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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

  ۵درصفحه 

 

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان

  ٣درصفحه 

شيادی که در شأن جمھوری 
 اس�می است

 
داری، ازجمله در آنجايی  در کشورھای سرمايه

که آزادی سياسی و نظم پارلمانی حاکم است، 
احزاب و سياستمدارانی که در رأس قدرت قرار 

کنند  گيرند، ھمواره دروغ ميگويند و ت5ش می می
ھای مردم پنھان  حقيقت را از چشم توده

دارند، اما فقط در يک رژيم استبدادی و  نگاه
ست که اين  اس5می از نمونه جمھوری اس5می

شيادی طبقه حاکم به شکلی کام5ً رسوا، به نھايت 
 سال ٣۵ھای آن در طول  نمونه.  رسد خود می

. استقرار جمھوری اس5می در ايران فراوان است
اما جديدترين آن، اظھارنظر آخوند روحانی در 
گفتگوی تلويزيونی اخير او است که در پاسخ به 

 به اھداف و ٩٢آيا شما در سال "اين سؤال 
بينی کرده بوديد، دست پيدا  ھايی که پيش برنامه
ھايی که  ھا و برنامه ما به سياست: "گفت"  کرديد؟

به مردم اع5م کرده بوديم، توانستيم جامه عمل 
 ".بپوشانيم

ھا و  سياست"اما آخوند روحانی به کدام 
و در "  ھايی که به مردم اع5م کرده بود برنامه

جامه " قرار بود به اجرا درآيند، ٩٢ھمان سال 
ترين  ترين و سرراست پوشاند؟ از ساده"  عمل
 :ھا آغاز کنيم آن

روحانی ادعا کرده بود که شکاف ميان دستمزد و 
ھای کارگر را پر خواھد کرد و آنچه  ھزينه

دستمزد کارگران طبق قانون کار "فوريت دارد، 
" ای که تورم وجود دارد افزايش پيدا کند اندازه به

"او گفته بود در صورت انتخاب به سمت : 
جمھوری، در دولت آينده حداقل حقوق  رياست

کارگران، مطابق با نرخ تورم افزايش پيدا خواھد 
، ٩٢در عمل چه کرد؟ در اسفندماه سال ".  کرد

ھای گذشته، بانک مرکزی  بر طبق روال سال
 ٣۵نرخ تورم را برای تعيين حداقل دستمزد، 

اما روحانی که وعده داده .  درصد اع5م نمود
محض قرار گرفتن در پست رياست  بود، به

جمھوری، حداقل دستمزد کارگران را بر طبق 
شده، افزايش خواھد داد، به آن  نرخ تورم اع5م

 ھای نسبی و ت�شھای آتی اول ماه مه، پيشرفت 
 

امسال نيز طبقه کارگر ايران در شرايطی به استقبال اول ماه مه رفت که تھاجم سرمايه و دولت آن عليه 
ھای کارگری  ھا کارگر و خانواده کارگران و سطح معيشت کارگری، فقر و گرسنگی در صفوف ميليون

شورای عالی کار رِژيم که علی ربيعی وزير کار در راس آن است، با .  تر ساخت را شديدتر و گسترده
 درصد نرخ تورم رسمی اع5م شده حتا ضوابط قانونی و ٣۵ درصد حداقل دستمزد به جای ٢۵افزايش 

مصوب رژيم را ھم زير پا گذاشت و خيلی صريح و روشن به خواست سرمايه مبنی بر دور ريختن 
با حداقل دستمزد .  برخی محدوديت ھای قانونی برای استثمار شديدتر و کسب سود بيشتررا لبيک گفت

 نفره کارگری را با آن تامين ۴توان ھزينه حتا يک ھفته خانوار   ھزار تومان که به زحمت می۶٠٩حدود 
افزايش بيش .  ای را بر کارگران تحميل کرد دستی کشنده بارتر و تنگ نمود، دولت روحانی، زندگی ف5کت

ھای انرژی و اجرای فاز دوم  ھا و نرخ تورم بعد از تصميم دولت به افزايش قيمت حامل از پيش قيمت
علی ربيعی وزير کار، .  روزی در اردوی کارگران را تشديد کرده است ھا، فقر و سيه آزادسازی قيمت

" دلواپسيم"   ارديبھشت، ھمايش ١٣روز شنبه 
تحت عنوان گردھمايی بزرگ منتقدين توافق ژنو 

اگر .  در محل سفارت سابق آمريکا برگزار شد
چه فراخوان دھندگان اين گردھمايی ظاھرا 
سازمان بسيج دانشجويی و چند تشکل ديگر 
بودند، اما حضور پر رنگ چھره ھای شاخصی 
ھمانند غ5م حسين الھام، حميد رسائی، اسماعيل 
کوثری، صادق محصولی، روح هللا حسينيان، 
عباسعلی کدخدايی، کريمی قدوسی، فريدون 
عباسی، علی رامين و مھرداد بذرپاش در اين 
ھمايش، جملگی بيانگر اين واقعيت است که 

سازماندھندگان اصلی گردھمايی فوق، حاميان پر 
و پا قرص احمدی نژاد، سعيد جليلی و اعضای 

 . جبھه پايداری بوده اند
نقطه ی آغازی "  دلواپسان"ھمايش سازمان يافته 

بود برای حضور خيابانی و تجمعات بعدی 
کميته "منتقدين دولت روحانی که زير پرچم 

سازماندھی شده "  صيانت از منافع نظام اس5می
 ارديبھشت، ١٣تنھا دو روز بعد از ھمايش .  اند

تجمع ديگری تحت عنوان مدافعان حجاب اس5می 
در اعتراض به سياست ھای فرھنگی و اخ5قی 

  ٨درصفحه 

٢درصفحه   

  ۶درصفحه 

١۶درصفحه   

١٢درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ۶۶٩شماره    ٩٣نيمه  دوم  ارديبھشت  –سال سی و ششم 

!سياست افزايش جمعيت، زنگ خطری جدی برای زنان  

 تشديد تضادھا و بازتاب آن در ھمايش ھای علنی

 )قسمت دوم(زنان و کار در ايران 
 

 زنان شاغل
 :معلمان

 
براساس .  دھند بخش بزرگی از زنانی را که در بخش خدمات مشغول به کار ھستند، معلمان تشکيل می

 ۵٧٠ ھزار پرسنل آموزش و پرورش، ٩٠٠اع5م معاون وزير و رئيس سازمان مدارس غير دولتی از 
 .باشند ھزار نفر زن می

ع5وه بر وزارت آموزش و پرورش، معلمان شاغل در موسسات آموزشی خصوصی و مدارس 
تدريس يا  صورت حق چنين معلمانی که به ھم.  غيرانتفاعی عموما در استخدام آموزش و پرورش نيستند

وپرورش نبوده و شامل  کنند، در استخدام وزارت آموزش ھای پيمانی در مدارس تدريس می توسط شرکت
اين گروه از معلمان، بويژه معلمان مدارس غيرانتفاعی در مقطع ابتدايی و .  گردند آمار با} محسوب نمی

 مسکن، گرھی باز نشدنی
 
 

 انتخابات عراق وپيامدھای آن

  ١١درصفحه 
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١از صفحه   

  ١١درصفحه 

 شيادی که در شأن جمھوری اس�می است

 درصد کمتر ١٠عمل نکرد و حداقل دستمزد را 
يک مورد از آن  اين.  از نرخ تورم افزايش داد

ھايی است که به مردم  ھا و سياست برنامه"
شده بود، به آن عمل نشد و حا} روحانی، "  اع5م

 . پوشانده شد" جامه عمل"کند که به آن  ادعا می
" ھای ھا و سياست برنامه"ی موارد ديگر  ازجمله

قرار  شده بود، ازاين روحانی که به مردم اع5م
بود که برای حل معضل گرانی، بيکاری، رکود 

مدت و  مدت، ميان ھای کوتاه اقتصادی، برنامه
 ماه ٢مردم در ھمان : "او گفته بود. بلندمدت دارد

شده را  اول دولت تدبير و اميد، آثار کارھای انجام
برای از پيش برداشتن مشک5ت .  بينند می

ساله و  ماھه، يک ماھه، سه اقتصادی، برنامه يک
اما يک ماه و سه ".  ايم  ساله را در نظر گرفته۴

از وعده صدروزه ھم .  ماه گذشت و خبری نشد
ای ساخته نشد و حا} به يک سال که  معجزه

بيند که  وضوح می ايم، ھر کس به نزديک شده
تنھا بھبودی در اوضاع اقتصادی و معيشتی  نه

تر از  کارگران و زحمتکشان رخ نداد، بلکه وخيم
فقط حتا يک نفر بر تعداد شاغ5ن  نه.  گذشته شد

نژاد ھم در  افزوده نشد، بلکه مصوبه احمدی
ع5وه بر .   نيم ميليونی باطل گرديد مورد استخدام

ھای عمرانی، به  اين، به تعليق درآوردن پروژه
ادامه رکود .  بيکاری ھزاران کارگر انجاميد

اقتصادی، به بيکاری ھزاران تن از کارگران 
صدھا .  مؤسسات توليدی و خدماتی منجر گرديد

ھا که  التحصيل مدارس و دانشگاه ھزار فارغ
روانه بازار کار شدند، به صفوف ارتش ميليونی 

ھای کذايی،  برخ5ف وعده.  بيکاران پيوستند
تنھا بر تعداد زنان شاغل افزوده نشد، بلکه  نه

کجاست .  گروه ديگری از زنان شاغل بيکار شدند
که "  ساله ماھه و يک ماھه، سه يک"نتيجه برنامه 

؟ بر طبق ."توانستيم به آن جامه عمل بپوشانيم"
شده، جمعيت کشور به  ترين آمار رسمی اع5م تازه
ھاست که  اما سال.   ميليون رسيده است٧٧/  ۵

اگر حتا .  شود ميليون اع5م می ٢١تعداد شاغلين 
آموزان و  تمام کودکان و سالخوردگان، دانش

توانند کار کنند،  کسانی که نمی دانشجويان ، و ھمه
 ٢۶/  ۵ ميليون نفر فرض شود، معلوم نيست ٣٠

ميليون باقيمانده، در کشوری که شيادان بر آن 
ای جز بيکاران  کنند ،در چه مقوله حکومت می
 .جای دارند

آخوند روحانی در گزارش خود، آمار و ارقام 
گويد نرخ  کند و می جعلی در مورد تورم اع5م می

 درصد رسيده ٣۵ درصد به ۴۵رشد تورم از 
واقعيتی که مردم با آن روبرو ھستند، .  است

ھای دولتی  ست که دستگاه چيزی سوای آماری
ھرگز در اين يک سال، يک قرص .  کنند جعل می

نان، يک کيلو برنج و گوشت به سفره زحمتکشان 
ھای زحمتکش مردم آنچه که  توده.  افزوده نشد

بينند، تورمی افسارگسيخته و گرانی  می
در يک سال .  روزافزون کا}ھا و خدمات است
ترين مايحتاج  گذشته بھای تعدادی از ضروری

ھای کابينه  سياست.  زندگی حتا چند برابر شد
روحانی نه در جھت کاھش تورم، بلکه افزايش 

در کشوری که بخش بزرگی از کا}ھای .  آن بود
شود،  مورد نياز روزمره مردم از خارج وارد می

روشن است که افزايش بھای رسمی د}ر توسط 
که  وقتی.  دولت به معنای افزايش بھای کا}ھاست

گسيختگی اقتصادی در فاصله يک  درنتيجه ازھم
 تومان بر بھای ۴٠٠ تا ٣٠٠ماه در سال جديد 
ست که به معنای  گردد، بديھی د}ر افزوده می

کاھش ارزش لایر و افزايش بھای کا}ھا و تورم 
 بھای ٩٢که دولت در اسفندماه سال  وقتی.  است

 درصد افزايش ٢۵برخی کا}ھا و خدمات را 
داد، سياستی در جھت تشديد تورم بود و از آن 

 تا ۵٠ھای انرژی بين  تر، افزايش بھای حامل مھم
ست که  ماه سال جاری  درصد در ارديبھشت٧۵

بر بھای تمام کا}ھا و خدمات اثر گذاشته و 
ويژه  اثرات ويرانگر خود را بر زندگی مردم به
گونه که  در چند ماه آينده نشان خواھد داد، ھمان

ھا در دوران  اجرای مرحله اول آزادسازی قيمت
نژاد، چند ماه بعد اثرات ويرانگر خود را  احمدی

اما گويا ھنوز ماجرا پايان نيافته و .  نشان داد
 قلم ١٧قرار است در خردادماه افزايش بھای 

بديھی است .  کا}ی ديگر ازجمله نان اع5م شود
نژاد توسط روحانی،  که ادامه سياست احمدی

باری را برای مردم در پی  ھمان نتايج فاجعه
خواھد داشت که طی چند سال اخير به بار آورده 

اش در ھمين محدوده  اما روحانی و کابينه.  است
نيز برای تحميل فشار بار تورم به توده مردم قانع 

ھای متعدد برای حذف  ھا در پی راه آن.  نيستند
اصط5ح يارانه نقدی ھستند که درنتيجه تورم  به

 .سه سال اخير، چيزی از آن باقی نمانده است
روحانی نه بحران اقتصادی را تعديل کرد و نه 
توانست کمترين گامی برای مقابله با بيکاری و 
افزايش روزافزون بھای کا}ھا و بھبود وضعيت 

وخامت اوضاع .  معيشتی توده زحمتکش بردارد
اما او از .  از جميع جھات به روال گذشته است

آنجايی که يک آخوند شيعه اثنی عشری است که 
تمام شار}تانيزم دستگاه روحانيت در وجود او 

که جلو دوربين و  يافته، باکی ندارد از اين تجسم
در برابر تماشاچيان برنامه تلويزيونی به يک 

"آور متوسل شود و بگويد دروغ حيرت ما به : 
ھايی که به مردم اع5م کرده  ھا و برنامه سياست

و اين درس ".  بوديم، توانستيم جامه عمل بپوشانيم
بزرگی برای آن گروه از مردم ايران است که از 
روی ناآگاھی و زودباوری، فريب تبليغات رژيم 

" انتخابات"استبدادی مذھبی حاکم را خوردند، در 
شرکت کردند و به يک آخوند مرتجع به نام 

. شان بھتر شود روحانی رأی دادند تا گويا وضع
ھای  ھا با فشار سياست اما اکنون فقط خود آن

ارتجاعی روحانی مواجه نيستند، بلکه اين گروه 
از مردم به رژيم امکان دادند که با توجيه رأی 

 ٢٠ھای ارتجاعی خود را عليه  مردم، سياست
ميليونی که انتخابات فرمايشی را تحريم نمودند 

 .نيز تحميل کند
تواند جز تشديد  توانست و نمی روحانی نمی

وخامت وضعيت مادی و معيشتی کارگران و 
زحمتکشان، ارمغان ديگری داشته باشد، چراکه 

اش چيز ديگری جز سياست  سياست اقتصادی
تجربه .  نژاد نيست رفسنجانی، خاتمی و احمدی

فقط در ايران، بلکه در سراسر جھان نشان  نيز نه
داده است که اين سياست جز تشديد بيکاری، 

ست که  اين سياستی.  ای ندارد گرانی و فقر نتيجه
داران و ثروتمندان را ثروتمندتر و  سرمايه

 .کند کارگران و زحمتکشان را فقيرتر می
ھای  ھا و گروه فقط روحانی بلکه ھمه جناح نه

رنگارنگ رژيم، از ھمان آغاز به قدرت رسيدن 
حلی برای  اند که راه جمھوری اس5می نشان داده
از .  داری ايران ندارند بحران اقتصادی سرمايه
اند بر بحرانی  گاه نتوانسته ھمين روست که ھيچ

که توأمان رکود و تورم را با خود دارد، غلبه 
دليل دارد، ريشه اين بحران، در تضادھای .  کنند

اين تضادھا .  ست داری شيوه توليد سرمايه
. اند قدرتمندتر از نمايندگان خدا بر روی زمين

ھا را با سرنيزه  شود آن خورند، نمی فريب نمی
ھای  قدر قدرتمندند که تمام ت5ش آن.  سرکوب کرد
ھای رنگارنگ جمھوری اس5می را  دارو دسته

حل  راه.  اند ھا نقش بر آب کرده برای غلبه بر آن
داری  خواھند و آن نفی مناسبات سرمايه قطعی می

اين کار ھم از عھده پاسداران نظم .  است
 .داری ساخته نيست سرمايه

آنچه بر تشديد اين تضادھا نيز تأثير 
ست  گذارد، تضادھا و موانعی انکاری می غيرقابل

داری ايران با دولت  که ساختار سياسی سرمايه
ھا،  لذا به اصطکاک.  اش ايجاد کرده است مذھبی

ھای  ھای مداوم در سياست تضادھا و بحران
داخلی و خارجی رژيم و تأثير آن بر وضعيت 

تا اين تضادھا حل نشوند و .  انجامد اقتصادی می
ای تخفيف پيدا نکنند،  م5حظه يا }اقل به نحو قابل

 .بحران اقتصادی حتا تعديل ھم نخواھد شد
عامل ديگری که بر تشديد و تعميق بحران تأثير 

گذارد، سياست اقتصادی موسوم به  گذاشته و می
نژاد،  نئوليبرال است که ديديم در دوره احمدی

رکود و تورم را به منتھای درجه خود رساند و 
 .دھد روحانی ھمين سياست را ادامه می

ھای  آخوند روحانی و ديگر سران و گروه
طرفدار وی، اکنون تمام اميدشان به کمک و 

ھای امپرياليست و انحصارات  ياری قدرت
ھا  آن.  داران جھان است المللی سرمايه بين
گويند، با  دھند و به مردم می ھای پوشالی می وعده

المللی به ايران،  ھای بين سرازير شدن سرمايه
اوضاع بھبود خواھد يافت و بحران، بيکاری، 

اما تمام اين .  گرانی و فقر پايان خواھد يافت
ھای  که سرمايه نخست اين.  ادعاھا نيز پوچ است

دردسر  المللی که در پی سودھای ک5ن و بی بين
سادگی به کشورھايی که مدام با  ھستند، به

باشند،  ثباتی روبرو می ھای متعدد و بی بحران
ھمه اگر روحانی و کابينه  بااين.  شوند صادر نمی

او کام5ً ھم در اين عرصه موفق باشند، 
ھايی مثل گاز و نفت  ھای ک5ن در رشته سرمايه
تواند تأثير  شوند که نمی گذاری می سرمايه
ای بر کل اوضاع اقتصادی جامعه و  م5حظه قابل

که درآمد  عواقب بحران، داشته باشد، ا} اين
دولت از نفت و گاز افزايش يابد و بر دزدی و 

قبل از .  فساد درونی دستگاه دولتی بيافزايد
ھای گذشته مقادير  ھای اخير، در سال تحريم

المللی در نفت و گاز  ک5نی سرمايه بين
گذاری شده بود و درآمدھای دولت ھم از  سرمايه

فروش نفت و گاز و پتروشيمی، ابعاد ک5نی به 
که تأثيری جدی برگرانی و  خود گرفت، بدون اين

 .بيکاری، رکود و تورم داشته باشد
ھا  سياست"که به  اما ادعای روحانی مبنی بر اين

ھايی که به مردم اع5م کرده بوديم،  و برنامه
محدود به عرصه "  توانستيم جامه عمل بپوشانيم

ھای  قراری ھم نبود که در عرصه.  اقتصادی نبود
ديگر، يک ماه، سه ماه و يک سال ديگر عملی 

