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رانی خود  رھبر حکومت اس�می در سخن

مرگ خمينی، ادامه  وپنجمين سال مناسبت بيست به
و "  نرمش قھرمانانه"نشينی يا  سياست عقب

پيمانان آن را  سازش تا به آخر با آمريکا و ھم
رانی  ای در اين سخن خامنه.  ترسيم کرد

ھشدارگونه، ھمه کسانی را که با دولت 
ی اين سياست مخالفت و يا در برابر آن  برنده پيش
 .گر ووابسته به آمريکاخواند تراشی کنند، فتنه مانع

رھبر حکومت اس�می البته سرراست و مستقيم 
او برای بيان اين مقصود، به . وارد اين قضيه نشد

متوسل شد و ضمن "  مکتب امام خمينی"توصيف 
" اقتدار"و "  ھا پيشرفت"تعريف و تمجيد از 

" ثمره فکر بديع"جمھوری اس�می به عنوان 
را "  سياسی  –نظم مدنی "خمينی که يک 

ريزی کرده است و به سبک يک آخوند  پايه
زبردست، در Qب�ی انبوھی از موضوعات، به 

او در توضيح .  طرح موضوع اصلی پرداخت
ميراث خمينی به دو پايه "  سياسی  –نظم مدنی "

 :اصلی اين نظم اشاره کرد و چنين گفت
يکی ازپايه ھای اصلی اين نظم، شريعت " 

ست که روح و جوھره جمھوری  اس�می
ست و دوم سپردن کارھا بدست مردم از  اس�می
 ".انتخابات و سا%ری مردمطريق 

معنا بودن انتخابات و  صرف نظر از بی 
جا مورد  ساQری در حکومت اس�می که اين مردم

فقيه که خود نيز به باور  بحث ما نيست، اما ولی
ھای روحانی  اين دعاوی در نزد منتقدين سياست

باور ندارد، در ادامه سخنان خود به اين نيروھا 
دھد که خمينی نيز به انتخابات  چنين اطمينان می

نه از "  و مردم ساQری باور داشت و آن را 
فرھنگ غرب و مخلوط کردن آن با تفکر 
اس�می، بلکه از متن شريعت اس�می اتخاذ 

 ".نموده است
ای از چه رو  ھا برای چيست؟ خامنه اما اين بحث

اکنون بر سر قبر خمينی بحث انتخابات و 
کشد؟ او در ادامه  ساQری را به ميان می مردم

ھای خود، به اين پرسش، البته باز ھم با  صحبت
: گويد دھد و می پاسخ می"  مکتب امام"توسل به 

ای که با اعمال  در مکتب امام ھيچ قدرت و غلبه"
زور و س�ح حاصل شود مورد قبول نيست، البته 

، محترم و ناشی از انتخاب مردمقدرت و اقتدار 
کس نبايد در مقابل آن  ھيچ و است  شده پذيرفته

سينه سپر کند که اگر کرد، اين کار او فتنه 
 )تاکيدھا از ماست" (.است

توان به يکی از محورھای  از ھمين يک جمله می
ای و ھدف اصلی وی از  بسيار مھم سخنان خامنه
او اکنون تمام دار و .  برد آن ھمه مقدمه چينی پی

ھا  ھای درون نظام را که به تأسی از روش دسته
ھای روحانی و  ھای خمينی، سياست يا ايده
نشينی در سياست خارجی را زير سوال  عقب
برند، مستقيما مورد خطاب قرار داد و به آنان  می

ھا بايد اقتدار دولت روحانی  آن ھشدار داد که ھمه 

گذشت، "  جمھوری انتخابات رياست"يک سال از 
انتخاباتی که کانديداھای منتخب حکومت با 

ھای بسيار ت�ش کردند، مردم مايوس از  وعده
پای  حکومت و گرفتار در فقر و بيکاری را به

ھای رای بکشانند و حسن روحانی آن  صندوق
ھای  اش از صندوق بود که نام"  خوشبختی"مرد 

ھا را در  فردی که بيشترين وعده.  رای بيرون آمد
رابطه با حل معض�تی چون بيکاری، تورم، 

ھای  ھای سياسی، حقوق زنان و اقليت فقر، آزادی
 .ملی و باQخره سياست خارجی داده بود

آخوند روحانی "  شيرين"ھای  اما سرنوشت وعده
رياست جمھوری "جا که به  کجا انجاميد؟ تا آن به

مربوط است، اين ھمان مساله اصلی "  روحانی
. ست  کارگر و زحمتکش ايرانی ھا ميليون برای ده
ھای رای نرفتند، گول  ھايی که پای صندوق چه آن
ھای حاکميت را نخورده و به تحريم  فريب

