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یزي و زن ستهي در آتش سرماژيگالو  

   
ی گازرانژهيمن   خرداد هشتاد وهفتم  ششبيست  

                                                                                                    
ورق می زنی،هر روز خبری از خودکشی زنان و دختران خشونت ديده يا قتل های صفحه حوادث روزنامه ها را که 

دختران و زنان و  پدرها و پدربزرگ ها ، برادرها، شوهرها، عموها و پسرعموها. اينجا و آنجا می شنوی ناموسی در

نت زن ستيز سر بر بی رحمانه و ظالمانه س عزيزترين کسان خود را می کشند و قربانيان تسليم سرنوشت شوم و حکم

همين چندی پيش بود که در اصفهان دختری . خاندان و طايفه خود را حفظ کنند قربانگاه می گذارند تا آبروی خانواده و

بوده مورد تجاوز او  به نام فرزانه که توسط داماد خانواده ربوده شده ودر مدت ده روزی که در اسارت او هفده ساله

که در بازجويی ها قتل دخترش را پذيرفت، حفظ  پدر. ی به دست پدر خود به قتل رسيدقرار گرفته بود، پس از آزاد

به دخترم گفتم يا بايد خودم را بکشم يا تو را قربانی کنم و " اعالم کرد و گفت  آبروی خانوادگی را انگيزه فرزندکشی

مدت ده روزی که دخترشان  واده دختر دراين در حالی بوده که خان." پاکدامنم پذيرفت بميرد، اما ذلت مرا نبيند دختر

به پليس اطالع نداده و هيچ شکايت و پيگيری قانونی  ربوده شده و در اسارت بوده برای حفظ آبروی خانواده موضوع را

چه بسيار مواردی ديده شده که زنان و دختران مورد تجاوز  ). ٨٧ ارديبهشت ٢٣و٢١ روزنامه کارگزاران،( نکرده اند

 هيچ مرجعی  زيراهيچ کسی يا .خود را می کشند زيرا هيچ پشت و پناهی ندارند ، تحقير شده و درهم شکسته گرفته قرار

خود را می کشند . جسم و جان زخم خورده او مرحم بگذارد نيست که از چنين دختر يا زن آسيب ديده ای دفاع کند وبر

  می کشند تا آبروی خانواده و طايفه حفظ شود، تاخود را. برادران خود سالخی نشوند  به دست پدر، شوهر يا تا 

مرد متجاوز و عامل . ترند و البته به نظر می رسد که با خودکشی زن همه راحت. مردانشان سر خودرا باال نگه دارند

 ، مرد متجاوزهرگز شناخته نشود و به جزای عمل ننگينش خشونت آزادانه می گردد و چه بسا که با از بين رفتن قربانی

شوهر و خاندان و خانواده و دولت نيز همه از پی گيری اين جنايت خالص می شوند  پدر و پدر بزرگ و برادر و. نرسد

  .کلی بر آن سرپوش می گذارند و اين ننگ از دامن همه پاک می شود يا به

عکس و منتشر نشد مرگ گالويژ به جز يکی دو سايت اينترنتی در هيچ جای ديگری من و چنين بود که خبر خودسوزی و

گالويژ سلطان نيا  .ديگر گم شد و فراموش شد و تمام شد و رفت" مهم تر"نيز به سرعت در ميان صدها خبر  و همان

همدان کار می کرد، درغياب پدرش که به سفر  دخترکارگر نوزده ساله، که همراه پدر و خواهرش در کوره آجرپزی در

الياسی صاحب کوره پزخانه قرارگرفت و برای فرار از تجاوز اين هيوالی  يمرفته بود مورد اذيت و آزار جنسی ابراه

جانخراش  اين تنها خبری بود که درباره اين حادثه دهشتناک و. همين. را به آتش کشيد و جان سپرد سرمايه داری خود

ر شد و ازدست رفت؟ هيچ که چگونه پرپ اما آيا واقعا هيچ کس لحظه ای به زندگی اين دختر جوان فکر نکرد. منتشر شد

بود که در اوج جوانی و زيبايی در حالی که پر از آرزو و اميد به  آمده کس به اين فکر نکرد که چه بر سر اين دختر 

به آتش بکشد؟  درهم شکسته ، درمانده وتنها و بی دفاع مانده بود که تصميم گرفت اندام نازک خود را آينده بود، چنان
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جريحه دار نکرد؟ چرا هيچ کس به پيگيری  الويژ هيچ دلی را به درد نياورد و هيچ قلبی راچرا مرگ رقت انگيز گ