 ٢مردم در ھمان "داد  روحانی وعده می.  شوند
ماه اول دولت تدبير و اميد، آثار کارھای 
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ست که در  تنھا يکی از مجموعه افرادی
ترين و  اند، راست کابينه روحانی متمرکز شده

ترين جناح بورژوازی را نمايندگی  بيرحم
سازی و  کنند و فعا}نه سرگرم فراھم می

اجرای تمام آن شرايطی ھستند که سرمايه، 
دغدغه تا آخرين قطره، خون کارگر را  بی

ھای اقتصادی نئوليبرال  پيشبرد سياست.  بمکد
ھای  ھا و نسخه وکاست برنامه کم و اجرای بی

المللی پول و با نک  ديکته شده صندوق بين
جھانی که به معنای دفاع سرسختانه و 

گذشت از منافع حداکثر سرمايه،  بی
جويی در ھزينه توليد از جيب کارگر  صرفه

حقوقی  ، تامين نيروی کار ارزان ، تشديد بی
و بازستاندن دستاوردھای کارگران، دور 
ريختن و يا دور زدن موانع قانونی استثمار 

از آن نمونه زير گرفتن   –بی حد و حصر 
 قانون کار در مورد افزايش ۴١ماده 

ھا  دستمزدھای حداقل و خارج ساختن ده
شھر و آبادان از  ھزار کارگر مناطق خرم

ھمه و ھمه از اجزاء و   –شمول قانون کار 
ھاست که در سرلوحه  ملزومات اين سياست

 . ست ھای کابينه روحانی برنامه
شده  حقوق و سرکوب کارگر خاموش و بی

. ھاست نيز جزء ديگر اجرای اين سياست
بازداشت گسترده فعا}ن اعتصابات 
کارگری، محاکمه، زندان و اخراج اين 

گرد ھر فعال کارگری  کارگران، تعقيب و پی
و کارگر پيشرو و تحرک سازمانگرانه در 
ميان کارگران، تشديد انواع فشارھا و 

ھای مستقل کارگری  ھا عليه تشکل محدوديت
ھای فعا}ن کارگری و با}خره  و تشکل

تشديد فشار و شکنجه کارگران زندانی از 
در .  ھاست اجزاء ديگر اجرای ھمين سياست

آستانه اول ماه مه، دستگاه اط5عاتی و 
ھای  سرکوب رژيم، امسال زودتر از سال

ھای پيش عليه  تر از سال پيش و گسترده
فعا}ن شناخته شده کارگری ھجوم برد و 

ھا تن را د رتھران و کردستان، احضار و  ده
رژيم تمام ت5ش خود را به .  بازداشت نمود

کار بست تا کارگران و فعا}ن کارگری را 
ھای اول ماه مه منصرف  از برگزاری مراسم

مزدوران سرمايه، امسال مجھزتر و .  سازد
تر از سال گذشته خود را آماده  يافته تدارک

کرده بودند تا در اول ماه مه، ھر جا پرچم 
اعتراضی برافراشته و صدای کارگری بلند 
شود، فورا آن پرچم را به زير کشند و صدا 

 . را در گلو خفه سازند
در چنين شرايطی بود که طبقه کارگر ايران 
به استقبال اول ماه مه شتافت و برغم جو 

ھايی را در  شديد پليسی و سرکوب، مراسم
)  ارديبھشت١١(بزرگداشت اول ماه مه 

برگزار و به اشکال مختلفی ھمبستگی 

طبقاتی خود را با کارگران سراسر جھان در 
داری و برای ايجاد  مبارزه عليه نظام سرمايه

ای عاری از ستم و استثمار اع5م  جامعه
 .نمود
 

 ھای اول ماه مه مراسم
 

ترين مراسم اول ماه مه در  مھم  –تھران 
تھران، مراسمی بود که قرار بود توسط 
فعا}ن سنديکای کارگران شرکت واحد در 

رانی ميدان آزادی برگزار  پايانه اتوبوس
شنبه يازده ارديبھشت، برابر  روز پنج.  شود

با اول ماه مه روز جھانی کارگر، جمعی از 
رانندگان و اعضای سنديکای کارگران 

رانی تھران و حومه با  شرکت واحد اتوبوس
حضور در پايانه ميدان آزادی تصميم داشتند 

داشت روز جھانی کارگر به  برای بزرگ
توزيع گل و شيرينی در ميان کارگران و 

کارگران شرکت واحد با .  پيمايی بپردازند راه
استفاده از اين ابتکار عمل جالب که سال 
گذشته توانسته بودند مزدوران حکومتی را 

ترين و موثرترين  گير ساخته و برجسته غافل
مراسم اول ماه مه در تھران را برگزار 
نمايند، امسال اما با لشگری از نيروھای 
پليس و ضدشورش و مزدوران لباس 
شخصی که پايانه ميدان آزادی را به اشغال 

برخی .  خود درآورده بودند روبروشدند
ديگراز مأمورين دستگاه جاسوسی و 
اط5عاتی رژيم نيز که ازقبل در محل 
حضور يافته بودند برای شناسايی و شکار 
فعا}ن کارگری و چپ در ميان عابرين 

تجمع رانندگان و اعضای .  زدند پرسه می
سنديکای شرکت واحد، در ھمان آغاز مورد 
يورش اوباشان و نيروھای سرکوب رژيم 

در اثر اين حمله وحشيانه، .  قرار گرفت
کنندگان به شدت مضروب  شماری از اجتماع

 تن از فعا}ن سنديکايی ٢٣و دستکم 
چند تن از .  بازداشت و روانه زندان شدند 

واحد در اين پايانه نيز که در  رانندگان شرکت
استقبال از اقدام ھمکاران خود اقدام به 

 .زدن کرده بودند نيز بازداشت شدند کف
 

ھمچنين مراسم ديگری که قرار تھران در 
بود در برابر وزارت کار برگزار شود، به 

اتحاديه آزاد .  سرنوشت مشابھی دچار شد
کارگران ايران با فراخوان تجمع در برابر 
وزارت کار، تصميم داشت به مناسبت روز 
کارگر، تجمعی در برابر وزارت کار 

نيروھای سرکوب و اط5عاتی .  برگزار نمايد
شب  رژيم برای مقابله با اين حرکت، نيمه

دھم ارديبھشت با يک يورش وحشيانه به 
منازل چند تن از اعضای ھيات مديره اين 

ھا را بازداشت و روانه   تن از آن٢تشکل، 

شنبه يازده ارديبھشت  روز پنج.  زندان ساخت
وقتی که کارگران و فعا}ن کارگری برای 
تجمع به محل اع5م شده رفتند، با انبوھی از 
نيروھای ويژه ضدشورش، لباس شخصی 
روبرو شدند که نه فقط محل تجمع را به 

ھا و  که تمام خيابان اشغال خود درآورده ، بل
ھای اطراف منتھی به وزارت کار را  کوچه

ھای چند نفره که  گروه.  نيزقرق کرده بودند
به رغم اين شرايط خود را به محل رسانده 
بودند، بيش از ھرگونه اقدامی مورد يورش 
. وحشيانه نيروھای سرکوب قرار گرفتند
مزدوران سرمايه ضمن ضرب و شتم تنی 

 تن ديگر از اعضای ٢چند از حاضرين 
ھيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران و 

کنندگان طومار اعتراضی  ھماھنگ
ھزار نفری و شماری از کارگران را  چھل

 .بازداشت و روانه زندان ساختند
 نيز مراسمی که قرار بود روز کرجدر 

جمعه دوازده ارديبھشت توسط سنديکای 
ھای  کارگران فلزکار مکانيک و برخی گروه

کوه نوردی کارگری و فعا}ن کارگری در 
يک باغ خصوصی در منطقه برغان کرج 
برگزار شود، مورد يورش وحشيانه 
. نيروھای سرکوب و مسلح رژيم قرار گرفت
نيروھای انتظامی ومزدوران لباس شخصی، 
با حمله به حاضرين در محل و ضرب و شتم 
آنان، شماری از آنان را بازداشت  نمودند و 
سپس با پلمپ درب باغ، ھمه مراجعين به 
. محل برگزاری مراسم را بازداشت نمودند
شايان ذکر است که در جاده برغان نيز 
وسايل نقليه را مورد بازرسی قرار داده و 
ھر کسی که عازم اين محل بود بازداشت 

ھای حامل کارگران و  اتوبوس.  کردند
ھا نيز که عازم محل  ھای آن خانواده

برگزاری مراسم اول ماه مه بودند را متوقف 
ساخته و با اعمال خشونت و ضرب و شتم، 

علی رغم اين .ھا نمودند اقدام به بازداشت آن
اقدامات وحشيانه، برخی ازگروه ھای کوه 
نوردی استان تھران توانستند يک گلگشت 

 نفر درمنطقه ١۵٠کارگری با حضور 
دراين گلگشت، .  برغان برگزار نمايند

کارگرانی ازپارس خودرو، دخانيات،ايران 
تاير،سايپا، صنايع آموزش، مپنا،بازنشستگان 

ع5وه بر اين .  و گروه پرستوحضور داشتند
 دماوندو پارک چيتگر ھا مراسم ھائی نيزدر

 .به مناسبت اول ماه مه برگزارشد
 

جمعی از کارگران و فعا}ن مريوان در 
کارگری، روز يازده ارديبھشت، با حضور 

ھا،  در مناطق کارگری از جمله نانوايی
ھا،  داری پزخانه و مرغ شھرک صنعتی کوره

ضمن پخش شيرينی در ميان کارگران و 
ھا، به استقبال روز جھانی کارگر  گفتگو با آن

ھمين روز تعدادی از فعا}ن کارگری .  رفتند
شھرھای مريوان، پاوه و نودشه در منطقه 

 گردھم آمدند و با اجرای سرود اورامان

١از صفحه   
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تجمع در ميدان کارگران ساختمانی؛ تجمع 

تجمع در مقابل "  آزامايشگاه مھر"در حوالی 
و تجمع در مقابل پاساژ "  سينمای انصاری"

که محمود صالحی در برخی از اين "  آدمی
. رانی پرداخت تجمعات به ايراد سخن

کنندگان مراسم روز جھانی کارگر در  تجمع
شھر سقز پس از يک ساعت و نيم، ضمن 
پخش شيرينی و شک5ت، در ميان شور و 

پيمايی به طرف  شوق حاضران به شکل راه
حرکت کرند و در آن نقطه "  امام"ميدان 

 .پيمايی را اع5م نمودند پايان تجمع و راه
 

در آستانه اول ماه مه، دستگاه پليسی   -سنندج
امنيتی رژيم، در شھر سنندج نيز مانند   –

العاده شديدی را بر اين  سقز، جو پليسی فوق
رژيم ارتجاعی جمھوری .  شھر حاکم ساخت

ای  اس5می ت5ش کرد با اقدامات سرکوبگرانه
مانند بازداشت و تشديد ارعاب کارگران 

ھای  پيشرو و تشديد فشار بر فعا}ن و تشکل
کارگری، مانع برگزاری مراسم اول ماه مه 

دستگاه سرکوب رژيم به اين ھم اکتفار .  شود
نکرد درست صبح روز يازده ارديبھشت، 
يازده تن از فعا}ن کارگری و سياسی اين 
شھر را احضار و بازداشت نمود و  تا 
ساعات پايانی روز، در بازداشت خود 

تعداد ديگری از فعا}ن کارگری .  نگاھداشت
نيز در ليست احضار شدگان قرار داشتند که 

رغم  به.  ھا نشد رژيم موفق به بازداشت آن
گرانه، صدھا تن از   تمام اين اقدامات سرکوب

کارگران و فعا}ن سياسی و کارگری به 
محل تجمع و برگزاری مراسم که از قبل 
تعيين شده بود رفتند اما با انبوه عظيمی از 
نيروھای پليس، گارد ويژه و مزدوران لباس 

برگزار کنندگان .  شخصی روبرو شدند
. مراسم به اجبار محل تجمع را تغيير دادند
گرچه اين جابجايی سبب شد  که تعداد زيادی 
از کارگران نتوانند خود را به محل 

پيمايی  برگزاری مراسم برسانند، اما راه
ھای کارگری اين  کارگران از يکی از خيابان

. شھر به نام خيابان گلشن آغاز شد
پيمايی  کنندگان در مراسم در حين راه شرکت

با برافراشتن پوسترھا و پ5کاردھايی، ضمن 
طرح مطالبات خود، با سردادن شعارھايی 

"مانند کارگر "، "نان، مسکن، آزادی: 
کارگر زندانی، "، "زندانی آزاد بايد گردد

دست به "  زندانی سياسی آزاد بايد گردد
پيمايان پس از حدود پنج  راه.  تظاھرات زدند

دقيقه مورد يورش نيروھای سرکوب رژيم 
در جريان اين .  قرار گرفته و متفرق شدند
پيمايان مورد ضرب  يورش نيزتعدادی از راه

و شتم واقع گشته و سه تن از آنان دستگير و 
 .به مکان نامعلومی منتقل شدند

چنين از مراسم ديگری که قرار  در سنندج ھم
بود توسط کارگران خباز برگزار شود، 

عصر روز پنجشنبه .  ممانعت به عمل آمد
يازده ارديبھشت، جمع کثيری از کارگران 

از کارگران مطرح شده بود، جايگاھی در 
دھندگان  ميان فعا}ن کارگری و سازمان
ای ھم  مراسم اول ماه مه نداشت و فايده

چرا که جمھوری اس5می بارھا و .  نداشت
پيمايی و   بود که اجازه راه بارھا ثابت کرده

برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه را به 
کارگران و فعا}ن کارگری شھر سقر 

وقتی که رژيم حتا به .  دھد و نخواھد داد نمی
پيمايی  ساز خود اجازه راه ھای دست تشکل
دھد و نداد، ديگر تکليف فعا}ن کارگری  نمی

. ھا معلوم است ھای مستقل آن و تشکل
مزدوران لباس شخصی، يک روز قبل از 
اول ماه مه منزل محمود صالحی را به 
محاصر و تحت کنترل درآورده و ھرگونه 
. ورود و خروج را زير نظر خود گرفتند
روز يازده ارديبھشت، نيروھای مزدور و 

گر از ھمان ساعات اوليه صبح،  سرکوب
محمود صالحی و ھمراھان وی را که به 
منظور پخش گل و شيرينی بين کارگران 
نانوايی از خانه خارج شدند مورد آزار و 

آنان از قبل کارگران .  تعقيب قرار دادند
ھا را تھديد کرده بودند که با اين فعال  نانوای

کارگری ديدار و گفتگو نکنند و از تحويل 
اما .  گل و شيرينی خودداری نمايند

تيرمزدوران به سنگ خورد چرا که 
کارگران از اقدام فعا}ن کارگری وپخش گل 

 .و شيرنی به گرمی  استقبال نمودند
روز اول ماه مه شھر سقز به معنای واقعی 

اط5عاتی   –کلمه به اشغال نيروھای امنيتی 
مزدوران رژيم از .  گر درآمده بود و سرکوب

پيمايی اول ماه مه، تمام  ترس کارگران و راه
ھای بزرگ را  ھا و خيابان ميادين، چھارراه

تحت کنترل خود گرفته بودند و رسما 
کردند،  کارگران و عابرين را تھديد می

چه بخواھند مراسمی برگزار نمايند،  چنان
ھا خواھند زد و بخشا  دست به سرکوب آن

کارگران را حتا به مرگ نيز تھديد 
رغم تمام اين تھديدات و اقدامات  به.  کردند می

ھای زيادی از کارگران  گرانه، گروه ارعاب
و فعا}ن کارگری خود را به ميدان جمھوری 
که تحت اشغال نيروھای مسلح و 

تعداد .  گررژيم درآمده بود رساندند  سرکوب
ھا که از طريق  زيادی از کارگران و خانواده

از محل برگزاری مراسم )  اس ام اس(پيامک
بودند در اين ميدان و اطراف آن  مطلع شده
به علت حضور سنگين نيروھای .  گردآمدند

سرکوب در اين ميدان، کارگران در يکی از 
دست به "  راه جامعه  سه"ھا به سمت خيابان
پيمايی زدند و سپس با تجمع در اين  راه

رانی کوتاھی در مورد اول ماه  مکان، سخن
پيمای و  ھمين شيوه يعنی راه.  مه به عمل آمد

رانی در چند نوبت  سپس تجمع و ايراد سخن
از جمله .  و در چند نقطه ديگر ھم تکرار شد

انترناسيونال و شعرخوانی و خواندن 
نامه و پخش شيرينی در ميان حاضرين  قطع

 .روز اول ماه مه را گرامی داشتند
 ھماھنگی   نيز مراسمی توسط کميتهبانهدر 

ھای کارگری با   به ايجاد تشکل برای کمک
خواه  حضور تعدادی از زنان و مردان آزادی

اين مراسم با .  طلب برگزار گرديد و برابری
ای و سپس   ماده١۵نامه  خواندن يک قطع

 پاوهدر .  صرف چای و شيرينی ھمراه بود
جمعی از فعا}ن کارگری با حضور در ميان 
کارگران سدداريان و قرنی، کارگران 
نانوايی و کارگران شھرداری و ادراه برق، 
ضمن گفتگو با کارگران و پخش شيرينی در 

ھا، روز اول ماه مه را گرامی  ميان آن
 .داشتند

 
ترين و موثرترين  در کردستان اما برجسته

ھای اول ماه مه، در سقز و سنندج  مراسم
 آن   تر به  برگزار گرديد که قدری مشروح

 .پردازيم می
ھا قبل   فعا}ن کارگری از ماهسقزدر شھر 

برای برگزاری مراسم اول ماه مه تدارک 
ديده و با شور و شوق خود را برای 

داشت روز جھانی کارگر آماده کرده  بزرگ
رژيم ضدکارگری جمھوری اس5می .  بودند

گيری  ھای گذشته، از پی که بنابه تجربه سال
فعا}ن کارگری اين شھر برای برگزاری 
مراسم اول ماه مه باخبر بود، يک ماه قبل از 
اول ماه مه، کنترل امنيتی شديدی را عليه اين 

عوامل اط5عاتی رژيم .  فعا}ن اعمال کرد
ھای   ارديبھشت از طريق تماس٩روز 
 تن از فعا}ن کارگری اين شھر را ٧تلفنی، 

گونه  تھديد نمودند که در اول ماه مه نبايد ھيچ
مراسمی نه در داخل شھر و نه در بيرون 

 صورت به  شھر برگزار نمايند، در غيراين
ھا برخورد  شديدترين شکل ممکن با آن

 ارديبھشت، نيروھای ١٠!  خواھد شد
 فعال کارگری اين شھر را ٣اط5عاتی رژيم 
رئيس اداره اط5عات در .  احضار نمودند
دار، با تھديد اين فعا}ن و  حضور فرمان

ايجاد فضای رعب، سعی کردند کارگران را 
از برگزاری مراسم منصرف سازند و حتا 

ھا خواسته شد که در مراسم دولتی  از آن
شکن  شرکت کنند که با پاسخ منفی و دندان

 .فعا}ن کارگری روبرو گرديدند
به رغم تھديد و ارعاب و اعمال فشار عليه 
کارگران و فعا}ن کارگری که بخشاً به آن 
اشاره شد، آنان که قاطعانه تصميم گرفته 
بودند مراسم اول ماه مه را در ميدان 

