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دچار يك عقبماندگىاى ھستيم كه شما خانم ھا
 بعضى از خانم ھايى كه صحبت كرديد -اشاره كرديد .عقبماندگى در اين قلمرو ،از
نوع عقبماندگى در علم  -كه ما می گوييم
دچار عقبماندگى ھستيم مثالً  -نيست؛ در اينجا

شمارۀ  -٢١ارديبھشت١٣٩٢

اگر تعبير می كنيم به عقبماندگى ،به خاطر
اين است كه ما در زمينهى مسألۀ زن ،مسألۀ

نوشته ھای اين شماره:

جنسيت ،مسألۀ امورى كه حول وحوش وجود

طلبکار ھميشگی!

ص١

زن تحقّق پيدا می كند و معنا پيدا می كند  -مثل

تکرار حوادث کار

ص٩

ھمين خانواده و فرزند و ازدواج و َس َكن و

ساطور تيز مواد مخدر بر پيکر جوانان

ص ١٢

سياست »راضی بودن به يک وعده غذا«

آرامش و از اين مطالب – حرف ھاى
برجستهاى داريم كه توفيق پيدا نكرديم اينھا را
منتقل كنيم به دنيا ،اينھا را مطرح كنيم در

و افزايش شمار کودکان کار

ص ١٦

ذھنيت جھانى ،عقبماندگى از اين جھت .در

سه شعر

ص ١٩

حالى كه دنيا احتياج دارد به مبانى و مفاھيم
فراگير كارگشا«
روشن
ِ
ِ

طلبکار ھميشگی!

بدين سان از ديدگاه خامنه ای عقب ماندگی ای
که رژيم جمھوری اسالمی در مسألۀ زنان دارد
اين است که »حرف ھای برجسته ای« را که

نگاھی به ھذيان گوئی ھای ارتجاعی خامنه ای

ايدئولوژی پردازان اين رژيم در مورد زنان

در ديدار با

دارند »به دنيا منتقل نکرده است«! او سپس می

»جمعى از بانوان فرھيختۀ حوزوى و دانشگاھى«

يحيی سمندر
خامنه ای روز  ٢١ارديبھشت ماه جاری در
ديدار با جمعی از زنان »حوزه و دانشگاه«
گفت:

گويد » :ما براى اينكه بتوانيم يك جبھهى
ّض تھاجم ديگران -
تھاجمى و مصون از تعر ِ
يك آرايش تھاجمى  -داشته باشيم ،نياز داريم به
اينكه اين كارھا را ،اين انديشهھا را ،اين افكار
را منتشر كنيم ،بگوييم؛ به اين واقعا ً نيازمنديم؛

»دربارهى مسألۀ زن و آنچه كه پيرامون اين

در واقع اين تھاجم ما ،جنبهى مصونيتسازى و

مسئله است ،خب حرف خيلى زياد است؛ ما

تدافعى دارد .بنابراين ھرچه شماھا كار بكنيد
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براى اينكه اين عقبماندگى را جبران بكنيد ،به

كارگشا« که به قول خامنه ای دنيا به آنھا

نظر من مفيد است و الزم است .در زمينهى اين

نيازمند است و بايد به دنيا منتقل شوند چه

نھضت  -بايد گفت نھضت بيدارى در زمينهى

ھستند؟

مسائل مربوط به زنان  -واقعا ً ھيچ نبايستى ما
تعلّل كنيم ،توقّف كنيم؛ بين راه درنگ نبايد كرد.
گفتمان كامل و مفيد و
با وجود اينكه اين
ِ
قانعكننده را از اسالم در اختيار داريم ،ا ّما عمالً
خودمان را در موضع انفعال قرار داديم در
مقابل گفتمان غربى در مورد زن «.خامنه ای
پس از آن اضافه می کند» :گفتمان اسالمى در
مورد زن را بايست با روحيهى تھاجم،
طلبکارانه مطرح كرد .اگر آنھا گفتند كه شما
چرا به زن براى اينكه بتواند بىحجاب بگردد
آزادى نمی دھيد ،بايد گفت شما چرا اين آزادى
مض ّر و دھشتناك را می دھيد؟« )تکيه بر
کلمات از من است .يحيی سمندر(

ھرکس نداند ده ھا ميليون زن ايرانی که طی
سی و چھار سال بدترين ستم ھا ،تبعيض ھا،
تحقيرھا و ذلت ھا را در اثر سياست و عملکرد
رژيم جمھوری اسالمی تحمل کرده اند می دانند
که معنی اين »حرف ھای برجسته« چيست.
ھرکس نداند زنان و دخترانی که در کوچه و
خيابان ،در کارخانه و کارگاه و مدرسه و
دانشگاه ،در دادگاه ھا ،در اداره و در بازار،
در شھر و در روستا در معرض تھاجم بسيجی
ھا ،پاسداران ،مأموران انتظامی ،مأموران
گشت ارشاد و امر به معروف و نھی از منکر،
چاقوکشان و اسيدپاشان و قاتالن مورد حمايت
دستگاه قضائی و اوباش ديگری از اين قماش

پس ،از ديدگاه خامنه ای راه »غلبه بر عقب

بوده و ھستند معنی »گفتمان اسالمی« در مورد

ماندگی در مسألۀ زنان« اين است که »حرف

زنان را در عمل با گوشت و پوست خود

ھای برجسته« ايدئولوژی پردازان پان

احساس می کنند .ھرکس نداند ھزاران زن و

اسالميست در مسألۀ زنان يا »گفتمان اسالمی

دختری که طی سی و چھار سال گذشته در

در مورد زن« ،با روحيۀ »تھاجمی و

شکنجه گاه ھای رژيم اسالمی مورد ضرب و

طلبکارانه« مطرح شود و »زھراخانم ھا« و

شتم ،انواع شکنجه ھای جسمی و روحی و

»خواھر زينب ھای« حوزوی و دانشگاھی را

تجاوز قرار گرفته و بسياری زير شکنجه جان

که پای منبر خود گرد آورده برای اين تھاجم

سپرده اند ،و يا در بيدادگاه ھای قرون وسطائی

بسيج می کند.

به اعدام ،سنگسار ،تحمل ضربات شالق و

اما آن »حرف ھای برجسته« ،آن »گفتمان
فراگير
روشن
اسالمی« ،آن » مبانى و مفاھيم
ِ
ِ

حبس ھای درازمدت محکوم شده اند به خوبی
فراگير كارگشا«ی
با » مبانى و مفاھيم روش ِن
ِ
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مورد نظر خامنه ای آشنا شده اند .با اين ھمه بد

است؛ يك بخش ديگر ھم زن را وسيلهى راحتى

نيست نگاھی به متن گفته ھای خو ِد خامنه ای

براى التذاذ جنسى مرد قرار دادن ،حاال التذاذ

در اين باره بيافکنيم.

چشمى يا مراحل بدتر و بعدتر از التذاذ چشمى،

خامنه ای ضمن اينکه به غير مستند بودن به
اصطالح »تحليل« خود واقف است و به طور
غير مستقيم به آن اعتراف می کند» ،گفتمان
غرب در مورد زن« را چنين توضيح می دھد:
»گفتمان غرب در مورد زن ،يك گفتمان كامالً
حساب شدۀ سياسى است؛ يعنى آن روزى كه
اين فكر و اين گفتمان دربارۀ زن ،در غرب
آغاز به كار كرد و شروع كرد ،يك محاسبۀ
دقيقى پشت اين وجود داشت اين البتّه به عنوان
خبر نيست كه من از روى اطّالع و با استناد به
اخبار بگويم ،ا ّما مؤيدات واقعىاى دارد كه اين
تحليل را تقويت می كند؛

يعنى از آغاز

رنسانس در غرب و به دنبال آن حضور
صنعت و پيدايش صنعت جديد در غرب ،به

اين ھم يك بخش ديگر از گفتمان غربى است در
مورد زن .اين مسألۀ فمينيسم و اين چيزھايى كه
امروز در دنيا رايج شده ،ھمه در واقع
فراوردهھاى آن گفتمان غربى است كه در
نھايت كار به اينجاھا می رسد.
مردواره كردن زن؛ يعنى به دنبال اين بودند كه
مشاغل گوناگونى كه با ساخت جسمى و عصبى
و فكرى مرد سازگارتر است را بكشانند به
سمت بانوان و زنان ،و اين را يك افتخار براى
زن و يك امتياز براى زن قرار بدھند .ما در
مقابل اين دچار انفعال شديم ،يعنى دوْ ر
خورديم؛ ما ھم نادانسته ،ناخواسته ،اين گفتمان
را قبول كرديم) « .تکيه بر کلمات از من است.
ی .س(.

