محدویت  علیه دوچرخه سواری زنان٬ دفتر 
خامنه ای روز ٢٠ شهریور سال ٩۵ در پاسخ به استفتای خبرگزاری فارس اعالم 
کرد که »دوچرخه سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم، غالبا 
موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی 
با عفت بانوان است و الزم است ترک شود و در صورتی که در منظر نامحرم 

نباشد اشکال ندارد«.
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        جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد

شماره 65 ) 1396 (  گاهنامه بيداری زنان

مطالبات کارگران زن نادیده گرفته می شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، در هیاهوی اخبار مربوط حق زنان برای وزارت یا 
ورود به ورزشگاه ها، می توان حقوق مدنی و صنفی زنان شاغل و کارگر را به 
عنوان یکی از موضوعاتی تلقی کرد که کمتر راجع به آن صحبت شده است در 
این باره شاید بتوان گفت که انتقادهای جامعه زنان عمدتا به سیاستمداران زنی 
شورای  مجلس  نمایندگان  جمهور،  رییس  مشاوران  عنوان  به  که  می گردد  باز 
اسالمی، اعضای شورای شهر و … هنوز نتوانسته اند متولی این قشر از جامعه 
باشند و همین موضوع باعث شده تا هنوز آن طور که باید حتی نزدیک به مطالبات 
حقوق زنان در حوزه روابط کار نشده اند؛ در این باره پوران ولی مرادی، فعال 
حقوق زنان معتقد است با پررنگ کردن برخی مسائل که جامعه به آنها واکنش 
نشان می دهد دیگر خواسته های زنان که به اشتغال آنها مربوط است نادیده گرفته 

می شود.

جامعه زنان بدون سرپرست اداره می شود
توران ولی مراد، فعال حقوق زنان در مورد حق مغفول مانده زنان در قانون کار 
و نوع اشتغال زنان در جامعه به خبرنگار ایلنا می گوید: زنان در حوزه اشتغال 
همانند دیگر حوزه ها متولی مشخصی ندارند و در این خصوص می توان گفت که 
با توجه به پتانسیل موجود برای پیشرفت زنان در زمینه های اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی،فرهنگی و … متاسفانه این قشر از جامعه سرپرستی ندارند و به همین 
تلقی  بی سرپرست  کار  بازار  در حوزه  را  زنان  جامعه  می توان  که  است  دلیل 
کرد. وی در همین خصوص ادامه می دهد: نزدیک به سه دهه است که بانوان با 
شعار پی ریزی و زمینه سازی در خصوص بهبود وضعیت در انتظار رسیدن باز 
شدن درب ها زیادی هستند اما واقعیت امر این است که در دولت ها، مجلس ها، 
دانشگاه و … این موضوع در حد همان شعار باقی مانده است. البته ناگفته نماند 
فعالیت هایی صورت می گیرد اما به دلیل اینکه این تالش ها به صورت جزیره ای 

انجام می شود که نتیجه مطلوبی به همراه ندارد.

زنان سیاستمدار نقش خود را به خوبی ایفا نمی کنند
این فعال حقوق زنان با اشاره به نقش زنان سیاست مدار اضافه می کند: برخی 
دولت ها با وارد کردن زنان به عرصه سیاسی تنها به دنبال رسیدن به مقاصد 
بانوان  مطالبات  از  یک  هیچ  کار  انتهای  در  که  می بینیم  ما  ولی  هستند  خود 
دنبال  به  به جایگاهی می رسند  این سیاستمداران  محقق نمی شود و هنگامی که 
فعالیت هایسیاسی خود می روند. ولی مرادی در مورد اشتغال بانوان در کشور 
آنهایی که در  بانوان شاغل هستند چه  تحقیقات نشان می دهد که همه  می گوید: 
ادارات و دفاتر و کارگاه ها مشغول به کارند و چه آنهایی که در خانه کار می کنند 
ولی در مقابل ما شاهد آن هستیم که امنیت اقتصادی و شغلی زنان تامین نمی شود. 
با گذشت این سال ها ما هنوز نتوانستیم زنان خانه دار را بیمه کنیم و این موضوع 

را می توان یکی از نکات مغفول مانده حوزه اشتغال زنان بدانیم.