ترين و  که يکی از شلوغ)  ھلو(جمھوری 
ھای اين شھر است،  پررفت و آمدترين ميدان

. برگزار نمايند، بر عزم خويش ايستادند
پيمايی که توسط برخی  درخواست مجوز راه



 ۵ ۶۶٩ شماره  ٩٣نيمه دوم ارديبھشت     ۵

١از صفحه   

١٠درصفحه   

 تشديد تضادھا و بازتاب آن در ھمايش ھای علنی
فعال شدن دوباره نيروھای امنيتی تحت عنوان 

و اقدامات سازمان يافته آنھا "  خود سر"نيروھای 
در برھم زدن کنسرت ھا و مراسم سخنرانی 
افراد نزديک به دولت روحانی از جمله لغو 
سخنرانی حسن خمينی در دانشگاه بروجرد بخش 
ديگری از بازتاب علنی اين تضادھا در سطح 

واکنش ھايی که روز به روز در .  جامعه است
در سوی ديگر ماجرا و .  حال شدت گرفتن است

در مقابل ھمه اتفاقات فوق، موضع روحانی تنھا 
در دادن يک التيماتوم به مخالفين دولت مبنی بر 
اينکه اگر به رای مردم وقعی گذاشته نشود، آنگاه 
. مردم بايد به صحنه بيايند، خ5صه شده است
التيماتومی که توخالی بودن آن در درجه اول 
برای خود روحانی و پس از آن برای مجموعه 

نيز روشن "  دلواپسان"برگزار گنندگان ھمايش 
 . است

او}، حسن روحانی اولين !  اما، التيماتوم روحانی
" آرای"کسی نيست که با تکيه بر مجموعه 

انتخاباتی خود، به مخالفين دولت ھشدار داده 
است، که اگر به رای مردم وقعی گذاشته نشود، 

پيش از روحانی، .  مردم بايد به صحنه بيايند
خاتمی و احمدی نژاد نيز از اينگونه شعارھا 

خاتمی و احمدی نژاد نيز ھرگاه با .  بسيار دادند
تشديد تضادھا و فشار علنی باندھای درونی رژيم 
مواجه می شدند، از سر عجز و ناتوانی نھيب می 

شکی نيست .  زدند که، مردم بايد به صحنه بيايند
که روحانی و ديگرانی که اينگونه ھشدار می 
دھند، خود بيش از ھمه از حضور توده ھای 

روحانی و ديگر .  مردم در صحنه وحشت دارند
عناصر ھيئت حاکمه ايران به خوبی می دانند، 

 سال توسط ٣۵توده ھای مردمی که طی 
جمھوری اس5می و دولت ھای اين رژيم 
جنايتکار به فقر و ف5کت کشديده شده اند، اگر 
فرصتی برای حضور در صحنه داشته باشند، 
دولت روحانی که ھيچ، بنيان جمھوری اس5می 

دوما، به فرض محال .  را زير و رو خواھند کرد
به "  مردم"اگر بپذيريم که روحانی از ورود 

صحنه وحشت ندارد و آنچه را که گفته، بدان 
باور دارد، در اين صورت او از کدام مردم 

حتما منظور او مردمی ھستند که .  حرف می زند
آن مردم متوھمی که به .  به او رای داده اند

 ماه با دادن ٩روحانی رای دادند، در کمتر از 
رای منفی به درخواست دولت روحانی مبنی بر 

تکليف خود را با دولت "  يارانه"عدم دريافت 
روحانی از ھمان عدم انصراف .  روشن کرده اند

مردم نسبت به گرفتن يارانه بايد متوجه موضع 
 .مردم نسبت به دولت خود شده باشد

در واقع، با وضعيتی که ھم اکنون کارگران و 
توده ھای زحمتکش جامعه با آن مواجه ھستند، 
روحانی پيش از آنکه نگران ھمايش سازمان 

باشد، نگران روی گردانی رای "  دلواپسان"يافته 
توده ھای مردم .  دھندگان خود از دولت است

ايران، با تجربه عينی و روزانه خود در کمتر از 
اعتدال و " ماه دريافتند که اميدی بر اين دولت ٩

آنھا در ھمين مدت کوتاه به عينه .  نيست"  اميد
ديدند و تجربه کردند که سفره ھای شان ھمانند 
دولت احمدی نژاد بازھم ببيشتر و بيشتر در حال 

از رای دھندگان به روحانی که .  تھی شدن است
نيز در حال رويگردانی " اص5ح طلبان"بگذريم، 

ناتوانی دولت در .  از دولت روحانی ھستند
پاسخگويی به حداقل وعده ھای داده شده و بی 

و به تبَع آن، تيم مذاکره کننده ھسته "  نامتوازن"
در "  کوتاه آمدن"و "  عقب نشينی"ای ايران را به 
 .   متھم کرده اند  ۵+١مقابل کشورھای 

در روزھای  که  منتقدين قرارداد ژنوواکنش
آغازين اين توافقنامه تا حدودی محتاطانه بود، از 

 دی ماه، روزی که جمھوری اس5می ٣٠روز 
رسما اجرای گام اول تفاھم نامه ژنو از جمله 

 درصدی اورانيوم را آغاز ٢٠تعليق غنی سازی 
از آن تاريخ به .  ی جديدی شد-کرد، وارد مرحله

بعد، ع5وه بر نيروھای طرفدار احمدی نژاد و 
اعضای جبھه پايداری در درون مجلس، 
فرماندھان ارشد سپاه پاسداران نيز به مناسبت 
ھای مختلف نسبت به توافقنامه ژنو واکنش نشان 

محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه تا جاييکه، .  دادند
به دليل :  پاسداران، طی اظھار نظری اع5م کرد

مقطع حساسی که بايد مذاکرات به جلو برود تا 
بھانه دست کسی ندھيم، فع5 بايد سکوت کنيم و 

پس از جعفری، مسعود .  بغض در گلو نگه داريم
جزايری، معاون ستاد کل نيروھای مسلح ايران 
نيز در واکنشی شديد و ھشدار گونه نسبت به 

نيروھای :  روند مذاکرات ھسته ای اع5م کرد
مسلح جمھوری اس5می ايران، ھيچ توافق غير 

 .پذيرند اصولی را نمی
 

اما، واکنش ھای فوق صرفا آغاز راه بودند و با 
گذشت زمان و حادتر شدن تضادھای درونی 
رژيم، واکنش منتقدين توافقنامه اتمی و به عبارت 
روشن تر موضع منتقدين دولت روحانی نيز از 
واکنش ھای فردی فراتر رفته و طی روزھای 
گذشته به ھمايش و تظاھرات سازمان يافته عليه 

در واقع اھميت ھمايش .  دولت تبديل شده است
و ديگر تجمعات مخالفين توافقنامه "  دلواپسان"

ژنو را بايد در ھمين خارج شدن کشمکش 
باندھای درونی ھيات حاکمه از واکنش فردی به 
يک جدال علنی و سازمان يافته آنھم در سطح 

 . جامعه ارزيابی کرد
با "  دلواپسان"جدال سازمان يافته و خيابانی 

دولت روحانی، آنھم درست در آستانه ورود به 
 ٢٣(چھارمين دور مذاکرات ھسته ای 

بيانگر اين حقيقت است که تضادھای )  ارديبھشت
درونی رژيم به درجه ای از شدت رسيده است 
که جناح ھای رقيب دولت روحانی حتی ديگر به 

سعه "توصيه ھای خامنه ای مبنی بر داشتن 
نسبت به تيم مذاکره کننده جمھوری "  صدر

نه تنھا توجه ندارند، .  اس5می نيز توجه ندارند
بلکه به بھانه مخالفت با توافق نامه ژنو و تحت 

" صيانت از منافع نظام اس5می"پوشش شعار 
وارد يک کارزار علنی با دولت روحانی نيز شده 

کارزاری که ميدان اصلی آن سياست گذاری .  اند
ھای داخلی دولت است، اما در مخالفت با 

آنچه .  مذاکرات ھسته ای بازتاب داده می شود
طی روزھای گذشته در غالب ھمايش و 
گردھمايی ھای اعتراضی توسط نيروھای 
مخالف توافق ھسته ای صورت گرفت، تنھا 
بخشی از تعميق تضادھای درونی حاکميت است 
که توسط طرفداران احمدی نژاد، اعضای جبھه 
پايداری و با حمايت تبليغاتی سايت ھای امنيتی 
. نزديک به سپاه پاسداران سازماندھی شده است

اين .  دولت روحانی در ميدان فاطمی برگزار شد
تجمع، که زنان محجبه سياه پوش و عناصر 
معلوم الحالی ھمچون حسين هللا کرم و فرج هللا 
سلحشور از جمله نيروھای اصلی تشکيل دھنده 

" حوزه علميه آيت هللا ايروانی"آن بودند، توسط 
. نزديک به جبھه پايداری سازماندھی شده بود
تبليغات اين تجمع نيز، توسط خبرگزاری ھای 
وابسته به نھادھای امنيتی صورت گرفت و 
بنرھای آن نيز در نقاط مختلف شھر تھران بخش 

برای نمونه، خبرگزاری فارس که به سپاه .  شد
پاسداران و نيروھای امنيتی وابسته است، پيش از 
برگزاری اين گردھمايی اع5م کرده بود، که 

" عظيمی"قرار است در روز چھارشنبه تجمع 
 . در ميدان فاطمی عليه بد حجابی برگزار شود

پس از تجمع زنان حزب الھی در ميدان فاطمی 
که بخشی از آن به صورت تظاھرات خيابانی به 
مقابل وزارت کشور نيز کشيده شد، نوبت به 
راھپيمايی و تظاھرات گروه ھای منتقد دولت در 

کميته صيانت از منافع . "نماز جمعه تھران رسيد
که اولين ھمايش خود را تحت "  نظام اس5می

 ارديبھشت برگزار ١٣در "  دلواپسيم"عنوان 
کرده بود، اينبار از نمازگزاران تھران دعوت 
کرد تا به منظور جلوگيری از تکرار يک توافق 

 ١٩ضعيف ھسته ای در راھپيمايی روز جمعه 
جمعه دلواپسيم، ھشدار به "ارديبھشت با عنوان 

لذا، در پايان نماز .  ، شرکت کنند"توافق ضعيف
جمعه در برنامه ای از پيش ھماھنگ شده، ابتدا 
موحدی کرمانی به وزارتخانه ھای علوم و ارشاد 

مبادا در حوزه فرھنگ و اخ5ق : "ھشدار داد که
و پس از "  به انحطاط دوره اص5حات برگرديم

جمعه "آن در پايان نماز جمعه ، تظاھرات 
توسط "  دلواپسيم، ھشدار به توافق ضعيف
 .  نيروھای منتقد دولت روحانی برگزار شد

آنچه در غالب تجمعات اعتراضی نيروھای حزب 
الھی در دفاع از حجاب اس5می و ھمايش برنامه 

طی روزھای گذشته در "  دلواپسان"ريزی شده 
تھران برگزار گرديد، چيزی خلق الساعه و فی 

از ھمان دور جديد مذاکرات .  البداھه نبوده است
اتمی که ھيات نمايندگی جمھوری اس5می به 
رياست محمد جواد ظريف پای ميز مذاکره با 

 رفت و در تاريخ سوم ۵+١کشورھای موسوم به 
 توافقنامه ژنو را امضاء کرد، رقبای ٩٢آذر ماه 

جناح روحانی از اين قرارداد به عنوان يک 
از آن تاريخ تا به .  نام برده اند"  توافق ضعيف"

امروز، با گذشت ھر دور از مذاکرات اتمی، 
واکنش مخالفين قرارداد ژنو و به تبع آن کشمکش 
ھای درونی جناح ھای مختلف ھيئت حاکمه نيز 

 . گام به گام شدت بيشتری يافته است
مخالفين اصلی توافقنامه ژنو که عمدتا حول 
نيروھای طرفدار احمدی نژاد، اعضای جبھه 
پايداری وپاره ای از فرماندھان ارشد سپاه 

بر سر پاسداران گرد آمده اند، با انگشت گذاشتن 
مواردی از بندھای قرارداد ژنو از جمله توقف 
گردش سانتريفيوژھا، پذيرش معاھده الحاقی مبنی 
بر بازرسی ھای سرزده از نيروگاه ھای ھسته 
ای ايران و مھمتر از ھمه، عدم به رسميت 
شناخته شدن حق غنی سازی اورانيوم جمھوری 

 در اين توافقنامه، قرارداد ژنو را اس5می
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 ! سياست افزايش جمعيت، زنگ خطری جدی برای زنان

داری از انسان  ی ابزاری نظام سرمايه استفاده
و نيروی کار او به ويژه در مورد زنان 
شديدتر است، چرا که زنان نه تنھا به عنوان 
نيروی کار ارزان مورد استثمار قرار 

گيرند، بلکه در بازتوليد دراز مدت  می
نيروی کار، يعنی توليد مثل، نيز اسير نگاه 

اگرچه اين .  داری ھستند ابزاری نظام سرمايه
نگاه به زن در طول تاريخ جوامع طبقاتی 
ھمواره موجود بوده است، اما در جوامع 

داری رابطه ی سلطه، رابطه  پيش از سرمايه
ای کام5 عريان بود و رياکاری نظام سرمايه 

 .  داری در ادعای برابری موجود نبود
جامعه ی ايران در طول حيات سرکوبگر و 
استثمارگر جمھوری اس5می ھمواره در 

داری   کشاکش زيربنای نظام اقتصادی سرمايه
و روبنای ايدئولوژيک و مذھبی بوده و 
ھست که از سوی حکومت تحميل شده و 

به .  متعلق به دوران پيشاسرمايه داری است
ھمين دليل، اگرچه زنان در بخش وسيعی 

اند، اما  ی توليد و بازار کار شده وارد چرخه
از حداقل حقوق خود در مقايسه با بسياری 

داری پيشرفته و در  از کشورھای سرمايه
زنان .  حال توسعه نيز برخوردار نيستند

ھمچنان به عنوان ھمسر و مادر يا به قولی  
، خدمتگزار مردان  "خاتون"و "  ضعيفه"

محسوب می شوند، کمترين حقوق را در 
ھای به  قوانين خانواده دارند و مورد تبعيض

ی تحصيل، کار،  شدت ارتجاعی در عرصه
اما از آنجايی که .  پوشش و غيره قرار دارند

داری  نظام اقتصادی ايران از نظام سرمايه
جھانی جدا نيست، جمھوری اس5می نيز در 
پی اين نيست که از نيروی ارزان کار زنان 
به طور کامل صرفنظر کند، بلکه ت5ش دارد 
با کاھش ساعات کار آنان، با تبليغ کارھای 
توليدی و يا حتی خدماتی در خانه با درآمد 
ناچيز بدون بيمه و بدون حداقل حقوقی که در 
قانون کار به آنان تعلق می گيرد،  بيشترين 

برای نمونه در .  بھره را از آنان بگيرد
طرح جامع جمعيت و تعالی "ی نھم  ماده

در کليه بخش ھای "عنوان شده "  خانواده
دولتی و غيردولتی اولويت استخدام به ترتيب 
با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاھل 
فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند می 

به کارگيری يا استخدام افراد مجرد .  باشد
واجد شرايط در صورت عدم وجود 
." متقاضيان متاھل واجد شرايط ب5مانع است

مرکز امور "در ھمين رابطه سجادی، رئيس 
در تاريخ "  زنان و خانواده رياست جمھوری

"، مطرح می کند٩٢ آذر ١٢ قرار نيست : 
دختران مجرد با اجرای اين طرح درون 

ھا می توانند  ھا حبس شوند، آن خانه
ھای خود را به صورت قراردادی با  فعاليت

وضعيت اقتصادی خود زن خواھد داشت، 
اين است که زن از نظر اقتصادی به درآمد 
مرد، وابسته تر شده و در دوران سالمندی و 
از کار افتادگی نيز به دليل درآمد کم در 
زمان اشتغال، مستمری بازنشستگی کمتری 

امنيت شغلی زنان بيش .  دريافت خواھد کرد
ھای  از پيش به خطر افتاده و از فرصت

بر اساس .  شوند شغلی کمتری برخوردار می
، چھل و ١٣٩٢آمارھا و گزارشات در سال 

ھفت ھزار نفر از زنان شاغل که پس از 
مرخصی زايمان به محل کارشان مراجعه 

 . اند اند، اخراج شده کرده
و اما بررسی سياست ازدياد جمعيت و 
تشويق زنان به بچه دار شدن، حاوی نکات 
ديگری است که از اھميت به سزايی 

ھای جمھوری  برخوردارند، از جمله سياست
اما برای درک .  اس5می در رابطه با زنان

ھا ضروری است که  بھتر اين سياست
مناسبات اقتصادی جامعه ی ايران در 
چارچوب سياست ھای سرمايه داری جھانی 
و نيازھای بازار جھانی سرمايه داری به 
. نيروی کار ارزان نيز درنظر گرفته شود
چرا که اولين سدی که در مقابل فرزندآوری 
قرار دارد، از ديدگاه مسائل زنان، مساله ی 
اشتغال آنان و محدوديت ھايی است که در 

 .  اين راستا به وجود می آيد
زنان که چندين دھه  متوالی است که برای 

ی  کنند، از دھه کسب حقوق خود مبارزه می
ھفتاد مي5دی قرن بيستم، ھر چه بيشتر وارد 

ھای مختلف اجتماعی  امر توليد و عرصه
شدند، و ھمين موجب گرديد تا بتوانند بخشی 

ھای حقوقی و اجتماعی خود را  از خواسته
داری از  اما ھدف نظام سرمايه.  تحقق بخشند

ايجاد امکان مشارکت شغلی زنان، دستيابی 
شان نبود، بلکه تنھا اين بود که  زنان به حقوق

تر و  از زنان به عنوان نيروی کار ارزان
برای استثمار بيشتر در افزايش سود سرمايه 

نگاھی به وضعيت شغلی .  بھره برداری کند
ھای اخير در  زنان و تغييراتی که در سال

ی بحران اقتصادی روی داده، نشان  نتيجه
دھد که حتی در کشورھای سرمايه داری  می

پيشرفته و صنعتی، اکنون که بحران 
اقتصادی بار ديگر سربلند کرده است، ميزان 
بيکاری زنان و يا کاھش ساعات کار با 
دستمزد کمتر آنان به نسبت دھه ی نود 

اين روشی .  افزايش چشمگيری يافته است
است برای پايين آوردن مخارج توليد و در 
. واقع جلوگيری از کاھش سود سرمايه

پنج ميليون تومانی "  پاداش"خبر باصط5ح 
از سوی شھردار مشھد به زنان کارمند اين 
اداره که فرزند پنجم را به دنيا آورند، يکی 
از خبرھايی بود که در روزھای اخير در 

ھای رژيم جمھوری اس5می به  رسانه
در .  سرعت و در سطحی وسيع منتشر گرديد

}ب5ی سطرھای اين خبر ھمچنين آمده، که 
زمان مرخصی زايمان اين زنان دوبرابر 
شده، ساعات کاری زنان کارمند دارای سه 
فرزند کاھش يافته و زمان مرخصی 

با توجه به .  شيردھی افزايش خواھد يافت
ھای رژيم در مجموع، و به ويژه  سياست

سياست ازدياد جمعيت در دو سال اخير، اين 
اولين بار نيست که حکومت به زعم خويش 

کند  دست و دلبازی به خرج داده و ت5ش می
تا با صرف چندرغازی که صاحبان اصلی 

ھای  آن خود مردم ھستند، از بار مسئوليت
خود در تامين معيشت، بھداشت، تحصيل و 
غيره برای کودکان و فراھم آوردن تسھي5ت 

