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ــور        ۲۷روز     ــريـ ــهـ  ۱۳۸۵ شـ
کارگران شـاهـو هـمـراه بـا خـانـواده               
هايشان در مـقـابـل اسـتـانـداري در            

ايـن  .   شهر سـنـنـدج تـجـمـع کـردنـد             
تجمع به دنبال ارسـال نـامـه اي بـه               
استاندار صورت گـرفـت کـه در آن             
کارگران مطالبات خود را مـجـددأ         

 . مورد تاکيد قرار داده بودند
 تــا   ۸ايــن تــجــمــع از ســاعــت          

به وقت محلي در مقـابـل       صبح  ۱۰
در جـريـان     .   استاندار ادامـه داشـت      
نـمـايـنـدگـان       اين تجمع اعتـراضـي       

کارگران با استاندار مذاکره کردند و      
در نتيجه اين مـذاکـرات اسـتـانـدار            
طي نامه اي بـه اداره کـار يـاد آور                
شده است که به منظور رسيدگي بـه       
حقوق کارگران بايـد اقـدامـات الزم          

هــمــزمــان نــيــروهــاي    .   انــجــام شــود  
انتظامي هم به اداره کار اعالم کرده       
اند که حقوق کارگـران شـاهـو بـايـد             

 .پرداخت شود
ــه             ــبــال حــملــه وحشــيــان بــه دن

نيروهاي ضـد شـورش بـه کـارگـران             

پرريس که با اعتراضات مـتـعـددي         
روبــرو شــد مــقــامــات دولــتــي در            
کردسـتـان بـا اقـدامـات اخـيـرشـان               
ميخواهند از خشم و نفرت کارگران      

اما کارگران کارخانه هـاي    .   بکاهند
نساجي شاهو، نساجي کردسـتـان و        
پرريس با مشکالت عديده اي مثل      
اخراج و بيکارسازي، عدم پـرداخـت       

روبـرو     دستمزد و شرايط کار سخـت  
کارگران اين کـارخـانـه هـا          .   هستند

حدود دو سال است کـه در مـقـابـل              
ســيــاســتــهــاي کــارفــرمــا و دولــت           
متناوبأ دست به اعتراض و تـجـمـع          

مـطـالـبـات آنـهـا          زده اند، اما همه     
 .هنوز عملي نشده است

 ۸۵کارگران شاهو از اول سـال         
طبق .   حقوقشان پرداخت نشده است   

تصميم مديريت کـارخـانـه شـاهـو،            
همه کارگران اخراج شده و کـارخـانـه         
قرار است به اسم جـديـدي آغـاز بـه              

کارگران خواهان پـرداخـت     .   کار کند 
حقوقهاي معوقه و بازگشت به کـار        

 . هستند
 کميته کردستان 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۸۵ شهريور ۲۷

 ۲۰۰۶ سپتامبر ۱۸ 

 تجمع کارگران شاهو در مقابل استانداري در شهر سنندج                                   

  

با سالم به شما دوستان عـزيـز در          
سازمان آزادي زن و همچـنـيـن خـوش          
آمد و درود به شرکت کنندگان در اين        

خـوشـحـالـم کـه در ايـنـجـا               .   سمينـار 
هستم و ميخواهم در مـورد مسـئلـه           
اي حرف بـزنـم کـه بـرهـمـگـان عـيـان                  

عيان بدين معنا که همه آگاه و   .   است
واقف هستند چه بر زنان در جمـهـوري     
اسالمي ميگـذرد امـا دردنـاکـتـر از             

همه وضعيت طبقه کـارگـر و در ايـن             
در .   مــيــان بــخــصــوص زنــان کــارگــر        

جمهوري آپاتايـد جـنـسـي جـمـهـوري             
 در صـد      ۶۰اسالمي، زنـان کـارگـر          

حقوق مردان کارگر مـزد مـيـگـيـرنـد             
البته ايـن در بـهـتـريـن حـالـت و در                    
کارخانه هاي بزرگ که مجـبـورنـد تـا           
اندازه اي حقوق کـارگـران را رعـايـت             
کنند و نيـز خـود سـابـقـه مـبـارزاتـي                 

 ! وضعيت زنان در بازار کار ايران                   

 

 اسماعيل مولودي      

 سخنراني اسماعيل مولودي              
 

  درکنفرانس ساالنه              
 سازمان آزادي زن         

 
 ۲۰۰۶سپتامبر      ۲

 فراخوان مشترک خانواده  رحمانپور،حقيقت پژو و فاتحي                                
 ! کمک کنيد عزيزان ما از اعدام نجات يابند                                    

 نازنين فاتحي   
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 ۳صفحه  فرخنده رضائي     

  ساله را از اعدام نجات داديم                ۱۸سينا    
 ٤صفحه   کبرا را هم بايد نجات دهيم              
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کارگـران و تشـکـل آنـهـا يـک سـري                  
خواستهـارا بـه طـبـقـه سـرمـايـه دار                 

پس موضوع مـن    . تحميل کرده است 
که تحقيق کوتاه در مورد موقعيت و        
وضعيت زنـان کـارگـر در بـازار کـار               

الزم اســت   .   ايــران اســت مــيــبــاشــد       
يادآوري کنم که منابع و اسنـادي کـه          
در اين بحث آورده ام موجود اسـت و           
تالش کردم بيـشـتـر از مـنـابـع خـود                
مسئولين خانه کارگر و نـيـز از هـمـه            
مهمتر از نـوشـتـه هـاي و فـعـالـيـن                   
کارگري که امروز در ايـران درگـيـري           
رو در رو با جمهوري اسالمي دارند ،         
همچنين از منابع و اطـالعـاتـي کـه             
جريانهاي کارگري بخصوص فعالـيـن      
ــا حــزب                  ــحــوي ب ــن ــه ب ــري ک ــارگ ک
کــمــونــيــســت کــارگــري در ارتــبــاط          