ھای که دچار  انتخابات پاسخ مثبت دادند و چه آن
 .ھای رای رفتند توھم شده و باز به پای صندوق

ی اصلی روحانی رفع معض�ت اقتصادی  وعده

ترين  ترين زمان بود، يعنی مبرم مردم در کوتاه
مردم در "اين جم�ت روحانی که .  ھا مساله آن
 ماه اول دولت تدبير و اميد آثار کارھای ٢ھمان 

بينند و برای از پيش روی  انجام شده را می
 ٣برداشتن مشک�ت اقتصادی برنامه يک ماھه، 

، چه "ايم  ساله در نظر گرفته۴ماھه، يک ساله و 
قبل از انتخابات و چه بعد از انتخابات انعکاس 

ای که بيش از ھر چيز  ای يافت، وعده گسترده
: مانست که گفته بود نژاد می ی احمدی وعده به
 ".آورم نفت را بر سر سفره مردم می"

سال پس از انتخابات، اما غول گرانی، تورم  يک
دولت روحانی در .  تازد چنان می و بيکاری ھم

ای برای مقابله با اين  طول اين سال نه تنھا برنامه
مردم در ھمان "معض�ت ارائه نکرد، و نه تنھا 

شان  اثری از بھبود در شرايط زندگی"   ماه اول٢
تر شدن وضعيت  مشاھده نکردند، بلکه روند وخيم

براساس آمار .  چنان ادامه يافت معيشتی مردم ھم
بانک مرکزی تورم ماه ارديبھشت امسال نسبت 

 روز جھانی عليه کار کودک
 و

 ھا کودک کار در ايران ميليون

 زنان و کار در ايران 
 )قسمت چھارم(

 
 :نتايج اجتماعی رانده شدن زنان از بازار کار

 
ھای گذشته ديديم، تنھا  گونه که در بخش ھمان

شاغل )   ميليون٣حدود (بخش کوچکی از زنان 
چنين ديديم که ھمين بخش  شوند و ھم محسوب می

اما .  ای روبرو ھستند نيز با مشک�ت عديده
مشک�ت بخش بزرگ زنان که به کار نياز دارند 
اما فاقد کار ھستند، چگونه است و بيکاری و عدم 
استق�ل مالی برای اين بخش بزرگ از زنان چه 

چنين نتايج  نتايج اجتماعی در بر دارد؟ ھم
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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ۶٧١شماره    ٩٣نيمه  دوم  خرداد  –سال سی و ششم 

 "انتخابات رياست جمھوری"يک سال پس از 

 تر، سودآورتر، به قيمت جان کارگر تر، ارزان سريع
 

شوند که منجر به مرگ، نقص عضو يا از کار  ھا ميليون کارگر قربانی حوادثی می ساQنه در جھان ده
ميزان بروز حوادث کاری در کشورھای مختلف و در مشاغل گوناگون بسيار .  شود افتادگی آنان می

طبق اط�عات موجود، در اغلب کشورھا حوادث ناشی از کار به طور کامل ثبت نمی .  متفاوت است
، در تحقيقی ٢٠٠۴به طور مثال در سال .  تر از آمار واقعی است بنابراين آمار رسمی ھمواره کم.  شوند

 .اند  درصد حوادث کاری در آمريکا گزارش نشده۶٩ تا ٣٣روشن شد که 

غول خصوصی سازی و فاجعه 
 بيکار شدن کارگران

 
فصل گرما و اعتراف به شکست 

 سياست حجاب اجباری 

 خXصه ای از 
 اطXعيه ھای سازمان
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١از صفحه   ای برای عبور از برزخ  اولتيماتوم خامنه 
سرکار آمده است محترم "  انتخاب مردم"را که با 

کس حق ندارد  او گفت ھيچ.  شمرده و بپذيرند
ھای آن به مخالفت برخيزد   بااين دولت و سياست

 !گر است  و ھرکس چنين کند، او فتنه
ترين اتھاماتی که تاکنون  يکی از بدترين و سخت

برای مقابله و مرعوب ساختن معترضين و 
ای و  منتقدين درونی نظام، از سوی خامنه

ھای زيرنظر وی عنوان شده، ھمين اتھام  دستگاه
ای که زمانی با انتساب ھمين  خامنه.  است"  فتنه"

اتھام، عناصر اصلی جناح رقيب خود مانند 
رفسنجانی، کروبی و موسوی را از سر راه 
برداشته بود تا افراد وابسته به جناح خويش را 
حمايت و تقويت کند، اکنون اما کارش به جايی 