ی آن را  نمونه.  برای مادران شانه خالی کند
می توان در  مورد يک ميليون تومان 

ی پرداخت  ی احمدی نژاد و يا وعده جايزه
يک سکه بھار آزادی در ازای فرزند سوم 

که "  طرح جامع جمعيت و تعالی خانواده"در 
ی نھايی  در حال حاضر در مجلس در مرحله

توان  به بيان ديگر می.  شدن است، بازيافت
ی تاريخ حيات  پديده گفت که در مھمترين 

بشر، يعنی بقای نسل، انسان و نيازھای 
ھمين نمونه حاکی .  واقعی او حذف شده است

داری  از اين است که در نظام سرمايه
جمھوری اس5می، چه نگاھی به انسان و به 

اين نگاه .  زن در پس اين سياست وجود دارد
ی ارزشی باقی نمانده و  تنھا در يک محدوده

ھای  تاثيرات منفی بسياری بر عرصه
گوناگون زندگی زنان، کودکان و تمام افراد 

 . جامعه خواھد داشت
ای که يکی  سياست افزايش جمعيت در جامعه

از معض5ت آن کارتن خوابی کودکان و 
حتی کارتن خوابی زنان باردار است، 
وضعيت جامعه و به ويژه زنان و کودکان را 

از .  از آنچه ھست بسيار وخيم تر می کند
ی اقتصاد خانواده، زنی که مادر چندين  جنبه

فرزند است، امکان انجام شغل تمام وقت 
کاھش ساعات کار ھمزمان با .  نخواھد داشت

تعدد فرزندان که به خودی خود مخارج 
دھد، به معنای درآمد  خانواده را افزايش می

. کمتر و فقر بيشتر برای خانواده خواھد بود
حداقل تاثيری که کاھش درآمد زن در 

١از صفحه   

٧درصفحه   

 زنده باد سوسياليسم
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سياست افزايش جمعيت، زنگ 
 ! خطری جدی برای زنان

درس تنظيم خانواده از .  زنان منجر خواھد شد
شکوه "دروس دانشگاھی حذف و به جای آن 

اعتبارات برنامه ھای .  گذاشته شد"  ھمسرداری
تنظيم خانواده برای وزارت بھداشت که شامل 
اعتبارات }زم برای تھيه وسايل پيشگيری از 
بارداری و آموزش در اين زمينه به طور کامل 
قطع شد که يکی از نتايج آن افزايش سقط 

ھای غيربھداشتی و افزايش مرگ و مير  جنين
ھنوز دو سال از طرح اين .  مادران است

موضوع نگذشته که در نخستين ھمايش طرح 
شود  به گزارش ايلنا اع5م می"  مادرانه"
ھای ايجاد شده برای جلوگيری از  محدوديت"

بارداری سبب شده است که تعداد نوزادانی که به 
شوند و به باندھای خ5ف  بھزيستی داده می

در ھمين   ."شوند، افزايش يابد فروخته می
گزارش آمده است که طبق آمار از وضعيت 
زنان در روستاھای سه منطقه ی شھر ری، 

 درصد از مادران ۶١ورامين و اس5مشھر، 
بی سوادند و به دليل ندانستن راه پيشگيری 

ھا فروختن يا  از بارداری، راه حل اکثر آن
 . ھای شان است اجاره دادن بچه

بنابراين تنھا ھدف از در بوق و کرنا کردن 
"  ميليون تومانی۵پاداش "اخباری مانند 

برای تحويل فرزند به جامعه، تنھا منحرف 
ای است که در  کردن اذھان عمومی از فاجعه

ای که نسل  فاجعه.  ايران در حال وقوع است
ھای بعدی نيز درگير عواقب وخيم آن 

چرا که زمانی که از .  خواھند بود
فرزندآوری تحت عنوان تحويل فرزند به 

شود، پس مسئوليت اين فرزند  جامعه ياد می
ی پدر و مادر نيست، بلکه  تنھا بر عھده

جامعه و در واقع حکومت در مقابل آن 
اما در سياست افزايش جمعيت .  مسئول است

به جای اين که نھادھای اجتماعی و مراکز 
پرورش و نگھداری کودکان و در مجموع 
بھتر شدن وضعيت معيشتی و تسھي5ت 
درمانی و اجتماعی برای افراد جامعه مورد 

ھای دولتی و غيردولتی  ھا و سازمان شرکت
در واقع منظور از وضع اين ."  ادامه دھند

قراردادھا، ھمان عدم امنيت شغلی، نداشتن 
بسياری از حقوق و مزايا و به عنوان نيروی 
کار ارزان و توسری خور در اختيار 

 .  کارفرما قرار گرفتن است
ھای اخير، سياست افزايش  به ويژه در سال

تعداد کودکان در بسياری از کشورھا حتی 
داری پيشرفته تبليغ  کشورھای سرمايه

شود، چرا که بسياری از اين کشورھا از  می
ھا به  برند و حکومت کاھش جمعيت رنج می

خوبی به اين امر آگاھند که عامل جمعيت در 
معاد}ت سياسی و اقتصادی،  نقش کليدی 

در ايران ع5وه بر نگاه مذھب .  ايفا می کند
به زن که بھشت را در آن دنيا به مادران 
وعده می دھد و ھمزمان زمين را از زير 

خصلت توسعه طلبانه .  کند پای آنان خالی می
و پان اس5ميستی جمھوری اس5می و 
سياست صدورانق5ب اس5می، ھميشه عاملی 
بوده که حکومت به زنان به عنوان دستگاه 

. نگاه می کند"  سربازان مھدی"توليد مثِل 
اين ھمان نگاھی است که به ويژه در دوران 
جنگ ھای تاريخی از جمله دوران فاشيسم 

به ھمين دليل با .  در آلمان به زنان شده است
آغاز جنگ ايران و عراق، خمينی جمعيت 
دويست ميليونی را طلب می کند که نتيجه ی 
آن انبوه کودکانی بود که مدارس موجود 
گنجايش آنان را نداشتند، با مشک5ت و 
کمبودھای وافری روبرو بودند، در سن 
جوانی پشت در دانشگاه ھا متوقف شدند و 
امروز درصد با}ی بيکاران را تشکيل می 
دھند و چشم انداز اميدبخشی برای آينده و 

 . حتی حال خود ندارند
با انتشار آمار سرشماری نفوس و مسکن در 

 بود که بار ديگر در کنار تمام ١٣٩١سال 
ی  عواملی که در با} به آن اشاره شد، مساله

افزايش جمعيت در دستور کار حکومت قرار 
گرفت و عواقب خود را در تشديد تبعيض 

تقليل ساعات "}يحه ی .  عليه زنان دامن زد
در کميسيون اجتماعی مجلس "  کاری بانوان

پس از اين که .  در اوايل تيرماه تصويب شد
 با ١٣٩١خامنه ای در سخنان خود در مرداد 

تکيه به سخنان خمينی از لزوم افزايش 
جمعيت سخن گفت، دولت اعتبارات مربوط 

قانون تنظيم .  به کنترل جمعيت را قطع کرد
مربوط خانواده لغو گرديد و ھمزمان دو ماده 

به مرخصی زايمان تصويب شد که بر مبنای آنان 
.  ماه افزايش يافت٩ ماه به ۶مرخصی زايمان از 

 رشته ی دانشگاھی ٧٧تحصيل دختران در 
ممنوع گرديد که به کاھش فرصت ھای شغلی 

۶از صفحه   

توجه قرار گيرد، تبعيض عليه زنان شدت 
ھای  اين مساله بر تمام عرصه.  می يابد

زندگی خصوصی و اجتماعی زنان تاثير 
گذار خواھد بود، از جمله کاھش امنيت و 
فرصت ھای شغلی، محدوديت در امر 
تحصيل، افزايش خطراتی که س5متی زنان 
را تھديد می کند، تشويق نگاه ابزاری به 
زن، تشويق خشونت در جامعه و خانواده 
عليه زنان، محدوديت ھر چه بيشتر حقوق 
زنان در چارچوب قانون خانواده، از 

نکته ی .  پيامدھای اين سياست خواھد بود
قابل توجه اين است که اگرچه تبعيض عليه 
زنان بخشی از ھويت مذھبی جمھوری 
اس5می است، اما اکنون با در پيش گرفتن 
سياست افزايش جمعيت، تبعيض عليه زنان 
که در طول حيات اين نظام، ھمواره اِعمال 

اين موضوع بايد .  شود، تشديد خواھد شد می
زنگ خطری باشد، برای کل جامعه و برای 
تمام زنان به ويژه زنان اقشار زحمتکش و 
کم درآمد که بيشتر از ديگر اقشار در 
. معرض اين ھجوم ھمه جانبه قرار دارند
چرا که کسانی که به نان شب نياز دارند، 
کسانی که مجبورند، کليه ی خود را برای دو 
ميليون تومان بفروشند، احتما} برای  پنج 
ميليون تومان ھم بچه به دنيا خواھند آورد، 
چرا که  برای بسياری از اين افراد با وجود 
داشتن کار پر مشقت، به دليل درآمد ناچيز، 
زنده ماندن و ادامه ی حيات، جنگی روزمره 
است که بزرگترين پيروزی، ديدن صبح 

 . فردا به نظر می رسد
احساس مسئوليت در برابر زندگی خود، در 
برابر زندگی کودکان و منافع کل جامعه 

حال .  نگاھی ھوشيارانه به وقايع را می طلبد
که زندگی به ھر روی جنگی روزمره است، 
پس برای دفاع از حق حيات انسانی خود 

 ! بجنگيم
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 زنان و کار در ايران 
شد و با توجه   ھزار تومان در ھفته می١٢٠وقت 

از جمله (به اين که اين معلم در ايام تعطيل 
طور از ھيچ  فاقد حقوق است و ھمين)  تابستان

چون بيمه برخوردار نيست به اين  مزايايی ھم
توان رسيد که دستمزد يک معلم  نتيجه می

تدريسی با مدرک ليسانس از دستمزد حداقل  حق
 .باشد مصوبه شورای عالی کار نيز کمتر می

تدريسی در واقع دو انگيزه برای  معلمان حق
اول از ھمه نياز مالی و دوم .  انجام اين کار دارند

اميد به استخدام در آموزش و پرورش و اين در 
ی نبود بودجه و  ست که دولت به بھانه حالی
 ھزار ۶٠رغم تصويب قانونی برای استخدام  به

تدريسی در مجلس، ھنوز ھيچ اقدامی در  معلم حق
در عوض دولت .  عمل نياورده است اين رابطه به

ھای علميه برای  دست به استخدام ط5ب حوزه
انجام امور مذھبی و تربيتی در مدارس زده و 

 !!زند می
وضعيت معلمان در مدارس غيرانتفاعی از 

ھر چند که .  تدريسی بھتر نيست معلمان حق
برخی از معلمان معروف بويژه در مدارس پيش 

ھای  دانشگاھی و حتا در برخی از دبيرستان
مراتب با}تری  معروف غيرانتفاعی از درآمد به

حتا نسبت به معلمان دبيرستانی در استخدام 
آموزش و پرورش برخوردارند، اما وضعيت 

 .گونه نيست عموم معلمان مدارس غيرانتفاعی اين
 از ٩١روزنامه جوان در گزارشی در خرداد 

ی  نويسد که حقوق ماھانه قول يک معلم زن می
ھم بدون بيمه و حق   ھزار تومان آن٢٠٠وی 

ست که وی  باشد و اين در حالی بازنشستگی می
مجبور است بخشی از دستمزد خود را بابت 

چنين معلم زن ديگری  ھم.  وآمد ھزينه کند رفت
ھم   ھزار تومانی خود آن٢٠٠نيز از دستمزد 

که حتا ھمين حقوق نيز  بدون بيمه خبر داده و اين
مدير مدرسه .  شود منظم و يکباره پرداخت نمی

نيز ھنگامی که با اعتراض معلم فوق روبرو 
شود، در اولين فرصت فردی را جايگزين او  می

ی  کرده، و وی را به دليل اعتراض به نحوه
 !!کند گرفتن دستمزد اخراج می

در واقع معلمان شاغل در اين مدارس که عمدتا 
باشند، نه تنھا از سود سرشار صاحبان  زن می

ھايی  برند که حتا از حداقل اين مدارس سھمی نمی
که در قانون کار جمھوری اس5می آمده، محروم 

 .باشند می
ناگفته نماند معلمانی که در استخدام آموزش و 
پرورش ھستند نيز فاقد حقوق و مزايای مناسب 

در حالی که خط فقر در سال گذشته دو .  باشند می
ميليون و پانصدھزار تومان برآورد شده است، 
دريافتی متوسط معلمانی که در استخدام آموزش 
و پرورش ھستند کمتر از يک ميليون تومان بوده 

خبرگزاری فارس در ارديبھشت سال (است 
گذشته دريافتی متوسط معلمان آموزش و پرورش 

 ھزار ٩٠٠ تا  ٨٠٠شامل حقوق و مزايا را 
 ).تومان اع5م کرد

تبعيض جنسيتی در ميان معلمان نيز يکی ديگر 
که تعداد معلمان زن در  اول اين.  از مسايل است

مدارس ابتدايی که عموما دستمزدشان کمتر 
باشد و ھر چه که به  است، بيشتر از مردان می

  رويم يعنی در دبيرستان، پيش مراحل با}تر می

 .باشند تدريسی اغلب زن می حق
در "  جمھوری اس5می"ی روزنامه  نوشته به

آموزان   درصد از کل دانش١٠، ٩٢خرداد سال 
چنين  ھم.  کنند در مدارس غيرانتفاعی تحصيل می

 ٩فرشته حشمتيان معاون وزير در تاريخ 
آموزان در مدارس   تعداد دانش ٩٢شھريور 

 ۶٠٠ را يک ميليون و ٩١غيرانتفاعی در سال 
 .ھزار نفر اع5م کرد

 در ٩٢روزنامه شرق نيز در خرداد سال 
آموزان تھرانی در  گزارشی از ثبت نام دانش

 مدرسه غيرانتفاعی در تھران خبر داده ١۵٣٩
 درصد از ٣٨/  ٩است که به نوشته اين روزنامه 

  ٢شود و بين  کل مدارس شھر تھران را شامل می
به .  کنند  ميليون تومان شھريه دريافت می٨تا 

ی اين روزنامه اين رقم برای ثبت نام  نوشته
ست که ھنوز افزايش ميزان شھريه برای  درحالی

 اع5م نشده و احتمال ٩٢  –  ٩٣سال تحصيلی 
 درصدی شھريه مدارس ٢۵ تا ١۵افزايش 

 .غيرانتفاعی وجود دارد
آموزانی  اگرچه در مدارس غيرانتفاعی دانش

خوانند که عموما از طبقات متوسط به  درس می
باشند، اما وضعيت معلمان در مدارس  با} می

ست که در  غيرانتفاعی اغلب بدتر از معلمانی
 .وپرورش ھستند استخدام آموزش

مدير مدارس غيردولتی وزارت آموزش و 
 ھزار معلم در ١٢٠که  پرورش با اع5م اين

کنند، اين معلمان را  مدارس غيردولتی تدريس می
که  مشمول قوانين وزارت کار اع5م کرد و اين

ی تصويبی، ساعت کار معلمان  نامه براساس آيين
 ساعت در ٢۴ ساعت در مقطع ابتدايی و ٢۵

 .مقطع دبيرستان تعيين شده است
اما واقعيت اين است که در عمل معلمان مدارس 

تدريسی و يا شرکتی که  غيرانتفاعی و معلمان حق
نوعی زير نظر وزارت آموزش و پرورش کار  به
 .برند ای نمی کنند، از اين قوانين ھيچ بھره می

تدريسی و يا شرکتی ھرگز از  تعداد معلمان حق
صورت دقيق  وپرورش به سوی وزارت آمورش

اما در ھر صورت و براساس .  اع5م نشده است
 ھزار نفر ۶٠، بيش از ٩٠آمارھای سال 

تدريسی برای آموزش و پرورش  صورت حق به
ھا از ميزان  کنند که دريافتی عموم آن کار می

اين .  حداقل حقوق يک کارگر ھم کمتر است
جا که در تابستان مدارس تعطيل  معلمان از آن

. ھا ندارند ماه ھستند، عم5 درآمدی نيز در اين
چون بيمه محروم  چنين از مزايايی ھم ھا ھم آن

ھستند و در صورت تمايل، خود بايد ھزينه بيمه 
را براساس قراردادی که وزارت آموزش و 
پرورش با سازمان تامين اجتماعی بسته به اين 

روزنامه جام جم در سال !!  سازمان پرداخت کنند
 ٣تدريسی را بين   ميزان دستمزد معلمان حق ٩١
.  ھزار تومان در ھر ساعت اع5م کرده بود۵تا 

 ٣٨٩در اين سال حداقل دستمزد کارگر برابر با 
ھزار تومان بود که در اين صورت دريافتی يک 
معلم حق تدريسی در بھترين شرايط با کار تمام 

١از صفحه   

٩درصفحه   

ھا، تعداد زنان کمتر  دانشگاھی و سپس دانشگاه
برای مثال در استان زنجان تعداد .  شود می

 نفر از معلمان مرد در ٣٠٠معلمان زن حدود 
 ٣۴۶٩در مقطع ابتدايی .  مجموع بيشتر است

 معلم مرد حضور دارند، اما ٢١٠١معلم زن و 
در مقطع متوسطه تعداد مردان بيشتر از زنان 

 معلم زن و ٣۴۴۴در اين مقطع تحصيلی .  است
 .  معلم مرد مشغول به کار ھستند٣٨٧٩
ھای مديريتی نيز به ھمين گونه است و  در پست

که تعداد زنان در آموزش و پرورش  رغم اين به
بيشتر است، زنان سھم کمتری از مديريت در اين 

ای که مديريت برخی از  گونه بخش را دارند، به
. باشد مدارس دخترانه نيز برعھده مردان می

چنين معلمان زن مانند ديگر شاغ5ن زن، به  ھم
که سرپرست خانوار مرد است از  ی اين بھانه

که جزو  برخی از مزايا محروم ھستند، مگر اين
زنان سرپرست خانوار باشند، در آن صورت 

ھا تعلق  برخی از مزايا از جمله حق او}د به آن
 . گيرد می
 

 :پرستاران
 

 درصد پرستاران شاغل در ٩٠براساس آمار، 
 نفر ۵٠٠٠چنين سا}نه  ھم.  باشند ايران، زن می

التحصيل  به عنوان پرستار از دانشگاه فارغ
 . درصد آنان زن ھستند٨٧شوند که  می

ھای بسيار سخت  پرستاری در ايران يکی از شغل
يکی از د}يل آن کمبود .  اما با درآمد پايين است

پرستار و عدم استخدام پرستار به ميزان مورد 
. باشد ھا و مراکز درمانی می نياز در بيمارستان

طور مثال در حالی که استاندارد ميزان  به
ازای ھر  پرستاران در کشورھای اروپايی به

ازای  باشد در ايران به  پرستار می٩ نفر ١٠٠٠
.  نفر کمتر از يک پرستار وجود دارد١٠٠٠ھر 

شود  البته آمارھايی که از تعداد پرستاران داده می
مانند تمام آمارھای ديگر در جمھوری اس5می 

ی قائم مقام وزير  اما به گفته.  متفاوت است
 ھزار نفر در ٧٠بھداشت در امور پرستاری، 