نکته ديگـر هـر      .   هستند استفاده کنم  
تحقيقي هدفي دارد و هـدف مـن در          
ــه اول نشــان دادن                  ــجــا در وهل ــن اي
وضعيت طبـقـه کـارگـر بـطـور کـلـي                
نيست بلکه بيشتر در مورد بـخـشـي          
از طبقه کـارگـر اسـت کـه کـمـتـر در                  
موردشان صحبـت مـيـشـود و آنـهـم               

 . زنان کارگر است
دوست دارم صـحـبـتـم را بـا يـک              
نوشته کوتاه در مورد دختران کـارگـر         
قالي باف که در روزنامه شـرق اسـت           

 .شروع کنم
  

 سـالـه مـقـام        ۹ يک دختر    ۷۱در سال   
اول بافندگي فرش را کسب کـرد، در           

 ســالــه از     ۱۲ يــک دخــتــر        ۷۴ســال   
 مـاه بـافـت يـک           ۸ورامين در مدت     

 متري را به پايان رسـانـد و           ۱۷فرش  
 سـالـه     ۵در هـمـان سـال يـک کـودک               

لرستاني به عنوان اسـتـاد بـافـنـدگـي            
نـقـل از روزنـامـه         (   شهر معرفي شد     

 ).۱۳۸۳ دي ۲۹شرق، 
 

اول از قــوانــيــن کــار جــمــهــوري           
اسالمي شروع ميکنم تا ببيـنـيـم در          

 . مورد زنان کارگر چه ميگويد
اين قوانين با توجه به تغييرات و     
تبصره هاي ريز و درشت بعينه هـيـچ          
حقوقي کـه جـوابـگـوي نـيـاز امـروز                

اوال .   انسانها باشد در بـر نـمـيـگـيـرد           
جوابگوي نياز کارگران نيست ثـانـيـا         

.  زنان کارگر هيچ جايي در آن نـدارنـد         
ولي بايد بهش پرداخت چـون بـهـر رو            

جامعه را با آن بچـپ چـپ و بـراسـت            
 . راست ميکنند

قانون کار طـبـق گـفـتـه عـلـمـاي               
 سـال    ۱۱شوراي نگهبان که بـعـد از          

مبارزه کـارگـران بـاالخـر بـتـصـويـب               
رسيد نه بر مبـنـاي حـقـوق کـارگـران              
بلکه بر مبناي سازش و به سـرانـجـام           
رساندن امر صـاحـب کـار نـوشـتـه و                

طبق قانـون شـرع      .   تصويب شده است  
اسالم، قانون کار وجود نـدارد بـلـکـه            
اساسا بـر بـاب اجـاره تـاکـيـد دارنـد                 
يعني در اجاره بايد رضايـت طـرفـيـن           

طبق نظر شوراي نگـهـبـان هـر          .   باشد
ماده اي قانوني توافق طـرفـيـن درش          

يـعـنـي    .   نباشد بايد از قانون برداشـت     
کارگر حـق نـدارد خـواسـتـي داشـتـه                
باشد چون صاحب کار بر مبناي سود       

در نتـيـجـه    .   طرف را استخدام ميکند  
فقط به دادن نان بخور و نميـر راضـي           

مثال در قانون هست کـه      .   است و بس  
 سال حق ندارنـد کـار        ۱۵کودکان زير   

کنند ولي تبصره ميگويد کودکان در      
هر سني ميتوانند بـا اجـازه والـديـن             

بـنـابـرايـن قـانـون         .   بکار گمارده شوند  
کار جمـهـوري اسـالمـي بـر مـبـنـاي                

در  .   سازش طبقاتي تنظيم شد و بس       
فصــل شــشــم از قــانــون تشــکــل                  

کارفرمايي اسم مـيـبـرد و        /کارگري  
 قـانـون کـار        ۱۳۱ مـاده      ۴درتبصره  

ــد       ــگــوي ــي ــد         ” م ــک واح ــران ي ــارگ ک
ميتـوانـنـد يـکـي از سـه تشـکـل را                   

, داشته باشند شـوراي اسـالمـي کـار          
 “ انجمن صنفي يا نماينده کارگران

بزباني ديگـر کـارگـر حـق نـدارد              
. تشکل مستقل خودرا داشتـه بـاشـد        

 قانون  ۱۳۸از همه مهمتر طبق ماده      
مقام واليـت فـقـيـه در صـورت              " کار  

مصلحـت مـيـتـوانـد در هـر يـک از                   
تشکلهاي مذبـور نـمـايـنـده  داشـتـه               

 " باشند
اگر زنان کارگـر را دسـتـه بـنـدي              
کنيم ميتوان به چـهـار دسـتـه اشـاره              

 :  کرد
  
زنان کـارگـر در کـارخـانـه هـاي              _     ۱

که خوشبخت ترين زناِن کارگر      :   بزرگ
مي باشند که در کارخانـجـات بـزرگ       
کار مـي کـنـنـد، چـون حـداقـل زيـر                   

عـمـدتـاً    .   پوشش قانون کار قرار دارند   
اين بخش از زنان کارگر، در کارخـانـه         

هاي لوازم خـانـگـي، کـارخـانـه هـاي              
مونتاژ لوازم الکـتـريـکـي، کـارخـانـه            

آرايش و مواد     –هاي لوازم بهداشتي    
البته در بخش   .     غذايي اشتغال دارند  

هاي خدمات و نظافت، و هم در خـط         
. توليد نقش دارند و کـار مـي کـنـنـد            

امــا بــه ســبــب خصــوصــي ســازي،             
قراردادي شدن، جهاني سازي و غيـره        
روز بروز از تعداد اين زنان در محيط         

ــيـــشـــود                 . کـــار کـــم و کـــمـــتـــر مـ
 

قانون کار جمهوري اسـالمـي در         
مورد زنان داراي چهار ماده اسـت در         
فصــل ســوم شــرايــط کــار مــبــحــث            

  ۷۵ ,  ۷۶, ۷۷, ۷۸, مواد. چهارم  
 

ايـــن مـــواد اســـاســـا در بـــاره              
ممنوعيت کارهاي سنگين بزنـان در       

 ۷۵دوران بـارداريسـت کـه در مـاده              
 روز مـرخصـي       ۹۰ميگويد زنان حق  

