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ارگان کارگران انقالبی متحد ايران
تشديد يورش به زنان تحت
پوشش طرح "حجاب و عفاف"
شيده رخ فروز
به رغم تأکيد پر رنگ رژيم بر ايجاد اعتماد در

شمارۀ  -٢٦مھر١٣٩٢

بين توده ھای مردم نسبت به دولت "تدبير و
اميد" روحانی و متفاوت دانستن آن با رويۀ

نوشته ھای اين شماره:

دولت ھای قبل ،و در ورای تمامی اين

تشديد يورش به زنان تحت پوشش طرح "حجاب و

فريبکاری ھا ،سياست سرکوب کماکان حربۀ

عفاف"

ص١

اصلی حاکمان در راستای عقب راندن مردم و

کلياتی دربارۀ انقالب

ص ٣

حفظ بقای حاکميت ارتجاع است .سرکوب زنان

پرسشنامۀ کارگری کارل مارکس

ص٧

به ھر بھانه و در ھر شرايطی ،يکی از عرصه
کودکان کار و خيابان را از رفاه چه بھره است ص ١۵
مرغ آمين نيما يوشيج

ص ١٨

ھای مقابلۀ رژيم با خواسته ھای توده ھای
زحمتکش و سد کردن ارتقای سطح مبارزه و
از توان انداختن پتانسيل انقالبی مبارزات زنان
در سطح جامعه است .حفظ "حجاب" اجباری و
"عفاف" بھانه ای دائمی برای يورش و اعمال
خشونت نسبت به زنان و تعرض به ابتدايی
ترين آزادی ھای دمکراتيک از جمله آزادی
پوشش است که مانعی عظيم را در برابر

برای ارتقای خيزش ما به ياری ھمه
جانبۀ انقالبيان پرولتری نيازمنديم
ruwo.iran@gmail.com

آگاھی ،استقالل و گسترش عرصه ھای فعاليت
آزادانۀ زنان در جامعه فراھم نموده است:
" دولت بايد از کسانی که انتھای ماه از او
حقوق می گيرند قانون حجاب را آغاز کند .اين
افراد را ملزم به حجاب اسالمی کند  ...اجرای
قانون در کوچه و بازار و کنار دريا مشکل
است اما در ادارات و بيمارستان و دانشگاه ھا
آسان است چون حقوق بگير و جيره خوار
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دولت ھستند  ...دانشجويان در دانشگاه نمره می

توسط سرمايه داران و کارفرمايان )از جمله در

خواھند و برای کسب اين نمره ھر صحبتی را

بخش ھای دولتی( ،پرده افکنده و آنان را از

گوش می دھند ،لذا می توان به آنھا اين تذکر را

موقعيت آفرينندۀ ثروت در جامعه تا حد "جيره

داد که چنانچه حجابشان را رعايت کردند اين

خوار" تنزل می دھد و بعکس دولت را که

اجرای قانون در نمره و انضباط آنھا تأثيرگذار

تمامی امکانات مادی و معنوی حاصل از کار

است .با اين شرايط مسلما آنھا اين قانون را

و رنج زحمتکشان را قبضه کرده ،در موقعيت

رعايت می کنند چرا که زحمتی برای آنھا

مافوق جامعه و منشاء ارتزاق مردم معرفی می

ندارد "...آيت ﷲ جنتی در خطبه ھای نماز

نمايد .جنتی سرکوبگر ارزش مقام علمی و

جمعه.٩٢/٦/٢٩ -

آگاھی جوانان دانشجو را نيز به سخره می

جنتی مرتجع که از تريبون رسمی حکومت
)نماز جمعه( به تحقير و تھديد زنان سمت و
سو می دھد ،اين را پنھان می کند که سالھاست
اين سياست )و قانون حجاب اجباری( عليه
زنان بکار برده می شود .اما ھرگز آن گونه که
جمھوری اسالمی می خواست زنان آگاه در
برابر آن تسليم نشده و با شيوه ھای متعدد عليه

گيرد تا حدی که برای گرفتن "نمره" در برابر
ھرگونه "صحبتی" )و البد از جمله چنين
اراجيفی!( سر خم می نمايند!

درس استا ِد

ت منحط با چاشنی تھديد و بده و بستان
اخالقيا ِ
)حجاب اجباری در برابر نمره و انضباط( در
پوشش قانون ،چيزی جز ھمان سياست ھويج و
چماق نيست!

حجاب اجباری اعتراض خود را نشان داده اند.

ھمين سياست را "روحانی" رئيس دولت "تدبير

حجاب اجباری در ادارات و آموزشگاه ھا از

و اميد" نيز با ادبياتی سر بسته تر ،به خدمت

سال  ١٣٥٩و در کل جامعه از سال  ١٣٦٠و

سرکوب زنان جامعه می گيرد" :اگر در مسئله

از تصويب مجازات برای بی حجابی از نيمه

حجاب تذکری الزم است ،آن تذکر بايد از

دھه  ٦٠آغاز شده و نزديک به  ٣٠سال از آن

مدرسه ،دبيرستان ،دانشگاه ،مساجد ،علما و

می گذرد ،اما ارتجاع حاکم باز ھم اصرار به

حوزه ھا آغاز شود و آخرين مرحله ،کاری

اعمال فشار و سرکوب در اين زمينه دارد .آنان

است که به تذکر پليس می انجامد و پليس نبايد

که خود معترفند در کوچه و خيابان با اجرای

به تنھايی بار ھمه را بر دوش بگيرد"...

قوانين سرکوبگرانه مشکل دارند ،زنان

) – ٩٢/٧/١٨آفتاب(

زحمتکش را با تحقير "جيره خوار" دولت می
نامند! وی بيشرمانه بر کار طاقت فرسا ،بی
حقوقی و محروميت شديد زنان تحت استثمار

اعمال محدوديت و سرکوب عليه زنان به بھانۀ
حجاب ،به منزلۀ منفعل ،مطيع و فرودست نگه
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داشتن نيمی از جمعيت جامعه ،و روی ديگر

می کنند چرا نيروی انتظامی برخورد نمی کند.

امکان تداوم اختناق ،عقب نشاندن نيمۀ ديگر

مثال می بينيم روسری را به پشت سرشان می

تحت ستم ،و عدم برخورداری سطح مبارزات

بندند و پشت ماشين می نشينند با اين مسئله بايد

ھمه جانبه کارگران و زحمتکشان عليه تماميت

چگونه برخورد کنيم؟ به او بگوييم خواھش می

ظالمانۀ حاکم از نيرو و نقش پيگير و قاطع

کنيم روسری سر کنيد؟ اين فرد جرم مرتکب

زنان ،است .به ھمين داليل ،حاکمان پس از

شده است و بايد با او برخورد شود ... .در

سالھا اجباری کردن قانون حجاب ،ھنوز از

ماشين ھا و سينماھا کشف حجاب می کنند"...

رعايت نکردن اين قانون" ،مجرم" بودن و

)بيژن نوباوه نماينده مجلس.(٩٢/٦/٢٦ -

تشديد بگير و ببند زنان ،عنان از کف داده و
با تحقير و توھين زنان و دختران را "بی ربط
و ناباب"" ،فاحشه" و "مجرم" توصيف نموده
و خواھان تشديد برخورد و سرکوب آنان در
مجامع و خيابان ھا ھستند:

مبارزه عليه انواع ستم و سرکوب زنان ،تنھا
محدود به فعاالن و جنبش انقالبی زنان نيست،
اين مبارزۀ دامنه دار تا رھائی کامل زنان،
نيازمند تشکل مستقل ،سازماندھی و مساعدت
مردان آگاه و زحمتکش که خود نيز قربانی ستم

"ببينيد در خيابان ھا با چه کسانی برخورد می

و استثمار طبقات حاکم اند ،پس زدن فرھنگ

کنند؟ اينھا افراد بی ربط و ناباب ھستند تازه

منحط و قرون وسطائی مسلط کنونی و زير و

نيروی انتظامی برخورد نمی کند ،اگر برخورد

رو کردن بساط ننگين و ارتجاعی حاکم است

می کرد جامعه اين طور نبود  ...بايد مجرمی

که خود ھر روزه سياست سرکوبگرانه و زن

را کنار خيابان ايستاده ،بی حجابی يا ھنجار

ستيزانه را در خدمت ستم و سرکوب جامعه

شکنی می کند دستگير کند ،حاال ما بياييم

بازتوليد می نمايد.