ی ولو ذوب در   است که ھر جنبنده رسيده 
ھای جاری مورد تاييد  فقيه را که با سياست وQيت

و حمايت وی به مخالفت برخيزد، او را نيز در 
 .دھد قرار می" اصحاب فتنه"زمره 

کس که بخواھد در مقابل  ھر آن ھشدار جدی به
ھای آن سينه سپر کند، تنھا يکی  دولت و سياست

رھبر .  ای بود از محورھای مھم سخنان خامنه
حکومت اس�می بعد از اين تھديد آشکار و تنبيه 
سخت کسانی که بخواھند در برابر دولت روحانی 

ای مانع  ھای مورد تاييد خامنه برد سياست و پيش
که جمھوری "  چالش بيرونی"تراشی کنند، به 

او در .  اس�می با آن روبروست اشاره کرد
بود که "  چالش بيرونی"جريان توضيح اين 

پيشاپيش ھرگونه اعتراض و تجمع خيابانی ولو 
از سوی معترضين درون نظام را، کار آمريکا و 
نيروھای وابسته به آن دانسته و درنتيجه جواز 

 .سرکوب خشن آن را نيز صادر کرد
ای چنين ادعا کرد که جمھوری اس�می  خامنه

ست که زير بار زور آمريکا  جزو کشورھايی
او سپس در توضيح سياست دولت .  رود نمی

آمريکا گفت سياست آمريکا در قبال کشورھای 
دھند،  نمی"  باج"که به آمريکا "  نافرمان و مقاوم"

زدن و  گونه امکانات برای ضربه استفاده از ھمه
 .از پا درآوردن آنھاست

دھد  می"  باج"که جمھوری اس�می به آمريکا  اين 
بايک مراجعه .  جا مورد بحث ما نيست يا نه، اين

توان  ساده به توافقات ژنو، اين ادعا را بھتر می
ای گرچه گفت، حمله نظامی در  خامنه.  محک زد

ھای آمريکا نيست، اما تصريح  اولويت برنامه
آمريکا در "  بردھای مھم راه"کرد که يکی از 
کشاندن سامان دادن کودتا يا "قبال اين کشورھا، 

 با استفاده از عناصر وابسته به ھا مردم به خيابان
 ".خود است
چالش "ای پيرامون  جای بحث خامنه پس تا اين

ھای  ، منتقدين يا مخالفين دولت و سياست"بيرونی
شان به  آن بايد اين را دريابند که نبايستی پای

 !ھا و اعتراضات خيابانی کشانده شود خيابان
ای از بازکردن اين  گرچه پيام و قصد خامنه

، برای نيروھای منتقد يا مخالف "چالش بيرونی"
دولت روحانی روشن است او اما در ادامه، به 

: گويد دھد و می اين پيام صراحت بيشتری می
 روی رای مردم در ھر کشوری با دولتی ھر "

کار بيايد، حتما اقليتی که به آن دولت رای 
 از ھمين مساله آمريکااند با او مخالفند،  نداده

 عناصر اصلیکند و با تحريک   استفاده می
ھا  ، بخشی از مردم را به خيابانمخالفين

 ".کشاند می
ای از اين رفتار آمريکا  ای به نمونه گرچه خامنه

کند، اما مراد اصلی  در بخشی از اروپا اشاره می
ست که  ھا، تھديد کسانی وی از تمام اين بحث

ھای دولت وارد  بخواھند در اعتراض به سياست
خيابان شوند و يا تجمع و اعتراضی را دراين 

اين واقعيت اکنون برھمگان .  رابطه سازمان دھند
ای از شرايط  است که مجموعه آشکار شده

اقتصادی، سياسی و اجتماعی و فشارھای 
خارجی، جمھوری اس�می را وادار به 

ای و پذيرش  نشينی در زمينه مسائل ھسته عقب
در واقع مجموعه .  ژنو ساخت"  نامه توافق"

شرايطی که حفظ نظام و بقاء آن را با خطر جدی 
مواجه ساخته بود، رژيم را وادار به مذاکره و 

دولت روحانی و نيز رھبر .  نشينی نمود عقب
حکومت اس�می پيش از آغاز مذاکرات اين را 

نشينی جمھوری اس�می تنھا  دانستند که عقب می
ای خ�صه  به دادن امتيازات در مسائل ھسته

ھمه رھبر حکومت اس�می  با اين.  نخواھد شد
خود را آماده کرده بود که اين مسير را تا پايان 

دانست که بسياری  ای اما می خامنه.  خط طی کند
داران وی، نسبت به  ھا و محافل و طرف از گروه

