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ذاشتگ پاسخ ی بدينبا  ساله را١۵ به مهتاب، کارگر یتجاوز جنس  

 
هشتاد وهفتتيرم  يکبيست یفرهادشعبان      
                                                                                                                                    

  .خبر چنين گزارش شده بود

ر يک کارگاه پرورش مرغ  سال، اهل پيرانشهر که همراه خانواده اش د١۵، سن به نام مهتاب احمدزادهکارگر دختری " 

او رنج و آزارهای روحی ناشی  . گرفتجنسی قرار تجاوزمی کرد، توسط کارفرمايش موردنقده کارشهردر) مرغداری(

  ."مهتاب در محل کارش جان سپرد. اين جنايت را تحمل نکرد و دست به خود سوزی زداز

که مورد مهتاب تنها صورتيدر. ی اينترنتی را بخود جلب نکردخبرگزاريها و سايتهاتوجه بسياری ازمتاسفانه اين خبر

اتفاق می   مصيب زده ايران و کردستانو جامعهمحيط های کاردرروزهرکه جنايت اين چنينی است هزاران نمونه ائی از

  . افتد

 درصد کارگرانش را زنان تشکيل می دهند و مطابق ٣٠محيط کاری که بيش از . محيط کارم مطالعه کردمرا دراين خبر

گرچه به ندرت اتفاق " مقامیجانب هر ازظی جنسیلف آزارجنسی که سهل است، هرگونه تجاوزحاکم قانون و مقررات 

اما ممنوع و جرم است و  يابد، کار می تواند افزايشمحيط ت عدم هوشياری تشکلهای کارگری درصورو در، "می افتد

  . باشدپيامدش می تواند از دست دادن کارکمترين 

 به تن رنجديده و ن سرمايه دار حيوان صفت حتی آکه محنت کشيده ائی  نوجوانساله،١۵، کارگر هتابجنسی به متجاوز

رنجور و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اش را کرد که پيکراو را واداربا اين وحشيگری  رحم نکرد و استثمار شده اش

  .  کنمهنوز هم نتوانسته ام از ذهن دوررا به شعله های آتش بسپارد 

 تن به مهاجرت می خود و خانواده اش ،پی لقمه نانیو درو فالکت  ه فقرنتيج بلکه در،پی زرق و برقمهتابی که نه در

.  به گور برد را با خوددهای ناگفته و آرزوهای در دل مانده اشطعمه درنده ائی حيوان صفت شد و دراين چنين دهد، 

در دام مصائب سرمايه داری هزاران رويداد مشابهی است که در جامعه بال زده ايران و گرفتار آمده مهتاب نمونه ائی از

  . می شود و قربانی می گيردروز تکرارهر

   .و اين پاسخ می تواند چنين باشدن داد، خور به بانی اين جنايت می توان تسکيپاسخی درمرگ دلخراش مهتاب را تنها با 

کارگری از چند زاويه  وادار کردن مهتاب به خودسوزی برای تشکلها و فعالين جنبش نفرت ازو و بروز خشم اعتراض 

  . مهم است

سال بايد جرم محسوب اين سن وبکارگيری نيروی کارش در "اصواله کسال بودکم سن واول اينکه مهتاب يک کارگر

  . شود

 تجاوز به. تجاوز اگر جرم است که هست. بود که مورد تجاوز قرار گرفت سالی ١٨دوم اينکه مهتاب نوجوان زير 

  .دختری پانزده ساله به طريق اولی و بايد جرم سنگينی باشد
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 نه تنها مورد )ايد از امنيت کامل برخوردار باشدمکانی که کارگر در آن ب( در محيط کارش، و سوم اينکه مهتاب کارگِر

در محيط تجاوز قرار می گيرد، بلکه در نتيجه اين تعرض سرمايه دار صاحب کارگاهش دست به خود سوزی می زند و 

کارفرما .  عمدی که مسبب اصلی آن کارفرماست ائی، سانحهمحيط کار استمرگ او يک سانحه . کارش جان می سپارد

 اين سانحه ، در اين مورد معين خود در اتوماتيک مسئول و مجرم استی در محيط کاراگر در مقابل هر سانحه ديگر

  . استمسئول و بدون ترديد متهم رديف اول " ستقيماه است، م ساله منجر شد١۵محيط کار که به مرگ يک کارگر دختر 

، برای جلوگيری از تکرار چنين فجايعی در جامعه و  در محيط کاراز اينرو برای حفظ امنيت کارگران اعم زن و مرد

توسط مهتاب به مرگ کارگران، فعالين کارگری و تشکلهايشان و گسترده اعتراض جمعی بويژه در محيط های کار، 

  . وحدت همه فعالين کارگری عليه سرمايه داران و جنايتهايشان تبديل کنيممبارزه به بستری برای بايد را کارفرما 

جاوز به  ت سال،١٨ی زير  به دختر جنسی تجاوزبجرمصاحب اين کارگاه در اين اعتراضات بايد خواستار محاکمه 

 سانحه ائی گريده و بعنواندر محيط کار کشی و مرگ دست زدن او به خودبرای  یعامل سال که به کارگری کم سن و

يد به اتهامات فوق مورد محاکمه قرار داد داين صاحب کار را بايد و بدون تر. دمحل کار بحساب می آيد، شعمدی در 

  . بطوريکه تا پايان عمر ننگينش در زندان بماند

امنيت کارگران دفاع از.  می بوديمبه مهتابت تجاوزمحکوميدربيانيه صدها اطالعيه ودهها وايکاش تاکنون شاهد صدور

  . بخصوص در محيط کار وظيفه فعالين و تشکلهای کارگری و مبنائی برای وحدت است

روز اران و حاميانشان هرهمه قربانيان چنين جنايتهائی را که توسط سرمايه دغم و اندوه مرگ دلخراش مهتاب و

   . مياوم مبارزه طبقه مان عليه اين جنايت پيشگان تبديل کنصورت می گيرد را به نيروئی برای تد
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