روشنفکر بازی در بياوريم ،نتيجه اش چيزی
می شود که االن می بينيم االن چيزی به نام
حجاب در جامعه وجود ندارد ....قانون می
گويد کسی که مرتکب جرم می شود يا فاحشه
کنار خيابان را بايد دستگير و تفھيم اتھام کرد
که مرتکب جرم شده است ... .البته وضعيت
جامعه را می بينيم ھمه نوع اتفاقی دارد می افتد
نه حجابی وجود دارد و نه رفتار و ھنجاری ...
فساد آنقدر در جامعه زياد است که ھمه انتقاد

کلياتی دربارۀ انقالب
بھروز فرھيخته
وضعيت اقتصادی  -اجتماعی و سياسی حاکم
بر ايران ھر کارگر آگاه و ھر انسانی را که
زندگی اش مبتنی بر کار و تالش خود او و نه
استثمار ديگران است به ضرورت و مطلوب
بودن تغيير شرايط موجود متقاعد می کند .اما
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ماھيت و دامنۀ اين تغيير چيست؟ عده ای برآنند

رشد و شکوفائی وضعيت سياسی ،اقتصادی-

که تغيير بايد تدريجی و گام به گام باشد و

اجتماعی و فرھنگی نوين و برتر است .انقالب

»نبايد دچار افراط و تفريط شد« و بايد در

ويرانگری برای نوسازی است.

چارچوب ھمين نظام و قانون اساسی آن به

انقالب يک حرکت زنجيره ای رو به رشد و

دنبال يک رشته اصالحات بود .برخی ديگر

تزايدی در توده ھای مردم به وجود می آيد و

اصالحات در اين رژيم را بسيار بعيد يا

حداقل تا درھم شکستن و تغيير نظام سياسی

ناممکن می دانند اما به تغيير اساسی اوضاع

حاکم در جامعه ادامه پيدا می کند .پس انقالب

سياسی و اقتصادی ھم باور يا اميد ندارند و يا

کار توده ھای مردم و عمل قھرآميز آنان است

از آن می ترسند .اينان يا منتظرند که »دستی

و توده ھای مردم اکثريت افراد جامعه اند .توده

از غيب برون آيد و کاری بکند« و يا منتظرند

ھا يا اکثريت افراد جامعه در شيوۀ توليد مسلط

که خود رژيم دچار چنان فرسودگی و بن بست

سرمايه داری شامل کارگران مزدی و ساير

ھائی شود که يا دست کمک به سوی آنان دراز

زحمتکشان است ،اينان نيروھای اصلی انقالب

کند و يا »مجموعۀ شرايط داخلی و خارجی«

را تشکيل می دھند.

باعث شود که »حاکمان مصلحی« زمام امور
را به دست گيرند يا اينکه منتظرند تا »جامعۀ
مدنی« به حد کافی رشد کند و در نتيجه »ھيأت
سياسی« جامعه ھم تغيير کند )چگونه؟ معلوم
نيست( .ويژگی مشترک ھمۀ اينھا اين است که
از انقالب يعنی تغيير اساسی شرايط گريزانند.
ببينيم انقالب چيست؟

در روند

انقالب نه امری ارادی بلکه موضوعی عينی
است .انقالب اجتماعی ھنگامی آغاز می شود
که روابط توليدی حاکم به مانعی در برابر رشد
نيروھای مولد تبديل شوند .اين تضاد به
صورت درگيری دو طبقۀ اجتماعی که يکی
بيانگر رشد و تکامل نيروھای مولد جديد و در
نتيجه خواستار تغيير روابط باز دارندۀ موجود

انقالب نپذيرفتن وضعيت سياسی يا اقتصادی يا

است و ديگری خواستار حفظ روابط موجود و

اجتماعی موجود و يا نپذيرفتن ھمۀ آنھا با ھم

در نتيجه جلوگيری از رشد نيروھای مولد

است که اساسا به شکل عمل قھرآميز توده ھای

است ،ظاھر می شود و عمل می کند .البته اين

مردم برای برانداختن قدرت سياسی حاکم يا

دو طبقه ھرکدام به دنبال متحدانی در ميان

تغيير روابط توليدی مسلط در جامعه صورت

ديگر طبقات و اليحه ھای اجتماعی ھستند و

می گيرد .بدين سان انقالب تنھا رد و نفی

معموال چنين متحدانی پيدا می کنند .انقالب

شرايط اقتصادی -اجتماعی و سياسی و

سياسی ھنگامی رخ می دھد که مجموعۀ

فرھنگی موجود نيست بلکه راھگشای استقرار،

روبنای حاکم يعنی دستگاه سياسی و قضائی و
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ايدئولوژيک حاکم با نيروھای مولد و با روابط

انقالبی ،جريان ھای ضد انقالبی می کوشند که

توليدی )دست کم در حد معينی( وارد درگيری

بر موج انقالب سوار شوند و قدرت سياسی

و ستيز گردد .البته تضاد روبنای سياسی و

جديد را از آن خود سازند و انقالب را از

حقوقی با نيروھای مولد و شالودۀ اقتصادی

اھداف خود تھی نمايند و آن را به شکست

خود متإثر از تضاد بين نيروھای مولد و روابط

بکشانند.

توليدی است و بر آن اثر می گذارد .شروع
انقالب ،چه عامل مستقيم آن تضاد بين نيروھای
مولد و روابط توليدی باشد و چه تضاد بين
روبنای سياسی و حقوقی از يک طرف و
نيروھای مولد و روابط توليدی از طرف ديگر،
در ھر دو حال شروع انقالب به ارادۀ
اشخاص ،گروه ھای اجتماعی و حتی احزاب
سياسی بستگی ندارد .انقالب نقطۀ معينی در
تکامل تضادھای اجتماعی و طبقاتی است،
انقالب بيانگر درجۀ خاصی از تکامل تضاد
طبقاتی و مبارزۀ طبقاتی ناشی از آن است .با
آنکه انقالب امری ارادی نيست ولی خط مشی
سياسی احزاب و فعاليت ترويجی و تبليغی آنھا
عملی شان در انقالب می
و نقش سازماندھی و
ِ
توانند از طريق جلب توده ھای مردم )اکثريت
افراد جامعه( به خواست ھا و شعارھای طرح
شده از سوی اين احزاب بر نتيجۀ انقالب تأثير
گذارند.

انسان ھا در جامعه ،عالوه بر انقالب ھای
علمی يا فکری و غيره که در ھر زمينه موجب
زير و رو شدن و تغيير کيفی درک و روابط
موجود می گردند ،با دو انقالب بسيار مھم
مواجه ھستند .اين دو انقالب عبارتند از انقالب
سياسی و انقالب اجتماعی که با يکديگر پيوند
دارند .انقالب سياسی ،نظام سياسی موجود و
مستقر را مورد ھدف قرار می دھد و در پی
تغيير آن است .انقالب اجتماعی عالوه بر تغيير
نظام سياسی در پی تغيير روابط توليدی مسلط
در جامعه است .ھر انقالب اجتماعی از طريق
انقالب سياسی به پيش می رود و ھر انقالب
سياسی دست کم برای استقرار و دوام خود نياز
به تغييراتی در عرصه ھای اجتماعی-
اقتصادی و فرھنگی عالوه بر مناسبات سياسی
دارد .انقالب ھای سياسی بايد راھگشای انقالب
اجتماعی باشند يعنی زمينه را برای تغيير
انقالبی روابط اقتصادی و اجتماعی فراھم کنند،