برنيامد؟ الياسی سرمايه دار، عامل اين جنايت راست راست می  موضوع برای به مجازات رساندن عامل اين جنايت

و  چرا نبايد افراد.  نمی خوردکار و زحمت گالويژها جيبش را پر می کند و آب از آب تکان گردد و همچنان از حاصل

بنی يعقوب عکس العمل نشان  دکتر جوان زهرا سازمان های مدافع حقوق بشر همان طور که در مورد قتل يا خودکشی 

نيز عکس العمل نشان دهند؟ خانم شيرين عبادی حقوق دان و  دادند ودر پی دفاع از او بر آمدند، در مورد مرگ گالويژ

 ده ها سازمان و نهاد داخلی و خارجی و مدافعان حقوق. خانواده او را به عهده گرفت   وکالتبرنده جايزه صلح نوبل

چرا نبايد . پوشش می دهند بشر موضوع او را پيگيری می کنند و ده ها رسانه داخلی و خارجی اخبا ر مربوط به آن را

گر بر اثر سوانح ناشی از کار جان خود را صد ها کار از حق پايمال شده گالويژ نيز چنين دفاعی صورت گيرد؟ روزانه

زير . زير پرس له می شوند يا دچارنقص عضو می گردند. معلوليت ها می شوند  يا دچار انواع  از دست می دهند

بعد از ماه . کنند از ساختمان های در حال ساخت واز روی داربست ها سقوط می.معادن زنده به گور می شوند آوارهای

پرداخت نشدن دستمزد خود از گرسنگی و نا اميدی   اميدی از يافتن کار، پس از ماه ها عقب افتادن وها بی کاری و نا

ترين کسان خود را می کشند تا آن ها را گرسنه يا در منجالب دزدی و تن  خود را دار می زنند، زن وبچه و عزيز

العملی در  گان جوايز صلح نوبل چه عکسروزنامه ها و نهاد ها و سازمان های حقوق بشری و برند .فروشی نبينند

  .کارگر اصوال بشر نيست مقابل اين همه جنايت نشان می دهند؟ گويی حقوق کارگر حقوق بشر نيست يا

در اين هيچ . محاکمه و مجازات شود و به سزای عمل ننگين و انسان سوز خود برسد بی ترديد ابراهيم الياسی بايد

نيز بايد بدون  د از اين لکه ننگ بشريت شکايت کند و وکالی شريف و انسان دوستنيست که پدر گالويژ باي ترديدی

نه تنها الياسی سرمايه دار،بلکه کل نظام انسان  اما قاتل گالويژ. هيچ چشمداشتی وکالت اين پرونده را به عهده بگيرند

وشد به چنين سرنوشتی دچار نمی نبود برای گذران زندگی نيروی کارش را بفر اگر او مجبور. سوز سرمايه داری است

ساعت در  ١٧هزار مرد و زن و پير و جوان و دخترانی همچون گالويژ به صورت خانوادگی روزانه تا  ده ها.شد

پدر و مادر خود به کار کشيده می شوند   همراه بچه ها از کودکی. بدترين شرايط کاری در کوره پزخانه ها کار می کنند

مثل ابراهيم الياسی می مکند و خون آنان را به شيشه می کشند تا آنان با  مايه داران زالو صفتیو شيره جان آن ها را سر

محيط زندگی . دهند نميری به کار روزانه برای افزايش هرچه بيشتر سود و سرمايه اين سرمايه داران ادامه نان بخور و

. آلوده در کنار همان کوره های آجرپزی است اين خانواده ها آلونک هايی تنگ و تاريک و نمور در محيطی کثيف و

در گل و خاک محيط کوره پزخانه و . ورزش و محيط سالم را نمی بينند بچه های آنان رنگ بازی و تفريح و آموزش و

اگر  دختر و به طور کلی زن بودن به ويژه. خاک و آجر و خشت زنی و آجرپزی بزرگ می شوند  با کار سنگين حمل

گالويژ يکی از آن . کارگری است م باشد عامل ديگری افزون بر تمام عوامل آسيب زای اين محيط هایاين زن، زيبا ه

 با تمام جوانی و  گذرانده بود و حاال شاخه گل سرخی بود که هزاران دختری بود که در چنين محيطی کودکی خود را