اتخاذ چنين سياستی، موضع اعتراضی خواھند 
 .گرفت و به سھولت آن را نخواھند پذيرفت

درست به ھمين دليل بود که سياست تسليم و 
نام "  نرمش قھرمانانه"سازش، از ھمان آغاز 

ای به ناگزير  با اين ھمه مسيری که خامنه.  گرفت
گرچه .  برگزيده بود، بسيار سخت و ناھموار بود

ای در   که خامنه٩٢ شھريور ٢۶از ھمان روز 
نرمش "ھان سپاه،  جمع سران و فرمانده

نشينی و سازش با  يا مذاکره،عقب"  قھرمانانه
آمريکا را پيش کشيد، او در واقع تسليم را پذيرفته 

توانست  بود، اما او به دليل موانع داخلی نمی
ھا را به ع�مت تسليم  سرراست و فوری دست

روست که سياست خارجی  از اين.  باQ ببرد
ای و  روحانی در زمينه مسائل ھسته

کننده که مورد توافق وی    ھای ھيات مذاکره   نشينی   عقب 
بود، با مشتی به اصط�ح انتقاد و لفاظی ھای دوپھلو  

ھرچند در مجموعه اظھارنظرھای  .  شود   ھمراه می 
ھای خارجی دولت روحانی    ای پيرامون سياست   خامنه 

تر    تر و پررنگ   جنبه تاييدآميز آن ھمواره بسيار قوی 
بوده است، اما جنبه به ظاھر انتقادی آن ھمواره  

ای در دست معترضين و يا منتقدين درونی نظام    وسيله 
ھا    بوده است تا انتقادات تندی را در مورد اين سياست 

نرمش  "مطرح کنند و آن را حتا خ�ف روح  
" مکتب خمينی " و برخی آن را خ�ف راه و  " قھرمانانه 
گرفت    ای صورت می   که مذاکره   ھربار ھمين .  بخوانند 

موجی از حم�ت عليه روحانی و سياست خارجی آن  
پايان بدون نتيجه دور چھارم مذاکرات  .  شد   آغاز می 

ھای طرف مقابل    اتمی در وين، گويای استمرار ت�ش 
ھای بيشتر بر جمھوری    نشينی     برای تحميل عقب 

دولت آمريکا و متحدان اروپايی آن با  .  اس�می بود 
تحميل ھزيمتی سخت بر جمھوری اس�می، موقعيت  
را برای کسب امتيازات ھرچه بيشتر مناسب يافته و  

ھا و نرمش دولت    اين ت�ش .  کنند   برای آن ت�ش می 
ای را در ميان    روحانی، اعتراضات و انتقادات گسترده 

ھای    نه حمايت .  داشت   رقبای جناح روحانی درپی 
کننده، نه تھديدھا    ای از روحانی و تيم مذاکره   مکررخامنه 

و ھشدارھای پی در پی نزديکان و مشاوران وی عليه  
کنندگان و منتقدين، نه فقط نتوانست از دامنه    اعتراض 
ھای درونی    که چالش   انتقادھا بکاھد، بل   ھا و   مخالفت 

ای که خواسته بود قبح    خامنه .  رژيم را نيز دامن زد 
را در پس  "  شيطان بزرگ "وادادگی و سازش با  

از    بيش .  پنھان کند، توفيقی نيافت "  نرمش قھرمانانه "
پيش مشخص شد که جمھوری اس�می امتيازات  

 داده  ۵+١ بيشتری به آمريکا و ساير کشورھای  
که امتيازات قابل توجھی    است و بايد بدھد، بدون آن 

ھا و انتقادات رقبای دولت    مخالفت .  گرفته باشد 
ھا فراتر رفت و    روحانی فزونی گرفته از حد رسانه 

اجتماعات اعتراضی و   نامه،   در شکل پخش شب 
در چنين  .  تظاھرات خيابانی نيز بروز يافت 

و  "  آخرت "و  "  بھشت "و  "  حجاب "ست که    فضايی 
موضوعات مشابه آن وسيله تشديد بيش ازپيش  

" دار   دين "يک  .  شود   ھای درونی می   کشمکش 
خواست مردم را به ضرب ش�ق به بھشت    می 

. اط�ع از دين خواند   بفرستد، آن يکی وی را بی 
عمامه  "آخوند مصباح يزدی، حسن روحانی را  

انگليسی خواند و آخوند بيات زنجانی، امثال  "  سر   به 
ھای دوران انق�ب  "نشين   خوش "مصباح يزدی را  

در پس  .  اند   ناميد که با خمينی و انق�ب ھمراه نبوده 
تر و    ھا و دعواھا اما، موضوع مھم   تمام اين جنجال 
تری نھفته است که دعوا بر سر منافع    دعوای جدی 