در شرايطی از اوضاع اجتماعی ،افرادی معين

در غير اين صورت درجا خواھند زد و حتی

به ويژه در ميان روشنفکران يا گروه ھای

می توانند به ضد خود تبديل شوند و عقبگرد

اجتماعی و يا حتی احزابی می توانند نسبت به

کنند .اگر طبقۀ انقالبی ،يعنی طبقه ای که

امر انقالب بی اعتنا يا ضد انقالبی باشند ،اما

بيانگر نيروھای مولد جديد و روابط اقتصادی

نمی توانند جلوی انقالب را بگيرند .در شرايط

جديدی است که بايد جانشين روابط کھن شوند،
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رھبری انقالب سياسی )بر انداختن قدرت

را برعھده گيرد .انقالب سياسی ای که طبقۀ

سياسی حاکم و استقرار قدرت انقالبی جديد( را

کارگر آگاه از منافع طبقاتی و تاريخی خود
ِ
رھبری آن را داشته باشد مقدمه و پيش درآمد

صورت ادامۀ انقالب و تکامل انقالب سياسی

انقالب اجتماعی پرولتاريا يعنی انقالب

به انقالب اجتماعی )يعنی تغيير انقالبی روابط

سوسياليستی است .يک نتيجۀ اين امر آن است

توليدی( آسان تر خواھد بود .اما اگر رھبری

که طبقۀ کارگر برای دستيابی به اھداف فوری

انقالب سياسی به دست طبقات و گروه ھای

و دراز مدت خود بايد ھم در عرصۀ مبارزات

غير انقالبی بيافتد اينان نه تنھا جلو تکامل

اقتصادی و اجتماعی و ھم در عرصۀ مبارزات

انقالب سياسی و جھش آن به انقالب اجتماعی-

سياسی تالش ورزد.

در دست و ابتکار خود داشته باشد ،در اين

اقتصادی را خواھند گرفت بلکه حتی اھداف
انقالب سياسی را نيز برآورده نخواھند کرد و
يا به درستی و به طور کامل برآورده نخواھند
کرد.
ايران جامعه ای سرمايه داری است و طبقۀ
کارگر مزدی در ايران بزرگترين طبقۀ
اجتماعی است و اکثريت جامعه را تشکيل می
دھد .آيندۀ روابط اقتصادی -اجتماعی ايران
نمی تواند روابط سرمايه داری باشد چون اين
روابط ھم اکنون حاکم اند و سرچشمۀ اصلی
سيه روزی طبقۀ کارگر و ديگر زحمتکشان و
نابسامانی اوصاع اقتصادی و اجتماعی و
انحطاط اخالقی و فرھنگی جامعه را تشکيل
می دھند .از اين رو طبقۀ کارگر که ھيج نفعی
در نظام سرمايه داری و استثمار ندارد ،طبقه
ای که خود مظھر نيروھای مولد جديد است و
ھيچ نفعی در شيوه ھای عقب ماندۀ توليدی
ندارد ،آری چنين طبقه ای بايد در ايران ھم
رھبری انقالب سياسی و ھم انقالب اجتماعی

عرصۀ مبارزات اقتصادی و اجتماعی فوری
کارگران در ايران اساسا مسايل زير را دربر
می گيرد:
افزايش مزد ،بھبود شرايط کار ،مبارزه با
بيکاری ،کاھش ساعات کار ،حق اعتصاب،
مزد حد اقل ،مبارزه برای تأمين اجتماعی در
زمينه ھای بھداشت و درمان ،سوانح کار،
بيماری و از کار افتادگی ،بيمۀ بيکاری ،بيمۀ
عمر ،حق بازنشستگی با حقوق مکفی و غيره،
مرخصی با حقوق ساالنه ،مبارزه برای حق
تشکل و مذاکرات دسته جمعی ،مبارزه با
ھرگونه تبعيض جنسی ،دينی ،ملی و قومی در
زمينۀ اشتغال و تصدی مسئوليت و غيره ،مزد
برابر کارگران زن و مزد در مقابل کار
يکسان ،مرخصی با حقوق برای زنان باردار
قبل و بعد از زايمان و تأمين تمام ھزينه ھای
مربوط به زايمان ،ايجاد مراکز نگھداری
نوزادان و کودکان شيرخوار ،ايجاد مھد کودک
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و کودکستان ،مبارزه با کار کودکان ،آموزش

ھای امپرياليسم و ھمۀ نيروھای ستمگر در

رايگان در ھمۀ سطوح و غيره و غيره.

جھان.

عرصۀ مبارزات سياسی فوری کارگران در

طبقۀ کارگر تنھا در مبارزۀ جدی و پيگير در

ايران اساسا شامل موارد زير است:

اين دو عرصه می تواند به پرچمدار آزادی و

مبارزه برای حقوق و آزادی ھای دموکراتيک
)آزادی عقيده و بيان ،آزادی گردھمائی ،آزادی
اعتراض ،تظاھرات و راه پيمائی ،آزادی
تشکيل احزاب و جمعيت ھا و انجمن ھا ،حق
انتخاب کردن و انتخاب شدن( ،مبارزه برای
آزادی ھمۀ زندانيان سياسی و عقيدتی ،مبارزه
با شکنجه و اعدام ،مبارزه برای دادگاه ھای
علنی و حق دفاع آزادانه ،مبارزه به ضد تمام
قوانين و اعمال تبعيض آميز به ضد زنان،
مبارزه با حجاب اجباری ،مبارزه با جدائی

رھبر واقعی توده ھای زحمتکش ھم در انقالب
سياسی آينده و ھم در انقالب اجتماعی ای که
بيانگر تداوم و تکامل انقالب سياسی است ارتقا
يابد .شرکت فعال ،آگاھانه و سازمان يافتۀ طبقۀ
کارگر در اين دو عرصه ،در عين حال آماده
ساختن اين طبقه به دست خود برای شرکت در
انقالب ھای آينده )انقالب ھای سياسی،
اقتصادی و فرھنگی( و به پيروزی رساندن
آنھاست.

پرسشنامۀ کارگری

جنسی در مدارس ،دانشگاه ھا ،ادارات،
کارخانه ھا ،و ديگر مراکز کار و فعاليت
اجتماعی و فرھنگی ،مبارزه برای جدائی دين

کارل مارکس
ترجمۀ سھراب شباھنگ

از دولت و آموزش عمومی ،مبارزه با
شووينيسم و نظامی گری ،مبارزه برای به
رسميت شناختن حق ملت ھای ساکن ايران در

اين پرسشنامه که در شمارۀ  ٤مجلۀ سوسياليست ،مورخ
 ٢٠آوريل  ١٨٨٠منتشر شد ،نوشته ای است از مارکس.
متن اين پرسشنامه به طور جداگانه بر روی کاغذ نازک با

تعيين سرنوشت خود ،مبارزه برای برابری

کيفيت پائين چاپ شده بود تا بتوان آن را به صورت وسيع

حقوقی ھمۀ ملت ھای ساکن ايران ،ھمبستگی و

پخش کرد .ھيأت نويسندگان مجلۀ سوسياليست در يادداشت

اتحاد با کارگران ھمۀ کشورھا در مبارزه شان

بر اين پرسشنامه نوشته بود» :اين فراخوان در ٢٥٠٠٠

به ضد سرمايه داری و استثمار ،پشتيبانی از

نسخه چاپ شده است و در نسخه ھای متعدد به ھمۀ جمعيت
ھای کارگری ،به ھمۀ گروه ھا و محافل سوسياليستی و

مبارزات مترقی ھمۀ توده ھای ستمديده در

دموکراتيک ،به ھمۀ روزنامه ھای فرانسوی و به ھمۀ

سراسر جھان به ضد نيروھای ارتجاع بومی و

کسانی که خواستارش ھستند ارسال می شود«.

امپرياليسم ،مبارزه با جنگ ھا و تجاوز گری
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ھيچ حکومتی )پادشاھی يا جمھوری( جرأت

استثمار سرمايه داری بر آنان تحميل می کند

نکرده است تحقيقی جدی دربارۀ وضعيت طبقۀ

درمان نمايند.