تدريج اين گفتمان غربى رشد پيدا كرد؛ و

پس ،از ديدگاه خامنه ای ،گفتمان غرب در

اوجش در روزگار ما است كه البتّه اين اوج

مورد زن دو اشکال دارد يکی که اشکال اصلی

ھمراه خواھد بود با انحطاط ]تأکيد از اصل

است اين است که اين گفتمان زن را

ّ
شاءﷲ
است[ و نزول و ان

»مردواره« می کند يعنی » مشاغل گوناگونى

سرافكندگى و فروپاشى اين گفتمان.

كه با ساخت جسمى و عصبى و فكرى مرد
سازگارتر است را بكشانند به سمت بانوان و

گفتمان غربى در مورد زن اجزاء گوناگونى

زنان و اين را يك افتخار براى زن و يك امتياز

دارد ،لكن دو جزء در آن برجسته است :يكى

براى زن قرار بدھند «.اشکال ديگر »گفتمان

مردواره كردن زن ،يعنى زن را متشبّه به مرد

غرب در مورد زن« اين است که » زن را

قرار دادن ،اين يك بخش مھ ّم از اين گفتمان

وسيلۀ راحتى براى التذاذ جنسى مرد قرار می
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دھد« .خامنه ای با اظھار فضل در مورد

کنند که زنی که بدون اجازۀ شوھر يا »ولی«

رنسانس و روند صنعتی شدن در غرب نشان

حق مسافرت ندارد ،زنی که حق طالق ندارد،

می دھد که حتی الفبای اين موضوعات را نمی

زنی که حجاب اجباری بر سرش می گذارند،

داند اما ھدف ما نشان دادن اين جھل او نيست.

زنی که در سرپرستی خانه و فرزندان و غيره

نکته اينجاست که خامنه ای ضمن ارائۀ به

حق برابر با شوھر ندارد در حالی که

اصطالح »تحليل« خود و نقدی که بر به

بارسنگين کار خانگی بر دوش اوست ،بسيار

اصطالح » گفتمان غرب« در اين مورد دارد،

کرامت دارد و احترامی باالتر از اين متصور

بر اين باور است که تقسيم کار در جامعه بايد

نيست!

بر حسب جنسيت باشد :يک رشته کارھا را بايد
مردان انجام دھند و يک رشته کارھا را زنان.
طلبکارانه ُغر می زند» :مگر بنا بوده ما
كارھاى مردانه را به زن ھا بدھيم؟ نه ،جايگاه
زن و ھويت و شخصيت زن ،در جنس خود زن
يك ھويت بسيار باال و با كرامتى است ،از
بعضى جھات از مردھا باالتر است«.

يک مغلطۀ بسيار خطرناک خامنه ای )مغلطه
ای که حتی برخی از سياستمداران و
روشنفکران الئيک ھم دچارش ھستند( اين است
که ديدگاه ھای فلسفی ،سياسی ،اجتماعی و
اخالقی را به شرقی و غربی تقسيم می کنند.
گويا در تمام غرب يک ديدگاه ھست و در تمام
شرق يک ديدگاه و گويا ديدگاه ھای به اصطالح

خامنه ای ضمن تأکيد بر تقسيم کار جنسی،

غربی يا به اصطالح شرقی از يکديگر جدا و

ھندوانه ای ھم زير بغل زنان می گذارد که بايد

مستقل بوده اند يا بايد باشند.

گفت کھنه و گنديده است :مانند کرامت زنان و
بھشت زير کف پای مادران و از اين قبيل .اين
»کرامت زنان« از ديدگاه گفتمان اسالمی ،که
خامنه ای خود را سخنگو و مروج آن می داند،
در صيغه و سنگسار و موجوديت حقوقی زن به
عنوان نصف مرد و حق درمرد تنبيه بدنی زن
و بيرون کردنش از خانه توسط شوھر و
بسياری موارد ارتجاعی ديگر حقوق سياسی،
مدنی و جزائی جمھوری اسالمی تحقق می يابد.
اينھا می خواھند به زنان و دختران چنين حقنه

ديدگاه تقسيم کار براساس جنسيت و اينکه زنان
بايد يک رشته کارھای زنانه انجام دھند و
مردان کارھای مردانه ،ھم در غرب وجود
داشته و ھنوز دارد و ھم در شرق وجود داشته
و دارد .اين روند و ديدگاه مربوط بدان ،به
درجۀ معينی از رشد نيروھای توليدی و روابط
توليدی و نيز به تکامل سطح فرھنگ و آگاھی
جوامع و به مبارزات اجتماعی به ويژه
مبارزات زنان برای آزادی و برابری با مردان
بستگی دارد .تمام حقوق زنان در کشورھای
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غربی از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن

ديدگاھی که تقسيم کار براساس جنسيت را

گرفته تا حق تحصيل و کار در رشته ھای

موعظه می کند خواھان جاودانه کردن انجام

مختلف ،تا مزد برابر در مقابل کار برابر ،حق

کار خانگی )آشپزی و نظافت و بچه داری و

طالق ،حق برابر با مردان در نگاھداری و

غيره( توسط زنان يعنی تبديل زن به »کنيز

تربيت فرزندان ،حق برابر در ارث و برابری

مطبخی« و »کلفت بی جيره و مواجب« در

در تصدی مسئوليت ھای اقتصادی ،اجتماعی و

سطح خانواده و اختصاص دادن انجام کارھائی

سياسی ،بيمه ھای مربوط به زايمان ،تأسيس

مانند خدمتکاری و جاروکشی و به طور کلی

شيرخوارگاه ھا و مھد کودک ھا و غيره ،در

کارھای يکنواخت و مالل آور به زنان در

اثر مبارزات زنان ،به ويژه زنان کارگر به

سطح اجتماعی است .خامنه ای و ھمپالگی ھای

دست آمده است )يا قسما به دست آمده است(.

او ،خصوصيات روحی و عصبی و جسمی

شکل گيری ،رشد و رونق اين مبارزات در

زنان را بھانه می کنند تا تقسيم کار جنسی را

پرتو رھائی فکری زنان و نيز مردان از ديدگاه

جاودانه کنند .اينھا عامدانه چشم بر واقعياتی

ھای ارتجاعی و اسارت باری است که ھمپالگی

مانند فعاليت زنان طی ھزاران سال در

ھای کليسائی و کنيسائی خامنه ای در

کشاورزی و دامداری و رشته ھای ديگر

کشورھای غربی موعظه می کردند و يا

توليدی می بندند و مثال با فعاليت زنان در

ھمپالگی ھای او در مذاھب بودائی يا ھندوئی و

کارخانه ھا ،مدارس ،بيمارستان ھا ،ادارات،

غيره .آری در غرب ھم امثال خامنه ای وجود

بانک ھا ،فروشگاه ھا و غيره مخالفت می کنند.

داشتند )و ھنوز دارند( که می خواستند نھاد

ھنگامی که در اثر ضرورت ھای اقتصادی و

دولتی و قوانين را تابع دين و احکام دينی کنند

اجتماعی به فعاليت زنان در اين زمينه ھا تن

ھمان گونه که در شرق ھم چنين گرايش ھائی

می دھند با فعاليت آنان در زمينه ھای سياسی و

وجود داشتند و دارند .ھم در غرب و ھم در

فرھنگی ،به ويژه فعاليت ھای ھنری ،ورزشی

شرق جنبش آزادی زنان با طرد اين ھذيان

و غيره مخالفت می ورزند و يا جداسازی

گوئی ھای ارتجاعی توأم بوده است و پيشرفت

جنسی در مدارس ،ادارات و غيره را تحميل

اين جنبش با نقد ،افشا و عقب راندن ديدگاه

می کنند.

ھائی که امثال خامنه ای به مردم حقنه می کنند
تناسب مستقيم داشته است.

زنان آگاه ،به ويژه زنانی که آگاھی طبقاتی
کارگری دارند می دانند که ديدگاه ھای مربوط
به زنان ھمگی بار طبقاتی دارند .در عصر
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برده داری ،جسم و جان زنان برده به برده

ھائی برای زيردست نگاه داشتن زنان و تحميل

داران تعلق داشت .در اين دوره زنان ،نه تنھا

نه تنھا کار با مزد پائين تر از مردان به زنان،

زنان برده بلکه زنان غير برده نيز به عنوان

بلکه ھمچنين تحکيم شرايطی برای تحميل کار

انسانی معادل مرد به حساب نمی آمدند .در

خانگی بر آنان بودند .زيرا با اين استثمار

عصر فئودالی نيز زنان رعيت ھا نه تنھا مانند

مضاعف يا چندگانه )استثمار به عنوان کارگر،

شوھران و فرزندانشان برای زمينداران کار

استثمار از طريق پرداخت مزد کمتر از مردان،

می کردند بلکه اين آخری ھا غالبا در صورتی

استثمار غير مستقيم از طريق تحميل کار

که ھوس می کردند جسم آنھا را نيز به تصاحب

خانگی بر زنان که موجب ارزان تمام شدن

در می آوردند .در اين دوره نيز زنان ،حتی

بازتوليد نيروی کار و در نتيجه مزد می شود(،

زنان وابسته به طبقات باال ،از موقعيت پانين

سرمايه داری فربه تر می شد .بنابراين از نظر

تری نسبت به مردان برخوردار بودند ،يک

ايدئولوژيک الزم بود توجيھاتی برای موقعيت

نمونۀ آن نابرابری ھای مربوط به ارث و نيز

فرودست زن درست شود .اين بود که يا

موروثی بودن سلطنت برای فرزند مذکر است.