ست، دعوا بر سر قدرت و جابجايی آن    اقتصادی 
تر دعوا    ھای حکومتی است و از اين مھم     ميان جناح 

در اساس بر سر بقاء و بود و نبود حکومت  
 !ست   اس�می 

مرگ خمينی اما بھترين فرصتی    مين سال   بيست وپنج 
ھا نقطه پايان    خوانی   ای بر اين مخالفت   بود که خامنه 

بدين  .  بگذارد و رژيم را از برزخ موجود عبور دھد 
بايستی بر سياستی که اجرای آن    منظور او می 

برعھده دارودسته روحانی نھاده شده و قرار است  
ھای موجود    بست   اين سياست رژيم را از بن 

رھاساخته و وسيله نجات نظام باشد، تاکيد ورزد و  
 !به آن قطعيت بيشتری بخشد 

 کرده است تا در    جمھوری اس�می خود را آماده 
دور پنجم مذاکرات که در اواخر خرداد برگزار  

شود، امتيازات بيشتری بدھد و به برخی    می 
 گردن  ۵+١ ھای ديگر کشورھای    خواسته 

درخواست مذاکره مستقيم و علنی دو جانبه  .نھد 
نمايندگان جمھوری اس�می با نمايندگان دولت  
آمريکا که زمانی نه چندان دور تابو به حساب  

 خرداد نيز گويای  ٢٠  و  ١٩ آمد، در روزھای    می 
از اين روست که رھبر  .  ھمين واقعيت است 

حکومت اس�می، پيشاپيش به ھمه منتقدين و  
دھد    ھا، ھشدار و اولتيماتوم می   مخالفين اين سياست 
ھای خارجی دولت روحانی    که نبايد با سياست 
کنند که اگر چنين  "  سينه سپر "مخالفت و دربرابر آن  

 !اش اشّد مجازات   است و جرم " فتنه "ھا    کنند، کار آن 
ای را    که پروسه   ای گزينه ديگری ندارد جز آن   خامنه 

که آغاز نموده و راھی را که در آن گام نھاده تا انتھا  
که اما اين سياست و ادامه راه تا انتھا،    اين .  ادامه دھد 

چه عواقب و معض�تی در عرصه مسائل داخلی  
تر      بار خواھد آورد، بعدا بھتر و دقيق   رژيم به 

ای که اما از ھم اکنون    نکته .  مشخص خواھد شد 
معلوم و مشخص است اين است که،با ادامه سياست  

 و اخت�ف درونی    سازش و عقب نشينی، کشمکش 
العاده تشديد خواھد شد و کل    باندھای حکومتی فوق 

تری روبرو خواھد    نظام را با برزخ بزرگ 
حفظ نظام جمھوری اس�می به ھرقيمت ،  .ساخت 

درھمين  .  ست   مھمترين مسأله و مشغله خامنه ای 
راستا تمام ت�ش خامنه ای اين بوده که با تئوريزه  

ھا را    نمودن سياست سازش و تسليم، ديوار تحريم 
ازسر راه جمھوری اس�می بردارد و اين معضل  

خامنه ای اما شايد نمی دانست که  .  بزرگ را حل کند 
درست درلحظه ای که به تخريب اين ديوارآغازمی  

تر و ديواربلندتری را بنا    نمود، اومعضل بزرگ 
 .ساخت  می 
 
 
 



 ٣ ۶٧١ شماره  ٩٣نيمه دوم  خرداد     ٣

 "انتخابات رياست جمھوری"يک سال پس از 
) ٣٠/  ٣( درصد ٣٠چنان باQی  به سال گذشته ھم

شک  باشد که بی بوده و اين تازه آمار رسمی می
 . تر از آمارھای واقعی است بسيار پايين

چنان بر باQی سر  ی شوم بيکاری نيز ھم سايه
ی  وعده.  کارگران و زحمتکشان قرار دارد

اندازی توليد و اين که تنھا با  روحانی برای راه
 ھزار ۴٩٩ ھزار ميليارد تومان ٣۴تزريق "

. در حد شعار باقی ماند"  کنيم شغل ايجاد می
کارگران بسياری بار ديگر در صف اخراج قرار 
گرفتند و ھيچ رونقی در اقتصاد ايجاد نشد، 

ھمان  ھای نيمه فعال و غيرفعال به کارخانه
شان بدون دستمزد  صورت باقی ماندند و کارگران

 .چنان آواره و گرسنه ھم
"روحانی که گفته بود ای ندارم برای  من ع�قه: 