کارگر فرانسه به عمل آورد .اما در عوض چه

١

بسی تحقيقات دربارۀ بحران ھای کشاورزی،
مالی ،صنعتی و سياسی صورت گرفته است.
واقعيات ننگين استثمار سرمايه داری که تحقيق
رسمی حکومت انگلستان آنھا را برمال کرد
)(١؛ نتايج قانونی ای که اين افشاگری ھا به

 .١حرفۀ شما چيست؟
 .٢آيا کارگاھی که در آن کار می کنيد متعلق
به يک سرمايه دار است يا يک شرکت سھامی
است؟

بار آورد )محدود کردن قانونی ساعات کار
روزانه به  ١٠ساعت ،وضع قوانين دربارۀ
کار زنان و کودکان و غيره( وحشت
بورژوازی فرانسه را از خطراتی که يک

 .٣تعداد کارکنان را بگوئيد.
 .٤سن و جنسيت آنھا را ذکر کنيد.

تحقيق بی طرفانه و سيستماتيک می تواند

 .٥سن خردسال ترين کودکان )پسر و دختر(

داشته باشد بيشتر کرد.

که می توانند استخدام شوند چقدر است؟

تا زمانی که بتوانيم حکومت جمھوری فرانسه

 .٦تعداد سرپرستان و ديگر حقوق بگيرانی که

را وادار کنيم تا به تقليد از حکومت پادشاھی

مزدبگير معمولی نيستند چه اندازه است؟

انگلستان تحقيق بزرگی دربارۀ واقعيات و
تبھکاری ھای استثمار سرمايه داری انجام

 .٧آيا کارآموز وجود دارد؟ چه تعدادی؟

دھد ،ما با وسايل ناچيزی که در اختيار داريم

 .٨آيا عالوه بر کارگرانی که به طور عادی و

خواھيم کوشيد تحقيقی را آغاز کنيم .اميدواريم

دائمی استخدام شده اند کارگران فصلی ھم

که در اين کار مورد پشتيبانی ھمۀ آن کارگران

وجود دارند؟

شھرھا و روستاھا قرار بگيريم که می فھمند
تنھا خودشان قادرند با احاطۀ کامل به

 .٩آيا بنگاه کارفرمای شما تنھا يا اساسا برای

موضوع ،دردھا و بدی ھائی را که تحمل می

مشتريان محلی ،بازار داخلی عمومی يا برای

کنند بازنمايند؛ که تنھا آنھا ،و نه منجيان مقدر،

صادرات کار می کند؟

می توانند با قدرت ،سيه روزی ای را که

 .١٠آيا کارگاھی که در آن کار می کنيد در
روستاست يا در شھر؟
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 .١١اگر کارگاه شما در روستا قرار دارد آيا

 .١٨آيا در صنعتی که بدان اشتغال داريد

فعاليت صنعتی تان برای گذران زندگی کافی

گازھای مضر که باعث بيماری ھای خاص

است يا آن را با کار کشاورزی ترکيب می

کارگران شوند وجود دارد؟

کنيد؟
 .١٢آيا کار شما با دست صورت می گيرد يا
به کمک ماشين؟
 .١٣جزئيات تقسيم کار در صنعت خود را
بگوئيد.
 .١٤آيا از بخار برای نيروی محرک استفاده
می شود؟

 .١٩آيا گارگاه مملو از ماشين است؟
 .٢٠آيا نيروی محرک ،دستگاه ھای انتقال
انرژی و ماشين ھا برای پيشگيری از سوانح
کار محافظت شده اند؟
 .٢١سوانح کاری را که در تجربۀ شخصی
شما رخ داده ذکر کنيد.
 .٢٢اگر در معدن کار می کنيد اقدامات

 .١٥تعداد اتاق ھائی که در آنھا شاخه ھای

پيشگيرانه ای را که کارفرمای شما در زمينۀ

مختلف صنعت مورد نظر انجام می شوند را

تھويه ،جلوگيری از انفجار و ديگر رويدادھای

بگوئيد .تخصصی را که به خاطر آن استخدام

خطرناک به عمل آورده ذکر کنيد.

شده ايد شرح دھيد؛ تنھا جنبه ھای فنی را
توضيح ندھيد بلکه خستگی عضالنی و عصبی
ناشی از آن و تأثيرات آن بر سالمت عمومی
کارگران را نيز بيان کنيد.
 .١٦شرايط بھداشتی کارگاه را شرح دھيد:
ابعاد محل کار ،محلی که برای ھر کارگر
تعيين شده است؛ تھويه ،درجۀ حرارت،
سفيدکاری ديوارھا با آھک ،محل استراحت،

 .٢٣اگر در مؤسسۀ محصوالت شيميائی،
کارخانه ،کارگاه اشيای فلزی يا صنعت ديگری
که خطرھای ويژه ای می تواند به بار آورد
کار می کنيد ،اقدامات پيشگيرانه ای را که
توسط کارفرمای شما به عمل آمده ذکر کنيد.
 .٢٤وسايل روشنائی کارگاه شما چيست )گاز،
نفت ،غيره(؟

نظافت عمومی؛ سر و صدای ماشين ھا ،غبار

 .٢٥در صورت آتش سوزی آيا وسايل فرار

فلزات ،رطوبت و غيره.

کافی اند؟

 .١٧آيا نظارت شھرداری يا دولتی در مورد
شرايط بھداشتی کارگاه ھا وجود دارد؟
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 .٢٦در صورت وقوع سانحه آيا کارفرمای

 .٣٥در صورت استفاده از قوۀ بخار ،چه

شما به لحاظ قانونی موظف به پرداخت

زمانی آن را راه می اندازند و چه زمانی قطع

غرامت به کارگر يا خانوادۀ اوست؟

می کنند؟

 .٢٧در غير اين صورت آيا ھرگز به کسی که
به ھنگام کارکردن برای ثروتمند کردن او
دچار حادثۀ بدی شده غرامت پرداخت کرده
است؟

 .٣٦آيا کار شبانه وجود دارد؟
 .٣٧ساعات کار کودکان و نوجوانان کمتر از
 ١٦سال را ذکر کنيد.
 .٣٨آيا گروه ھائی از کودکان و نوجوانان
وجود دارند که در طول ساعات کار جانشين

 .٢٨آيا سرويس پزشکی در کارگاه شما وجود

يکديگر شوند؟

دارد؟

 .٣٩آيا قوانين مربوط به کار کودکان توسط
حکومت يا شھرداری ھا صادر شده است؟ آيا

 .٢٩اگر در خانۀ خود کار می کنيد ،وضعيت

کارفرمايان به آن گردن می نھند؟

اتاق کار خود را توصيف کنيد ،آيا صرفا از

 .٤٠آيا برای کودکان و نوجوانانی که در حرفۀ

ابزار استفاده می کنيد يا از ماشينی کوچک؟

شما کار می کنند مدارسی وجود دارد؟ اگر

آيا برای مشتريان خصوصی کار می کنيد يا

آری ،ساعات آن چيست؟ چه کسی آن را اداره

برای يک صاحب بنگاه؟ آيا مستقيما با او

می کند؟ چه چيزی در آنجا درس می دھند؟

طرف ھستيد يا از طريق يک واسطه؟

 .٤١در صورتی که کار شبانه روزی است،

٢

سيستم دست به دست شدن آن چگونه است؟
 .٤٢طوالنی شدن ساعات کار در دورۀ تشديد

 .٣٠ساعات کار روزانه و شمار روزھای کار

فعاليت صنعتی معموال چه اندازه است؟

ھفتگی تان را ذکر کنيد.

 .٤٣آيا ماشين ھا توسط کارگرانی که به اين

 .٣١شمار روزھای تعطيل در سال را بگوئيد.