»ضعف جسمانی« زن در مقابل مرد را مطرح

در عصر سرمايه داری به خاطر نياز سرمايه
به نيروی کار ،به ويژه نيروی کار ارزان که
زنان به خاطر موقعيت فرودست خود در
جامعه عرضه می کردند ،شمار فزاينده ای از
زنان به کارخانه ھا و کارگاه ھا کشيده شدند.
اين وضعيت و درآمدی که زنان از بابت کار به
دست می آوردند باعث شد که يک رشته حقوق
زنان در حد بسيار محدودی به رسميت شناخته
شود .اما طی ده ھا و شايد صدھا سال زنان از
حقوق سياسی و مدنی و اجتماعی محروم بودند.
اين محروميت نه ربطی به »ويژگی ھای
روحی و عصبی و جسمی« زنان داشت و نه
نوع کاری که به آنان واگذار می شد .اما
ھمواره طبقات حاکم به دنبال پيداکردن بھانه

کردند )در حالی که اوال خصوصيات جسمانی
تا آنجا که به توليد مربوط اند تنھا به زور
جسمانی محدود نمی شوند و به طور کلی با
پيشرفت توليد ،خصوصيات جسمی کارگر نقش
ھرچه کمتری در بارآوری کار دارند( ،سپس
خصوصيات روحی را بھانه کردند و سرانجام
از اينکه »کانون گرم خانواده« احتياج به زن
خانه دار دارد و نقش اصلی زن بايد کار در
خانه و ارضای نيازھای شوھر و فرزندان
باشد .البته سرمايه داری پيشرفته – چه در
غرب و چه در شرق -ضمن اينکه ھمچنان کار
خانگی را بر زنان تحميل می کند ،ضمن اينکه
ھمچنان مزد برابر زنان با مردان در مقابل کار
برابر را رعايت نمی کند ،اما کمتر به طور
صريح دروغ رسوای نابرابری ذاتی زن و مرد
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را پيش می کشد .اکنون صرفا مرتجعينی مانند

بدين سان خواننده ضمن فيض بردن از مواعظ

خامنه ای ھستند که موقعيت فرودست زن در

خامنه ای در زمينۀ کرامت زن ،به عمق دانش

جامعه را با کلمات مزورانه ای مانند »کرامت

»رھبر معظم« در »عصب شناسی«» ،عقده

زن«» ،برابری زن و مرد در خلقت« ]اما نه

شناسی«» ،روانشناسی کودک« و رشتۀ جديد

در جامعه![» ،روح محيط خانواده« و غيره

ت زن شناسی« ھم که ظاھرا از
»سرانگش ِ

توجيه می کنند ،ھندوانه ھای گنديده زير بغل

کشفيات او و البته ناشی از قدرت خداست پی

زنان می گذارند و می کوشند نه تنھا زنان را

می برد .پس از آن به روش عقلی و تجربی

در موقعيت نيمه بردگی حفظ کنند بلکه آنھا رابه

ثابت می کند که زن از مرد قوی تر است و

موجودات شکر گزار اين نيمه بردگی مبدل

برای اينکه زنان »مرد را در دست خودشان

سازند!

بچرخانند« روش »تدبير« توصيه می کند:

خامنه ای خطاب به زنانی که از حوزه و

»من ھميشه به دوستان و خويشاوندان و زنان

دانشگاه گرد آورده در ادامۀ بسيج آنھا به

می گويم ،می گويم برخالف آنچه كه معروف

»پيشبرد تھاجمی گفتمان اسالمی در مورد زن«

است ،در بين اين دو جنس ،آن جنس قوىتر

می گويد» :خصوصيات زن در اين گفتمان گفته

زن است .زن ھا قوىتر از مردھايند .زنھا می

شود؛ كرامت زن ،ع ّزت زن ،ظرافت زن ،نه

توانند با تدبير و با ظرافت ،مرد را در دست

فقط ظرافت جسمى بلكه ظرافت ساختمان فكرى

خودشان بچرخانند؛ انسان ،ھم در تجربه اين را

و عصبى و ظرافت كاركردى كه بايد بكند .اين

مشاھده می كند ،ھم با قياس ھاى فكرى و عقلى

رشتهھاى بش ّدت رقيق و نازك اعصاب كودك

اين را می تواند اثبات بكند .اين واقعيتى است.

را فقط سرْ انگشت ظريف و لطيف مادر است

بله ،زن ھايى ھستند كه بىتدبيرى می كنند ،لذا

كه ميتواند از ھم جدا كند كه عقده به وجود

اين كار را نمی توانند انجام بدھند؛ ا ّما زنى كه

نيايد ،گره به وجود نيايد؛ ھيچ كس ديگر

اھل تدبير باشد ،مرد را می كند رام خودش .اين

نميتواند ،يعنى ھيچ انسان ديگرى كه از جنس

مثل اين است كه يك نفرى بتواند يك شير درنده

زن نباشد نميتواند؛ اين كار ،كار زنانه است.

را افسار بزند ،سوارش بشود؛ اين معنايش اين

يعنى برخى از كاركردھا بقدرى ھمراه با

نيست كه او از لحاظ جسمى از اين شير قوىتر

ظرافت است كه انسان استعجاب ميكند از قدرت

است ،معنايش اين است كه توانسته اين اقتدار

الھى كه چطور اين توانايى باال را ھمراه با

معنوى را به كار ببرد؛ زن ھا اين توانايى را

ظرافت به زنان عنايت كرده«.

دارند ،منتھا با ظرافت؛ يعنى ظرافتى كه می
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گوييم ،تنھا ظرافت در تركيب جسمانى و

ّال در
»يك نكتهى ديگر ...اين است كه زنان فع ِ

ساختمان جسمانى نيست ،بلكه ظرافت در فكر و

جبھهى

نقشآفرينى

انديشه و تدبير و دستگاه تصميم گيرى است كه

برجستهاى كردند  -ھم اندكى پيش از پيروزى

خداى متعال در زن قرار داده .بنابراين به نظر

انقالب ،ھم در اوائل انقالب ،ھم در دوران

من اساس كار بايد اين باشد :اين گفتمان بايستى

جنگ تحميلى  -و از خودشان حضور نمايانى

تقويت بشود و پيش برود«.

نشان دادند؛ نگذاريد حضور نمايان زنان فعّال

نکتۀ دوم خامنه ای در مورد »گفتمان غرب«،
»تبديل زن به وسيلۀ التذاد جنسی مرد« است.
در اين باره بايد گفت :نقشی که خامنه ای و
ھمپالگيانش برای زن قايل اند اساسا وسيلۀ
ارضای جنسی و توليد بچه است .می دانيم که
جمھوری اسالمی طی دو دھۀ گذشته – يا کمی
بيش از آن – سياست محدود کردن تعداد
فرزندان و »تنظيم خانواده« را به اجرا
درآورد .اکنون به رغم مشکالت روزافزون
اقتصادی ،اساسا به داليل سياسی می خواھند
سياست افزايش جمعيت را به پيش ببرند.
افزايش جمعيت از نظر سردمداران جمھوری
اسالمی يک وسيله يا يک سالح برای بقای
نظام است .آنھا تصور می کنند که با افزايش
جمعيت و »گويندۀ الاله االﷲ «»کيان اسالم«
بھتر حفظ خواھد شد .سياست افزايش جمعيت
در واقع سياستی امنيتی  -نظامی است.

انقالب،

يك

روزى

در جبھهى انقالب كمرنگ بشود .ديگران در
مواجھهى با انقالب و معارضهى با انقالب
زنان كارآمد
سعى ميكنند از عنصر زن و
ِ
استفاده كنند؛ جبھهى انقالب ،زنان كارآمد و
فعّال و زبانآور و نويسنده و عالِم و دانشمند به
مراتب بيشتر دارد؛ خانمھايى كه اھل اِقدامند،
اھل فكرند ،اھل نگارش و نويسندگىاند ،اھل
سخن گفتنند ،اھل فكر دادنند ،صحنهى انقالب و
دفاع از انقالب را خالى نگذارند؛ اين يك نكته
است .و نكتهى آخر را ھم با اين جمله من تكميل
و تتميم كنم كه براى پيشرفت آنچه كه در مورد
زن ما عرض ميكنيم و از شماھا می شنويم و
فكر می شود ،حتما ً بايستى صدا و سيما يك نقش
صد در صدى ايفا كند .اين را اعتقاد داريم ما و
سفارش می كنيم ،حتما ً بايستى صدا و سيما يك
نقش صد در صدىاى ايفا كند؛ ميتواند؛ صدا و
سيما ميتواند آنچنان فرھنگ سازىاى بكند كه
زن مؤمن ،فعّال ،مجاھد فىسبيل ّ
ﷲ ،باحجاب،

وظيفۀ ديگری که خامنه ای برای »خواھران

داراى خصوصيات زن اسالمى ،در جامعه

زينب« و »زھرا خانم« ھای حوزوی و

محترم و مكرّ م باشد؛ ديگران ميخواھند عكسش

دانشگاھی تعيين می کند مقابله با زنان

اتّفاق بيفتد .بعضى از برنامهھاى صدا و سيما

روشنفکر و روشنگر است:

ت خاصّ ديگران است؛
متأسّفانه در ھمان جھ ِ
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بايد عكسْ عمل بشود؛ يعنى واقعا ً بايد صدا و

آن برای سرکوب کردن ھرگونه حرکتی برای

سيما صد در صد در خدمت اين فكر قرار

آزادی ھای سياسی و مدنی و مقابله با ستم و

بگيرد) «.تکيه بر کلمات از من است .ی .س(.