که دوست  پيروزی در انتخابات جشن بگيرم بل
دارم زمانی که غمی بر چھره کارگر نديدم جشن 

ھای  ، تداوم حکومت اس�می را بر شانه"بگيرم
ی کارگران در زير بار فقر جشن گرفت و  شده خم

تر  بر فقر بيشتر و دردناک"  کليد"دادن  با تکان
"او فراموش کرد که گفته بود.  ھا خنديد آن در : 

صورت انتخاب به سمت رياست جمھوری، در 
دولت آينده حداقل حقوق کارگران را طبق قانون 

نه تنھا ".  ی تورم افزايش خواھم داد اندازه به
دستمزد کارگران براساس ھمان تورم رسمی که 
نيمی از تورم واقعی بود، افزايش نيافت که 

ھای  عوامل او از وزير کار گرفته تا نوچه
که ھمگی "  خانه کارگر"سرمايه در 

ھای وزير کار او بوده و ھستند، به  ای پياله ھم
اشکال گوناگون ت�ش کردند تا مانع افزايش 

 .ھای متفاوت گردند دستمزد کارگران به بھانه
ھا را که دولت  روحانی فاز دوم ھدفمندی يارانه

نژاد جرات اجرا کردن آن را از ترس  احمدی
ی  خود به مرحله"  کليد"واکنش مردم نداشت، با 

ھای  جای جبران تورم و ھزينه اجرا درآورد و به
ناشی از اين طرح بر دوش کارگران و 

ھا خواست  بازی از آن زحمتکشان، با شامورتی
او .  ی نقدی نيز انصراف دھند که از ھمان يارانه
توزيع "را با "  امنيت غذايی"که وعده داده بود 

تامين خواھد کرد، به يکبار توزيع "  سبد کاQيی
ناقص آن با کاQھايی ناچيز بسنده کرد، و اين کار 

اش برای او مھم بود، چرا  ی تبليغی تنھا از جنبه
تر و پيش از سال  سال قبل نژاد ھم يک که احمدی

 .نو، سبد غذايی را بين مردم توزيع کرده بود
"او که گفته بود دنبال اين  دولت تدبير و اميد به: 

است که آن چنان مردم را از درآمد سرشار کند 
 ھزار تومانی نيازی نداشته ۴۵که اص� به يارانه 

کاسه گدايی برداشت و دست نياز به ".  باشند
 ھزار تومانی ۴۵مردم برای پس گرفتن يارانه 

او نه تنھا مردم را از درآمد سرشار .  دراز کرد
نکرد که با ممانعت از افزايش دستمزدھا به 
ميزان تورم و در واقع کاھش واقعی دستمزدھا، 

 .ھا را به فقری بيشتر محکوم کرد آن
ھای اقتصادی روحانی نبود که  اما اين تنھا وعده

ھای او در رابطه با  وعده.  توخالی از آب درآمد
ھای ملی، زنان و  ھای سياسی، حقوق اقليت آزادی

 .دانشجويان نيز سرابی بيش نبودند
در طول سال گذشته زندانيان بيشتری اعدام 

 نفر از ٣٠در ميان اعدام شدگان حدود .  شدند
ھا دارای اتھامات سياسی بودند که در تھران،  آن

. خوزستان، کردستان و بلوچستان اعدام شدند
چنان در سطح شعار باقی  ھای سياسی ھم آزادی

ی خودی نيز   و مجله ماند، حتا چندين روزنامه
 دی و ١٨در حالی که روحانی روز . تعطيل شدند

گفته "  ھنرمند و نويسنده"در ديدار با گروھی 
"بود ھنرمند امنيت کشور را به مخاطره : 
به ھنر و ھنرمند اعتماد کنيم، نگاه .  اندازد نمی

، "امنيتی به ھنر بزرگترين اشتباه امنيتی است
ماموران وزارت اط�عات او، مانع از برگزاری 
جلسه مشورتی ماھانه کانون نويسندگان در روز   

ھم درمنزل يکی ازاعضای کانون  دی آن٢۴
 .شدند

روحانی که حمايت از تشک�ت مدنی را مطرح 
کرد، با ھر گونه ت�ش کارگران برای ايجاد  می

 –تشکل مستقل مقابله کرد و به سرکوب تشک�ت 
او .  کارگری و فعالين کارگری ادامه داد  -موجود 

مانند پيشينيان خود با حمايت از تشکل دست  به
، ت�ش کرد )خانه کارگر(ساز و ق�بی حکومت 

عنوان نمايندگان کارگران ايران جا  ھا را به تا آن
چنين واکنش دولت روحانی به  ھم.  بزند