 روز قبل از ۴۵.    دوران بارداري دارند 
در ادامـه     .    روز بعـد   ۴۵وضع حمل و    

اشاره ميکند که در صـورت امـکـان           
در دروران حاملگي از انجام کارهـاي       

 ۷۶مـاده    .     سنگين مـعـاف بـاشـنـد        
ميگويد در صورت تشخيص پـزشـک       

زن بــاردار از بــعــضــي       ,   مــتــخــصــص
 بـه    ۷۷کارها معاف گردد و در ماده       

داير کردن شيرخوارگاه و مهـد کـودک      
 به چگونگـي    ۷۸ميپردازد و در ماده     

ايجاد اين مراکز ونحوه اداره آنـهـا را           
 بـه حـقـوق        ۸۳مـاده    .   بيان مـيـکـنـد     

مساوي در مقـابـل کـار مسـاوي در             
شرايـط مسـاوي در يـک کـارگـاه يـا                 

هـمـچـنـيـن ايـن         .   کارخانه اشاره دارد   
مــاده هــر گــونــه تــبــعــيــض بــخــاطــر          
جــنــســيــت، نــژاد، قــومــيــت، ســن و          
اعتقاد سياسي و مذهبي را مـمـنـوع         

 بـه    ۹۶در قانون کـار مـاده         .  ميکند
ايــجــاد بــازرســي کــار در مــراکــز و             
کارخانه وکارگاهها مـيـپـردازد و بـه            
منظـور اجـراي صـحـيـح قـوانـيـن و                  
ضــوابــط حــفــاظــت فــنــي اداره کــل           
بازرسي وزارت کار و امور اجتماعـي       

وظـايـف   .   اين وظيفه را بر عهده دارد       
نــظــارت بــر      :   بصــورت زيــر اســت        

مــقــرارات نــاظــر بــر شــرايــط کــار،             
مقررات حمايتي مربوط به کـارهـاي        
سنگين و سخت، مـدت کـار، مـزد،            

ايـنـهـا    .   اشتغال زنان و رفـاه کـارگـران        
موادي هستند که در سـراسـر قـانـون          

 .کار به زنان ارتباط دارد
البته همگي اين قوانـيـن شـامـل          
کارگاهها و محل کارهايي مـيـشـود         

هــمــه .   کــه بــيــش از ده کــارگــر دارد           
ــر در                  ــشــت ــي ــان ب ــه زن ــم ک ــي ــدان مــي
کارگـاهـهـاي کـوچـک وکـارگـاهـهـاي              

در مراکـز   .   خانوادگي مشغول بکارند  
بزرگ صنعتي و کارخانه هـاي بـزرگ         
روز بروز مقرراتي وضع ميکننـد کـه         
زنان را از محيط کار بـه کـنـج خـانـه               

در کـــارخـــانـــگـــي و در           .   بـــرانـــنـــد
کارگاههاي کوچک صاحـبـکـار بـراي         
تحميل هر بـيـحـقـوقـي بـه کـارگـران                

در قوانيـن مـوجـود      . دستش باز است 
کار هيچ جايي اسـم از بـرابـري زن و               

در کشوري که تبعيض و     .   مرد نيست 
آپارتايد جنسي قانوني است چـگـونـه         

. زنان از حقوق مساوي بـر خـوردارنـد         
حتي در کارههـاي بـاال و در سـطـح                
متخصصـان و دانشـگـاه رفـتـه هـا،               
مــثــال مــثــل وکــالــت و در ســطــح                

 قـانــون    ۴۵۹کـارشـنــاسـي در مـاده           
مجازات عمومي، زنان کارشناس بـا      

ايــن .   مــردان کــارشــنــاس فــرق دارنــد      
قانون ميگويدگواهي دو کـارشـنـاس        
خــبــره مــرد بــراي تشــخــيــص جــرم             

در غير اينصورت اگـر يـک         . کافيست
کارشناس خبره مـرد و دو زن خـبـره              
کارشناس نظر بدهند نيـز تشـخـيـص          

اينجا به عينه عـلـم       .   قابل قبول است  
ــان،                ــمــي زن ــايــي عــل ــوان و دانــش ت
تخصص و تـحـصـيـالت آنـهـا ارزش             
مساوي بـا مـردان در هـمـان سـطـح                

. ندارد و نصف مردان بحساب ميايـد      
وقتي در اين سطح تفاوت هست واي        
بحال زن کارگر و کـم سـوادي کـه در               

رسـمـا و     .   يک کـارگـاه کـار مـيـکـنـد            
قانونان زن در جامعه ايـران شـهـرونـد           

حال قانون کـار جـاي       .   درجه دوم است  
خود دارد زيرا جامعه طبقاتي حـقـوق    

 ۶مـاده    .   مساوي درش مسخره است   
بـراسـاس بـنـد       :   قانون کار ميـگـويـد        

چهار از اصل چـهـل و سـوم  و بـنـد                   
شش  از اصلهاي نوزدهم، بـيـسـتـم و            
بــيــســت و هشــتــم قــانــون اســاســي             

اجبار افراد به کـار  :   جمهوري اسالمي 
مـعـيــنـي و بـهـره کشـي از ديـگــري                  

مردم ايران از هـر قـوم         .   ممنوع است 
وقبيله اي که باشند از حقوق مساوي       

رنگ، نژاد، زبان و ماننـد      . برخوردارند
هـمـه   .   اينها سبب امتياز نخواهد بود 

افراد از زن و مرد در حـمـايـت قـانـون          
هر کس حق دارد شـغـلـي           . قرار دارند 

را که بـدان مـايـل اسـت و مـخـالـف                  
اسالم و مصالح عـمـومـي و حـقـوق              

 اوال در ايـن        . ديگران نيست برگزينـد  
قانون از برابري جنسي صـحـبـتـي در           

ميان نيست ثانيا دست صاحـب کـار         
را باز گذاشته تا تحت نام مخالفت با        
شئونات اسالمي يا مصالح عمومـي     

مـثـال   .   هر باليي را سر کارگر بـيـاورد      
اگــر زنــي شــوهــرش مــخــالــف کــار            
کردنش باشد هـيـچ کـس بـهـش کـار               