منظور استخدام شده اند تميز می شوند يا

 .٣٢توقف ھای کار در روز کدام اند؟

کارگرانی که روی آن کار می کنند به طور

 .٣٣صرف غذا در فواصل معين صورت می

رايگان در زمان کار روزانه بايد نظافت آنھا

گيرد يا به شکل نامنظم؟ آيا غذا در خارج از

را ھم برعھده گيرند؟

کارگاه صرف می شود؟

 .٤٤مقررات و جريمه ھای مربوط به تأخير

 .٣٤آيا در ساعات صرف غذا کار انجام می

کدام اند؟ روزانۀ کار کی آغاز می گردد و چه

گيرد؟
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زمانی پس از صرف غذا از سر گرفته می

 .٥٥آيا برای کار بيشتر مزد بيشتر وجود

شود؟

دارد؟ اضافه مزد چگونه است؟

 .٤٥زمانی که صرف رفتن به سر کار و

 .٥٦اگر مزد شما براساس قطعه پرداخت می

برگشتن از آن از دست می دھيد چقدر است؟

شود ،چگونه آن را تعيين می کنند؟ اگر در

٣

صنعتی کار می کنيد که در آن کار براساس
وزن اندازه گيری می شود ،مانند معادن ،آيا

 .٤٦قراردادھائی که با کارفرمای خود امضا

کارفرمای شما يا مأموران او برای ربودن

می کنيد کدام اند؟ آيا شما به طور روزانه،

بخشی از کار شما دست به تقلب می زنند؟

ھفتگی ،ماھانه و غيره استخدام شده ايد؟

 .٥٧اگر مزد شما براساس قطعه است ،آيا

 .٤٧شرايط مقرر برای دادن استعفا از جانب

متقلبانه به بھانۀ کيفيت از مزد شما کم می کنند؟

کارگر و يا پايان دان به کار از جانب کارفرما

 .٥٨خواه مزد شما براساس قطعه باشد يا

کدام اند؟

براساس زمان ،چه زمانی مزد خود را دريافت

 .٤٨در صورت فسخ قرارداد ھنگامی که

می کنيد؟ به عبارت ديگر چه مدت برای

کارفرما مقصر باشد ،کيفرش چيست؟

کارفرما نسيه کار می کنيد؟ آيا پس از يک ھفته

 .٤٩در صورت فسخ قرارداد ھنگامی که

کار مزد شما پرداخت می شود  ،يا پس از يک

کارگرمقصر باشد ،کيفرش چيست؟

ماه و غيره؟

 .٥٠در صورت وجود کارآموز ،مفاد قرارداد

 .٥٩آيا توجه داشته ايد که تأخير در پرداخت

او چگونه است؟

مزد ،شما را واداشته برای دريافت وام با بھرۀ

 .٥١کار شما منظم است يا نامنظم؟

باال به مون دو پی يه ته ) (٢رجوع کنيد و

 .٥٢آيا کار شما فصلی است يا در زمان ھای

اشيای مورد نياز خود را گرو بگذاريد؛ نزد

معمولی به صورت کمابيش منظم در طول سال

دکان داران قرض باال آوريد و چون بدھکاريد

تقسيم شده است؟ اگر کار شما فصلی است در

به قربانی آنھا تبديل شويد؟ آيا مواردی را می

فواصل بيکاری چگونه امرار معاش می کنيد؟

شناسيد که کارگران به خاطر ورشکست شدن

 .٥٣آيا مزد شما براساس زمان کار است يا بر

کارفرماھا مزد خود را از دست داده اند؟

پايۀ قطعه کاری؟

 .٦٠آيا مزد مستقيما توسط کارفرما پرداخت

 .٥٤اگر براساس زمان است آيا به صورت

می شود يا از طريق واسطه ھا )مقاطعه کاران

ساعتی است يا روزانه؟

و غيره(
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 .٦١اگر مزدھا را مقاطعه کار يا واسطۀ

شکر ،نمک ،ادويه ،قھوه ،ريشۀ کاسنی

ديگری می پردازد ،شرايط قرارداد شما

]شيکوره  -چيکوری[ ،آبجو ،شراب

چيست؟

سيب ،شراب ،تنباکو ]توتون[ و غيره.

 .٦٢ميزان مزد پولی روزانه و ھفتگی شما

 پوشاک :برای والدين و فرزندان،

چيست؟

رختشوئی ،نظافت ،حمام ،صابون و

 .٦٣مزد زنان و کودکانی که با شما ھمکاری

غيره.

می کنند چقدر است؟

 ساير ھزينه ھا :مکاتبه و ارسال نامه،

 .٦٤ماه گذشته باالترين مزد روزانه در کارگاه

ھزينۀ وام از مؤسساتی که به تھی

شما چقدر بود؟

دستان وام می دھند ،ھزينۀ مدرسۀ

 .٦٥ماه گذشته باالترين مزدی که براساس

کودکان ،ھزينۀ کارآموزی ،خريد

قطعه کاری پرداخت شد چقدر بود؟

روزنامه ،کتاب و غيره ،ھزينۀ کمک

 .٦٦مزد شما در ھمين مدت چقدر بود و اگر

به جمعيت ھای ھمياری و صندوق

زن داريد مزد زن و فرزندان شما چقدر است؟

اعتصاب ،ھزينۀ تشکل ھا ،جمعيت

 .٦٧آيا مزد تماما به پول پرداخت می شود يا

ھای مقاومت ]کارگری[ و غيره.

به صورت ديگر؟

 ھزينۀ احتمالی انجام حرفه.

 .٦٨در صورتی که کارفرمايتان در عين حال

 ماليات ھا.

موجر شما است شرايط اجاره چيست؟ آيا اجاره

 .٧٠بکوشيد بودجۀ ھفتگی و ساالنۀ درآمد خود

را از مزد شما کم می کند؟

و خانوادۀ خود و ھزينه ھای ھفتگی و ساالنه

 .٦٩بھای اقالم ضروری ای که در زير می

تان را تنظيم کنيد.

آيند چيست:

 .٧١آيا در تجربۀ شخصی خود شاھد افزايش

 اجارۀ محل مسکونی؛ شرايط اجاره؛

ھزينۀ اشيای مورد نياز زندگی مانند محل

تعداد اتاق ھای محل مسکونی ،تعداد

سکونت ،غذا و غيره به نسبتی بيشتر از

کسانی که در آن ساکن اند ،تعميرات،

افزايش مزد بوده ايد؟

بيمه؛ خريد و نگھداری اشيای منقول،

 .٧٢تغييرات مزدی را که می شناسيد ذکر

ھزينۀ گرم کردن ،روشنائی ،و غيره.

کنيد.

 غذا :نان ،گوشت ،سبزی ھا ،سيب
زمينی و غيره؛ لبنيات ،تخم مرغ،

 .٧٣کاھش مزدھا را در زمان رکود و بحران
صنعتی ذکر کنيد.

ماھی ،کره ،روغن ،چربی خوک،
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 .٧٤افزايش مزدھا را در زمان به اصطالح

 .٨٤چه مدت طول کشيدند؟

رونق ذکر کنيد.

 .٨٥آيا اعتصابات عمومی بوده اند يا بخشی؟

 .٧٥توقف ھای کار در اثر تغييرات ُمد و ناشی

 .٨٦آيا موضوع آنھا افزايش مزد بوده يا

از بحران ھای خاص و عمومی را ذکر کنيد.

مقاومت در برابر کاھش مزد يا به طول زمان

 .٧٦قيمت کاالھائی را که توليد می کنيد يا

کار روزانه مربوط بوده اند يا انگيزۀ ديگری

خدماتی را که انجام می دھيد با مزدی که برای

داشته اند؟

کار خود دريافت می کنيد مقايسه نمائيد.

 .٨٧آن اعتصابات چه نتايجی داشته اند؟

 .٧٧مواردی را که کارگران در اثر ورود

 .٨٨دربارۀ دادگاه ھای مربوط به روابط

ماشين ھا يا بھبودھای ديگر از چرخۀ توليد

کارگر و کارفرما ]پرو ُدم[ توضيح دھيد.

خارج شده اند و شما می شناسيد ذکر کنيد.

 .٨٩آيا حرفۀ شما از اعتصابات کارگران

 .٧٨با تکامل ماشين ھا و بارآوری کار ،شدت

حرفه ھای ديگر پشتيبانی کرده است؟

و زمان کار افزايش يافته اند يا کاھش؟

 .٩٠از مقررات و تنبيھاتی که کارفرمای شما

 .٧٩آيا ھيچ افزايش مزدی در اثر پيشرفت

برای حکمرانی بر کارگران برقرار کرده است

توليد می شناسيد؟

سخن بگوئيد.