استثمار رژيم و طبقات استثمارگر حاکم است.

بدين سان خامنه ای از يک سو زنان طرفدار

جنبش انقالبی طبقۀ کارگر برای آزادی از

رژيم را برای مقابله با زنانی که به روشنگری

استثمار و نظام طبقاتی در پيوندی ناگسستنی با

روی می آورند و گفتمانی غير از گفتمان

جنبش زنان برای آزادی و برابری است .از اين

ارتجاعی رژيم را به پيش می برند بسيج می

رو افشای بی امان گفتمان ارتجاعی رژيم در

کند .از سوی ديگر دستور می دھد که صدا و

مورد زنان و تمام توطئه ھا و دسيسه ھای آن

سيمای رسوای جمھوری اسالمی به حمايت

به ضد زنان و جنبش زنان برای آزادی و

صد درصدی از گفتمان ارتجاعی او و پامنبری

برابری وظيفۀ ھمۀ نيروھای انقالبی است.

ھايش بپردازد و تصوير »زن خوب فرمانبر
پارسا« و البته پر اوالد و پر کنندۀ صف نماز

تکرار حوادث کار:

جمعه ،صف انتخابات و صف تظاھرات
»دشمن شکن« و »ضد استکباری« را به

حديث تداوم قربانی شدن کارگران

عنوان زن ايده آل در جامعه عرضه دارد و در
اين عرصه »فرھنگ سازی« کند.
تأکيد خامنه ای بر پيشبرد ديدگاه ارتجاعی در

در مسلخ سرمايه داران
شيده رخ فروز

مورد زنان و جايگاه آنھا در جامعه که در باال

خبر دردناک کشته شدن تعداد کثيری از زنان

تشريح شد و وظايفی که به زنان حوزوی و

کارگر صنعت سود آور پوشاک در "بنگالدش"

دانشگاھی طرفدار رژيم محول می کند بيانگر

و مفقود شدن شماری ديگر از کارگران که

ھراسی است که از خيزش زنان در جامعه

عمدتا ً دختران و زنان جوان محرومی بودند که

دارد .در شرايط بحران اقتصادی و سياسی بی

با نيروی کار ارزانشان ،نه تنھا در داخل بلکه

سابقه ای که رژيم جمھوری اسالمی و به طور

در خارج از مرزھا نيز سرمايه داران تشنۀ

کلی نظام سرمايه داری ايران با آن درگير

سود بيشتر را بر سر خوان يغمايی که از خون

است ،اين تالش ارتجاعی خامنه ای برای

خود رنگين ساخته بودند ،سيراب می نمودند،

سرکوب جنبش ھای زنان و يا پيشگيری از

خشم و انزجار کارگران جھان و وجدان ھای

برآمد چنين جنبش ھائی ،جزئی از تالش ھای

آزاده را از اين ھمه سود ورزی زالوصفتانه
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نظام سرمايه داری برانگيخت .عليرغم

حوادث كار را نشان می دھد) ".اعتماد

ھشدارھای روز قبل کارگران نسبت به ايمن

(٩١/١٢/۶

نبودن محيط کار به سبب ترک خوردن
ديوارھای کارگاه  ٧طبقه پوشاک و ساخت و
ساز غيراصولی بنای فوق ،کارفرمايان با بی
توجھی کامل اين مشکل را جزئی دانسته و
دستور ادامۀ کار و توليد را صادر نموده و
فاجعه را رقم زدند .در ماه ھای گذشته،عين
ھمين عملکرد را ما در حادثۀ ريزش معدن
"يال شمالی" واقع در طبس شاھديم ،که
کارگران حتی کتبا ً احتمال وقوع آن را به
مقامات نيز ھشدار داده بودند،اما قربانی اھمال
آنان گرديدند.

وقوع پی در پی و مستمر اين فجايع در مراکز
کارگری که با صدمات جسمی و روحی شديد
وارده به کارگران و خانوارھای بازمانده توأم
است ،محروميت و بی حقوقی کامل طبقۀ
کارگر ايران را در اين زمينه نيز عيان می
سازد .بھره مندی کارفرمايان از نيروی کار
ارزان که به لطف دولت و نھادھای وابسته و
مصوبات قانونی )دستمزدھای حداقل ،ثابت
ماندن بخش ھای ديگر دستمزد مانند حق
مسکن ،...قراردادھای موقت و سفيد امضا و
عدم پرداخت مزدھای معوقه ،عدم برخورداری

در ايران نيز سالھاست که سير صعودی

از بيمه (...و وجود سيل عظيم بيکاران که به

حوادث محيط کار)منجر به فوت ،نقص عضو،

آنان امکان جايگزينی بی دغدغۀ نيروی کار

از کارافتادگی ،صدمات جبران ناپذير و ابتال به

ارزان جديد را می دھد ،موجبات صرفه جويی

انواع بيماری ھا( ،به روشنی نشان می دھد که

در ھزينۀ تأمين امکانات ايمنی و حفاظتی

حفاظت از جان و سالمت کارگران و رعايت

مراکز کارگری به نفع اين زالوصفتان را

استانداردھای ايمنی و بھداشتی ،برای سرمايه

افزايش داده است .فقدان ھرگونه تشکل

داران و کارفرمايان سودجو ،به امری علی

کارگری مستقل از جمله سنديکاھای کارگری و

السويه تبديل شده است " :سازمان پزشكی

نھادھای مستقل که با شرکت نمايندگان کارگری

قانونی اعالم كرد روزانه پنج كارگر ايرانی

امر حمايت ،آموزش کارگران و نظارت کامل

جان خود را در اثر حوادث ناشی از كار از

و بدون دخالت کارفرما ،بر تمامی جوانب

دست می دھند .ھزار و  ۵١٧كارگر در ١٠

امنيت شغلی کارگر در محيط کار و بويژه

ماھه نخست سال جاری فوت كرده اند ،كه اين

رعايت ضوابط و استانداردھای ايمنی )حفظ

عدد افزايش  ١۴درصدی تعداد جان باختگان

سالمت و بھداشت( ،احاطه داشته باشد ،به
وخامت وضعيت کارگران وسعت بيشتری داده
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است .از سوی ديگر نياز به کار و درآمد و

باشد و تحت پوشش بيمه نباشد ،ديگر دست

نگرانی از اخراج باعث گرديده که کارگران در

بازماندگان به جايی بند نيست) ".ھمانجا( امثال

آسيب پذيرترين موقعيت شغلی قربانيان اصلی

اين حضرات که در نھادھای قانونگذاری و

حوادث کار باشند ،اين شرايط برای کارگران

اجرائی رژيم به ھمين واقعيات جلوۀ قانونی

مھاجر )افغانی ،ھندی  (...که عمدتا ً فاقد مجوز

)ضد کارگری( می بخشند ،مانند خارج ساختن

کار بوده و با تھديدھای کارفرمايان در ازای

بسياری از کارگاه ھا و مراکز کوچک به بھانۀ

دستمزد پائين تر ،به کارھای سنگين و

کم بودن تعداد از شمول قوانين نيم بند )قانون

خطرناک گمارده شده ،به مراتب ناگوارتر از

کار ،بيمه  ،(...افزودن اصالحيه ھای جديد ضد

ساير ھم طبقه ای ھای خويش می باشد و

کارگری به قانون کار ارتجاعی ،از بين بردن

مقامات حاکم به ھمين بھانۀ خارجی بودن )غير

امنيت شغلی کارگران و  ،...نمی توانند ندانند

بومی بودن( کارگر ،رذيالنه از مسئوليت خود

که حتی کارگرانی که ظاھراً بيمه نيز می باشند

در قبال مرگ کارگران شانه خالی می کنند!