 قـانـون     ۱۱۰۵طـبـق مـاده        . نميدهـد 
مــدنــي، مــرد رئــيــس و ســر پــرســت           
خــانــواده اســت حــتــي جــديــدا بــراي           
صاحب کاراني که زن هستنـد قـانـون          
وضع کردند که زنان صاحب رستـوران     

. بايد يک مباشر مرد داشـتـه بـاشـنـد           
طبق ضوابط جديد اداره نـظـارت بـر            
اماکن عمومي، زنان براي مـديـريـت         
رستوران بايد يک مباشر مرد داشـتـه         

در غير اينصورت از فعالـيـت       .   باشند
رئـيـس   .   آنها جلوگـيـري خـواهـد شـد          

اتحاديه صنف رسـتـوران داران آقـاي          
 طبق ضوابط   : حسين آرمين ميگويد  

جديد، زنان عالوه بـر گـذرانـدن تـمـام             
مراحل قانونـي و ارائـه مـدارک الزم             
بايد يک مرد را بعنوان مـبـاشـر خـود            

در غـيـر ايـنـصـورت          .   معرفي کنـنـد   
بـقـول   .   اجازه کسب نخواهـنـد گـرفـت        

مسئول نيروي انـتـظـامـي بـا نـبـودن              
مـبـاشــر مــرد، امــنـيـت اجـتــمـاعــي             

  .منطقه بخطر ميافتد
 

همه قوانيني کـه در مـورد زنـان            
وجــود دارد فــقــط در کــارگــاهــهــا و           

. کارخانه هاي بـزرگ اجـرا مـيـشـود            
 ۱۹۱ و   ۱۸۸،۱۸۹مثال حتي مواد  

فقط به کارخانه و کارگاهي که بـيـش         
.  نفر کارگر دارد صدق ميکنـد      ۱۰از  

 در مورد بـازرسـي در بـاره            ۹۸ماده  
شرايط کار و رعايت حقوق برابر براي       

ايـن قـانـون تـاکـيـد           .   زن و مرد اسـت     
ميکند که بازرسي از محيـط کـار و           
دفــاتــر در هــر زمــان جــايــز اســت و              

 اين قانون مـيـتـوان       ۸۶مشمول ماده   
دفاتر و اسناد را حتـي کـپـي بـرداري             

اما وقتي به کارگاههاي کوچـک      .   کرد
و خانوادگي ميرسد طبق تبصره بايـد       

. مــجــوز دادســتــان مــحــل را داشــت        
يعني امتيـاز دادن بـه کـارگـاهـهـاي              

 در صد زنان کارگر در ۹۰که  .   کوچک
 . آنها بکار مشغول اند

 
زنــان کــارگــر در کــارگــاهــهــا و          _     ۲

 . مراکزي که کمتر از ده نفر هستند
زن، شرايط آنها خيلي بد است به        
خاطر اينکه عمدتاً زير پوشش قانـون       

از مــهــد کــودک و        .   کــار نــيــســتــنــد    
شيرخوارگـاه بـرخـوردار نـيـسـتـنـد و               
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رسماً دستمزد کمتري از مردهـا مـي         
مثـل کـارگـاه هـاي پـوشـاک             .     گيرند

شنيده شده و مکتوب هسـت کـه در            
بعضي از کارگاههاي پـوشـاک سـازي         

ــان      در صــد مــردان حــقــوق             ۶۰زن
در مـقـابـل کـار بـرابـر و               .   ميگيـرنـد  
بخش بزرگي از زنان کـارگـر     .  مساوي

در اين مراکز هستند زيرا در کارخانه       
ها بزرگ بدليل اجراي قـانـون کـار و              
مســئلــه بــارداري، شــيــرخــوارگــاه             
صاحبکار از اسـتـخـدام زنـان طـفـره               

در نـتـيـجـه زنـان جـذب ايـن               .   ميرود
 . مراکز کوچک بيشتر ميشوند

  
زنان کارگـري کـه اصـال در          _    ۳

آمار نيستنـد ولـي در تـولـيـد سـهـم                 
ايــن زنــان کســانــي       .   مــهــمــي دارنــد   

. هستند که در خانه ها کار ميکنـنـد        

البته نه کـار روز مـره و مشـکـالت                
خانوادگي شخصي بـلـکـه در مـنـزل             
خود مشغول بکار براي صاحبـکـاران       

مثال کـارخـانـه هـاي        .   کوچک هستند 
بزرگ يک بخش از توليدات خودرا بـه        
آنها ميدهند مثال بستن پيچ و مهـره        
به وسايل، زدن السـتـيـک بـه وسـايـل              
برقي، يا سرهم کردن و بسـتـه بـنـدي             
کردن وسائل الـکـتـريـکـي و اسـبـاب              

عمدتا اين کار در خانـه  .   بازي بچه ها  
کارگر و افراد مسن يا زنان و دختـران         

در يـک    .   جوان اين کارهارا ميگيـرنـد     
محله از خزانه، تمـامـي زنـان مـحـل             
بــراي پــارس  الــکــتــريــک و ســايــل               

. الکتريکي کوچک سر هم مـيـکـنـنـد          
صاحب کار کمتر مزد را مـيـپـردازد،         
حق برق و آب و کرايه نـمـيـدهـد و از                
همه مهمتر به کسي هيچ حق بيمـه و          

 . درماني نميپردازد
 
زناني که در پيمانکاري هـا       _    ۴

مثال يک نفر پيمانـکـار      .   کار ميکنند 
چــنــد نــفــر را دارد کــه بــرايــش کــار              

اينهـا دالل بـيـن کـارگـر و              .   ميکنند
مثال يـک کـاري      .   صاحب کار هستند  

را اگر با ده هـزار تـومـان کـنـتـراکـت                 
ميگيرد به کارگر درسـت نصـف آنـرا          

مثال نظـافـتـچـي، سـبـزي          .   ميپردازد
خرد کردن و هر کـار ديـگـري از ايـن               

