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از يك فكر ميكنم «: سازمان بهزيستي ميگويد
ميليون و هفت صد هزار زن سرپرست خانوار،   

 هزار زن ، تحت هيچگونه پوشش خدماتي    ٥٠٠
 .»و همه در معرض بزهكاي قرار دارند  نيستند

خانم دكتر شهين عليائي زند ، عضو هيات        
علمي دانشگاه علمي دانشگاه عالمه طباطبائي         

 زن   ١٤٧ي كه در مورد   در تحقيقات«: ميگويد
خياباني انجام گرفته معلوم شده كه ده درصد  

 . بوده اندتحت پوشش نهادهاي اجتماعيآنان 
خراسان طبق آمار مركز سنجش ايران استان 

 زنان خياباني را دارا ميباشد و  درصد٤/٢٢
استان كهكيلويه و  و  درصد١٤تهران 

 ». درصد٧بويراحمد 
تران فراري در آنچه مهم است اينكه اكثر دخ   

واقع از مشكالت خانواده ،خشونت شوهر و    
پدر وبرادر، عدم امنيت ،  فقر ، كنترل بيش از     

 و در برخي موارد اجباری حد و ازدواج هاي 
 .و باري خانواده فرار نموده اند   بند بي

طبق بررسي خانم دكتر عليايي زند ، بيش از       
يك سوم زنان خياباني دوران كودكي و   

را بدون حضور مشترك والدين   نوجواني 
 زن   ١٠٠و همچنين از .سپري نموده اند  
 نفر قبل از ورود به اين   ٧٨خياباني در تهران  

مسير ازدواج نموده و دچار خشونت ها و آزار   
 نفر آنان  ٢٢و  هاي جسمي قرار گرفته اند

 نفر قبال والدين معتاد داشته    ٥٧. مجرد بوده اند
 مختلف جدا از    نفر والدينشان به داليل  ٣١و 

  نفر مورد محبت قرار ٤٣هم زندگي ميكردند، 
 نفر از   ١٤ نفر در حد متوسط و و ٣٨نگرفتند ، 

  ١٤٧از ميان . محبت زياد برخوردار بوده اند 
  ١٣ درصد بين سن هاي  ٦٠ نی  نفر زنان خيابا

 .  پا به خيابان گذاشته اند  ٢٠تا 
و اما شمار دختراني كه به داليل باال از خانه   

،  هزلر و دويست نفر١٣٧٩گريخته اند در سال 
هزار نفر و تا به حال به      پنج ١٣٨٠و در سال 

.  نفر فقط در تهران رسيده است ٦٠٠٠
همينطور هر سال كه جلو تر رفته سن دختران    

 به اين صورت كه سن   .كاهش يافته است
  ١٦ از ١٣٧٨متوسط اين دختران در سال 

تنها از    .  رسيده است  ١٣٧٩ در ٧/١٤ به ،سال
  نفر به خانه برگشته اند   ١٣ دختر فراري ٤٥هر 

دكتر انور صمدي راد استاد دانشكده عالمه   
طباطبائي در يك مصاحبه مطبوعاتي با 

:  ميگويد١٣٨١ مهر ماه   ٢٥روزنامه ايران در 
متاسفانه آمار و ارقام داده شده را باور      «

نداشته و درست نميداند زيرا كه اين ارقام فقط 
مي هستند كه مورد شكايت داشته اند در  ارقا

حاليكه اينها تمامي افراد آسيب ديده در جامعه        

نيستند و عمق فاجعه عميق تر از اين رقم 
هاست ، ما اگر بخواهيم آمار دقيق داشته       
باشيم بايد در تمامي سطوح تحقيق كنيم و     

بطور مثال براي همسر آزاري و . آمار بگيريم 
دكان ويا در باره    خشونت عليه زنان و كو

تعداد گريز زنان و جوانان و كودكان از خانه  
…به خيابان هيچ آمار مستندي وجود ندارد  

من   «: وي در دنباله مصاحبه ادامه ميدهد   . ».
حتي به آمارهائي كه وزارت كشور ميدهد      

 .»اعتمادي ندارم  
در بخش ديگر مصاحبه گفته ميشود كه عوامل 

دربه دري در متعدد جنگ و بيخانماني و  
سالهاي طوالني و حاشيه نشيني و مهاجرت     

بطور مثال  . از داليل ديگر ميباشند …وفقر و 
زير پل سيد خندان در هتل بين المللي سابق       
جنگ زدگان را آوردند و اسكان دادند آنها        
جواناني سالم بودند ولي بخاطر فقر و نبودن   
خانواده و سرپرست در معرض انواع خطرات 