 .٨٠آيا ھرگز کارگری را شناخته ايد که

 .٩١آيا تشکل ھای کارفرمائی برای تحميل

توانسته باشد در سن  ٥٠سالگی بازنشسته شود

کاھش مزد ،افزايش کار ،مھار اعتصابات و به

و از پولی که به عنوان مزدبگير دريافت کرده

طور کلی برای تحميل اراده شان وجود دارد؟

به زندگی ادامه دھد؟

 .٩٢آيا مواردی می شناسيد که حکومت با سوء

 .٨١در حرفۀ شما يک کارگر که از نظر

استفاده از نيروھای دولتی ،آنھا را به خدمت

سالمت وضع متوسطی دارد چقدر می تواند به

کارفرمايان و به ضد کارگران درآورده باشد؟

کار ادامه دھد؟

 .٩٣آيا مواردی می شناسيد که حکومت برای

٤
 .٨٢آيا جمعيت ھای مقاومت ) (٣در حرفۀ شما
وجود دارد و چگونه اداره می شوند؟ اساسنامه
و آئين نامۀ آنھا را بفرستيد.
 .٨٣در طول تجربۀ شما چند اعتصاب در

حمايت از کارگران در مقابل تجاوزھای
اربابان و تشکل ھای غيرقانونی آنھا وارد عمل
شده باشد؟
 .٩٤آيا حکومت ،قوانين کار را در مورد
کارفرمايان به اجرا درمی آورد؟ آيا بازرسان،
کار خود را انجام می دھند؟
ِ

حرفۀ تان رخ داده است؟
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 .٩٥آيا در کارگاه شما يا در حرفۀ شما جمعيت

دريافتی کارگران کارگاه ھائی که مشارکت در

ھای ھمياری برای مواردی مانند سوانح کار،

سود در آنھا وجود ندارد مقايسه کنيد .تعھدات

بيماری ،مرگ ،از کار افتادگی موقت،

کارگرانی را که تحت اين نظام پراختی زندگی

سالخوردگی و غيره وجود دارد؟ اساسنامه و

می کنند ذکر کنيد.آيا آنھا می توانند اعتصاب

آئين نامۀ آنھا را بفرستيد.

کنند و غيره يا اينکه به آنھا صرفا اجازه داده

 .٩٦آيا ورود به اين جمعيت ھا اجباری است

می شود خدمتگزاران سادۀ اربابانشان باشند؟

يا اختياری؟ آيا منابع مالی منحصرا در کنترل

 .١٠٠شرايط عمومی جسمی ،فکری ،اخالقی

کارگران ھستند؟

کارگران زن و مردی که در حرفۀ شما کار می

 .٩٧در صورتی که سھم پرداختی به جمعيت

کنند چگونه است؟

ھا اجباری و زير کنترل اربابان باشد آيا اين

 .١٠١مالحظات کلی.

سھم را از مزدھا برداشت می کنند؟ آيا

يادداشت ھا

درصورتی که کارگر استعفا دھد يا از کار
اخراج شود اين برداشت ھا به او بازپرداخت

) (١منظور نتايج کارھای کميسيون پارلمانی انگلستان

خواھند شد؟ آيا مواردی می شناسيد که

روی سيستم عرق ريزی ] [sweating systemاست

کارگران از به اصطالح صندوق بازنشستگی
ای که زير کنترل کارفرمايان است اما سرمايه

که نتايج ناخواسته ای داشت مانند سوق دادن جنبش
سنديکائی ]تريديونيونيستی[ انگليس به نوع جديدی از
فعاليت سنديکائی ،شکلی از سنديکاليسم انقالبی

اش از محل سھم پرداختی کارگران تأمين می

انگليس .گزارش کميسيون پارلمانی شرايط تحميلی بر

شود برخوردار شده باشند؟

کارگران موقت و کارگران متخصص را افشا می کرد.

 .٩٨آيا در حرفۀ شما شرکت ھای تعاونی

) (٢منظور مؤسساتی است که در مقابل گرو گرفتن

وجود دارند؟ ]در صورت وجود[ چگونه

وام می دادند .مؤسسۀ اعتباری شھرداری ]در فرانسه[

مديريت می شوند؟ آيا اين شرکت ھا مانند
سرمايه داران کارگرانی از بيرون استخدام می

که وارث مون دو پی يه ته است به نظر نمی رسد که
امروزه از سوی طبقۀ کارگر استفاده شود .نظام بانکی
جديد امروزه امکانات اعتباری ديگری از جمله حق

کنند؟

برداشت از حساب بانکی بدون داشتن سپردۀ کافی را

 .٩٩آيا در حرفۀ شما کارگاه ھائی وجود دارند

عرضه می کند.

که در آنھا بخشی از پرداختی به کارگران به

) (٣منظور نام عمومی ای است که در آن زمان به

صورت مزد و بخش ديگر به شکل به

سنديکاھا که غير قانونی بودند اطالق می شد .از سال

اصطالح مشارکت در سود بنگاه باشد؟ مبلغ
دريافتی کارگران اين گونه کارگاه ھا را با

 ١٧٩٢تا  ١٨٨٤قانون الشاپليه که تشکل کارگری را
ممنوع می کرد در فرانسه برقرار بود .در سال ١٨٨٤
قانون الشاپليه لغو و تشکيل سنديکا در فرانسه آزاد شد.
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ھستند يک ميليون و  ٧٠٠ھزار نفر عنوان

منبع ترجمه
کارل مارکس ،پرسشنامۀ کارگری ،ترجمۀ
فرانسوی ماکسيميلين روبل و لوئی اِوار

کرد .اين در حالی است که ستاد حقوق بشر قوۀ
قضائيه در مقاله ای که در تاريخ اول بھمن ماه
سال گذشته منتشر کرد تعداد کودکان  ١٠تا ١٤

کودکان کار و خيابان را
از رفاه چه بھره است

ساله با شغل ثابت را  ٣٨٠ھزار نفر عنوان
کرد و حدود  ٣٦٠ھزار کودک را نيز تحت
عنوان کودکان کار فصلی برشمرد .در ادامۀ
اين مطلب ،آمار کل کودکان کار کشور رقم

شيده رخ فروز

 ٦٠٠ھزار نفر عنوان شد! حتی برخی سازمان
ھای مسئول ،تعداد کودکان کار در تھران را

پاسی از شب گذشته و سياھی بر خيابان ھای

 ٢٠ھزار نفر و معادل آن را در شھرستان ھا

شھر حاکم است ،اما ھنوز دخترکان و پسربچه

عنوان کرده اند .اما از سوی ديگر برخی از

ھا البالی اتومبيل ھا و در پياده روھا می
گردند .آنان از صبح تا اين ساعات شب در
خيابان ھا چه می کنند و چه برخوردھايی با

فعاالن در زمينه کودکان کار با استناد به آمار
 ٣ميليون و  ٢٦٥ھزار کودک بازمانده از
تحصيل که توسط مرکز پژوھش ھای مجلس

ايشان شده است؟ آيا کسی چشم براه و

شورای اسالمی در بھمن ماه سال  ٩٠ارائه

نگرانشان نيست؟ آنان در تمام مدت روزھا به

شد ،آمار کودکان کار در ايران را  ٣ميليون

رانندگان و عابران پياده التماس می کنند که

نفر تخمين می زنند ... .اگر فرض کنيم

چيزی از ايشان بخرند و بر سر اين کار چه

٢٦٥ھزار کودک به دليل بيماری و مسائل

بسا از رانندگان و عابران ُخلق تنگ يا از پليس

ديگر از تحصيل بازمانده اند ،اکنون  ٣ميليون

ھا آزارھا می بينند .اين وضعيت ھميشگی

ديگر در خيابان ،کارگاه ،مزرعه و خانه

زندگی کودکان خيابانی است و تغييری ھم در

مشغول کارند) ".آفتاب( ٩٢/٥/١٦ -

آن ايجاد نشده است.
برخورد مسئوالن و نھادھای رسيدگی و
با توجه به واقعيت کار کودکان در ايران ھنوز

ساماندھی کودکان کار و خيابان ،با اين معضل،

آمار درست و قابل اتکايی که با رشد فزاينده

با چنين ابعاد بزرگ و فزاينده در جامعه،

اين پديده ھمخوانی داشته باشد ،در دسترس

عموما ً کتمان آن است .اين پديده برای آنان به

نيست" :مرکز آمار ايران در سال  ٨٥آمار

موضوعی که به آمار درست ،ريشه يابی و

کودکانی را که به طور مستقيم درگير کار

برنامه ريزی برای ساماندھی اصولی آن نياز
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دارد ،قابل اعتنا نيست .وظايف آنان به جز

اين کودکان را به خيابان بازگردانند و نتيجه

روی کاغذ و ھر از چندگاھی جلسه ای و

کار ،تداوم اين سيکل معيوب خواھد بود".