اعتصابات و اعتراضات کارگران برای 
شان  ھای صنفی خود، اخراج نمايندگان خواست

ت�ش کارگران ايران برای برگزاری اول .  بود
ماه مه نيز با ممنوعيت برگزاری مراسم و 

 .پايان رسيد دستگيری کارگران به
در طول اين سال نه تنھا کارگران زندانی آزاد 

چنين  ھم.  ھا نيز افزوده شد نشدند که بر تعداد آن
ی روحانی برای آزادی زندانيان سياسی،  وعده

غير از چند مورد، حتا  دروغ از آب درآمد، به
شان  طلب نيز تنھا با پايان حکم زندانيان اص�ح

اما در عوض تعداد بيشتری بويژه از .  آزاد شدند
ميان کارگران و دانشجويان دستگير و به زندان 

 .افتادند
ھای روحانی نه تنھا از فضای  برخ�ف وعده

ھای اط�عاتی و  امنيتی کاسته نشد که شاخک
تر شدن ت�ش کردند تا  امنيتی رژيم با فعال

ھرگونه تحرکی برای اعتراض را قبل از اين که 
 .به فريادی تبديل شود، در نطفه خفه کنند

روحانی در مورد حقوق "  شيرين"ھای  وعده
ھای ملی و زنان نيز تنھا در حد حرف و  اقليت
ھای انتخاباتی که ھدفی جز به پای صندوق  وعده

روحانی که گفته .  ھا نداشت، باقی ماند کشاندن آن
 درصد از حضور ٢٣ در پنج سال گذشته، : "بود

تبعيض برای "، "زنان شاغل کاسته شده است
دولت آينده، "و "  زنان ما قابل قبول نيست

ست که فرصت برابری برای زنان و  دولتی
سال ھيچ  ، در طول يک"کند مردان ايجاد می

عدم .  اش برنداشت قدمی در راستای شعارھای
اشتغال و نابرابری جنسيتی نه تنھا تداوم يافت که 

ای و  ھای جمعيتی از سوی خامنه با اب�غ سياست
سپس خود روحانی، بر نابرابری جنسيتی تاکيد 
گرديد و نشان داده شد که حکومتی که نتوانسته 
است برای زنان کار و اشتغال ايجاد کند، ت�ش 

. نشين کند دارد زنان را بيش از گذشته خانه
روحانی نشان داد که تا وقتی حکومت اس�می 
برقرار است، در بر روی زنان بر روی ھمان 

 .پاشنه خواھد چرخيد
"او که گفته بود در کجای قانون اساسی مجوز : 

ھا و محروم کردن  تفکيک جنسيتی در دانشگاه
، "ھا عنوان شده است زنان از برخی از رشته

ھيچ قدمی برای برداشتن تفکيک جنسيتی 
برنداشت و اگر راه پيشينيان خود در گسترش 
تفکيک جنسيتی را ادامه نداد تنھا و تنھا از ترس 

واکنش دانشجويان و فروريختن زودھنگام برخی 
توھماتی که او برای .  از توھمات بود

اش در برابر رقبا به آن نياز داشته و  ھای زنی چانه
 . چنان دارد ھم

ھای  روحانی که از تغيير نگاه امنيتی به اقليت
واگذاری امور اجرايی محلی "ملی سخن گفته و 

ھا و نيز استفاده از زبان مادری و تدريس  به آن
را وعده "  ھا ھا در مدارس و حتا دانشگاه اين زبان

" دستيار ويژه"داده بود، در عمل به انتصاب يک 
پراکنی بسنده کرد و بقيه را به  ی توھم برای ادامه

 .فراموشی سپرد
طور جدی  ای را که روحانی اما به تنھا وعده

بست در سياست  ھا و بن پيگيری کرد، رفع تحريم
ھا و  آن ھم از آن رو که رفع تحريم.  خارجی بود

بست در سياست خارجی بيش از آن که مساله  بن
کارگران و زحمتکشان باشد، در درجه اول 

. دار و حاکمان سياسی بود مساله طبقه سرمايه
که (ھا دولت را از منابع سرشار نفت  تحريم
وقت تاثيری در زندگی ورفاه کارگران و  ھيچ

، تا حدودی محروم کرده بود )زحمتکشان نداشت
بورژوازی مرفه نيز از  داران و خرده و سرمايه

ھای ناشی از  ھا و موانع و محدوديت وضع تحريم
برای ھمين نيز دولت روحانی .  آن ناراضی بودند

تمام ت�ش خود را از ھمان ابتدا برای سازش با 
ای  کشورھای امپرياليستی بر سر مسائل ھسته

اگرچه حل قطعی تضادھا و اخت�فات .  آغاز کرد
ھای آمريکايی و  حکومت اس�می با امپرياليست