 .باشند ايران به عنوان پرستار مشغول به کار می
به دليل کمبود نيروی انسانی، پرستاران ع5وه 

کاری ھستند، بايد  که مجبور به اضافه براين
ھايی بسيار  شرايط سخت کاری و مسووليت

ھا قرار  با}تر از استاندارد را که بر دوش آن
گرفته تحمل کنند و ھمين امر موجب مشک5تی 

ی  نوشته به.  گردد برای بيماران و پرستاران می
روزنامه آرمان و به نقل از دبيرکل تشکل غير 

 ٩٢ اسفند ١٧در تاريخ "  خانه پرستار"مستقل 
 ساعت اضافه  ٢۵٠به دليل کمبود پرستار، تا "

اين "  شود کار اجباری به پرستاران تحميل می
کاری برای  ست که حداکثر اضافه ھمه در حالی
جالب .   ساعت تعيين شده است٨٠يک پرستار 

شان را  که بسياری از پرستارانی که تحصي5ت آن
اند با مشکل پيدا کردن کار روبرو  تمام کرده

نکته مھم ديگر اين است که برای .  باشند می
 ٣٨٠٠ تا ٢٨٠٠اضافه کاری تنھا مبلغی بين 

تومان بابت ھر ساعت کار به پرستاران پرداخت 
 .گردد می

 به تبعيض، ستم و نابرابری عليه زنان بايد پايان داده شود
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٨از صفحه   

١٠درصفحه   

که مجبورند در  به دليل کار سخت پرستاری و اين
شيفت شب نيز کار کنند، قانون مشاغل سخت و 

 به تصويب رسيد ۶٨آور پرستاران در سال  زيان
چنين  ھم.  اما ھرگز به مرحله اجرا درنيامد

تبعيض بسياری بين پرستاران و پزشکان ھم از 
ھا  نظر دريافتی و ھم از نظر کاری در بيمارستان

ی  که کارانه برای مثال در حالی.   وجود دارد
 ميليون تومان است، ٢۵٠ تا ١٠پزشکان از 

 ھزار ٣٠٠ تا حداکثر ۵٠کارانه پرستاران تنھا 
 . باشد تومان می

ی رئيس کل سازمان نظام پرستاری،  گفته به
ھای  دريافتی يک پرستار شاغل در بيمارستان

طور ميانگين يک   سال سابقه کار، به١٢دولتی با 
ميليون تومان است در حالی که در بخش 
خصوصی اين رقم به شدت کاھش يافته و به 

اين در .  رسد  ھزار تومان می۵٠٠ تا ۴٠٠حدود 
ست که بر اساس قانون، پرستارانی که در  حالی

بخش خصوصی مشغول به کار ھستند، تابع 
ھا بايد  قانون کار بوده و مزد و مزايای شغلی آن

 .براساس اين قانون تعيين گردد
وضعيت شغلی و دستمزد پرستارانی که در بخش 

کنند از اين جھت به معلمانی  خصوصی کار می
کار )  غيرانتفاعی(که برای مدارس خصوصی 

باشد و کارفرمايان در اين  کنند بسيار شبيه می می
گيری از شرايط کنونی،  دو بخش با بھره

ھای حکومت اس5می و نرخ با}ی  سياست
کرده، بسيار کمتر  بيکاری در مورد زنان تحصيل

ھای قانونی به پرستاران و يا معلمان  از حداقل
 .کنند پرداخت می

ھای شغل پرستاری اين است که  يکی از ويژگی
روز و روزھای تعطيل به نيروی  در تمام شبانه

درحالی که ساعات کار در .  ھا نياز است کار آن
ساعات شب يا روزھای تعطيل و اعياد بايد 

 برابر محسوب ٢ تا ١/  ۵طور معمول بين  به
گردد، اين مورد نيز برای پرستاران رعايت نشده 

مانند  و ساعات کار در شب و روزھای تعطيل به
 .گردد روزھای معمولی محاسبه می

پرستاران چه در بخش دولتی و چه در بخش 
خصوصی تاکنون اعتراضات متعددی نسبت به 
اند  پايين بودن حقوق و شرايط سخت کاری داشته

که به دليل نبود يک تشکل واقعی سراسری که 
بتواند پرستاران را نمايندگی کند، اين اعتراضات 

ھمراه  در مجموع نتايج چندانی برای پرستاران به
 .نداشته است

به دليل سخت بودن کار پرستاری در ايران و 
حقوق بسيار ناچيزی که به پرستاران بويژه در 

شود، در  مقايسه با کشورھای ديگر داده می
ھای اخير تعدادی از پرستاران برای پيدا  سال

کردن کار به خارج از کشور از جمله کشورھای 
فارس، ترکيه و حتا کانادا  عربی حاشيه خليج

 پرستار ٢٠٠٠شود  گفته می.  اند مھاجرت کرده
جا  ايرانی به کشور ترکيه مھاجرت کرده و در آن

 .اند مشغول به کار شده
اخت5ف حقوق و مزايای پرستاران که عموما زن 
ھستند با پزشکان اگرچه قبل از حکومت اس5می 
نيز بوده است اما اين اخت5ف در طول حکومت 

چنين  ھم.  اس5می افزايش شديدی داشته است

اخت5ف حقوق بين پرستاران و پزشکان در سطح 
و ميزانی که در ايران وجود دارد در کشورھای 

وضعيت پرستاران زن در .  ديگر وجود ندارد
ھای  ايران يک نمونه روشن از تاثير سياست

حکومتی در پايين نگاه داشتن بھای نيروی کار 
 . باشد زنان می

 
 :کارکنان زن در بخش دولتی

 
براساس آخرين آمار قابل دسترسی مربوط به 

 که از سوی مرکز آمار ايران منتشر ٨٧سال 
 زن در استخدام بخش دولتی ٧۵٩٨۵٣شده، 

 درصد از کل شاغلين اين بخش را ٣۵ھستند که 
اين آمار شامل وزارت اط5عات (شود  شامل می

 ھزار نفر از ۵٠۵در اين سال ).  شود و دفاع نمی
 ١١۶اين زنان در بخش آموزش و پرورش  و 

ھزار نفر در وزارت بھداشت و آموزش پزشکی 
بودند که وضعيت اغلب زنان شاغل در اين 

صورت مستقل  به)  معلمان و پرستاران(ھا  بخش
 .مورد بررسی قرار گرفت

 ھزار نفر، وزارت رفاه و ٢٩وزارت دارايی با 
 ١١ ھزار نفر، وزارت علوم ٣٣تامين اجتماعی 

 ھزار نفر، وزارت ١١ھزار نفر، قوه قضاييه 
 ھزار نفر، وزارت ۶جھاد کشاورزی کمتر از 

 ھزار نفر ۵ ھزار نفر و وزارت کار با ۵نفت 
خود اختصاص  بيشترين کارکنان زن را به

چنين صدا و سيمای جمھوری اس5می  ھم.  اند داده
 کارمند زن را در اين سال در استخدام ٣۶٩٩نيز 

 . داشته است
اين کارکنان تابع قانون استخدامی کشور بوده و 

ھا مطابق با اين قانون  حقوق و مزايای آن
اگرچه وضعيت حقوقی و .  شود پرداخت می

مزايای کارکنان زن که تابع قوانين استخدامی 
باشند در گذشته بھتر بوده است، اما در  کشور می

ھای اخير و با بدتر شدن وضعيت اقتصادی  سال
و نرخ با}ی تورم، حقوق بسياری از اين 
کارکنان نيز از تورم جا مانده و حقوق کارکنانی 

کار ھستند بسيار  ھای پايين مشغول به که در رده
، ٩٢برای مثال سال .  باشد تر از خط فقر می پايين
 درصد به ٢٠، تنھا ٩٣ درصد و در سال ٢۵

 .حقوق کارکنان دولت اضافه شد
، ٩٣ی ھيات دولت برای سال  براساس مصوبه

ھای مستمر شاغلين و  العاده حداقل حقوق و فوق
 ٧ ھزار تومان و حداکثر آن ۶٠٠بازنشستگان 

 ميليون و دويست ھزار ۴برابر اين مبلغ يعنی 
اگرچه عسگری آزاد معاون .  تومان خواھد بود

 ھزار ۶٠٠ ميليون و ٩نوبخت از پرداخت 
 ٩٢تومانی به برخی از کارکنان دولتی در سال 

 .خبر داده است
از نکات قابل توجه در اين بخش اين است که 
حقوق زنان به نسبت مردان با پست سازمانی 

چنين تعداد  ھم.  باشد برابر کمتر از مردان می
ھای با}ی مديريتی به نسبت مردان  زنان در رده

طور کلی درآمد زنان  باشد و به بسيار ناچيز می
توان بسيار کمتر  کارمند نسبت به مردان را می

ھم چنين عموم زنانی که در اين بخش .  دانست
کنند از تحصي5ت دانشگاھی برخوردار  کار می

 .باشند می
 زن نيز برای ١١٩۶٢چنين تعداد  ھم

کنند که تابع قانون  ھای دولتی کار می وزارتخانه
 ھزار نفر متعلق به وزارت ۵باشند که  کار می

اين وزارتخانه اکنون با (رفاه و تامين اجتماعی 
 ٣و حدود )  وزارت کار و تعاون ادغام شده است

 .باشند ھزار نفر در وزارت بھداشت می
نکته مھم در مورد زنانی که به کار در ادارات 
دولتی و يا برای ادارات دولتی مشغول ھستند، 

عنوان  به)  ھا وزارتخانه(اين است که دولت 
مشارکت بخش "چه که  کارفرما در راستای آن

شود، اما در واقع ھمان  ناميده می"  خصوصی
باشد،  می"  نئوليبرالی"ھای  اجرای سياست

و (ھای خصوصی  بسياری از کارھا را به شرکت
ست  دھند و اين سياستی ارجاع می)  يا پيمانکاری

که به ادارات دولتی و کارھای دولتی نيز کشيده 
موازات رشد دستگاه  به بيانی ديگر، به.  شده است

ھای  بروکراتيک، شاھد افزايش حضور شرکت
پيمانی برای تامين نيروی انسانی مورد نياز در 

ھا نيز با  اين شرکت.  ادارات دولتی ھستيم
گيری از وضعيت کنونی بازار کار، از  بھره

گيرند حداکثر بھره  نيروی کاری که به خدمت می
را بدست آورده و سود قابل توجھی را به جيب 

بويژه کارگران زن يکی از قربانيان .  زنند می
بزرگ در اين بخش ھستند که متناسب با افزايش 

ھای پيمانی در اين بخش بر  حضور شرکت
متاسفانه آمار .  گردد تعدادشان نيز افزوده می

دقيقی از ميزان و تعداد زنان کارگر در اين بخش 
چه که مشخص است وضعيت  وجود ندارد، اما آن

 .ھاست وخيم آن
ای از  برای نمونه در خبرگزاری کار ايران، نامه
رنج "يکی از اين کارگران زن با عنوان 

در اين .  منتشر شد"  ای از يک کارگر زن نوشته
 کارگر زنی را ١۴نامه يک کارگر زن، وضعيت 

  امين"که تحت مسووليت شرکت پيمانکاری 
. کند کردند، تشريح می کار می"  کارگستر گلستان

وی که دارای مدرک فوق ليسانس مديريت دولتی 
)  ساعت۴٢ای  ھفته( ساعت ٧باشد، روزانه  می

در استان (آباد کتول  در اداره منابع طبيعی علی
کرد و نامه،  در قسمت دبيرخانه کار می)  گلستان
حقوق وی .  نمود جلسه و گزارش تايپ می صورت

 ۴٢ نفر بودند برای ١۴اش که  و ديگر ھمکاران
 بدون ٩٢ تا ٩٠ھای  ساعت کار ھفتگی، در سال

 ھزار تومان، به ھمراه ١٠٠تغيير، فقط ماھانه 
بيمه تامين اجتماعی بود و ھنگامی که وی به نوع 

کند، شرکت  قرارداد و دستمزد خود اعتراض می
پيمانکاری قرارداد را که سفيد امضاء بود، 

 .کند يکطرفه تاريخ زده و او را از کار اخراج می
 

 :کارگران زن شاغل در بخش خدمات
 

کارگران زن در بخش خدمات وضعيت بسيار 
اين کارگران که از فروشندگان .  اسفباری دارند

ھای ھواپيمايی، مھد  لباس، کار در شرکت
ھا تا ديگر مراکز خدماتی را شامل  کودک
 ساعت کار ١٢ تا ١٠شوند، عموما در قبال  می

روزانه حتا از حداقل دستمزد و بيمه تامين 
 .باشند اجتماعی نيز برخوردار نمی

برای نمونه فروشندگان زن در برابر ساعات 
 ساعت در روز و آن ١٢طو}نی کار که گاه تا 

طور معمول  شود، به ھم ھفت روز ھفته بالغ می
حتا نيمی از حداقل دستمزد تعيين شده توسط 

 .کنند شورای عالی کار را نيز دريافت نمی
انجمن صنفی "حسين يوسفی علوی رييس 

 زنان و کار در ايران 



 ١٠ ۶۶٩ شماره  ٩٣نيمه دوم ارديبھشت     ١٠

توجھی به مطالبات گروه ھای اص5ح 
" اص5ح طلبان"طلب،بعضاً باعث سرخوردگی 

گروه ھای .  طرفدار روحانی نيز شده است
اند با حمايت از دولت   نگران"  اص5ح طلب"

شان تضعيف "  پايگاه اجتماعی"روحانی عم5 
از اين منظر، دولت روحانی ع5وه بر .  شود

تشديد کشمکش ھای درونی رژيم، ع5وه بر 
زدون توھمات مردم به دولت، با واکنش ناشی از 

نيز "  اص5ح طلب"سرخوردگی گروه ھای 
لذا، به نظر می رسد، برگزاری .  مواجه است

نبايد عمده "  دلواپسان"ھمايش سازمان يافته 
نگرانی روحانی و .  نگرانی دولت روحانی باشد

ھمه جناح ھای رژيم از عصيان توده ھای مردم 
تشديد تضادھای ھيئت حاکمه و سرباز .  است

کردن علنی آن در سطح جامعه نقطه آغازی بر 
گشايش تضادھا و کشمکش ھای بزرگتر و جدی 

کشمکش ھايی که با .  تر در درون جامعه است
در پاسخگويی به "  اعتدال و اميد"ناتوانی دولت 

وعده ھای دروغين داده شده، محتم5 در ديگر 
ويژه کشمکش ميان   عرصه ھای اجتماعی، به

توده ھای عاصی و فقر زده جامعه با نظام 
جدال .  جمھوری اس5می بازتاب خواھد يافت

ميان کارگران خشمگين با ھيئت حاکمه برای 
توجه به اين امر، .  تغيير در وضعيت موجود

يگانه نکته ای است که کارگران و توده ھای 
زحمتکش مردم ايران می توانند از تشديد تضاد و 
کشمکش ھای باندھای درونی رژيم به نفع خود 

 . سود ببرند

٩از صفحه  ۵از صفحه    

تشديد تضادھا و بازتاب آن در 
 ھمايش ھای علنی

ھای استان آذربايجان  ھای داروخانه تکنسين
"گويد می"  شرقی ھای زن  بسياری از تکنسين: 

 ھزار تومان مشغول ٢۵٠ھا با حقوق  داروخانه
و اين تازه برای زنانی است که از " به کار ھستند

باشند، حال در نظر  تخصص برخوردار می
بگيريد وضعيت کارگران زنی را که فاقد 

باشند و به کار ساده فروشندگی  تخصص می
 . مشغول ھستند
ھا يک نمونه بسيار روشن اين استثمار  مھد کودک

دستمزد مربيان مھد کودک که ھمگی زن .  ھستند
ھستند، بايد براساس قانون کار پرداخت شود، اما 

ھا حدود  در اغلب مھدھای کودک، دستمزد آن
يک چھارم تا يک سوم حداقل دستمزد يک 

ست که مھدھای کودک  اين در حالی.  کارگر است
ی مھدھای کودک در  بخش خصوصی که عمده

ايران ھستند، در برخی از مناطق مبالغ ھنگفتی 
. کنند را بابت نگھداری از کودکان دريافت می

برای مثال در تھران يک مھد کودک معمولی 
 ھزار تومان ٧٠٠ تا ۵٠٠بدون غذا، ماھانه بين 

شھريه برخی از . کند از والدين کودک دريافت می
داران است،  مھدھای کودک که مختص سرمايه

 .رود  ميليون تومان فراتر می٢٠در سال حتا از 
از سوی ديگر با} بودن شھريه مھدھای کودک، 
يکی از موانع مھم بر سر زنان برای ورود به 

ست کارگر زنی که  طبيعی. باشد بازار کار نيز می
بگذريم که بسياری از (گيرد  حداقل دستمزد را می

تواند با  ھرگز نمی)  اين حداقل نيز محروم ھستند
در اين .  اين دستمزد ھزينه مھد کودک را بپردازد

صورت يا بايد از کار کردن منصرف شود و يا 
اين که نگھداری بچه را به اقوام بسپارد که اين 

داران   است که سرمايه معنای خدمت مجانی نيز به
چرا که ھمين فرزندان طبقه .  برند از آن بھره می

کارگر ھستند که فردا بايد جای والدين خود را پُر 
دار  دار سود برسانند و سرمايه کرده و به سرمايه

ھا به زنان و يا  با واگذار کردن مراقبت از بچه
ای  گونه ھزينه ھا و نپذيرفتن ھيچ ھای آن خانواده

مانند عدم ايجاد مھد (برای تربيت نيروی کار 
، از اين خدمات مجانی بھره )کودک در محل کار

 .برد می
چنين در اين بخش ما بايد از زنانی نام ببريم  ھم

داران به کار آشپزی،  ھای سرمايه که در خانه
. پردازند ھا می ی آن نظافت و ديگر امور خانه

ھايی وجود دارند که تعدادی زن  امروز شرکت
عنوان مستخدم در اختيار دارند و از اين  به

کارگران که عموما زن ھستند برای کار در 
متاسفانه از .  کنند ی افراد مرفه، استفاده می خانه

تعداد و دستمزد اين زنان اط5عی در دست نيست 
اما شکی نيست که در اين رشته نيز وضعيت 

ھايی است که با پيمانکاران  زنان مانند ديگر رشته
ھايی که چنين  ظھور شرکت.  سروکار دارند

کنند، بيانگر  خدماتی برای طبقات مرفه ارائه می
اين موضوع است که در طی ساليان اخير که بر 

شدت افزوده شده،  به  فاصله و شکاف طبقاتی به
تعداد اين کارگران زن نيز افزوده شده است که 

ھای پيمانی حضور در اين رشته را  شرکت
 .اند مناسب ديده

چنين در ساليان اخير شاھد ارائه خدماتی به  ھم

برخی از طبقات متوسط و با} در امور آشپزی 
از قبيل پاک کردن سبزی، سرخ کردن .  ھستيم

وضعيت .  سبزی، بادمجان و از اين نمونه کارھا
کنند، از نظر  زنانی که در اين بخش کار می

دستمزد، ساعات کار و ديگر مزايايی که در 
وبيش مانند ديگر کارگرانی  قانون کار آمده کم

 . است که در با} تشريح شد
 

 :کشاورزی
 

بررسی آماری شاغلين "  طور که در بخش ھمان
آمد، در طی ساليان اخير از ميزان شاغلين "  زن