طرحی پيشنھادی بُعد و عمق ديگری ندارد١٣ .

)ھمانجا(

سال از شروع طرح "مراکز شناسايی،
تشخيص و جايگزينی کودکان خيابانی" توسط
سازمان بھزيستی می گذرد و اين طرح از
ھمان ابتدا نيز شکست خورده محسوب می شد
چرا که از جمع آوری اين کودکان از معابر يا
از جلو ديد برداشتن آنان به خشن ترين روش
ھا ،جلوتر نرفت.

رژيم منحط کنونی که در تمامی عرصه ھای
حيات جامعه جز پايمال کردن حقوق مسلم توده
ھا دستاورد ديگری ندارد ،با کودکان کار که
بی پناه ترين و محروم ترين بخش جامعه اند،
ھمچون قربانی رفتار می کند و فردايی جز
تباھی ،گرفتاری در دام کار زودرس ،جرم و
اعتياد ...برايشان به ارمغان نياورده و نمی

فقر ،بيکاری ،گرانی سرسام آور ،ھزينه ھای

آورد .برای اين کودکان ،سرنوشتی بھتر از

سنگين معيشت ،آموزش و تحصيل ،که به

نسل پيش از خود و خانواده ھايشان متصور

عنوان ابتدائی ترين حقوق کودک شناخته شده

نيست و ھيچ رويای شيرين کودکانه ای جھان

است ،بسياری از اين کودکان را به جای

کوچک شان را دربر نمی گيرد" :برخی از

کودکی کردن با نشاط و سالمتی جسم و روح،

آمارھا نشان می دھد که يک ميليون و ٧٠٠

به خيابان ھا و مراکز کار رانده است" :به

ھزار کودک در ايران به صورت مستقيم

عبارت بھتر بايد قبول کرد که چنين خانواده

درگير کار ھستند که ھر کودک ماھيانه  ٨٠تا

ھايی به داليل اقتصادی ،ھمچون از کار

 ١٠٠ھزار تومان درآمد دارد .درآمدی که

افتادگی سرپرست خانواده به کار کودکانشان

بيشترين بخش آن در اغلب موارد توسط

رضايت داده اند ،يعنی در کشور ما ،کودکان

کارفرمايان سودجو و باجگيران از ايشان

کار اغلب زايده شرايط اقتصادی خانواده اند و

گرفته می شود و تنھا خستگی از کار روزانه

نه شرايط فرھنگی آنھا! عدم توجه به چنين

را در جان کودک باقی می گذارد ... .آمارھای

موضوعی باعث شده شھرداری تھران و

ديگر نيز حاکی از آن است که  ٣٠درصد

سازمان بھزيستی ،به جای پرداختن به حل

کودکان کار دارای والدين با سابقه محکوميت

ريشه اين معضل ،بيشترين توان خود را

ھستند و  ٤٠درصد نيز دارای والدين بی سواد

صرف جمع آوری اين کودکان از خيابان ھا و

يا کم سواد ھمچنين ٨٥ ،درصد کودکان کار

بازگرداندن آنھا به خانواده ھايشان کنند.

ايرانی و مابقی از ساير کشورھا ھستند".

خانواده ھايی که اغلب موارد مجبورند مجددا

)آفتاب – (٩٢/٥/٣
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نگاھی به مزد دريافتی اين کارگران خردسال،

در حالی که واقعيت زندگی تلخ و دردناک

که حتی با حداقل مزد مصوب رژيم برای

کودکان کار ھمچون زخمی عميق بر پيکر

کارگران نيز زمين تا آسمان فاصله دارد ،ابعاد

جامعه ھر روز تا مغز استخوان لمس می شود،

استثمار مطلق کودکان کار را به روشنی نشان

"ربيعی" وزير کار دولت "تدبير و اميد" ،با

می دھد .بايد توجه داشت که ساعات کار اين

روخوانی قوانين کار کودکان ،که ھرگز در

کودکان در بعضی موارد که به کارفرمايان

رژيم اسالمی اجرا نشده ،با تدبيری فريبکارانه

اجازه بھره کشی بيشتر می دھد )به دليل واقف

و اميدی واھی ،اوضاع را ايده آل جلوه می دھد

نبودن کارگر خردسال به شرايط خود( ،تا

و در برابر واقعيت سرسخت زندگی کودکان

ورای ساعت کار کارگر بزرگسال ادامه می

کار ،رذيالنه به انکار و دروغ پردازی روی

يابد .اين امر در رابطه با کودکان کار مھاجر

می آورد .او می گويد" :اشتغال به کار ھمه

بسی زجرآورتر و دست کارفرما بازتر است.

افراد زير  ١٥سال در ايران ممنوع است و اين

"نھادھا و سازمان ھای مسئول در امر کودکان
کار در حالی خونسردانه به اين معضل می
نگرند که وضعيت جسمی کودکان ،سن پايين و
عدم بلوغ فکری ،محيط کار و نوع فعاليت اين
کودکان ،آنھا را مستعد بيماری ھای گوناگون و
عموما خطرناکی می کند .مثال عفونت ھای
داخلی ،عفونت ھای خونی و گوارشی و حتی
سل از جمله بيماری ھايی است که در کودکان
کار سطح تھران بسيار به چشم می خورد.
ھمچنين خيابان و محيط ھای کاری اين کودکان

ممنوعيت برای برخی مشاغل ،افراد زير ١٨
سال را ھم دربر می گيرد ...جمھوری اسالمی
ايران دسترسی ھمه کودکان را به تحصيل
رايگان فراھم کرده است و در مقابل ،بھره
کشی و به کارگيری آنھا به منظور ارتکاب
اعمال خالف از قبيل قاچاق خردساالن
ممنوعيت شديدی دارد ....دولت ايران ،تالش
برای محو بدترين اشکال کار کودکان را
وظيفه ای اخالقی و دينی نيز تلقی می کند"...
)آفتاب( ٩٢/٧/٢٠ -

به شدت پرتنش است و اين کودکان ھر روز با

طبقۀ کارگر و توده ھای زحمتکش ايران که

خشونت ،فحاشی ،کتک و حتی تجاوز روبه رو

کودکان کار و خيابان بخشی از پيکرۀ چند

می شوند که آسيب ھای روانی جدی و گاھی

ميليونی آنان را تشکيل می دھند ،نبايد و نمی

جبران ناپذيری را به آنھا وارد می کند" .

توانند نظاره گر وضعيت بحرانی اين کودکان

)ھمانجا (٩٢/٥/١٦

باشند ،رھائی اين کارگران خردسال از استثمار
و جناياتی که رژيم سرمايه داران و زمينداران
حاکم به آنان روا می دارد ،با سرنوشت تباه
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شدۀ اين تودۀ عظيم درھم تنيده است .معضل

می کند از يأس خسران بارآنان کم

کودکان کار و خيابان را سرمايه داران حاکم

می نھد نزديک با ھم  ،آرزوھای نھان را.

نمی خواھند و نمی توانند ريشه ای حل کنند.
حل اين معضل به شيوه ای راديکال ،تنھا از
دولتی که نماد قدرت سياسی طبقۀ کارگر است
برمی آيد .قطع چنگال ھای خونين اختاپوس
جمھوری اسالمی از زندگی تودۀ مردم ايران و
دميدن روح آزادی و جھانی از عشق ،اميد و

بسته در راه گلويش او
داستان مردمش را
رشته دررشته کشيده ) فارغ ازھرعيب کاورا
برزبان گيرند (
برسرمنقاردارد رشته ي سردرگمش را.