هــيــچ قــانــونــي بــرکــار ايــن         .   قــبــيــل
پيمانکاران وجود ندارد و هـيـچ نـوع            

 .  بازرسي از کار اين گروه وجود ندارد 
ــي              ــه انســان ــوســع ــزارش ت ــه گ ب

 تـنـهـا      ۲۰۰۵سازمان ملل در سـال        
 در صد زنان ايران در فعاليتـهـاي         ۳۰

يـعـنـي بـا       .   اقتصادي شـرکـت دارنـد       
تــوجــه بــه جــمــعــيــت و بــه نســبــت               

 ۱۶۵کشورهاي ديگر ايران در ميان       
بيشـتـريـن    .    را دارد  ۱۵۵کشور مقام   

حضور زنان در اقـتـصـاد مـربـوط بـه              
کشورهاي آفريقايي مثل موزامبيـک      

 در صـد و        ۸۲ در صد تانـزانـيـا         ۸۳
کمتريـن  .  در صد ميباشد۸۳بروندي  

رقم شامل کشورهاي عربي در حـوزه        
 در   ۲۰خليج فارس است که عمان با       

 در صـد    ۲۲صد و عربستان صعودي     
 .ميباشد

همچنين طبق گـزارش سـازمـان         
بين المللي کار، زنان ايران در بـخـش          
خصوصي پنجمين دستمزد پايين در      

. سـطــح زنـان در خـاورمــيــانـه دارنــد            
بگزارش روزنامه مهر، در آمـد زنـان          

 ۱۲۰در ايران در بـخـش خصـوصـي            
مـحـبـوبـه مـقـدم         .   دالر در ماه است      

کـــارشـــنـــاس ارشـــد پـــژوهشـــگـــري       
 مـارس    ۸مطالبات زنان در همايش      

بين هشت تا ده ميليون زن       :   ميگويد
 . ايراني در فقر مطلـق بسـر مـيـبـرنـد             

 
ــه بــه                      ــوج ــا ت ــرايــن و ب ــا ب ــن ب

توضيحاتي که دادم زنـان کـارگـر در            
ايران که آپارتايد جنسي درش قانوني      
است چگونه اجـازه مـيـدهـد زنـان از              

مـن  .   حقوق مساوي برخوردار باشـنـد     
هدفم اين بود نظر کنفرانس را به ايـن          
معضل جدي جلب کنم  و نشان دهـم          
که دوستان، مـا الزم اسـت آسـتـيـن                
هارا باال بزنيم و تـالش کـنـيـم زنـان                

. کارگر حقوق خودرا بهتر بشـنـاسـنـد         
ــردن                    ــاال ب ــه در ب ــم ک ــي ــن ــالش ک ت
خودآگاهي گـارگـري بـه آنـهـا کـمـک                

الزم است تـلـويـزيـون سـازمـان           .   کنيم
آزادي زن بخشي از کار روتين خـودرا      

. بـه ايــن مــعــضـل اخــتــصــاص دهــد          
خودآگاهي زنان کارگر کمک ميـکـنـد        
که زنان تسليم قانون تبعيض جنـسـي       
نشوند چرا که نيروي جدي در پيشبرد       
امر مبارزه طـبـقـه کـارگـر در ايـران                

 . هستند
 با تشکر فراوان   

  

 همنوعان، مردم انساندوست 
 

عزيزان ما را به اعـدام مـحـکـوم           
کرده اند و قرار است بـه دار آويـخـتـه              

ما خانواده هاي مـحـکـومـيـن         .   شوند
به اعدام، هر لحظه، نـگـران شـنـيـدن             
خبر اجراي حکم اعدام عـزيـزان خـود          

 . هستيم
. عزيزان ما قرباني فقر هسـتـنـد        

قرباني نابرابري و تحـقـيـر و تـوهـيـن              
قــربــانــي قــوانــيــن    .   روزمــره هســتــنــد  

اگر شرايط زندگـي    .   ناعادالنه هستند 
آنها اينـچـنـيـن دشـوار و غـيـرقـابـل                 
ــبــود امــروز هــرکــدام در               تــحــمــل ن
دانشگاه مشغول تحصيل بودند و يـا        
در کارخانه اي، در اداره اي، جـائـي             

شـرايـط دشـوار      .   مشغول کار بـودنـد     
زندگي آنها را بـه ايـن روز انـداخـتـه                 

ايــن شــرايــط اســت کــه بــايــد          .   اســت
ايـن فـقـر و نـابـرابـري             .   محکوم شود 

به فـقـر و      .   است که بايد محکوم شود    
نابرابري بايد پايان داده شود و نـه بـه            

اين عدالت نيست   .   زندگي عزيزان ما  
که قربانيان ايـن شـرايـط ايـنـچـنـيـن                
بيرحمانه به زندان بيفتند و بـه چـوبـه            

 . دار آويخته شوند
ما با در دست داشـتـن عـکـس             

اين عزيزان کـه در انـتـظـار روزهـاي               
پاياني زندگي خود هستند، يکشنـبـه      
در مقـابـل دفـتـر سـازمـان مـلـل در                  

ما ميـخـواهـيـم      .   تهران جمع ميشويم  
با صداي رسا بگوييم عـزيـزان مـا را            

. به ياري ما بشـتـابـيـد        .   اعدام نکنيد 
ايــن غــيــر قــابــل تصــور اســت کــه               
عزيزترين فرد زندگيت، جـگـر گـوشـه         
ات، طـنـاب دار بـر گـردنـش آويـزان                

ايـن  .   کنند و از زندگي محروم کـنـنـد        
ما نميخواهـيـم ايـن      .  وحشتناک است 