اما .  زن در بخش کشاورزی کاسته شده است
زنان کارگر در بخش کشاورزی به دو گروه 

پيش از اين تعداد زنان (شوند  عمده تقسيم می
 ).شاغل در اين بخش بررسی شد
صورت فاميلی کار  بخش اول زنانی ھستند که به

متعلق به شوھر )  و يا دام(در واقع زمين .  کنند می
محسوب شده و زن در کنار شوھرش و گاه 

که کارھای خانه نيز  تر از او و در حالی سخت
در اين گونه کار، .  کند ی اوست کار می برعھده

ای و از اين  زنان نه دستمزدی دارند و نه بيمه
شان   درصد متکی به ھمسران١٠٠جھت 

ھمين موضوع تبعاتی را در زندگی .  باشند می
ھمراه دارد که بسيار مھم  ھا به خانوادگی برای آن

زن در اين گونه روابط ھرگز به موقعيتی .  ھستند
برابر با مرد و استق5ل اقتصادی دست پيدا 

 .کند نمی
بخش دوم زنان فاقد زمين ھستند که بر سر زمين 

توان به  کنند که از جمله می ديگران کار می
ھای  ھای چای و يا باغ شاليزارھای برنج، باغ

ميوه اشاره کرد که در تمام اين موارد کار زنان 
زنانی که در اين بخش کار .  باشد فصلی می

کنند فاقد بيمه بوده و با معضل دستمزد مناسب  می
برای نمونه مسوول کانون .  روبرو ھستند

"گويد شوراھای اس5می کار استان گي5ن می با : 
 درصد کشاورزی اين استان بر ۶٠که  وجود آن

دوش زنان است، اما زنان کشاورز از ھيچ 
 ". حمايت اجتماعی برخوردار نيستند

ھا و  ھا، دامداری در توليد قارچ، مرغداری
برای .  ھا نيز زنان کارگر حضور دارند کشتارگاه

 کارگر اين بخش ۵٩٠٠مثال در توليد قارچ از 
ھای  در مرغداری.   کارگر زن ھستند١٢۴٠
 ۵٠۶ شاغل اين بخش ٧٨١٨گذار نيز از  تخم

در اين بخش نيز . کار ھستند کارگر زن مشغول به
. ای روبرو ھستند کارگران زن با معض5ت مشابه

 ٩٠از "  طيور طوبی"برای نمونه، در کشتارگاه 
زنان کارگر در اين .   نفر زن ھستند۴٠کارگر، 

 ساعت کار ٨رغم آن که حتا بيش از  کشتارگاه به
کنند از دريافت دستمزد تعيين شده در قانون  می

چنين مجبور به  ھا ھم آن.  کار محروم ھستند
اضافه کاری و فعاليت در شيفت شب ھستند که 

 ٨ بعدازظھر شروع و تا ساعت ۵از ساعت 
 .يابد صبح ادامه می

چنين زنان کارگر در بخش صيد، پرورش  ھم
در استان .  ماھی و آبزيان دريايی حضور دارند

ھرمزگان و جزاير خليج فارس تعداد زنان صياد 
صيادی "شود  طوری که گفته می باشد به با} می

، تنھا در "شناسد در ھرمزگان زن و مرد نمی
عنوان   کارگر زن به٢٠٠بندر جاسک بيش از 

زنان کارگر در اين .  کار ھستند صياد مشغول به

بخش نيز با معض5ت بسياری روبرو ھستند، 
برای نمونه کار سخت و نداشتن بيمه يکی از 

ھا است که در صورت از کار  مشک5ت آن
دولت .  افتادگی ھيچ منبع درآمدی نخواھند داشت

باشد  يکی از موانع عمده بيمه شدن زنان صياد می
ھا خودداری  که از صدور کارت ملوانی برای آن

پای  ست که زنان صياد پابه کند و اين در حالی می
يکی از زنان صياد منطقه .  کنند مردان کار می
 سال سابقه کار در صيادی از ٢٠ھرمزگان با 

ی کارفرما  که بھانه گويد و اين نداشتن بيمه می
برای بيمه نکردن صيادان زن نداشتن کارت 
ملوانی است اما با اين وجود اداره بندر و شي5ت 
ھرمزگان از صدور کارت ملوانی برای زنان 

يکی ديگر از زنان صياد .  کند صياد خودداری می
ی خود به اداره بندر برای برپا  نيز از مراجعه

کردن ک5سی برای زنان جھت صدور کارت 
گويد و اين که تنھا جواب اداره  ملوانی سخن می

مجوز برای زنان "بندر به او اين بوده است که 
 )ادامه دارد".(نداريم

 
 حسين منصوری

 

 زنان و کار در ايران 
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٢از صفحه   

شيادی که در شأن جمھوری 
 اس�می است

عنوان يک دولت دينی  که جمھوری اس5می، به
استبدادی با ھرگونه آزادی مردم، خواه سياسی 

 .ناپذير دارد باشد يا مدنی و فردی، دشمنی آشتی
روحانی گرچه ھمچون تمام ديگر سران و 
پاسداران جمھوری اس5می، با مطالبات 

خواھانه و دمکراتيک مردم ايران مطلقاً  آزادی
خواھد  سر سازش ندارد، اما ترديدی نيست که می

ھای داخلی و خارجی خود و  برای پيشبرد سياست
ھای پشتيبانش، چھره کريه جمھوری  گروه

خواھد به قشر  او البته می.  اس5می را بزک کند
اصط5ح با}ی  بورژوازی مدرن به مرفه خرده

ھای  شھرنشين که پايگاه اجتماعی گروه
اند و به او رأی دادند، امتيازاتی  طلب اص5ح

خواھد  او می.  ھای فردی بدھد درزمينٔه آزادی
ھايی از روشنفکران، نويسندگان، ھنرمندان  گروه

و ھنرپيشگان را با دادن امتيازات ناچيز به 
طرفداران پروپاقرص جمھوری اس5می تبديل 

خواھد در خدمت حفظ نظم موجود،  او می.  کند
ھای سياسی و فرھنگی در محدوده  حتا آزادی

ھای موسوم به  خواست و فعاليت گروه
خواھد برای  طلب، برقرار باشد ،او می اص5ح

اش چھره  المللی ھای بين ساخت و پاخت
ای از جمھوری اس5می ارائه دھد،  کرده بزک
عنوان يک دولت  ھمه جمھوری اس5می به بااين

دينی شيعی، پذيرای ھمين محدوده ناچيزی که 
ھای  ھدفش نيز جز ت5ش روحانی و دارو دسته

پشت سر او برای نجات جمھوری اس5می نيست، 
 .باشد نمی

عنوان يک دولت  جمھوری اس5می مادام که به
تواند چيز ديگری جز  مذھبی وجود دارد، نمی
گسيخته، سرکوب و کشتار  استبداد و اختناق عنان

ترين حقوق و  کننده ابتدايی رحمانه، پايمال بی
 سال ٣۵کسی که پس از .  ھای مردم باشد آزادی

از استقرار جمھوری اس5می اين را نفھميده 
. باشد، ھرگز چيزی از سياست نخواھد فھميد

ھای طرفدار او البته اين را  روحانی و جناح
دانند ،اما راه ديگری جز اين ندارند که مدام  می

 .شکست را از نو تجربه و تکرار کنند
آخوند روحانی، برخ5ف ادعاھای کذب و 

اش در اين گفتگوی تلويزيونی،  نه کاری  وقيحانه
ھای اقتصادی ، سياسی و  به نفع مردم در عرصه
آنجايی ھم که .  تواند بکند فرھنگی کرد و نه می

ای را در  اش پيشبرد سياست و برنامه نفع طبقاتی
کرد، چيزی جز شکست  ارتباط با داخل ايجاب می

توان گفت، او  تنھا موردی که می.  نداشته است
ھايی برای رژيم کسب کند، بر  توانسته موفقيت

ای  سر مسائل سياست خارجی و پرونده ھسته
رو بود که نياز به اقدام خاصی  اين نيز ازآن.  است

 قدرت ۶.  ای نبود از سوی وی و اربابش خامنه
جھان به وی ديکته کردند که جمھوری اس5می 

تواند  ھايی می ای چه فعاليت در عرصه ھسته
داشته باشد يا نداشته باشد، کدام تأسيسات بايد 

تواند فعال  تعطيل شوند، چه تعداد سانتريفيوژ می
ھا را پذيرفت و اجرا کرده  او ھم آن.  باشد و غيره

ھا کم يا تعليق و ملغا  تا از اين طريق تحريم
شوند، تا رژيم بار ديگر بتواند به درآمدھای ک5ن 

ست، از  اش تھی نفتی دست يابد و دولتی که خزانه
 .بحران مالی نجات پيدا کند

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

 
وحشيگری رژيم جمھوری اس�می عليه "

عنوان اط5عيه "  کنيم کارگران را محکوم می
 ارديبھشت انتشار ١١ای است که سازمان در 

 : در اين اط5عيه آمده است. داد
به رغم تمام اقدامات سرکوبگرانه و بگير و 

ھای رژيم برای ممانعت از برگزاری  ببند
ھائی از کارگران و  مراسم اول ماه مه، گروه

فعا}ن کارگری روز پنجشنبه اول ماه مه،  
ت5ش نمودند در دونقطه از تھران تجمعات 
 . خود را به مناسبت روز کارگر، برگزار کنند

در حالی که تعدادی از اعضای سنديکای 
شرکت واحد قصد تجمع و برگزاری مراسم 
اول ماه مه را در پايانه آزادی به ھمراه 
گروھی از رانندگان شرکت واحد داشتند، 
مورد يورش نيروھای سرکوب رژيم 
قرارگرفتند و گروھی از اعضای سنديکا و 

 .رانندگان شرکت واحد،  دستگير شدند
در اقدامی ديگر، گروھی از فعا}ن کارگری 
که قصد تجمع در مقابل وزارت کار را 
داشتند، مورد يورش نيروھای سرکوب رژيم 

در اين يورش واحدھای .  قرارگرفتند
در .  سرکوبگر نيز تعدادی بازداشت شدند

ھمين حال در کردستان نيز تعدادی از فعا}ن 
 .کارگری مورد بازجوئی قرار گرفتند

با وجود تمام وحشيگری :  اط5عيه می افزايد
رژيم ديکتاتوری عريان ، ت5ش کارگران و 
فعا}ن کارگری برای برگزاری علنی مراسم 
. اول ماه مه، اقدامی جداً حائز اھميت است
برگزار کنندگان مراسم اول ماه مه امسال، بار 
ديگر نشان دادند که حتا در دشوارترين 
شرايطی که رژيم ديکتاتوری عريان ايجاد 

توان و بايد مراسم اول ماه مه را  نموده، می
 .علناً برگزار کرد

در پايان اين اط5عيه ، سازمان ما اقدامات 
وحشيانه رژيم عليه کارگران محکوم نموده  و 

گان و  خواھان آزادی فوری تمام بازداشت شد
 . شده است کليه کارگران زندانی 

کشور از "قرار بود ".  بينند شده را می انجام
آزادی بيان، آزادی "، "فضای امنيتی خارج شود

" ھا ای و صنفی، آزادی رسانه ھای حرفه انجمن
"عملی گردند . نشوند"  مسائل فرھنگی امنيتی. 

حريم خصوصی و "و "  گشت ارشاد برافتد"
اينھا ھمه در .  رعايت گردد"  حقوق شھروندی
ست که قرار بود مردم ناآگاه و  زمره مواردی

 ماه ٢در ھمان "ھای آگاه طرفدار روحانی  گروه
شده  اول دولت تدبير و اميد، آثار کارھای انجام

 ماه ١٠ ماه، بلکه در ٢اما نه در .  ديدند می"  را
يک از  يافت نشد و به ھيچ"  آثار"ھم اثری از اين 

ھا عمل نشد، مردمی ھم که در خواب غفلت  وعده
فرورفته و به روحانی رأی دادند، تازه وقتی 

اع5م کرده "شنوند، آنچه  شوند که می بيدار می
اگر کسی ".  بوديم، توانستيم جامه عمل بپوشانيم

ھم آنھا را نديده است، ھنوز در خواب غفلت بسر 
 .برد می

معمو}ً سياستمداران و احزاب طرفدار 
داری در کشورھای  داران و نظم سرمايه سرمايه

ھايی  گويند، به وعده ديگر نيز به مردم دروغ می
دھند، عمل  خصوص در جريان انتخابات می که به
کنند، اما ديگر آنقدر وقيح نيستند که آنچه را  نمی

فقط در .  اند، عملی شده اع5م کنند عملی نکرده
يک رژيم استبدادی مذھبی، درجايی که حاکميت 
خدا بر روی زمين از طريق دستگاه فريب و 

شود، از عھده سران  تحميق مذھبی اعمال می
دستگاه استبداد ساخته است که دروغی به اين 

ما به : "بزرگی تحويل بندگان خدا بدھند و بگويند
ھايی که به مردم اع5م کرده  ھا و برنامه سياست

 ".بوديم، توانستيم جامه عمل بپوشانيم
ھای کذايی  رغم وعده واقعيت اين است که به

ھای مردم  آخوند روحانی، وضعيت سياسی توده
. نژاد بود ايران ھمان است که در دوره احمدی

البته نبايد ناگفته گذاشت که در ھمين دوره 
ھا در ايران  ست که آمار اعدام زمامداری روحانی

در ھمين .  ای به خود گرفته است سابقه ابعاد بی
دوره است که نيروھای سرکوب رژيم، زندانيان 

. شدت مورد ضرب و شتم قراردادند سياسی را به
کارگران .  کارگران در اول ماه مه سرکوب شدند

زنان در .  اند شده گروه، محاکمه و محکوم گروه
اند، به  ھا مورد ضرب و شتم قرارگرفته خيابان

اند، حتا  مرکز فرھنگی و ھنری يورش برده
ھای  آزار و گاه وابسته به جناح ھای بی روزنامه

کانون نويسندگان .  اند رقيب، ممنوع ا}نتشار شده
ھای امنيتی رژيم  زير فشار و تھديد دستگاه

منشور حقوق "جای  به.  قرارگرفته است
در "  منشور عفاف و حجاب"موعود "  شھروندی

آموزان و  مدارس به اجرا گذاشته شد که دانش
 .ھا را مجبور به امضای آن کردند خانواده

از ھمان آغاز به قدرت رسيدن روحانی پوشيده 
نه .  نبود که ادعاھای او پوچ از کار درخواھد آمد

ست از قماش  رو که او ھم مرتجعی صرفاً ازآن
ديگر سران رژيم، بلکه اساس مسئله در اين است 

١١ 

نه از سياست خارجی و نه از سياست داخلی 
ھای  جمھوری اس5می، چيزی عايد توده

که  تا وقتی.  زحمتکش مردم ايران نخواھد شد
جمھوری اس5می در ايران بر سرکار است، تا 

ھای مردم  روزی که قدرت سياسی در دست توده
ايران، کارگران و زحمتکشان قرار نگيرد، 
اوضاع بر ھمان روالی خواھد بود که تا به 

ايم و   سال گفته٣٥اين را .  امروز بوده است
راه .   تجربه و تاريخ بر آن مھر تأييد زده است

نجات از بيکاری، گرانی، فقر، گرسنگی، بی 
حقوقی، فقط و فقط سرنگونی جمھوری اس5می 
و استقرار حکومت شورايی کارگران و 

 .زحمتکشان است و بس
 
 

 رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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 مسکن، گرھی باز نشدنی

به تورم ناشی از اجرای مرحله دوم 
 .ھا بستگی دارد آزادسازی قيمت

در سال گذشته، علی ربيعی، وزير تعاون، 
 روزه ١٠٠کار و رفاه اجتماعی در گزارش 

 ١٣٨٣اگر در سال :  خانه خود گفت وزارت
شد با حداقل دستمزد يک کارگر يک  می

 متری اجاره کرد، ھم اکنون اين ۴٠واحد 
اما .   متر رسيده است٢٧تر از  متراژ به کم

 درصدی و حداقل ٢۵پس از افزايش 
، ٩٣ ھزار تومانی در سال ۶٠٨دستمزد 

نگفت با اين دستمزد، يک خانوار کارگری 
 .تواند اجاره کند خانه چند متری می

جمھوری اس5می طی بيش از سه دھه 
حاکميت خود نه تنھا معضل مسکن کارگران 
و زحمتکشان را حل نکرده است، بلکه سال 

ھا و  به سال با افزايش قيمت مسکن و اجاره
عدم افزايش دستمزدھا متناسب با نرخ تورم 

به رغم تمامی .  بر اين معضل افزوده است
اندازی برای بھبود اين  ھا نيز چشم وعده

رو، حل اين  از اين.  وضعيت وجود ندارد
مشکل نيز تنھا با براندازی جمھوری 

سازمان فداييان .  پذير است اس5می امکان
معتقد است که باسرنگونی رژيم )  اقليت(

جمھوری اس5می و استقرار حاکميت 
شورايی، مادام که مشکل مسکن به شکلی 
قطعی حل نشده است، بايد اقدامات فوری 

 :زير به مرحله اجرا درآيد
بايستی به  ھای زائد دولتی می کليه ساختمان

عنوان مسکن در اختيار زحمتکشان قرار 
ھا، متناسب با سطح دستمزد  اجاره.  گيرد

کارگران تعيين و به مرحله اجرا درآيند، به 
ھای  تر بار ھزينه منظور کاھش ھر چه بيش

مسکن، بخشی ازھزينه مسکن کارگران و 
زحمتکشان به عنوان سوبسيد توسط دولت 

و ھمزمان با اين اقدامات، يک . پرداخت شود
ريزی جامع برای توليد انبوه مسکن و  برنامه

ھا به بھايی نازل در اختيار  قراردادن آن
  .زحمتکشان به مرحله اجرا درآيد

 

 انتخابات عراق و
  پيامدھای آن

 
 آوريل، نوری المالکی، در ھتلی در ٣٠در 

اين .  بغداد، رأی خود را به صندوق انداخت
منطقه "ھتل در منطقه امن بغداد، موسوم به 

ای واقع در مرکز  قرار دارد؛ منطقه"  سبز
 کيلومتر مربع و محل ١٠بغداد به مساحت 
 . ھای دولتی استقرار ارگان

 حزب ٢٧۶ کانديد ٩٠٠٠قرار است از ميان 
 نفر به ٣٢٨و سازمان و نھاد سياسی، 

گرچه قرار است .  مجلس عراق راه يابند

و فقيريست که از پس تأمين ھزينه کرايه حتا 
 !آيند يک اتاق در محدوده شھری برنمی

 ٢٠در "  شرق"يا طبق خبر منتشره در 
ارديبھشت ماه، مبنی بر حمله مأموران 

ھای غير مجاز کن،  شھرداری به خانه
ضرب و شتم اھالی محل، تخريب و آتش 

آور  زدن وسايل خانه و استفاده از گاز اشک
زيرا به گفته شھردار .  در ساعت پنج صبح

 ".خوارند ھا باند زمين اين: " منطقه ٢ناحيه 
اين حکايت را نيز بگذاريم و برويم سراغ 

 .ھا و مسکن اجاره
/  ١به گفته کارشناسان حدود   ميليون ۶ 
/  ١خانوار فاقد مسکن مستقل و   ميليون ۵ 

نفر فاقد مسکن مناسب با حداقل امکانات 
درآمد  ھای کم ھستند که عمده آنان، خانواده

در چنين شرايطی، در خبری .  جامعه ھستند
" آمده است٩٢به تاريخ مھر  به گزارش : 
/ ٢رسانی شبکه خبر، افزايش  پايگاه اط5ع  