رفاه به زندگی کودکان ،با برنامه ريزی و
مديريت نھادھای انقالبی کارگران و توده ھای

او نشان از روز بيدارظفرمندی ست

محروم ميسر است و بس.

با نھان تنگنای زندگانی دست دارد
ازعروق زخمداراين غبارآلوده ره
تصويربگرفته
ازدرون استغاثه ھای رنجوران
نيما يوشيج

مرغ آمين درد آلودی ست کآ واره بمانده
رفته تا آنسوی اين بيداد خانه
بازگشته رغبتش ديگر ز رنجوری نه سوی آب
و دانهَ
نوبت روزگشايش را
در پی چاره بمانده.

در شبانگاھی چنين دلتنگ می آيد نمايان
وندرآشوب نگاھش خيره براين زندگانی
که ندارد لحظه ئی ازآن رھائی
می دھد پوشيده خود را بر فراز بام مردم
آشنائی
رنگ می بندد
شکل می گيرد
گرم می خندد

می شناسد آن نھان بين نھانان )گوش پنھان

بال ھای پھن خود را برسرديوارشان می

جھان دردمند ما(

گستراند.

جورديده مردمان را.
با صدای ھردم آمين گفتنش ،آن آشنا پرورد
می دھد پيوندشان درھم

چون نشان ازآتشی دردود خاکستر
می دھد ازروی فھم رمزدرد خلق
18

با زبان رمزدرد خود تکان درسر
وزپی آنکه بگيرد ناله ھای ناله پردازان ره
درگوش

» آمين !
درشبی اينگونه با بيدادش آيين
رستگاری بخش ) ،ای مرغ شباھنگام( ما را !

از کسان احوال می جويد
چه گذشته ست وچه نگذشته ست
سر گذشته ھای خود راھرکه با آن محرم ھشيار
می گويد.
داستان از درد می رانند مردم
درخيال استجابت ھای روزانی
مرغ آمين را بدان نامی که اورا ھست می
خوانند مردم.

زيرباران نواھائی که می گويند :
» باد رنج ناروای خلق را پايان «
)وبه رنج ناروای خلق ھرلحظه می افزايد(.

مرغ آمين را زبان با درد مردم می گشايد
بانگ برمی دارد:

وبه بما نمای راه ما به سوی عافيتگاھی
ھرکه را) ،ای آشنا پرور( ببخشا بھره ازروزی
که می جويد«.

» رستگاری روی خواھد کرد
و شب تيره بدل با صبح روشن گشت خواھد«
مرغ می گويد.

خلق می گويند:
» اما آن
جھانخواره
) آدمی را دشمن ديرين ( جھان را خورد يکسر
مرغ می گويد:
» دردل اوآرزوی او محالش باد« .

» آمين !
باد پايان رنج ھای خلق را با جانشان درکين
وزجا بگسيخته شالوده ھای خلق افسای
وبه نام رستگاری دست اندرکار

خلق می گويند:
»اما کينه ھای
جنگ ايشان در پی مقصود
ھمچنان ھرلحظه می کوبد به طبلش« .
مرغ می گويد:

وجھان سرگرم ازحرفش درافسون فريبش«.

»
زوالش باد !

خلق می گويند:

باد با مرگش پسين درمان
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ناخوشی آدمی خواری

وره مقصود درآن بود گم ،آمد سوی پايان

وزپس روزان ع ّزت بارشان

ودرون تيرگی ھا ،تنگنای خانه ھای ما در آن

باد با ننگ ھمين روزان نگونساری ! «

ويالن.
اين زمان با چشمه ھای روشنائی درگشوده ست

خلق می گويند:
» اما نادرستی
گر گذارد
ايمنی گرجز خيال زندگی کردن
موجبی از ما نخواھد و دليلی برندارد
ورنيايد ريخته ھای کج ديوارشان
برسرما باززندانی

وگريزانند گمراھان ،کج اندازان
دررھی کآمد خود آنان را کنون پی گير
وخراب وجوع ،آنان را زجا برده ست
وبالی جوع آنان را جا به جا خورده ست
اين زمان مانند زندان ھايشان ويران
باغشان را درشکسته

واسيری را بود پايان
ورسد مخلوق بی سامان به سامانی«.
مرغ می گويد:
» جدا شد
نادرستی«.

وچو شمعی درتک گوری
کورموذی چشمشان در کاسه ي سرازپريشانی
ھر تنی زانان
از تحّيربرسکوي درنشسته
وسرود مرگ آنان را تکاپوھايشان )بی سود(

خلق می گويند:
» باشد تا جدا

اينک می کشد در گوش«.

گردد«.
مرغ می گويد:

خلق می گويند:

»رھا شد بندش ازھربند ،زنجيری که برپا

» بادا باغشان را ،درشکسته تر

بود«.

ھرتنی زانان ،جدا ازخانمانش ، ،برسکوي در،

خلق می گويند:

نشسته تر
» باشد تا رھا گردد«.

مرغ می گويد:

وز سرود مرگ آنان ،باد
بيشتربرطاق ايوان ھايشان قنديل ھا خاموش«.

» به سامان باز آمد خلق
»بادا !« يک صدا از

بی سامان
وبه پايان شب ھولی
که خيال روشنی می برد با غارت

دورمی گويد.
وصدائی ازره نزديک
20

اندرانبوه صداھای به

!

سوی ره دويده:

درحساب دستمزد آن زمانی که به حق گويان

» اين سزای سازگاراشان

بسته لب بودند

باد درپايان دوران ھای شادی

وبدان مقبول

از پس دوران عشرت بار ايشان«.

ونکويان درتعب بودند«.
» آمين !

مرغ می گويد:

درحساب روزگارانی

»اين چنين ويرانگی شان باد ھمخانه

کزبرره ،زيرکان و پيش بنيان را به لبخند

با چنان آبادشان ازروی بيدادی«.
»بادشان !« ) سرمی دھد شوريده خاطرخلق
آوا (
» باد آمين !
وزبان آنکه با درد کسان پيوند دارد باد گويا !
«
» باد آمين !
وھرآن انديشه درما مردگی آموزويران ! «
» آمين ! آمين

تمسخر دور می کردند
و به پاس خدمت و سود ايشان تاريک
چشمه ھای روشنائی کورمی کردند«.
» آمين !
«
» با کجی آورده ھای آن بدانديشان
که نه جز خواب جھانگيری ازآن می زاد
اين به کيفرباد !«

!«

» آمين ! «

وخراب آيد درآوارغريو لعنت بيدارمحرومان
ھرخيال کج که خلق خسته را با آن نجواھا
نيست
ودرزندان وزخم تازيانه ھای آنان می کشد

» با کجی آورده ھاشان شوم
که ازآن با مرگ ماشان زندگی آغاز می گرديد
وازآن خاموش می آمد چراغ خلق«.
» آمين ! «

فرياد:
» اينک

» با کجی آورده ھاشان زشت

درد  ،اينک زخم« .
) گرنه محرومی کجيشان را ستايد

که ازآن پرھيزگاری بود مرده

ورنه محرومی بخواه از بيم زجرو حبس آنان

وازآن رحم آوری واخورده«.
» آمين ! «

آيد (
» آمين
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» اين به کيفرباد
با کجی آورده ھاشان ننگ
که ازآن ايمان به حق سوداگران را بود راھی
نوگشاده در پی سود !
وزآنان چون برسريرسينه ي مرداب ازما نقش
برجا«.
» آمين ! آمين !
«
و به واريز طنينن ھردم آمين گفتن مردم
)چون صدای رودی ازجا کنده ،اندر صفحه ي
مرداب آنگه گم( .
مرغ آمين گوی
دورمی گردد
ازفراز بام
در بسيط ّ
خطه ي آرام ،می خواند خروس
ازدور
می شکافد جرم ديوارسحرگاھان
وزبرآن سرد دوداندود خاموش
ھرچه با رنگ تجّلی رنگ در پيکرمی افزايد
می گريزد شب
صبح می آيد.

تجريش زمستان سال ھزار و سيصد و سی

***

22