مـا آزادي آنــهـا را         .   روز را بــبـيــنـيــم      
 . ميخواهيم

 
به ما کمک کنيد، عزيـزانـمـان را          

 ! نجات دهيم
 

 ٥ مهرماه ساعت    ٢روز يکشنبه   
بعدازظهر، مقابل دفتر سازمان ملل     

خيابان شريعتي باالتر از حسينـه        –
ارشاد خيابان قبا بلوار شـهـرزاد        

 جمع ميشويـم و از هـمـه            ۳۹شماره  
شما ميخواهيم به ما بپيونديد و مـا         

 . را ياري دهيد
 

 خانواده کبرا رحمانپور       
 خانواده نازنين فاتحي     

 خانواده فاطمه حقيقت پژوه          
 

 باز تکثير از کمپين براي         
 نجات جان کبرا    

 ۱۳۸۵ شهريور     ۲۷

 
 ! وضعيت زنان در بازار کار ايران                

کارگران بيمارستان خمينـي در        
شــهــرســتــان ســردشــت دو مــاه اســت         

کـارکـنـان    .   حقوق دريافت نـکـرده انـد       
اين بيمارستان با سابقه کار بـيـش از           

 سال در اين بيمارستـان کـمـاکـان           ١٠
در پـي اعـتـراض        .   قراردادي هستنـد  

کارکنان اين بيمارستان بـه دلـيـل بـه            
تعويق افتادن دوماه حقوقشان حسـن       
زاده رئــيــس بــيــمــارســتــان در جــمــع           
" کارکنان حاضر شد و اعالم کرد کـه      

در .   شما اعـتـراضـتـان نـا حـق اسـت              
 نـفـر     ١٠٠٠همين شهر مـا لـيـسـت           

ليسانسه بـيـکـار داريـم و حـاضـرنـد               
دستشويهاي بـيـمـارسـتـان را تـمـيـز               

حاال کـه شـمـا فـقـط دو مـاه                 .   کنند
حقوق دريافت نـکـرده ايـد مـعـتـرض             

 ." هستيد
کارکنان بيمارستـان نسـبـت بـه           

اين اظهارات بشدت عصباني شده و       
اعالم مي کنند آقاي رئيس شما دهم       
برج حقوق اضافه کاري را مي گيـريـد        
بيستم برج حقوق کارانه را مي گيريد        
و آخــر مــاه هــم حــقــوق خــودتــان را              

پس چگونـه اسـت      .   دريافت مي کنيد  

که از ما ميخواهيد بعد از دو ماه بـه          
تـعـويـق افـتـادن حـقـوقـمـان بـاز هــم                   

 . اعتراض نکنيم
يکي از کارکنان ميـگـويـد شـمـا           
نــمــي تــوانــيــد مــا را بــفــهــمــيــد يــا              

. نميخواهيد درد ما را متوجه شـويـد       
هنگامي حقوق دريافـت نـمـيـکـنـيـم            

. يعني زندگي روزمره ما فلج ميشود     
شما درد ما را نميفهـمـيـد وقـتـي بـه               
کودکمان قول مي دهيم اگر درسشـان       
ــرايشــان دوچــرخــه و              خــوب بــاشــد ب
اسباب بازي مي خريم و ايـن قـول را            

اجرا نميکنيم يعني چه،  ديگري مـي        
گويد ما بايد نـان بـخـوريـم تـا نـيـرو                 

نفر بـعـدي بـا       .   داشته باشيم کار کنيم   
صداي بلند اعالم مي کند مگر شمـا        
از حقوق خود گذشت مي کـنـيـد کـه             
اينرا از ما ميخواهيد؟ يـکـي ديـگـر           
مي گوييد ما مستاجـر هسـتـيـم دو            
ماه اسـت کـرايـه خـونـه را پـرداخـت                 

رئيس بيـمـارسـتـان بـا         . . .   نکرده ايم و  
تاکيدي ديگر بر اينکه همـه شـمـا را            
راحت مـي تـوانـيـم اخـراج کـنـيـم و                   
ليسانسه هـاي بـيـکـار را اسـتـخـدام               

با وجـود    . کنيم محل را ترک مي کرد 
اين اعتراض و تجمع حقوق کارکـنـان        
اين بيمارستان هنوز پـرداخـت نشـده           

الزم بـه ذکـر اسـت کـارکـنــان              .   اسـت 
 ساعت کار فقط    ٢٤بيمارستان بابت   

 ســاعــت را دريــافــت مــي         ٦حــقــوق   
  ٤٥٠حقوق واقعي کـارکـنـان         .   کنند

 .هزار تومان است٥٠٠تا 
در حالي که حقوق ماهانه اي کـه        
به کارکنان اين بيمارسـتـان پـرداخـت           

 ١٥٠ تا   ١٢٠ميشود بطور متوسط    
ايـن کـارکـنـان  از           .   هزارتومان اسـت  

حـق    . هيچ مزاياي برخوردار نيسـتـنـد      
شيفت، پول عيدي و پول براي لـبـاس          

بـه  . . .   کار و بيمه هـاي اجـتـمـاعـي و            
 .آنها پرداخت نميشود

 
 پايان گزارش 

 
 ! کمک کنيد عزيزان ما از اعدام نجات يابند                      

 گزارشي از اعتراض کارکنان بيمارستان خميني در شهرستان سردشت                                    
 کارکنان اين بيمارستان دو ماه حقوق نگرفته اند                            
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!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

سينا که ده روز قبل جشـن تـولـد           
هيجـده سـالـگـي را در زنـدان اويـن                 

 گرفته بود
 سحرگـاه امـروز طـنـاب دار بـر              

 گردنش انداخته شد اما اعدام نشد
 

گزارش لحظات کسـب خـبـر تـا             
 :کنون

 سپتامبـر  ۱۹خبر را شب گذشته  
 از طريق سعيد ويسي از شهـر  ۲۰۰۶

او گـفـت     .   فرانکفورت آلمـان شـنـيـدم       
االن راديو بي بي سي در مورد فـردي      

 سـالـه     ۱۸به اسم زينا حـرف زد کـه            
. است و قرار است فـردا اعـدام شـود            

 شـب    ۷برنامه جام جهان نما ساعـت        
 . به وقت آلمان

ابتدا فکر کردم احتمال دارد ايـن        
نازنين فاتحي باشد زيرا ديـروز او را           
از زندان گوهر دشـت بـه زنـدان اويـن              
منتقل کرده بودنـد و مـن نـگـران او               

براي اطمينان به سعـيـد ويسـي        .   بودم
او .   زنگ زدم که اسم دقيق را بـپـرسـم       