  مخدرفروش مواد.  ند خود فروشيقرار گرفت
و خطرات ديگر از بيرون آن بچه هاي معصوم    
را به ناهنجاري هائي مثل قتل و جنايت كشاند   
و تخريب نمود و آواره نمود ازدواج دختران 
ايراني با افغانيها و خريد اين دختران توسط    
افغانيها كه تعدادي بچه توليد كردند و قابل   

 بچه  نی  چه هاي خيابا  توجه است كه خيلي از ب
 . همين افغاني ها با زنان ايراني است      

افزايش طالق و  «  :وي سپس ادامه ميدهد
كاهش ازدواج يعني هشداري بزرگ اينكه     
مسئله ايست ريشه اي كه مخرب است و پديده      
اي خطرناك كه متاسفانه باور اكثريت مردم   
اجتماع اين است كه زن جوان طالق گرفته به      

 خالف مي خورد بنابر اين كسي درد كارهاي
كه طالق ميگيرد خود به خود مستعد پذيرش     
يك زندگي ناهنجار است از طرف ديگر طالق   

  . يعني بحران ميانسالي  ٥٥ تا  ٤٧بين سن هاي  
اما دختراني كه به علت گريز از محدوديت هاي   
درون خانواده ازدواج ميكنند و در ازدواج نيز 

يشوند و در با محدوديتهاي ديگر روبرو م
فاصله كوتاهي طالق ميگيرند تا آزاد زندگي     
كنند بايد گفت درصدي از آنان براي فرار از    
جامعه مردساالر اين كار را ميكنند البته علل       
ديگر هم براي طالق زودرس وجود دارد كه از 
آن جمله عدم درك درست از زندگي زناشوئي،  
نداشتن شغل مناسب ، شغل كاذب مردان يا  

 .»..ت يكشبه اقتصادي وتحوال
 ساله بجاي نشستن    ٩در جامعه اي كه دختر 

پشت نيمكت مدرسه به خانه شوهر و دنياي پر    
پيچ و خم بزرگان پرتاب ميشود ، چگونه    

ميتوان در باره خشونت و ناهنجاري هاي 
تنها ميتوانم عمق   . جامعه قلم فرسائي نمود 

فاجعه را در يك خط آنهم از زبان حميديان  
 مجتمع قضايي خانواده تصوير نمايم كه رئيس
 سالگي ازدواج   ٩دختران ميتوانند در   « ميگويد

كنند ، اما براي در خواست طالق و اخذ مهريه   
 ».بايد سن رشد خود را ثابت نمايند
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  ...تغيير قانون کار 
  ٢٠ ز صفحها
 

طبقه کارگر ايران در  . داران تعيين می کنند 
فرايند مبارزات اقتصادی و سياسی خود  

رهايي رنجبران  « از گذشته دريافته که بيش 
است و تنها تشکل های  » ، وحدت و تشکيالت 

مستقل کارگری و مبارزه متحدانه کارگران  
 .ضامن احقاق حقوق آن ها می باشد

 
کميسيون کارگری سازمان اتحاد فداييان خلق 
 ايران

 
 :توضيحات 

 کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را   -١٩١ماده 
 حسب مصلحت ، موقتا از شمول       می توان بر 

. بعضی از مقررات اين قانون مستثنی نمود     
تشخيص مصلحت و موارد استثنا به موجب آئين        
نامه ای خواهد بود که با پيشنهاد شورای عالی کار     

 .به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد 
 در بخش کشاورزی ، فعاليت های    -١٨٩ماده  

رختان ميوه   مربوط به پرورش و بهره برداری از د  
، انواع نباتات ، جنگل ها ، مراتع ، پارک های جنگلی   
و نيز دامداری و توليد و پرورش ماکيان و طيور ،          
صنعت نوغان ، پرورش آب زيان و زنبور عسل و          
کاشت و داشت و برداشت و ساير فعاليت ها در    
کشاورزی ، به پيشنهاد شورای عالی کار و         

 شمول قسمتی      تصويب هيات وزيران می تواند از   
 .از اطن قانون معاف گردد    

 