)نظير کارگران کارخانه قند اھواز( تا ماھھا )٧

کوس رسوايی سرمايه داران دولتی و
خصوصی حاکم در رابطه با آمار باالی مرگ
کارگران ،کارشناسان وابسته را نيز وادار
نموده تا اشک تمساحی برای خالی نبودن
عريضه بريزند" :اين آمار در حالی ارائه می
شود که خدمات درمانی که به کارگران ارائه
می شود نھايتا ً جوابگوی بيش از  ٣٠درصد
ھزينه ھای درمانی نيست و  ٧٠تا  ٨٠درصد
ھزينه ھا برعھده خود کارگران و کارمندان
است ...موضوعی که بيش از قانون اھميت
دارد موضوع بيمه و جبران خسارتی است که
مرگ اين تعداد کارگر در پی دارد .بيشتر اين
حوادث در کارگاه ھا و فضاھايی رخ می دھد
که يا بيمه نيستند يا بيمه آنھا متناسب با شرايط
کاری شان نيست ... .اگر کارگر روزمزد بوده

ماه( ليست بيمه شان رد نمی شود و عمالً بيمه
نيستند تا چه رسد به کارگر روزمزد ،کارگران
ساختمانی )بويژه داربست کاران که بيشترين
صدمات قطع نخاع و مرگ را دارند(،
کارگران پروژه ای و فصلی .از سويی
برخالف اظھارات بيشرمانۀ آنان فجايع کار در
بسياری از صنايع بزرگ و سودآور طی سال
ھای اخير با شمار تلفات و مجروحين باال نيز
رخ داده است که باز ھم آب در دل سرمايه
داران طماع و سودجوی حاکم تکان نخورده
است .حوادثی نظير مرگ و مصدوميت
دردناک کارگران در معادن طبس )کرمان(،
آتش سوزی پتروشيمی بندرامام ،مرگ و
مصدوميت کارگران پروژه ھای پارس جنوبی،
انفجار پااليشگاه آبادان ،انفجار کارخانه غدير،
کشتار کارگران شيفت شب کارخانۀ ايران
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خودرو  ...و ھزاران حادثۀ کار در سراسر

دستان پرتوان خود ،و يا ادامۀ مرگ و تباھی،

نقاط که برخی حتی گزارش و اعالم نيز نمی

سرنوشت خويش را تعيين کنند.

شوند .ھمين بی اعتنايی و سرپوش نھادن بر
حوادث کار و قربانی شدن کارگران ،بی

ساطور تيز مواد مخدر بر پيکر جوانان

اھميتی الزم االجرا بودن مقررات ايمنی و
حفاظت حين کار ،در کنار عدم پيگيری و عدم
اعمال مجازات ھای شديد مسببين اين حوادث،
خيال مسئوالن و کارفرمايان را از ھرگونه
عواقب احتمالی ،آسوده ساخته است .کارگران
در مراکز کارگری ايران ،تحت بی سابقه ترين
شرايط کار ،امکانات حداقل و به بھای صرفه
جويی سرمايه داران در ھزينه ھا )و تجھيزات
ايمنی – بھداشتی( و به برکت استثمار مطلق،
به ابزار چند بار مصرفی تبديل شده اند که اگر
زير خط فقر )خط مرگ تدريجی( قربانی
نشوند ،ھمه روزه روی خط حوادث کار به
سردخانه منتقل می گردند!

شيده رخ فروز

زن پژمرده تر از پيش ،با چشمانی که از شدت
گريه از ھم باز نمی شود ،آنقدر بر سر و
صورت خود کوبيده و در راھروھا و اتاق ھای
اورژانس بيمارستان دويده و التماس کرده که
خود درمانده تر از دختر جوانش کنار تخت او
از حال رفته است .در يک لحظه دنيا با تمامی
آرزوھايی که برای موفقيت فرزند دانشجويش
در سر می پروراند دود شده و از شيرينی آن
رويا واقعيت تلخ و سياھی برجای مانده است.
اکنون دختر بر اثر مصرف مخدر صنعتی
دچار کما و صدمه شديد بافت مغزی شده است.

اين وضعيت در ابعاد فزاينده ادامه دارد و

پدر نيز از محل کار سراسيمه به بيمارستان

کوچکترين اميدی به قوانين نيم بند کاغذی و

رسيده است.

رعايت آن از سوی کارفرمايان و سرمايه
داران حاکم در جھت حفظ جان و حيات
کارگران در محيط کار ،خيالی خوشبينانه است
که بی ترديد قادر به رويارويی با واقعيت سخت
شرائط کار و زندگی کارگران ايران نخواھد
بود .اين خود کارگران و توده ھای محروم اند
که بايد بين ساختن آينده ای روشن و سعادتمند با

سالھاست که مواد مخدر در جامعۀ ايران بيداد
می کند .طی چند سال اخير ،آمارھا حکايت از
آن دارند که مصرف مخدرھای صنعتی
بيشترين قربانيان را از نوجوانان و جوانان می
گيرد .خانواده ھا عالوه بر خرد شدن زير بار
فقر ،بيکاری ،گرانی ،بيماری و  ...در
محاصره و اسارت اين بالی خانمانسوز تباه می
گردند .از "شيشه" و انواع قرص گرفته تا
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"آدامس" و "پاستيل" و انواع نام ھای

مقطع دبيرستان تحصيل می کنند افزايش يافته

رنگارنگ مواد مخدر به وفور بازار پرسود اين

است -٩٢/٢/۴) «.آفتاب( »افسردگی شايع

تجارت سياه را رونق بخشيده اند .تجارتی که

ترين اختالل روانی در ميان نسل جوان کشور

طبق آمارھای رسمی جھانی سود خالص آن

است  ...براساس جامعه آماری افسردگی در

 ۵٠٠ميليارد دالر و حداقل تجارت آن يک

دختران بيشتر از پسران است ) «...آرمان-

ھزار و  ۵٠٠ميليارد دالر است.

(٩١/١١/٢٩

شيوع روزافزون انواع بسيار متنوع مواد

»بيکاری و نبود اشتغال کافی يکی از مھم ترين

مخدر موجب کاھش سن مصرف در بين مردم

عواملی است که در رشد جمعيت معتادين در

شده است .اين زنگ خطری است که نشان می

کشور مؤثر است ... .کمبود و نبود مراکز

دھد زندگی اجتماعی در جھت ھای مختلف

فرھنگی ،ورزشی ،تفريحی ،علمی ،پژوھشی و

دارد دچار آسيب ھای جبران ناپذير می گردد.

 ...از عواملی است که در سال ھای اخير در

مصرف مواد مخدر توسط نوجوانان ١۵ – ١۴

رشد جمعيت معتادين اثر داشته است«.

ساله حکايت از شدت يابی انفعال و مرگ

) -٩٢/١/١٨آفتاب(

تدريجی نسل جوانی دارد که به عنوان نيرويی
بالقوه می تواند دوشادوش نيروی انقالبی
کارگران و زحمتکشان در تحوالت آتی انقالب
ايران نقش آفرين باشد.
رژيم اسالمی حاکم در تمامی عرصه ھای
اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و فرھنگی،
دستاوردی جز سرکوب و خفقان ،بيکاری،
اعتياد ،افسردگی و اعمال فرھنگی منحط و به
غايت ارتجاعی ،بويژه برای جوانان )ھمانند
ديگر توده ھا( دربر نداشته است:
»سن مصرف دخانيات از  ١۴سال به  ١٠سال
رسيده و متاسفانه مصرف دخانيات به ويژه در
نوجوانان و جوانان که دانشجو ھستند و يا در

بيش از ھر چيز حاکمان سرمايه دار و مرتجع
کنونی زمينه ساز اين اوضاع ھستند و از تداوم
آن سود می برند تا بقای حاکميت ننگين شان
تھديد نگردد.
»قائم مقام دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر
از کاھش قيمت مخدر "شيشه" خبر داد و گفت:
در حال حاضر قيمت اين مخدر ويرانگر به
يک ميليون تومان و ميزان دسترسی به آن در
تھران به کمتر از پنج دقيقه رسيده است«.
مسئوالن رژيم کامالً آگاھند که چه نقش مخرب
و ضد انسانی را در شيوع مواد مخدر و عواقب
فالکتبار آن در جامعه ايفا می کنند:
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»متأسفانه سياست گذاران ما خيلی در حوزه

داشت جز متادون يعنی به خاطر سياست

اعتياد کار نکردند ،اول سال تصميم گرفتند

گذاری اشتباه وزارت بھداشت از سيستم درمان

متادون را جمع کنند بعد شربت دادند ،در نتيجه

خارج شد و وارد بازار آزاد شد .مصرف

قرص متادون افزايش قيمت بااليی پيدا کرد.