 ساله بـوده امـا اسـمـش را               ۱۸گفت  
دقيق متوجه نشـدم ولـي اسـمـش بـا              

بـار  .   شرع ميشـود "   س  . يا  .   ز"   حرف  
بـه خـودم     .   ديگر نگرانيم بيشـتـر شـد       

گــفــتــم، نــازنــيــن را ديــروز از زنــدان            
گوهردشت به اوين منتقل کرده اند و         
ساعت چهار بـعـد از ظـهـر بـود کـه                  
خانواده او به من زنگ زدند و نـگـران       

متوجه شدم نازنين زنـگ زده        .   بودند
و گفته مامان االن تـعـدادي مسـلـح             
آمده اند اينجا و به مـن مـيـگـويـنـد               
 . وسايلت را جمع کن ميبريمت اوين

طفلکي نازنين با وحشت و گـريـه        
گفته بود، شايد ميبرند اعدامم کنند      
و مادر که از شدت ناراحتي هـق هـق           
گــريــه مــيــکــرد مــيــگــفــت، بــه دادم          

. برسيد، نميدانم چـرا او را بـرده انـد              

من و نازنين افشين جـم، شـب قـبـل              
و امشب .   مشغول اين موضوع بوديم   

سـالـه، بـراي      ۱۸خبر اعدام يک جوان      
ما کافي بود که فکر کنيـم احـتـمـاال            

 . نازنين را ميخواهند اعدام کنند
به نازنين افشين جم زنـگ زدم و          

کار فوري دارم زنگ    " پيام گذاشتم که    
، لحظاتي بعد صداي نـازنـيـن از          " بزن

آنطرف خط ميايد مينا چي شـده؟ و          
مجددا تلفـن سـعـيـد       . تعريف ميکنم 

ويسي را ميگيرم و مـيـگـويـم دقـيـق            
بگو چـي شـنـيـدي و او بـاز هـر چـه                     

 . يادش مانده را تعريف ميکند
با ايران تماس مـيـگـيـريـم کسـي           
نميداند اين فرد کـه قـرار اسـت فـردا              

.  به دار آويخته شود کيسـت ۴ساعت  
با نازنين افشين جم حرف ميزنم و بـه          
نازنين ميگويم اول بـايـد اسـم او را               
 پيدا کنيم و ببينيم وکيلش کيست؟

  بعد از يکساعت آماده باش در       
کميته بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه اعـدام،                   
محمد آسنگران ميگويد خبر را پيـدا       

 ۱۸سينا  :   خبر دقيق اينست  .   کرده ام 
وکيل او  .   ساله در اوين اعدام ميشود    

نسرين ستوده در گفتـگـو بـا بـي بـي               
بـه وقـت     .   سي اين خبر را گفته اسـت       

 شب است و همه جـا        ۸اروپا، ساعت   
کار زيادي اينـجـا نـمـيـتـوان           .   تعطيل

کرد اما در کـانـادا و آمـريـکـا وقـت                
 . بايد در آنجا کاري کرد. اداري است

نازنين به فـردي کـه در نشـسـت              
قبلي من و خـودش بـا کـمـيـسـيـون                 
حــقــوق بشــر ســازمــان مــلــل، او را             

. مــالقــات کــرده ايــم زنــگ مــيــزنــد          
ــژاد االن                مــيــگــويــد کــه احــمــدي ن
نيويورک است و بايد بـه او اعـتـراض            

در عين حال با چند خـبـرنـگـار        .   کنيد
مـن  .   در سازمان ملل تماس ميگيرد    

با دوستان خودمان در سـوئـد حـرف            

به تلفنهاي اضـطـراري وزارت      .   ميزنم
امور خارجه آلـمـان زنـگ مـيـزنـم و                

. هرچه که ميتوانيم انـجـام مـيـدهـيـم           
االن ديگر پنج ساعت به اعدام سيـنـا         

لحظه بـه لـحـظـه بـا هـر             .   مانده است 
کسي که امکـان کـمـک کـردن دارد،             

من و نازنين افشيـن  .  تماس ميگيريم 
جم اقداماتمان را چک ميکنيم و قـدم        

 . بعدي را برميداريم
همزمان من در يـک جـلـسـه هـم              

در استراحت هاي وسـط     .   شرکت دارم 
جــلــســه بــا نــازنــيــن کــارهــا را چــک             

جلسه تمام مـيـشـود و االن           .   ميکنم
فرصت کـافـي دارم کـه مـفـصـل بـا                  

ساعت دو شـب      .   نازنين صحبت کنم  
نازنين مـيـگـويـد      .   به وقت اروپا است   

شوراي حقوق بشر سازمان ملـل قـول         
داده است که نامه فوري از نـيـويـورک          
به ژنو بفـرسـتـد و اقـدام فـوري قـرار                 

نازنـيـن در ادامـه        .   است انجام بگيرد 
ميگويد آخـريـن گـفـتـگـو بـا وکـيـل                 
پرونده نشان مـيـدهـد کـه او خـيـلـي                 
نگران است و ميگويد مگر اين وقـت        
شــب، کســي بــا شــاهــرودي تــمــاس           

 . بگيرد
من و نازنين مـنـتـظـر اقـدامـات            
شوراي حـقـوق بشـر سـازمـان مـلـل                

صبح ساعت شش ايـنـتـرنـت     .  هستيم
با نگراني و اضطـراب  .   را چک ميکنم 

دنبال خبر بـودم، آيـا سـيـنـا تـا االن                 
تنـهـا   .   اعدام شده است؟ خبري نيست    

راه کسب خبر دقيق و فـوري کسـانـي           
هستند که احتماأل بـه مـحـل اعـدام             

يک نفر  کـه شـاهـد مـاجـرا             .   رفته اند 
بوده است گفـت سـيـنـا اعـدام نشـده               

 ! است
نماينده سازمان مـلـل در تـهـران           
نيمه شب با وکيلش تماس گـرفـتـه و            
پدر سينا نيمه شب به دفـتـر آنـهـا در              