 درصدی متوسط قيمت فروش ھر متر ١۶٠
مربع زمين يا زمين ساختمان مسکونی 

/  ۴کلنگی، افزايش   درصدی متوسط ۶٧ 
قيمت فروش يک متر مربع زيربنای 

 درصدی متوسط ٣١ /  ٢مسکونی و افزايش 
مبلغ اجاره به ع5وه سه درصد وديعه 
پرداختی برای يک متر مربع زيربنای 

 نسبت به بھار ٩٢مسکونی در بھار سال 
يعنی با توجه به نرخ تورم و ".  ٩١سال 

ھای زندگی، صاحب  افزايش ساير ھزينه
. خانه شدن، آرزويی دست نيافتنی خواھد بود
و با توجه به نسبت افزايش دستمزد نسبت به 
نرخ تورم، بايد گفت که بسياری از خانوارھا 

ھای کنونی ھم  حتا از پس تأمين ھمين اجاره
 .آيند، چه رسد به افزايش اجاره برنمی

 کوشيد سقفی ٩١ و ٩٠ھای  دولت در سال
برای افزايش اجاره بھا تعيين کند و مدت 

اما اين امر .  قراردادھا را نيز دو ساله کند
ھای  موجب شد قراردادھای خارج از بنگاه

ام5ک و با توافق موجر و مستأجر تمديد 
که در رژيم سرمايه داری مسلم است .  شوند

تواند به  دولت نمیجمھوری اس5می ايران ، 
شکل دستوری در اين بازار دخالت کند و 

ھايی با شکست روبرو خواھند  چنين طرح
 .شد

معمو} در ايران خرداد ماه، فصل تعطيل 
مدارس و ھنگام سر آمدن قراردادھای اجاره 

امسال از ھمان .  ھا است جايی و جابه
ارديبھشت ماه، با آن که ھنوز مراجعه 

ای وجود ندارد،  چندانی برای واحدھای اجاره
 ۵اجاره بھا نسبت به ماه قبل از آن حدود 

طبق .  درصد افزايش يافته است
رود  ھا، انتظار می بينی ترين پيش بينانه خوش

 درصد ديگر به اجاره ۵در خرداد ماه نيز 
ھا البته  بينی صحت اين پيش.  بھا افزوده شود

 .ھا گذشته است ھا و زندان در خيابان
خانمانی تنھا يکی از  خوابی يا بی اما کارتن

تر مسکن در ايران  ھای مشکل گسترده جلوه
 .است

/  ١در اخبار ارديبھشت ماه آمده بود که   ۵ 
 درصد جمعيت ١۵ميليون تھرانی، يعنی 

 .کنند ھای فرسوده زندگی می تھران، در بافت
که "  ھای فرسوده بافت"به جز ساکنين اين 
ھای کلنگی ھستند،  منظور ھمان خانه

ھايی نيز وجود دارند که  نشينان و زاغه زاغه
ھای  گاه سکونت"در جمھوری اس5می 

 .نام دارند" غيررسمی
روزنامه اعتماد در اوايل آذرماه سال گذشته 

سرپرست دبيرخانه ستاد ملی :  نوشت
ھای غيررسمی  گاه توانمندسازی سکونت

 درصد از ٢٧ھم اکنون :  کشور اع5م کرد
ھا  گاه جمعيت کل شھرھا در اين نوع سکونت

 ميليون نفر ۶يعنی تقريبا .  زندگی می کنند
 . شھر کشور٧٧در 

روزنامه )  ٩٢در اسفند ماه (چھار ماه بعد 
ابتکار اين بار به نقل از مديرکل دفتر ستاد 

ھای  گاه توانمند سازی و ساماندھی سکونت
در حال حاضر يک ھفتم :  غيررسمی نوشت

جمعيت شھری کشور که حدود ھفت ميليون 
ھای  گاه و پانصد ھزار نفر ھستند در سکونت

 .کنند غيررسمی زندگی می
 ماه حداقل يک ۴تر از  يعنی در عرض کم

 ھزار نفر به ساکنان ۵٠٠ميليون و 
 !آبادھا اضافه شدند حلبی

اگر مسئو}ن جمھوری اس5می ت5ش 
خوابی را به اعتياد ربط  کنند، پديده کارتن می

نشينی مجبورند  دھند، اما در مورد زاغه
ی "ھا گاه سکونت"اعتراف کنند که در اين 

ای مانند آب و  خطرناک و فاقد خدمات اوليه
عمدتا "برق و سيستم فاض5ب مناسب، 

" مھاجران روستايی و تھيدستان شھری
 . کنند زندگی می

البته جمھوری اس5می، در اين جا نيز مانند 
صدھا مورد ديگر، روش خاص خود در 

به طور .  را دارد"  نشينی حاشيه"مقابله با 
مثال در فروردين ماه امسال، استاندار 

ھيچ اغماضی در مبارزه :  کرمان اع5م کرد
نشينی و جلوگيری از سوء استفاده  با حاشيه

خواری و تصرف  ای سودجو در زمين عده
البته منظور از ."  اراضی ملی نخواھيم کرد

و "  خوار زمين"، "ای سودجو عده"
ھمان مردم محروم "  متصرف اراضی ملی"
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١۶از صفحه   

  ١٣درصفحه 

 برخورداری از مسکن مناسب، حق ھر انسان زحمتکش است



 ۶۶٩ شماره  ٩٣نيمه دوم ارديبھشت     ١٣

 انتخابات عراق وپيامدھای آن

ديدگاھی ناسيوناليستی  با دولت مخالفت 
کنند، اما حاضر ھم نيستند به سلطه  می

برخی معتقدند که .  گرايان تن دھند اس5م
ھای  تر پيروسياست دولت مالکی بيش

جمھوری اس5می است تا به فکر منافع ملی 
 .عراق

اين جنگ بر اقتصاد عراق نيز تأثيرات منفی 
جايی که  از آن.  بر جای گذاشته است

ھای اصلی بغداد به ساير نقاط عراق و  اتوبان
به .  گذرد به سوريه و اردون از اين استان می

ھا ورود برخی مواد غذايی  علت ناامنی جاده
از سوريه و اردن کم شده است و در نتيجه 

به گفته سخنگوی .  اند ھا افزايش يافته قيمت
 تا ١٠وزارت نفت عراق، فروش و انتقال 

 ھزار بشکه نفت در روز به اردن ١٢
بسياری از رانندگان .  متوقف شده است

 . اند ھا بيکار شده کاميون
مالکی که بسياری از کارشناسان سياسی، او 

ھای کنونی در  را عامل اخت5فات و درگيری
 با پشتيبانی ٢٠١٠دانند، در سال  عراق می

ايران و توافق آمريکا برای دومين بار 
در انتخابات امسال .  وزير عراق شد نخست

نيز، گرچه ايران باز ھم به انتخاب مجدد 
مالکی تمايل دارد، اما از نتيجه انتخابات 

زيرا اين بار نه تنھا .  مطمئن نيست
طرفداران صدر و حکيم، بلکه برخی از 
روحانيون نجف نيز با انتخاب مالکی برای 

مسلما جمھوری .  سومين دوره مخالفند
اس5می تمام ت5ش خود را به کار خواھد برد 
تا ائت5فی شکل گيرد که کنترل آن را در 
دست خود داشته باشد، اما به نظر می ايد 
حاضر است، به فرد ديگری غير از مالکی 
نيز رضايت دھد، به شرطی که راه دسترسی 
ايران به سوريه باز گذاشته شده و پيشبرد 

ھا و منافع جمھوری اس5می در  سياست
آمريکا نيز که .  عراق با مانعی روبرو نگردد

ھا در  گيری خصومت يکی از عوامل شدت
داند، و کام5 با  عراق را دولت مالکی می

انتخاب مجدد مالکی موافق نيست، اما در 
 .حال حاضر گزينه بھتری در اختيار ندارد

 ٩٩المللی پول،  بنا به تخمين صندوق بين
درصد صادرات عراق را نفت تشکيل 

 درصد از بودجه خود را ٩٠دھد و دولت  می
اما حتا در صورت .  کند از اين منبع تأمين می

پايان جنگ کنونی در استان انبار، وضعيت 
وخيم امنيتی در سراسر عراق، مانع مھمی 

ھای  در راه ساخت و گسترش زيرساخت
برداری و فروش نفت و ھم  }زم برای بھره
ھای ديگر  گذاری در بخش چنين سرمايه

صدور نفت در .  صنعتی و کشاورزی است
 ميليون بشکه در روز ٢ /  ۶ به ٢٠١٢سال 

سابقه بوده  رسيد که در سی سال گذشته بی
خواری  اما ھمراه با آن، فساد و رشوه.  است

در ميان مقامات سياسی عراق گسترده و از 
اين فساد .  موارد نارضايتی شديد مردم است

ھای ک5ن در  خواری فقط به دزدی و رشوه

 ماه مه اع5م شود، اما ٢۵نتيجه انتخابات در 
ائت5ف دولت "طبق برآوردھای تاکنونی، 

 کرسی، ۶٧به رھبری مالکی "  قانون
" الحدبا" کرسی، ۴٨"  مجلس اع5ی عراق"

 کرسی، ٣٢"  نھضت صدر" کرسی، ٣٣
 کرسی، حزب ٢۵"  جنبش وفاق ملی"

اتحاديه " کرسی، ٢٠دمکرات کردستان 
اتحاد " کرسی، ١۴"  ميھنی کردستان
جبھه " کرسی، ١٠"  دمکراتيک مدنی
گرايش " کرسی، ١٠"  گفتگوی ملی عراق

حزب فضيلت " کرسی، ١٠"  اص5ح وطن
ھای ديگر در   کرسی و گروه٧"  اس5می
 .اند  کرسی کسب کرده۵٢مجموع 
نيروھای آمريکايی از "  خروج"پس از 

عراق، اين اولين باريست که در عراق 
شود، انتخاباتی در ميان  انتخابات برگزار می

ھا،  گذاری ھای روزمره، بمب خشونت
تر جنگی که  عمليات انتحاری و از ھمه مھم

به رغم .  در استان انبار در جريان است
اقدامات امنيتی شديد و حضور نيروھای 
امنيتی، به گفته مقامات طی انتخابات در 

 حمله به ۵٠شمال و غرب عراق، بيش از 
 .دھندگان انجام شد گيری و رأی مراکز رأی

تنھا در سه ماه اول سال جاری، بيش از 
اند و آمار   نفر در عراق کشته شده٢٢٠٠
ھا در سال گذشته  شدگان بر اثر خشونت کشته

 به ميزان ٢٠٠٧ و ٢٠٠۶ھای  پس از سال
 نفر ٨٨٠٠زيادی افزايش يافت و به بيش از 

 .رسيد
بنا به تخمين سازمان ملل، جنگ جاری بين 

ھای مسلح در استان  نيروھای دولتی و گروه
خانمانی بيش از  انبار تاکنون به آوارگی و بی

به گزارش .   ھزار نفر انجاميده است۴٠٠
 تا ۴٠ آوريل، ٢٧در "  بان حقوق بشر ديده"

شدگان در شھر فلوجه زنان   درصد کشته۵٠
 . اند و کودکان بوده

ھا و مقامات دولتی عراق،  بسياری از رسانه
مخالفان دولت در استان انبار را  

" ھای القاعده تروريست"يا حتا "  تروريست"
جنگ "ھای کنونی را  نامند و درگيری می
نامند، اما در اساس اين  می"  ای فرقه

اخت5فات صرفاً مذھبی نيست که آتش اين 
ھا و نارضايتی را برافروخته است،  درگيری

بلکه تصميمات سياسی و اقتصادی دولت 
دولت مالکی با اتخاذ .  مرکزيست
، "زدايی بعث"چون  ھايی ھم سياست
ھای اقتصادی و سرکوب سياسی  تبعيض
ھا، نارضايتی وسيعی را در مناطق  سنی
بسياری از .  نشين برانگيخته است سنی

مخالفان و رؤسای قبايل در استان انبار از 
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١٢از صفحه  ميان مقامات محدود نيست، بلکه در عقد  
قراردادھای تجاری و صنعتی تأثير گذاشته و 

ھا بدون توجه به منافع واقعی  بسياری از آن
 .شوند مردم منعقد می

در سال گذشته دولت عراق مدعی شد که 
نرخ بيکاری کاھش يافته است و آن را نتيجه 

طبق تحقيقی که .  ھای خود اع5م کرد سياست
يکی از مؤسسات غربی انجام داده، علت 
کاھش بيکاری در عراق نه ايجاد 

ھای شغلی جديد توسط دولت بلکه  فرصت
ھا از يافتن کار  نااميدی بسياری از عراقی

به ويژه جوانان که اکثريت جمعيت را .  است
طبق آمار با آن که آمار .  دھند تشکيل می

ھای اخير بھبود يافته است،  بيکاری در سال
، اين آمار ھنوز بيش از ٢٠١٢اما در سال 

 تا ١۵نرخ بيکاری جوانان .   درصد بود١۵
تنھا .   درصد است۴٠ ساله نزديک به ٢۴
التحصي5ن دانشگاه    درصد از فارغ٣٠
مقامات عراقی .  توانند کاری بيابند می
التحصي5ن دانشگاھی را ترغيب  فارغ
کنند برای ادامه تحصيل به خارج از  می

نويسی  کشور بروند يا در نيروھای مسلح نام
يکی از امکانات کاريابی موجود، .  کنند

استخدام در نيروھای امنيتی دولتی يا 
ھای خصوصی امنيتی است که خطر  شرکت

 .جانی زيادی به دنبال دارد
 ميليونی ٣٢ درصد از جمعيت تقريبا ٢٣

نرخ بيکاری .  برند عراق در فقر به سر می
در ميان زنان، با}تر از مردان است، آن ھم 

ھا،  با وجودی که بسياری از خانواده
سرپرستان مرد خود را بر اثر جنگ و 

ھا و منازعات مسلحانه از دست  گذاری بمب
 .اند داده

گذشته از خشونتی که به بخشی از زندگی 
روزمره مردم تبديل شده است، ھنوز دولت 
از عھده تأمين نيازھای اوليه مردم مانند 
برق، آب آشاميدنی، مسکن، تسھي5ت 

آيد و مشک5ت در تمامی  بھداشتی، برنمی
 .ھای اجتماعی و اقتصادی متعددند زمينه

در نھايت، نتيجه انتخابات عراق ھر چه 
باشد، نبايد انتظار داشت در توازن قوای 

ھای کنونی تغيير  نيروھای موجود و سياست
شايد برخی آمارھا کم و .  چندانی رخ دھد

ھای احزاب  زياد شوند و در تعداد کرسی
ھايی اين جا و آن  تغييراتی روی دھد، ائت5ف

جا شکل گيرند يا از ھم جدا شوند، اما اين 
انتخابات تغيير محسوسی در زندگی مردم به 

چنان  وجود نخواھد آورد و مصايب آنان ھم
 .پابرجا خواھند بود
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خباز به منظور برگزاری مراسم اول ماه مه 
اين .  در محل سنديکای خبازان حضور يافتند

تجمع کارگری مورد يورش اوباشان و 
نيروھای اط5عاتی و لباس شخصی قرار 

گرچه کارگران در برابر مزدوران و .  گرفت
ھا مبنی بر ترک محل دست به  خواست آن

مقاومت زدند، اما نيروھای سرکوب و مسلح 
رژيم از برگزاری مراسم اول ماه مه، 

 .ممانعت به عمل آوردند
 

سازی زمزم  در کارخانه نوشابه  -کرمانشاه
کرمانشاه، جمع کثيری از کارگران روز 

 ارديبھشت، با تجمع در محوطه  ١١پنجشنبه 
کارخانه، پيرامون روز جھانی کارگر، 
تاريخچه اول ماه مه، اھميت و جايگاه آن در 
طرح مطالبات کارگری، با يکديگر به بحث 
و گفتگو پرداختند و با پخش شيرينی و شور 

 .و شادی اين روز را گرامی داشتند
 

ھای  ھا و زندان چال در برخی سياه  -زندان
ھايی توسط فعا}ن کارگری  رژيم نيز مراسم

و سياسی زندان به مناسبت روز جھانی 
توان به  کارگر برگزار گرديد که از جمله می

. مراسم اول ماه مه در زندان اوين اشاره کرد
در مراسمی که از سوی فعا}ن کارگری بند 

 زندان اوين برگزار شد، رضا شھابی ٣۵٠
عضو ھيات مديره سنديکای کارگران شرکت 

چنين يک نمايشنامه  واحد سخنرانی کرد و ھم
در پايان نيز با پخش . کارگری به اجرا درآمد

قطعات نان بربری که در آب قند خيس کرده 
بودند، به ھمراه شربت آبليمو در بين 
حاضرين، روز اول ماه مه را گرامی 

 زندان گوھردشت ۴ بند ١٢درسالن .داشتند
نيزمراسمی به مناسبت روزجھانی کارگر 

شاھرخ زمانی فعال کارگری .  برگزار گرديد
مراسم با .زندانی، به قرائت مقاله پرداخت

تبريک و سرود وشعر خوانی ھمراه 
درزندان تبريز نيز مراسمی به مناسبت .بود

تعدادی از .  اول ماه مه برگزار گرديد
زندانيان سياسی زندان گوھردشت نيز با 

ای از مطالبات کارگران حمايت  صدور بيانيه
 .کردند
ھائی که فوقاً به آن اشاره شد، مراسم   مراسم
ست که خبربرگزاری آن اينجا و آنجا   ھائی

شک مراسم ھای زياد   بی.  پخش شده است
ديگری نيز برگزار شده که خبرآن درجائی 

 .انتشار نيافته است
شايان ذکر است که در اکثر قريب به اتفاق 

ھای اول ماه مه، از نظام  ھا و قطعنامه بيانيه
داری به عنوان مسبب اصلی فقر و  سرمايه

ف5کت و نابسامانی وضعيت کارگران نام 
برده شده و راه برون رفت از وضعيت 

داری و  موجود نيز نابودی نظام سرمايه

کارگران ايران .  استثمار شناخته شده است
چنين با  ھای خود، ھم ھا و قطعنامه در بيانيه

کارگران کشورھای ديگر در سراسر جھان 
ابراز ھمبستگی نموده و از مبارزات آنان 

داری حمايت به عمل  عليه نظام سرمايه
 .اند آورده

ناگفته نماند که يک مراسم نمايشی و باسمه 
ای توسط خانه کارگررژيم درسالن دوازده 
ھزار نفری ورزشگاه آزادی تھران نيز 

دراين مراسم فقط افراد .برگزار گرديد
نامه دريافت کرده   خاصی که ازقبل دعوت

درعين حال .بودند می توانستند شرکت کنند
ھمين افراد نيزپس ازچند باربازرسی بدنی 
می توانستندوارد سالن شوند و حتا اجازه 

علی !ھمراه داشتن تلفن ھمراه را ھم نداشتند
ربيعی وزير کار و حسن روحانی رئيس 

رانی   جمھوررژيم دراين مراسم سخن
آن ھا اما جز حرف ھای کلی و بی .کردند

مقدار و جز مشتی وعده دروغ چيزی 
گان خود   نداشتند که تحويل حتا گماشت

 ١٠وزيرکارکه به تازگی رسماً وعلناً .دھند
درصد حداقل دستمزد کارگران را سرقت و 
به حساب سرمايه داران واريزنمود، حرفی 