متادون را ممنوع کردند اما بعد در چند استان

کيفيت اين شربت با شربت ھايی که در گذشته

کشف شد که من آنھا را تست کردم و مدارک

توزيع می شد ،فرق دارد و بيماران می گويند

را دارم که در آن ترامادول بود .اگر ممنوع

غلظت و ميزان دوز موثر آن خيلی کمتر از

است چرا در بازار آزاد به چندين قيمت فروخته

گذشته شده در نتيجه خيلی از کلينيک ھا مجبور

می شود .به نظر من يک شبکه مافيا دنبال اين

شدند برای اينکه برای بيمار مشکلی پيش نيايد،

موضوع است – ٩١/١٢/٢٠)«.آفتاب( اين

دوز مصرف بيماران را افزايش دھند .گاھی

شبکۀ مافيايی نيز که مانند بقيه سالطين و شبکه

اين موضوع درمانگر را مجبور می کند دوز

ھای مافيايی سرمايه دار )سلطان شکر ،سلطان

داروی مصرفی را تا  ۴٠درصد افزايش دھد و

گوشت ،سلطان پتروشيمی و (...در عين

در نتيجه مصرف دارويی بيمار زيادتر می

وابستگی به جناح ھای حکومتی به شکل

شود .با وجود اينکه توزيع قرص متادون کم يا

نامرئی مشغول کسب سودھای ميلياردی از قبل

قطع شده ،اما شاھد ھستيم انواع و اقسام اين

چاپيدن توده ھای محرومند ،کارکرد ديگری نيز

قرص در بازار آزاد وجود دارد البته به نظر

برای رژيم دارند و ھمچون پوششی بر سياست

می رسد اين قرص ھا ،ساخت داخل کشور

ھای ضد مردمی آن ،بازار آزاد )سياه( را نيز

نيستند ،اما کامالً شبيه توليدات داخل کشورند و

در قبضه خود دارند:

حتی با مارک و عنوان ايرانی ھم عرضه می
شوند .اين قرص ھا در بازار آزاد ،عطاری ھا،
پياده روھای خيابان ناصر خسرو ،به صورت
فله ای خارج از پوشش بھداشتی عرضه می
شود .مشخص نيست ترکيبات اين قرص ھا
چيست ،تاريخ توليد ،مصرف و انقضای آنھا
معلوم نيست .ھر دانه از اين قرص ھا ھم
 ٢۵٠٠تا چھارھزارتومان خريد و فروش می
شود .من داروی متادونی را که در بازار آزاد
فروخته می شود ،آزمايش کردم ،ھمه چيز

»مافيای مواد مخدر دنبال بازارھای جديد برای
فروش مواد مخدر ھستند و تبليغات خود برای
نگه داشتن اين بازارھا را ادامه می دھند«.
) -٩١/١٢/١۶آفتاب( » ...مافيای ھوشمند،
قيمت محرک ھا را تا آن حد کاھش داده که
جمعيت تازه واردی که به داليل مختلف به
چرخۀ اعتياد راه پيدا می کنند انتخاب خود را
بر پايه محرک ھا مستقر کند ...ھم اکنون ٢/۶۵
درصد از جمعيت  ١۵تا  ۶۴ساله کشور بايد در
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آمارھای سوء مصرف کنندگان محرک ھا لحاظ

ترين و بيشرمانه ترين راھی که در آن خبره

شوند در عين حال که  ۴۵درصد از اين

اند:

جمعيت کمتر از  ٣٠سال دارند و ھم اکنون ۵٠
درصد از ظرفيت بيمارستان ھای روانی توسط
بيماران روانی معتاد به محرک ھا اشغال شده
است) «.اعتماد(٩٢/١/٢٩-

»توليد مواد در داخل به ويژه مواد مخدر
صنعتی که به دليل ترکيبات غيرعلمی بسيار
خطرناک ھستند .روند مصرف را افزايش و
سن مصرف را کاھش داده است-٩١/١٠/۶) «.

کشيده شدن بخش وسيعی از زنان و دختران به
ورطۀ اعتياد روی ديگر ابعاد گستردۀ اين
معضل مرگبار است که مستقيما ً آثار ويرانگر
خود را بر خانواده ھا برجای می نھد ،خانواده
ھايی که ديگر از احساس آرامش و امنيت تھی
اند و اعضايشان در گرداب مواد مخدر غرق
گشته اند:

آفتاب(
با آنکه رژيم برای گرم کردن تنور نمايش
رسوای انتخابات و کشاندن توده ھا به صحه
گذاری بر مشروعيت نداشته اش ھمۀ دستگاه
ھای تبليغاتی خود را بسيج کرده و سخنان
فريبکارانۀ مھره ھايش به اوج رسيده است،
ولی قطعا ً با ھيچ وسيله ای قادر نخواھد بود

»  ...آمارھا تکان دھنده ھستند .چندی پيش

معضالت زندگی توده ھای مردم را برطرف

شھرداری تھران نيز آماری را از سطح مناطق

کند و خواسته ھای اوليۀ زندگی آنان را

خود استخراج کرد که نشان دھنده کاھش سن

برآورده سازد .معضل اعتياد نيز ھمانند ساير

مصرف دخانيات در تھران است و در اين ميان

معضالت کنونی جامعه معلول سياست ھای

زنان و دختران بيش از ھر چيز ھدف قرار

رژيم حاکم است.

گرفته اند  -٩٢/٢/۴) «...آفتاب(

ما کارگران و توده ھای محروم در حفظ اين

سردمداران رژيم اسالمی که برای مردم

بساط سراپا ننگين و سياه حاکم ھيچ نفعی نداريم

چگونگی

و جز تباھی و مرگ نصيبمان نخواھد شد.

تحقق»حماسۀ اقتصادی و حماسۀ سياسی« اند،

تغيير اين اوضاع جز به شيوۀ انقالبی ميسر

در زمينه توليد و توزيع مواد مخدر و افزودن

نيست .تنھا دولتی که به دست کارگران و بی

بر شمار مصرف کنندگان آنھا ھم ،الحق

چيزان بر رژيم سياسی و اقتصادی حاکم مھر

»حماسه« ھای زيادی آفريده اند ،البته از پَست

بطالن خواھد زد ،قادر به خشکاندن ريشه ھا و

مشغول

داستان

سرايی

از
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علل بروز اعتياد است .طرح برنامۀ ما اعالم

از کودکی می شوند .طبق اين آمار ١٢٠

می کند:

ميليون نفر از آنھا وارد بازار کار شده و

»جمھوری دمکراتيک شورائی بايد قوانينی
برای مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر و ريشه
کن کردن توليد و پخش اين مواد وضع کند .اين
قوانين بايد در مقابل آمران و عامالن اين
جرمھا سخت و قاطع و در برابر قربانيان مواد
مخدر ،ياری رسان آنان و مشوقشان به پذيرش
درمان و تغيير رفتار خود ،باشند«.
سياست »راضی بودن به يک وعده غذا«

مشغول به کار تمام وقت ھستند %۶١ .اين
کودکان در آسيا %٣٢ ،در آفريقا و  %٧در
آمريکای التين زندگی می کنند .رشد فقر در
کودکان کار و خيابان از سال  ٨۴تا  ٨٨روند
صعودی داشته است %٧٢ ... .اين کودکان بی
سواد و کم سواد ھستند يا در حد ابتدايی سواد
دارند و  %١٧کودکان کار و خيابان اصالً به
مدرسه نرفته اند و اين بی سوادی و کم سوادی
در فرايند زندگی اين افراد تأثير سوء دارد.
حدود  %۵٩کودکان کار استعمال دخانيات را

و افزايش شمار کودکان کار

تجربه کرده اند %۶/۴ ،کودکان کار و خيابان
سابقۀ تزريق مواد مخدر را دارند) «.شرق-

شيده رخ فروز

(٩٢/٢/١١

ديگر حضور پُررنگ و تلخ کودکان کار و

کودکان و زنان ارزان ترين نيروی کار جامعۀ

خيابان در سياھی دود و ترافيک ،و ازدحام آمد

سرمايه داری اند ،و برای سرمايه داران و

و ش ِد عابران خسته ،درمانده و شتاب زده به

کارفرمايان سودجو سرنوشت اين نيروھای کار

دنبال تأمين معاش ،به امری عادی و روزمره
ِ

ارزان قيمت کوچکترين اھميتی ندارد .چرخ

تبديل شده است .گويی جامعه با اين پديدۀ شوم

بسياری از صنايع و مراکز کوچک و بزرگ

محروميت از کودکی کردن کودکانی که زودتر

کار با دستان کوچک و مزدھای اندک اين

از موعد به بزرگسالی پرمشقت پا گذاشته اند،

کارگران کوچک و قربانيان خاموش به حرکت

کنار آمده است .کودکان کارگری که خود

درمی آيد .آنان مدام بازتوليد می شوند و فقر

جمعيتی است رو به رشد و در عين حال تباه

نخستين حلقه از زنجيرۀ بازتوليد آنھاست .برای

شده ،بی ھيچ آيندۀ روشن:

شناخت بيشتر اين پديده بايد دانست کودکان کار

»براساس آمار سازمان جھانی کار ٢۵٠

چه کسانی ھستند و به چه کارھايی روی می

ميليون کودک پنج تا  ١۴ساله در جھان محروم

آورند» :کودکان کار به کودکان کارگری گفته
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می شود که به صورت مداوم و پايدار به خدمت

می کنند .شرايط و محيط کار اين کودکان بسيار

گرفته می شوند .و در قسمت ھای مختلف

نامطلوب است و آنھا را در معرض شديدترين

اجتماع و به انحای مختلف مورد بھره گيری

آسيب ھای جسمی و روحی قرار می دھد .اين

قرار می گيرند .کودکان کار جنسی ،کودکان

کارگاه ھا و مراکز کار يا مشمول قانون کار

گل فروش ،کودکان حمل کننده مواد مخدر،

ھستند که در اين صورت از کودکان به

کودکان بزرگ راھی ،کوره پزخانه ھا ،کودکان

صورت پنھانی و در نبود بازرسان ،بھره کشی

کار خانگی ،کارخانه ھا ،مزارع ،دامداری ھا،

می شود و يا اينکه از اساس از شمول قانون

و کودکان ازدواج کرده جزو برخی از انواع

کار معاف ھستند )بيشترين کارگاه ھا چنين

کودکان کار و خيابان به شمار می روند... .