در حوزه زنان تنها چند مورد را پررنگ می کنند
می دهند  سر  زنان  حوزه  در  که  شعارهایی  به  اشاره  با  زنان  حوزه  فعال  این 
خاطرنشان می کند: هنگامی که راجع مطالبات زنان در مقام شهروند صحبت 
یکی حق  در جامعه می بینیم  به صورت مشخص  را  دو موضوع  تنها  می کنیم 
ورود زنان به ورزشگاهو دیگری حضور آنها در پست های سیاسی مانند وزارت 

به سایر مطالبات زنان مثال حقوق صنفی  ابدا به صورت جدی راجع  است و 
و  که در عمل مشکالت  نمی شود طوری  کار صحبتی  بازار  مناسبات  در  آنها 
چالش های زنان نادیده گرفته شده است. او ادامه می دهد: باید به این نقطه توجه 
برای  اشتغال تصمیمی  دلیل مشکالت  به  اکنون  خانواده ها  از  بسیاری  که  کرد 
فرزندآوری ندارند. یکی از چالش های امروز ما در حوزه اشتغال زنان این است 
که شغل زنان را با همان مشکالت و همان مطالبات عوض کردند. به عنوان 
مثال یک خانم خانه دار در حال حاضر همان مشکالتی را دارد که یک خانم در 
محل کار خود دارد. حاال در حق آن خانم کارمند و یا کارگر هم اجهاف شده 
است زیرا حق انتخاب به او نداده اند که خاندار باشد یا شاغل. وی اضافه می کند: 
برخی زنان به دلیل شرایط اجتماعی که در آن حضور دارند نمی توانند حتی کف 
مطالبات کارگری خود را مطرح کنند. در بسیاری از مناطق کشور زنان همراه 
مردان کارهای کشاورزی انجام می دهند. این زنان به دلیل اینکه تاکنون حقوق 
آنها به صورت رسمی اعالم و پیگیری نشده است نمی توانند درخواست بیمه، 
سنوات و حقوق حداقلی کارگری را از کارفرما بخواهند. این فعال حوزه زنان 
معتقد است در اقتصاد کشور باید به خانم ها نگاه قانونی شود ولی هنوز به دلیل 
عدم مطالبه گری سیاستمداران خانم حقوق زنان در قانون کار مغفول مانده است. 
ولی مرادی در مورد فعالیت کمیته های زنان در حوزه های مختلف می گوید: ما 
نتیجه محور مطالبات زنان را در عرصه های مختلف  با تشکیل کمیته های  باید 
در  اینصورت وضعیت زنان  کنیم در غیر  آن را مشاهده  پیگیری و محصول 
بسیاری  ما  می دهد:  ادامه  مورد  همین  در  او  می ماند.  باقی  طور  همین  ایران 
از دانشگاهیان و محققان را در سطح جامعه داریم که تمام عمر خود را برای 
شرایط  بهبود  و  زنان  اشتغال  برای  ما  نهایت  در  ولی  گذاشته اند  زنان  اشتغال 

خانواده به دنبال الگوهای غربی می گردیم.

نگاه مسئوالن نسبت به مسائل زنان همه جانبه نیست
او اضافه می کند: متاسفانه مسئوالن کشور به حوزه زنان نگاه همه  جانبه ندارند 
و تنها با پررنگ  کردن برخی مسائل سیلسی شعار دفاع از حقوق زنان را سر 
می دهند. جامعه زنان نیاز دارد که حقوق آنها به صورت رسمی لحاظ شود نه 
اینکه به عنوان مثال بگویند کار زن بچه داری و کار مرد سرپرستی از خانواده 
است. در اینجا دچار یک چالشی می شویم و حال اینکه حقوق زن به عنوان یک 
خانه دار نادیده گرفته می شود زیرا یک زن خاندار هم باید شاغل محسوب شود. 
این فعال حقوق زنان در مورد خالء های قاون کار می گوید: قانون کار در حوزه 
زنان دچار خالءهایی است که به دلیل نبود متولی مشخص، به وجود آمده است. 
ما می توانستیم در دولت های متفاوت از وزرای زن بهره  ببریم ولی در نهایت 
به ما ثابت شد که تنها برای شعار به کارگیری زنان در مسائل مهم جامعه از 
جامعه زنان برای انتخاب وزیر زن مشورت می گرفتند. ولی مرادی در پایان 
سیاسی  برداشت های  زنان  موضوع  از  که  داد  اجازه  نباید  می کند:  خاطرنشان 
شود. ما در کشور پتانسیل های زیادی برای پیشرفت زنان در شغل های متفاوت 
نادیده گیری حقوق زنان و  قانونی در مورد  تا زمانی که خالهای  اما  را داریم 
ندادن حق انتخاب به زن برای انتخاب شغل خود در کشور وجود دارد، لکوموتیو 

حقوق زنان خاموش می ماند.
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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   18۷2 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

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

شماره 65 ) 1396 (  

 نابود باد نظام سرمایه داری در ایران و جهان 