ــه اســت          ــت ــران رف ــه ــا     .     ت دوســت م
 سينا را بـه      ۴صبح ساعت   :   ميگويد

طـنـاب دار     .   ميدان اعدام برده بودنـد    
را به گردنش انداختند و چهار پايه را         
زير پايش گذاشتند، بعد از لحـظـاتـي         
در حالي که قلب مـا در حـال تـپـش                
شديد بود ديديم که طناب را از گـردن    
سينا درآوردند و گفـتـنـد حـکـم اجـرا              

ما هـمـگـي در شـادي ايـن            .   نميشود
او گفت البته يک   .   لحظات غرق شديم  

همين امـروز وحـيـد        . خبر بد هم دارم 
به او گفـتـم     .    ساله را اعدام کردند    ۱۸

چـرا  زودتـر بـه          .   اين يک فاجعه است   
چـرا ديـروز حـکـم         .   ما خبر نميدهـنـد    

اعدام وحيد بيچاره را  به مـا اطـالع             
ندادند؟ گفتم خبر نداشتيم وگرنه اسـم       
او را هم مطرح ميکرديم شايد هـم او      

 . نجات مي يافت
متاسفانه خبر را بعد از اعدام بـه        

او از خانواده خيلي فقـيـري       .   ما دادند 
امــکــان گــرفــتــن وکــيــل     .   بــوده اســت  

خــبــرش جــايــي درز      .   نــداشــتــه اســت  
قبال خبر حکم اعـدام او       .   نکرده است 

جايي علني نشد و در خفا اعـدامـش         
 . کردند

ــه              ــب ــن ــارش ــه ــح روز چ  ۲۰صــب
سپتامبر اسـت و مـن در حـالـيـکـه                 
ميدانم در کانادا نصف شب اسـت بـه        
نازنين زنگ ميزنـم و مـيـگـويـم کـه               

نازنين با هـيـجـان      . سينا نجات يافت 
.  و شادي از اين خبر استقبال ميکنـد        

شايد غير قابل باور باشد، ولي با يک        
مجموعه اقـدامـات اضـطـراري جـان           

.  ساله نجات مـي يـابـد        ۱۸يک جوان   
به نـازنـيـن افشـيـن جـم و بـه  هـمـه                       
کساني که با اقـدامـات خـود کـمـک               
کــردنــد ســيــنــا اعــدام نشــود درود             

ايـن زيـبـاتـريـن احسـاس           .     ميفرستم
است که جان يک نفر را نجات دهي و          

 ۱۸امروز بخصوص جان يـک جـوان           
 . ساله نجات يافت

: پيام ما به هـمـه مـردم ايـنـسـت           
. لطفا خبرها را بموقع به ما برسانـيـد        

شـايـد بـتـوانـيـم         .   با ما تماس بگيريد   
تاکنون جان تعـدادي را      .   کاري بکنيم 

. به کمک خود شـمـا نـجـات داده ايـم              
بخصوص اگر قرار است جنايتـکـاران       
حاکم کودک و نوجواني را اعدام کنند       
ــد                   ــي ــکــن ــر ن ــحــظــه هــم صــب يــک ل
مشخصات کامل را به ما بدهيد مـا        

به کمک خود شـمـا، بـه کـمـک مـردم                
آزاديخواه و انسان دوسـت، بـه کـمـک            
پدر و مادر آنها، بـه کـمـک ايـنـهـمـه                 
انسان نازنين و خوب همه تالشمان را       

 . براي نجات آنها خواهيم کرد
نجات سينا يک اقدام بسيار مهم      

خبرگزاريها نوشتند چند ساعـت     .   بود
مــا .   ديــگــر ســيــنــا اعــدام مــيــشــود        

اميدوار بوديم که جـلـو اعـدامـش را            
تـازه جشـن تـولـد         .   بگيريم و گرفتـيـم    

هيجده سالگي اش در زنـدان بـرگـزار           
سينا را تا پاي دار بـردنـد و        .   شده بود 

طناب دار به گردنش انداختـنـد، امـا          
ما طناب را از گردنش بـاز کـرديـم و             

بــا .   اجــازه نــداديــم اعــدامــش کــنــنــد      
قدرت و امکانات مخالفين اعـدام و       
نقش برجسته کميته بين المللي عليـه   
اعدام با همکاري نازنين افشـيـن جـم          

امـا  .   جمهوري اسالمي عقب نشست   
بايـد تـالش     .   اين فقط قدم اوليه است    

کرد مجازات اعدام لغو شـود، هـمـه           
احکام اعدامها و قانون قصاص لـغـو        

بايد تـالش کـرد ايـن قـوانـيـن               .   شود
دوران تــوحــش بشــريــت از جــامــعــه           

 . انساني امروز رخت بربندد
اما االن وقـت تـالش و مـبـارزه              
براي نجات کبرا، شـهـال، نـازنـيـن و              

روز .   اسـت . . .   فاطمه حقيـقـت پـژوه و        
يکشنبه خانواده هاي آنـهـا فـراخـوان           

. تجمع مقابل سازمان ملـل داده انـد         
مردم بايد بـه نـيـروي خـود اعـتـمـاد                 

سينا را در آخـريـن لـحـظـات              .   کنند
کـبـرا و  بـقـيـه را هـم                 .   نجات داديم 

بايد خـفـاشـان     .   ميتوانيم نجات دهيم  
روز يـکـشـنـبـه        .   حاکم را عقب برانيـم    

خانواده کبرا و فـاطـمـه و نـازنـيـن را                
 مـقـابـل      ٥همراهـي کـنـيـم سـاعـت             

خـيـابـان شـريـعـتـي          سازمان ملل در      
باالتر از حسينيه ارشاد، خيابان قبـا،       

 .  يادتان نرود۳۹شهرزاد شماره  بلوار
 
 

 مينا احدي   
 رئيس کميته بين المللي         

 عليه اعدام   
 ٨٥ شهريور    ٢٩
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:   تلفن تماس 
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Email:minaahadi@aol.com  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 مينا احدي   

  ساله را از اعدام نجات داديم                ۱۸سينا    
 کبرا را هم بايد نجات دهيم              