اند(* .درآمد کودکان کار کمتر از حداقل

ناپذيرفتنی ترين شکل ھای کار کودکان استفادۀ

دستمزد و در بھترين حالت از  ٢٠٠ھزار

نظامی از کودکان در بعضی از کشورھا و تن

تومان بيشتر نمی شود .به بيان ديگر اين

فروشی کودکان است) «.ھمانجا(

کودکان ،کارگرانی اند که بنا به محدوديت ھا و

کار کودکان پديده ای اتفاقی يا تک عاملی
نيست ،بلکه آسيبی اقتصادی -اجتماعی در
جامعۀ سرمايه داری به شمار می رود  .يکی از
داليل اصلی کار کودکان را می توان فقر
خانواده و ناتوانی سرپرست خانواده در تأمين
ھزينه ھای زندگی دانست .بخش کثيری از
کودکان کار جزء خانواده ھای کارگری ھستند

ممنوعيت ھای روی کاغذ کارگر به حساب نمی
آيند و از حقوق و حمايت ھای قانونی کارگران
برخوردار نيستند .وضعيت کودکان کار مھاجر
در ايران بسيار بدتر و دردناک تر از ساير
ھمساالن بومی خود است :طبق آمارھای رسمی
 %۴٠اين کودکان را اتباع بيگانه تشکيل می
دھند.

که درآمد بسيار پائينی دارند و يا بيکارند.

سياست رژيم دربارۀ کودکان کار جز جمع

سرپرستان بعضی از اين کودکان حتی توان

آوری مقطعی آنان از سطح خيابان ھا و معابر

جسمی کار کردن ندارند و يا سرپرست خانوادۀ

به خشن ترين شيوۀ ممکن )تا چھرۀ شھرھا از

آنھا مادرشان اند .برخالف باور بسياری که

وجود چنين کودکانی پاک شود!( و يا تحويل

کودکان کار را تنھا در سر چھار راه ھا و

اين کودکان به خانواده ھای درماندۀ شان و در

خيابان ھا می بينند ،بخش اعظم اين کودکان در

نھايت سکوت و پنھان کاری ،يعنی جز تداوم

کالن شھرھايی مانند تھران ،عالوه بر محيط

وضع موجود ،نتيجۀ عملی ديگری به بار

ھای خيابانی در کارگاه ھای پرت و مخفی ،کار

نياورده است:
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»به موجب تصويب آيين نامه ساماندھی

کميته امداد و بھزيستی  .(...آيا وضع کودکان

کودکان خيابانی در سال  ٨۴در ھيأت دولت،

کار برای انسان دوستان واقعی و کسانی که به

بايد کميته ای به نام کميته ساماندھی کودکان

حقوق کودک باور دارند احساس شرم و ننگ و

کار و خيابان تشکيل می شد اما تأخير چند ساله

نفرت از وضع موجود ايجاد نمی کند و آنان را

در تشکيل اين کميته و بعدھا تشکيل نشدن

به مبارزه ای سخت با اين شرايط بر نمی

جلسات اين کميته ،راه حلی به جز بازنگری در

انگيزد؟

وزارت تازه تأسيس تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی نيافت ... .اين کميته تاکنون جلسه ای
نداشته است .در حال حاضر ھيچ کدام از ارگان
ھای عضو به وظيفه خود عمل نکرده اند و تنھا
شھرداری اين کودکان را جمع آوری و سازمان
بھزيستی آنھا را ساماندھی می کند«.
)ھمشھری» (٩١/٧/١-مجلس مجبور است
دربارۀ کودکان کار سکوت کند!  ...ھر طرحی
که بار مالی داشته باشد ،از سوی شورای
نگھبان رد می شود و کميسيون مجبور است
سکوت کند ،بنابراين بايد اليحه از سوی دولت
داده شود و مجلس نيز حمايت کند«.
) – ٩١/١١/٢۵آفتاب(

پس از تعيين و اعمال حداقل دستمزد ناچيز
کارگران در ابتدای سال جاری توسط شورای
عالی کار ،تأثيرات اين اقدام ضد کارگری -ضد
انسانی رژيم کودکان کار را نيز به ورطۀ
ويرانگر آن می کشد .با توجه به رشد تورم که
از  ٣٢تا  % ۵٠برآورد می شود ،خانوارھای
کارگری و محروم بيش از پيش نيازمند کار
کودکان خود شده و بالطبع دستمزد ناچيز سال
 ٩٢باز ھم بر شمار کودکان کار می افزايد.
کودکانی که در شرايط کار طاقت فرسا و تباه
کننده گاھی در ازای يک وعده غذا به کار
گمارده می شوند .عليرضا محجوب دبيرکل
خانه کارگر رژيم ،دفاع از اين حداقل بيشرمانه

حالی که اين کودکان ،کودکی خود را

را يک خواستۀ کارگری از جانب کارگران

ھمراه با نيروی کار خويش تقديم قربانگاه

ايران مطرح کرده و رنگ و لعاب انتقاد از

خداوندگار زالوصفت سرمايه می کنند،

دولت به آن زده تا حفظ موجوديت کنونی را

حضرات حکومتی در ھزار توی روابط

موجه جلوه دھد» :قديم ھا می گفتند کار برای

بوروکراتيک خود و طرح ھای پوشالی به

غذای گرم و حاال ما می گوييم به يک وعده

»ساماندھی« کودکان کار و خيابان آنھم از نوع

غذايی گرم ھم راضی ھستيم ... .حرف و

اسالمی اش مشغول اند )جمع آوری خشن

خواسته ما اين است که کارگران لباس و غذا

کودکان ،سکوت ،اتکا به کمک ھای خيريه،

داشته باشند) «.ھمشھری (٩٢/٢/١٨ -عليرضا

در
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محجوب دبيرکل خانه کارگر در حالی که

ای خواھد بود که با پيشنھاد شورای عالی کار به

سالھاست خود را رندانه جزو کارگران ايران

تصويب ھيأت وزيران خواھد رسيد .اين مادۀ قانونی در

قلمداد می کند ،تعمداً فقط »لباس و غذا« را آنھم

کنار ماده  ،١٨٨راه بھره کشی و اجبار بر کودکان کار

در حد يک وعده )!( ايده آل کارگران جا می

را در کارگاه ھای کوچک ،کارگاه ھای خانوادگی و
نيز مشاغل خانگی آسان می کند.

زند .می بينيد که اين مزدور وابسته با چه
وقاحتی سنگ سرمايه داران حاکم را به سينه

سه شعر

می زند؟!
زنگ خطر از مرز ھشدار به فعاالن کارگری،

رؤيای روزانۀ وال استريت

فعاالن حوزۀ کودکان ،حقوقدانان و تمامی انسان
ھای آزاده ای که به مبارزۀ پيگير از

ھاری کلبر

منظرکودکان کار و خيابان معتقدند ،گذشته

ترجمۀ يحيی سمندر

است .اميد به حتی اندک توجه ای از جانب
متوليان حاکم در قبال اين کودکان و تعھد نسبت
به وظايف حمايتی و قانونی از آنان ،آب در

ای کاش ھوائی که مردم رايگان تنفس می کنند
در انحصارم بود

ھاون کوبيدن است .اين کودکان جزء پيکرۀ

آنگاه جھان را در پنجۀ خود می فشردم و شاھد

عظيم طبقۀ کارگرند و سرنوشت شان با

نفس نفس زدنش می شدم

مبارزات ھمۀ جانبۀ کارگران و محرومان
ايران در جھت تغيير انقالبی وضع کنونی ،گره
خورده است .تنھا چشم انداز انقالبی حاکميت
کارگران و توده ھای زحمتکش قادر به ساختن
افق روشن و پُراميد در ورای دستيابی کودکان

بانک ھوا برپا می داشتم ،ھوا را
زنجيره ای از
ِ
در شيشه و بشکه بسته بندی می کردم
و اگر دردسر زيادی نداشت
آن را در اندازۀ نفس و حباب می فروختم.