از  ل سر بر آورده بود، با چشمانی ماالمالميان آتش کوره ها و تپه های خاک و توده های گ طراوت و زيبايی اش از

اوليای دم واقعی گالويژ . کرده است اين غنچه نشکفته را اکنون سرمايه پرپر. آرزو و درخشان از فروغ اميد به آينده

بی . زالوهايی چون ابراهيم الياسی بلکه کل طبقه سرمايه دار و دولت اوست کارگرانند و آن که بايد به کيفر برسد نه تنها

گالويژ از آن رو  تاکيد بر سرمايه به عنوان قاتل اصلی. قاتل اصلی گالويژ رابطه اجتماعی سرمايه است هيچ ترديدی،
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الياسی، اين هيوالی زالو صفت، را قربانی  ضروری است که سرمايه و دولت نماينده و مدافع آن معموال افرادی چون

گالويژ برای گذران زندگی اش چاره ای جز فروش .  ها پنهان کنندديده می کنند تا خود را به عنوان عامل اصلی از

و  سرمايه داری که نيروی کار کارگران را با کمترين حقوق و مزايايی و در قبال نان بخور .نيروی کارش نداشت

احب او خود را نه تنها ص .نميری می خرد، با آنان از زن و مرد و بزرگ و کوچک چون غالم زرخريد رفتار می کند

داری که همه ارزش اضافی و ثروت خويش را از نيروی  سرمايه. بلکه صاحب جان و تن آنان می داند  نيروی کار آنان 

زندگی کارگر، برای تمايالت، نيازها، آرزوها و احساسات انسانی او ذره ای ارزش  کار کارکر بيرون می کشد، برای

به خصوص اگر جوان و  پس چرا نبايد انتظار داشت که به زن کارگر. تنها وسيله کسب سود می داند نيست و او را قائل

خود بارها شاهد اين تحقير بوده ام و خود اين رنج  زيبا هم باشد در عين حال به عنوان وسيله کسب لذت نگاه نکند؟ من

فکر    و بی ترديد .کارگر با چه تحقيری می گفت زنی که کار می کند مردش غيرت ندارد را چشيده ام که کارفرما به زن

زنان کارگر . تواند بکند کند که با زن و دختر اين مرد که برای امرار معاش به خدمت او درآمده اند هر کاری می می

بيشمار است مواردی که زنان و دختران کارگر مورد اذيت  همواره مورد تهديد صاحب کار و کارفرمای خود بوده اند و

و گالويژ يکی از آن هزاران دختری بود که در چنين . ن خود قرار گرفته اندکارا و آزار جنسی و تجاوز صاحب

ستيزو انسان کشی را  از اين رو، کيفرخواست طبقه کارگر از جمله بايد محاکمه آن فرهنگ زن. کار می کنند شرايطی

   .خودکشی وامی دارد طلب کند که امثال گالويژ را برای گريز از ننگ بی آبرويی به

پس از اعتصاب موفقيت آميز کوره . فرا گرفته است ن موجی از اعتصابات کوره پزخانه های سراسر کشور رااما اکنو

کوره پزخانه های مياندوآب و اروميه نيز به اعتصاب کارگران کوره پزخانه ها   ورامين و شبستر،  پزخانه های قرچک

خاک و گل نصيب سرمايه  ثروتی که ازن سهم خود را ازاعتصابی همراه خانواده هايشااکنون هزاران کارگر. اند پيوسته

صد ها نوگل نوزده ساله چون گالويژ در ميان آنان  بی شک. داران و صاحبان کوره پزخانه ها کرده اند طلب می کنند

 .نده اندو گزنده آزارهای امثال الياسی خونخوار را چشيده اند واز آن در امان نما چه بسا بسياری از آنان طعم تلخ. است

و شادی و بالندگی واز ثروتی  آنان در ميان ديگر همزنجيران خود سهم خود را از زندگی، از رفاه و آسايش ، از تفريح

 سرمايه داران  از حلقوم حق خود را. را فرياد می کنندگالويژ آنان بغض فروخورده.که خود توليد کرده اند طلب می کنند

و ردخت زن واز مقابل شرف و آبروی کارگرانکشند و آنان را وادار می کنند درمی ها بيرون  زالو صفتی چون الياسی

   . نيروی خود می کنند بهاين است آنچه کارگران . ود آورندتعظيم فرسرجوان و کودک مرد و پير و
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