" قناعت"  نداشت جزآنکه کارگران را به 
وزندگی درمادون فقر و اميدواری نسبت به 

اما روحانی .  معجزات دولت دعوت کند
ازکارگران را به ميان کشيد "  حمايت"حرف 

کارگران بايد "  وازاين سخن به ميان آورد که
بتوانندازطريق تشکل ھای آزاد صدای 

حسن ."  خودشان را به مسئولين برسانند
روحانی رئيس دولت، درست زمانی دھان 

ھای سرکوب  گشود که ارگان ھا می بدين سخن
دولتی بردھان کارگران آگاه و فعا}ن 
کارگری درجلو وزارت کار، پايانه ميدان 
آزادی، برغان کرج و خيابان ھای سنندج 

کوفتند و آن ھارا درزيرمشت و لگد  مشت می
رئيس دولت جمھوری .  کردند  لت و پار می

گويد   اس5می ازجمعيت ھای آزاد سخن می
درحاليکه حتا اقدام سمبليک کارگران 

داشت روزجھانی کارگر، يعنی   درگرامی
توزيع گل و شيرنی درميان مردم را 

شرمی ازاين   وقاحت و بی.  کند  نيزتحمل نمی
بيشترکه درلحظاتی که گل ھای تھيه شده 
توسط فعا}ن سنديکای کارگران شرکت 
واحد برای اھداء به مردم ، زيرُسم 
عناصرمسلح و اط5عاتی و لباس شخصی 
وابسته به دستگاه حکومتی لگد کوب و پرپر 

طور وحشيانه ای   و فعا}ن اين سنديکا به
گيرند، رئيس   مورد ضرب و شتم قرار می

سخن "  تشکل آزاد"جمھور اين رژيم از
شرمی آخوند ھای   بگويد؟ حقيقتاً وقاحت و بی

پناه سرمايه را   فريب و کارگزاران اس5م  عوام
سنديکای کارگران شرکت .حّدومرزی نيست

 سال ازبازگشائی، نه ١٠واحد پس ازحدود 
فقط ھنوز ازطرف حاکميت به رسميت 
شناخته نشده است، بلکه رھبران اين تشکل 
مستقل کارگری، متحمل چندين سال زندان و 
شکنجه شده اند و بسياری از اعضای اين 
سنديکا به علت فعاليت ھای سنديکائی 

سنديکای کارگران .  ازکاراخراج شده اند
 سال ٧شکر ھفت تپه نيز پس ازحدود   نی

اش   اع5م موجوديت،مجوزی برای فعاليت
صادر نشده و تقريباً تمام اعضای ھيئت 
مديره آن نيز به خاطر فعاليت ھای کارگری 
و سنديکائی، به زندان محکوم شده و از کار 

روحانی و ربيعی و امثال آن .  اخراج شده اند
ھا البته مجازند درجه وقاحت و پرروئی و 

بافی را تابينھايت با}ببرند ومدام دست   دروغ
فريبی بزنند و حتامثل گوبلزدروغ   به عوام

ھا به عبث براين   اما آن.  بافند  ھای بزرگ به
توانند   ھا می  پندارند که بااين ترفند ھا و دروغ

پاسخ دندان شکنی .  کارگران رافريب دھند
که روحانی پس ازدرخواست ازمردم برای 
صرف نظر کردن از دريافت يارانه نقدی، 
نه فقط از سوی کارگران بلکه ازطرف تمام 
مردم زحمتکش دريافت نمود، نشان دھنده 
اين واقعيت است که فصل کارآئی دروغ و 

 .فريب به پايان رسيده است
 

   مطالبات کارگران در اول ماه مه
 

ه  خواسـت ه ـک اه ـم ری در اول ـم ارـگ ای ـک ـھ
ه  ھا و قطعنامه اساسا در بيانيه ھای انتشار يافـت
ری و تشـکـل از سوی تشکل ارـگ ای  ھای ـک ـھ

ان  ـم فعا}ن کارگری انعکاس داشت، عمدتا ـھ
رات  ـي ـي ـغ مطالبات سال گذشته بود با برخـی ـت

ه .  جزيی ـق ه طــب ود ـک ی ـب رصــت اول ماه مه ـف
وعـه جــم ای از  کارگر ايران يک بار ديگـر ـم

ترين مطالبات سياسی و اقتصادی خود را  مھم
ق آن شـود حــق ار ـت . مطرح سـازد و خـواســت

حـق :  فشرده اين مطالبات به شرح زير اسـت
ع،  جــم ری، حـق ـت ارـگ ل ـک ـق ايجاد تشکل مسـت
اعتصاب و تحزب، آزادی بيان، قلم، عقيده و 
مــطــبــوعــات، آزادی کــارگــران زنــدانــی و 
ه،  زندانيان سياسی، تعطيلی رسمی اول ماه ـم
راسـم  لغو محدوديت و ممنوعيت برگزاری ـم
بــه ايــن مــنــاســبــت، حــق شــرکــت و دخــالــت 

ار،  تشکل ون ـک اـن ن ـق دوـي ھای کارگری در ـت
ی  برچيده شدن خانه کارگر  شوراھای اسـ5ـم
ل  ـق ران، مســت کار، برابری حقوقی کليه کارـگ
جـازات  و ـم ـغ ت، ـل ســي از مليت، مذھب و جــن
ار  ع ـک ـن جـه، ـم اعدام، لغو سانسور، منع شکـن
ر  راـب کودکان، مزد برابر زنان و مردان در ـب
ش  زاـي کار يکسان، لغو تبعيضات جنسيتی، اـف

ل ۴٠دستمزد،  طــي ـع  ساعت کار و دو روز ـت
ه  پی درپی در ھفته و يک ماه مرخصی سـا}ـن

ای  با پرداخت دستمزد، برچيده شدن شرکت ـھ
د  ـي ت و ســف وـق پيمانکاری، لغو قراردادھای ـم

ھای نسبی و ت�شھای آتی اول ماه مه، پيشرفت  

۴از صفحه   

١۴ 

١۵درصفحه   
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م و  قـــي رارداد مســـت ی، ـق نــی شـغـــل امضـا، ايـــم
ب دستجمعی، پرداخت حقوق ای عــق اده،  ـھ ـت اـف

کـاران و  ـي ه ـب ـم ه ـھ کـاری ـب پرداخت بيمه بـي
راد  ام اـف ـم اعـی ـت ـم ه اجــت ـم ـي جويندگان کار، ـب
گـان و  ازنشـســت ری ـب ـم جامعه، پرداخت مســت

 .تامين زندگی کارگران بازنشسته
 

  اتحاد عمل در اول ماه مه
 

 مطالبات طبقه کارگر ايران و از جمله، 
ترين مطالبات کارگران  ترين و محوری مھم

در مقياس عمومی و سراسری، مطالباتی 
توانست يا  يکسان و واحد است که می

تواند در يک بيانيه يا قطعنامه مشترک  می
دست گرد آيد و در برابر طبقه  منسجم و يک

اول ماه مه .  دار حاکم قرار داده شود سرمايه
که روز جھانی کارگر و روز اتحاد و 

ترين  ست، مناسب ھمبستگی کارگری
اما .  ست موضوع اتحاد عمل کارگری

شوربختانه کارگران ايران يا }اقل 
ھای فعا}ن  ھای کارگری و تشکل تشکل

کارگری فع5 موجود، به عللی که فع5 جای 
بحث آن نيست، نه فقط در اول ماه مه ، با 
اتحاد، در عمل فاصله دارند، بلکه حتا از 
يک اتحاد عمل در عرصه صدور بيانيه يا 

رغم اين اما  به.  قطعنامه نيز بدور ھستند
که جز در يک )  ٩٢(برخ5ف سال گذشته 

مورد، بيانيه مشترکی به مناسبت اول ماه مه 
صادر نشد و اتحاد عملی در اين مورد 

 از اين ٩٣صورت نگرفت، اول ماه سال 
چند بيانيه .  نظر آشکارا گامی به جلو بود

. مشترک به مناسبت اول ماه مه انتشار يافت
ھا در اين زمينه گرچه ھنوز با  اتحادعمل

 فاصله دارند، ٨٩ و ٨٨ھای  اتحاد عمل سال
ھای موجود  تر شدن تشکل اما گويای نزديک

 .به يکديگرواميدوار کننده است
سنديکای کارگران شرکت واحد که در سال 

 به تنھايی بيانيه داد، امسال بيانيه ٩١ و ٩٢
 بند با سه تشکل ديگر؛ ١٣مشترکی در 

سنديکای کارگران فلزکار مکانيک، ھيات 
موسس سنديکای کارگان نقاش و تزيينات و 

البته .  ای انتشار داد اتحاديه نيروی کار پروژه
رضا شھابی عضو برجسته ھيات مديره 
سنديکای کارگران شرکت واحد نيز در 

 زندان ٣۵٠ از بند ٩٣ ارديبھشت ٩تاريخ 
اوين، بيانيه کوتاھی به مناسبت اول ماه مه 
صادر کرد و ضمن تاکيد بر اتحاد و قدرت 
طبقه کارگر و تبريک اول ماه مه، کارگران 
. را به اتحاد و مبارزه متحد ترغيب نمود

تپه که سال  شکر ھفت سنديکای کارگران نی
 با دو تشکل ٩٢ با سه تشکل و سال ٩١

ديگر بيانيه مشترک داده بود، امسال تنھا 
که  رغم آن علی.   برگشت٩٠ماند و به سال 

علی نجاتی عضو فعال و برجسته ھيات 
تپه اط5عيه  مديره سنديکای کارگران ھفت

کوتاھی به مناسبت اول ماه مه انتشار داد و 
کارگران را به اتحاد و مبارزه متحد دعوت 
کرد و حتا چنين اظھار اميدواری نمود که 

ھای مختلف کارگری، حداقل  فعا}ن و تشکل
در زمينه صدور بيانيه مشترک وارد يک 
اتحاد عمل شوند، اما سرانجام سنديکای 

تپه، خود به تنھايی اط5عيه  کارگران ھفت
کوتاه و نسبتا ضعيفی آن ھم با تاخير در 
مورد اول ماه مه انتشار داد ومشخص نشد 

کميته .  که چرا وارد ھيچ اتحاد عملی نشد
ھای  ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل

 بازگشت و بيانيه ٩١کارگری به ترکيب سال 
گيری ايجاد   بند با کميته پی١۵مشترکی در 

ھای آزاد کارگری و انجمن برق و  تشکل
کانون مدافعان .  شاه انتشار داد فلزکار کرمان

حقوق کارگر که در طی }اقل دو سال اخير 
ھای فعا}ن کارگری  ترين تشکل يکی از فعال

 تا ٨٨ھای  بوده است و عمدتا در اتحاد عمل
 حضور داشته است، متاسفانه امسال به ٩٢

 . بند صادر نمود١۴ای در  تنھايی بيانيه
ھای اول ماه مه گويای اين   تجربه اتحاد عمل

واقعيت است مادام که دو تشکل اصلی و 
مستقل کارگری يعنی سنديکای کارگران 

رانی تھران و حومه و  شرکت واحد اتوبوس
تپه کنار ھم  شکر ھفت سنديکای کارگران نی
ھای  ھا که عمدتا تشکل ھستند، ساير تشکل

فعا}ن کارگری ھستند، با اين دو تشکل 
ھای مشترکی  اصلی ھمراه شده و بيانيه

که اين دو  اما از ھنگامی).  ٨٨ و ٨٩(اند  داده
تشکل اصلی در اول ماه مه از ھم جدا شدند، 

ھای ھمراه اين دو نيز شقاق  در ميان تشکل
برخی با سنديکای کارگران .  ايجاد شد
واحد ھمراه شدند، برخی با سنديکای  شرکت

گاه سنديکای .  تپه شکر ھفت کارگران نی
تپه به تنھايی بيانيه  شکر ھفت کارگران نی

، گاه )٩٠ و ٩٣(اول ماه صادر کرد 
) ٩١ و ٩٢(سنديکای کارگران شرکت واحد 

ھای ديگر نيز حول کميته  و برخی تشکل
ھای  ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل

ھا طيف سومی  کارگری، مستقل از اين
 ). ٩١ و ٩٣(بوجود آوردند 

 ما ٩٣ھای اول ماه مه در سال  در اتحاد عمل
شاھد پديدار شدن يک اتحاد عمل جديدی 

ھای؛ کارگران   تشکل به نام۵متشکل از 
ای پارس جنوبی، فعا}ن کارگری  پروژه

داری  جنوب، فعا}ن کارگری ضدسرمايه
ھای  گي5ن، جمعی از کارگران پتروشيمی

شھر و بندرامام، و بخشی از  منطقه ماه
کرج ھستيم که   –کارگران محور تھران 

 بند به مناسبت اول ماه ٢٢بيانيه مشترکی در 
نفس پديدارشدن اين اتحاد .  مه انتشار دادند

عمل نيز نشانه مثبتی است از حضور فعال 
کارگران آگاه و پيشرو در جنبش کارگری 

 !ھای اول ماه مه ودر اتحاد عمل
ترديدی در اين مساله وجود ندارد که 
سنديکای کارگران شرکت واحد و سنديکای 

تپه، از اعتبار و ثقل  شکر ھفت کارگران نی
ھای اول ماه مه  با}يی در اتحاد عمل

اند و کماکان از نقش مھمی  برخوردار بوده
تر  ھای بزرگ گيری اتحاد عمل که در شکل

حضور اين دو .  اند، برخوردار ھستند داشته
شک  تشکل مستقل کارگری در کنار ھم، بی

ای در اتحاد  کننده نقش محوری و تعيين
از آنجا که .  تر کارگری دارد ھای بزرگ عمل

فعا}ن و رھبران اين دو سنديکا خود از 
ترين و پيشروترين کارگران  ی آگاه  جمله

ھا، از سر  ھستد، شناسايی موانع اتحاد عمل
ھای عملی  ھا و برداشتن گام راه برداشتن آن

تر  ھای بزرگ برای سازماندھی اتحاد عمل
. ست برعھده اين دو تشکل مستقل کارگری

ست که اين موضوع چيزی از وظايف  بديھی
ھای موجود  ديگر کارگران پيشرو و تشکل

در شناسايی موانع اتحاد عمل و ت5ش برای 
فائق آمدن بر آن و با}خره سازماندھی اتحاد 

تر در اول ماه مه کم  ھای بزرگ عمل
 .کند نمی

 در ٩٣ھای اول ماه مه در سال  اتحاد عمل
ھای مشترک گرچه  عرصه صدور بيانيه

 اما ٩٢پيش است در مقايسه با سال  گامی به
تواند و بايد از سطح  ھا می اين اتحاد عمل

کنونی و صدور بيانيه مشترک فراتر رود و 
به اتحاد عملی در اعتراض وآکسيون 
. مشترک کارگری در اول ماه مه گذر کند
توفيق در اين عرصه اما مستلزم تدارک و 
نقشه قبلی، اتکاء بيش از پيش به توده 

ھا، سازماندھی و درگير  کارگران و بسيج آن
کردن کارگران به امر خودشان در اول ماه 

 .مه است

ھای نسبی و ت�شھای آتی اول ماه مه، پيشرفت  

١۴از صفحه   

١۵ 



 ۶۶٩ شماره  ٩٣نيمه دوم ارديبھشت     ١۶

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

    برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورائی را ببينيد
          

 ساعت در ھفته ۴ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  برنامه
 .باشد ھا می شود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامه پخش می

 
 :قرار است ھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدين ساعات پخش برنامه

 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه ھر ھفته برنامه
  به وقت ايران٢٢ : ٣٠ساعت 

  به وقت اروپای مرکزی٢٠
 آنجلس  به وقت لس١١

 :و چھارشنبه ھر ھفته
  به وقت ايران٢١ : ٣٠ساعت 

  به وقت اروپای مرکزی١٩
 آنجلس  به وقت لس١٠

 
 .شود استارت پخش می برد و تله ساعت از ماھواره ھات ھا به مدت يک اين برنامه

ونيم ظھر به وقت ايران، ساعت   شنبه ھر ھفته ساعت دوازده۵ شنبه و ۴ھا در روزھای  تکرار برنامه
 .آنجلس خواھد بود ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لس

طور  توانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت انديشه به ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره
 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد زمان برنامه زنده و ھم

com.andishehcomwww. 

 :ای کانال تلويزيون انديشه مشخصات ماھواره
North America :Galaxy 25 Frequency:12090 Horizontal Symbol Rate :20000 3/4  

Europe ,Middle East :Hot Bird 8 ,Frequency :10723 Symbol Rate:29900 3/4  
 

 مسکن، گرھی باز نشدنی
  

لوازم منزل : "در خبرھای ھفته پيش آمده بود
يک دبير بازنشسته آموزش و پرورش به 

ماه اجاره ١٠خاطر عدم توانايی در پرداخت 
 ھزار تومانی از سوی صاحب ۶٠٠خانه 

خانه به داخل خيابان ريخته شده است و 
 ".خودش نيز در کوچه زندگی می کند

و گويا رئيس شورای شھر تھران در 
خود با مشاھده اين دبير "  گردی تھران"
 .خانمان دستور داد وی را اسکان دھند بی
البته در خبرھای بعدی آمده بود که اين  

ای اسکان داده  خانواده فع5 در مسافرخانه
ای  شده و قرار است بعدا توسط خيرين خانه

 ! برايشان تھيه شود
خانمانی اين  توان گفت داستان بی پس می

خانواده به خوبی و خوشی پايان يافت، البته 
ھا  اگر پس از خوابيدن جنجال تبليغاتی، وعده

 .به عمل درآيند

زھرا خانم، "اما در خبری ديگر، آمده است 
 ک5س سواد دارد و ٧به ھمراه پسرش که 

فروشد، در  برای امرار معاش کارتن می
ھای اھواز روبروی توالت  يکی از خيابان

کند زيرا صاحبخانه کرايه  عمومی زندگی می
ھا از پس پرداخت  را با} برده است و آن

و گويا ھنوز ."  آمدند اجاره خانه برنمی
شورای شھر اھواز اين زھرا خانم را کشف 

البته مأمورين شھرداری وی را .   است نکرده
کشف کرده و ھر چند وقت يک بار با تھديد 

.  خواھند که از آن محل بروند ھا می از آن
تنھا مشکل اين است که زھرا خانم جايی را 

 .ندارد که برود
بر اساس .  ھا در شھرھا بسيارند زھرا خانم

 تا ١٠اع5م مسئو}ن شھری در تھران بين 
تعدادی .  کنند خانمان زندگی می  ھزار بی١٢

ھا معتادند، تعدادی ديگر  خواب از اين کارتن
اند و چون  برای يافتن کار به تھران آمده

اند، جايی ھم برای زندگی  کاری پيدا نکرده
ھا و زير  ندارند جز گوشه و کنار خيابان

ھا و تعدادی ھم از کسانی ھستند که از  پل
اند و  سرپرست بوده ابتدای کودکی بی

سرپرست يا  زندگيشان در مراکز کودکان بی

١۶ 

١٢درصفحه   

ھای  نامpه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :آلمان
K . A . R 
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 :دانمارک
I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 :کانادا
K.Z 
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 

V6B   3W7  Canada 
 

ھای مالی خود را به شÔمÔاره حسÔاب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÔمÔراه 

ھÔÔای  کÔÔد مÔÔورد نÔÔظÔÔر بÔÔه يÔÔکÔÔی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
http://www.fadaian-minority.org 
http://71.18.209.9/ 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
info@fadaian-minority.org 

 :) ا����(��ز
�ن 	�ا���ن گير  شماره پيام
 در اروپا                

0031(0)618622401 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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