به سطح نيازھای فزايندۀ زندگی ای به دور از
سياھی ھا و تباھی ھاست.
*  -براساس ماده  ١٩١قانون کار ،کارگاه ھای کوچک
کمتر از  ١٠نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتاً
از شمول بعضی از مقررات اين قانون مستثنی کرد.
تشخيص مصلحت و موارد استثنا به موجب آيين نامه

ای کاش ھر خانه ای کنتور ھوا می داشت
و من از يک ليتر آن کلی به جيب می زدم
و اگر کسی شکايت از بی انصافی من می کرد،
صاف و ساده شير ھوايش را می بستم.
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به ثروتمندان که آپارتمان با ايوان در طبقۀ باال

زيرا با توجه به سرشت بشری آن چنان که

دارند چادر اکسيژن اجاره می دادم.

ھست و تمام خست و خودخواھی اش

کار با انضباط نيز سھمی از ھوای
فقير خر ِ
و ِ

نمی توان به عامۀ مردم اعتماد کرد تا در

گند برای بلعيدن نصيبش می شد.

کاالئی حياتی مانند ھوا سھيم باشند.

از ھربنگاھی که احتراق يا اکسيداسيون به کار

اگر ھوائی که مردم به رايگان تنفس می کنند

می برد ،حق مالکيت می گرفتم

در انحصارم بود

ھيچ شرکت بزرگی توان اين را نداشت که مرا

آنگاه جھان را در پنجۀ خود می فشردم و شاھد

رئيس ھيأت مديره اش نکند.

نفس نفس زدنش می شدم.

حکومت ،تحقيق دربارۀ مؤسسۀ خصوصی مرا

ھاری کلبر  (١٩١٤-٢٠١٣) Harry Kelberفعال

که برآورندۀ نيازھای عمومی بود کاری کامال

کارگری آمريکا که نزديک  ٨٠سال فعاليت سنديکائی

بی مورد می دانست.

داشت .او ھمچنين مؤسس و مدرس يک دانشکدۀ
کارگری بود .ھاری کلبر در مقاالت و گفتارھائی

ھر زمان که قيمت را باال می بردم مجبور به

سياست ھای ارتجاعی و سازشکارانۀ رھبران

پرداخت بودند و گرنه خفه می شدند.

سنديکائی دست راستی آمريکا و ھمکاری برخی از
آنھا با سرمايه داران و مؤسسات دولتی و امنيتی آمريکا

به حد کافی ھوای گرم به کنگره تحويل می دادم

را افشا می کرد.

تا قطعنامه ای به مضون زيرصادر کند:

سيتروئن

اکسيژن از قانون ضد تراست معاف است و به
ژاک پره ور ][١٩٣٣

ملت در مورد کاربرد جانشين آن اخطار داده

ترجمۀ يحيی سمندر

می شود.
تمام مغزھا و استعدادھائی را که نياز داشتم می

برسر در خانۀ روسپيان

خريدم تا اعتقاد خود را )در خط نظرات من(

نور ضعيفی سوسو می زند...

اعالم کنند

پاريس در خواب ،نور بزرگی دامن
اما بر فراز
ِ
می گسترد؛

که تنھا ھوای واقعا رايگان ،ھوائی است که
زير کنترل انحصار باشد.

نور بزرگی از برج ) * ( باال می خزد
نوری خام.
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فانوس روسپی خانۀ سرمايه داری است اين،

او گردش می کند و ھواخوری.

با نام رئيس اش که در تاريکی شب می
درخشد.

او نفس کارگران را می گيرد ،ھوا ،زمان و
زندگی شان را می گيرد

سيتروئن! سيتروئن!

و ھنگامی که يکی در کارگاه ريه ھايش باال می
آيد

نام مردی است کوچک
مردی کوچک با سری پر از عدد،
مردی کوچک با نگاھی پليد از پشت عينک بی
دسته اش،
مردی کوچک که تنھا يک آواز می داند
ھميشه ھمان آواز.
سود خالص
ميليون ...ميليون

ريه ھائی که از شن و اسيد لطمه ديده اند
يک شيشه شير از او دريغ می کند .به سيتروئن
چه ربطی دارد؟
يک شيشه شير؟
او که شيرفروش نيست ...سيتروئن است.
نام او بر برج نقش است و سرھنگ ھا زير
فرمانش.
سرھنگ ھای بوروکرات ،زندانبان و جاسوس.
روزنامه نگاران ريزه خوارش اند

آوازی با ارقام که دور می چرخند
پانصد خودرو ،ششصد خود رو در روز

رئيس پليس پابوس اوست.
سيترون؟ سيترون؟  ...ميليون ..ميليون...

ْ
چرخ
اسکوتر ،کاروان ،وانت ،خودرو،
زنجيری ،کاميون...

و اگر فروش ُافت کرد

سود خالص

برای اينکه سود کم نشود ،کافی است سرعت
کار افزايش يابد

ميليون ...ميليون...سيترون ...سيترون )**(
و اينک او که در دوويل )***( گشت می زند
و اينک او که در َکن از کازينو بيرون می آيد
و اينک او که در نيس
در گردش گاه انگليسی ھا )***( با ُکتی به
رنگ روشن می خرامد
امروز ھوا خوب است،

و مزد کارگران کاھش
و مزد کارگران کاھش
اما آنھائی را که دير زمانی مانند سگ پشمالو
لخت کرده اند
ھنوز آروارۀ گرگی ھست
برای گاز گرفتن برای دفاع از خود ،برای
حمله.
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برای به راه انداختن اعتصاب...

پاريس سرپا در متروی بی ھوا می خوابد

اعتصاب...

روزی بازھم بيشتری بر بی چيزان تحميل
تيره
ِ
می شود

زنده باد اعتصاب!
) * ( منظور برج ايفل است.

و عقل و جنون

)**( سيترون به معنی ليمو ،نام مدل کوچک و

پاريس نگون بخت

پرفروش ليموئی رنگی از سيتروئن در سال ھای پيش
ِ
از جنگ دوم بود.

ھوای پاک است آتش است

)***( دوويل ) (Deauvilleمرکز خوشگذرانی

خوبی کارگران گرسنه اش است
زيبائی و
ِ

فرانسه در کنار دريای مانش که به خاطر قمارخانه ھا،

فرياد نجاتم دھيد نکش

کاخ ھا ،پالژ ھا ،ويالھا ،ميدان اسب دوانی و ديگر
ورزش ھا و تفريحات گران قيمتش شھرت دارد.
)****( گردش گاه انگليسی ھا ) Promenade des
 (Anglaisنام خيابانی در شھر نيس است که در کنار
دريا )خليج فرشته ھا( کشيده شده و کاخ ھا ،باغ ھای
مجلل و کازينوھائی در طول آن ساخته اند .ھمچنين
مسيرھائی برای پياده روی و دوچرخه سواری وجود
دارد .اين گردش گاه يکی از نقاطی است که توريست
ھا از آن ديدن می کنند و محل مالقات و تفريح و تفرج

تو زنده ای از حياتی بی نظير
و در ورای برھنگی ات
در ورای رنگ پريدگی و الغری ات
ھرآنچه انسانی است در نگاه تو نمايان است
پاريس شھر زيبای من
ظريف چون سوزنی قوی چون شمشير
زيرک و دانائی

است.

تو بيدادگری را بر نمی تابی

جرأت
پل الوار
از مجموعۀ سالح ھای درد )*(
ترجمۀ يحيی سمندر

که برای تو تنھا بی نظمی است
تو خود را آزاد خواھی کرد پاريس
پاريس لرزان چون ستاره
ِ

پاريس سردش است پاريس گرسنه است

اميد زندۀ ما

پاريس ديگر در خيابان ھا بلوط نمی خورد

خود را از خستگی و گل و الی آزاد خواھی
کرد

پاريس لباس کھنه پوشيده است
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برادران جرأت داشته باشيم

برای ارتقای خيزش ما به ياری ھمه

ما که بی کالھيم

جانبۀ انقالبيان پرولتری نيازمنديم

ما که بی پوتين و دستکشيم ما که خوب تربيت
نشده ايم

ruwo.iran@gmail.com

نوری در زندگی ما روشن می شود
نورمان به ما برمی گردد
بھترين ھای ما برای ما مردند
و اينک خون آنھا در قلب ما جاری است
و صبح از نو صبح پاريسی است
ستيغ رستگاری
بھار نوزاد
فضای
ِ
زور ابله ،فرو افتاده است
اين بردگان ،دشمنان ما
اگر فھميده باشند
اگر قادر به فھم باشند
برخواھند خاست.
)*( اين شعر در سال  ١٩۴٢به ھنگام اشغال فرانسه
توسط رژيم نازی سروده شده است.
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