اروپايی با موانع جدی و متعددی روبروست، اما 
جا از تشديد  اين که دولت روحانی توانست تا اين

ترين موفقيت دولت  ھا جلوگيری ، بزرگ تحريم
روحانی بود و برای ھمين است که حکومت 
اس�می به روحانی برای اين کارش بسيار مديون 

اگرچه برخی از جريانات درونی حاکميت .  است
نالند اما واقعيت اين  می"  جبھه پايداری"چون  ھم

خوبی ارزش کار روحانی را  ای به است که خامنه
 .داند می
درست است ک�ه م�ع�ض��ت ج�م�ھ�وری اس��م�ی  

پايان�ی ن�دارد و ب�از درس�ت اس�ت ک�ه وض�ع�ي�ت 
اق��ت��ص��ادی و وض��ع��ي��ت م��ع��ي��ش��ت��ی ک��ارگ��ران و 
زحمتکشان بدتر از گذشت�ه ش�ده اس�ت، ام�ا ت�داوم 

رفت به ف�روپ�اش�ی  نژاد می راھی که دولت احمدی
ان��ج��ام��ي��د و دول��ت روح��ان��ی ت��وانس��ت  ک��ام��ل م��ی

و ال�ب�ت�ه ک�ه .  تاخيری در اين فروپاشی ايج�اد ک�ن�د
ست  روحانی نيز خود مديون سرکوب تمام عياری

. ک��ه در دوران ي��ک��س��ال اخ��ي��ر ن��ي��ز ت��داوم ي��اف��ت
ي�اب�ی ي�ک  سرکوبی که از جمله موانع م�ھ�م ش�ک�ل

ي��اب��ی ک��ارگ��ران و  آل��ت��رن��ات��ی ان��ق���ب��ی،تش��ک��ل
ای ب�وده  زحمتکشان و در نھايت يک ب�رآم�د ت�وده

 .است
اگرچه در طول يک سال گذشته بخشی از توھمات  
نسبت به دولت روحانی فرو ريخت و مردم با گوش  
نکردن به خواست دولت در مورد انصراف از  

ی نقدی اين را در عمل نشان دادند، اما تا    يارانه 
زمانی که يک آلترناتيو انق�بی شکل نگيرد، تا  

صورت متفرق بوده و حاکميت    ھا به   زمانی که توده 
و طبقات باQی جامعه بتوانند با استفاده از ابزارھايی  
که دارا ھستند، افکار عمومی را شکل داده و در  

ھا تاثير    بر رفتار توده "  انتخابات "چون    مقاطعی ھم 
بگذارند، اين روال ادامه خواھد يافت و ھمواره  
مردمانی ھستند که دچار توھم شده و به اميد ايجاد  

" بد و بدتر "ای، به دنبال انتخاب از ميان    روزنه 
 و  ٧۶ طور که در انتخابات سال    ھمان .  خواھند رفت 

نژاد و     به خاتمی رای دادند، پس از آن به احمدی ٨٠ 
 .سپس به روحانی 

 
 
 

١از صفحه   
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کودکان کار را اع�م نکرده و به بيان تخمينی 
اما .  اند حدود دو ميليون کودک اکتفا کرده

 ميليون کودک ٧آمارھای غيررسمی حکايت از 
کار در کشور دارد که نيمی از اين جمعيت 
مربوط به کودکان اتباع کشورھای ھمسايه ھستند 

 .که در ايران مشغول به کارند
 ١٠متوسط سنی کودکان کار در اين سمينار بين 

 ساله ۵ سال اع�م شد، گرچه حتا کودکان ١۵تا 
بر .  نيز در ميان اين کودکان کار وجود دارند

ھای دولتی، بيشترين  طبق گزارش خبرگزاری
 درصد، ١۴/  ٣تعداد کودکان کار در تھران با 

/ ۴ درصد، خوزستان ۶/  ٩بلوچستان و خراسان 
 ۵/  ٧ درصد و قم ۵/  ٨ درصد، ھرمزگان ۶

يک عضو اتاق بازرگانی .  درصد قرار دارند
 درصد کودکان کار را ايرانی و بقيه ٨۵ايران، 

 .کند را از ساير کشورھا ذکر می
ھايی مشغول به  اما اين کودکان کار در چه رشته

 کارند؟
که از کودک کار صحبت  عموماً ھنگامی 

ھای رژيم، بر  شود، مطبوعات و ديگر رسانه می
ھا و مراکز عمومی  روی کودکان کار در خيابان

. شوند وآمد شھرھای بزرگ متمرکز می پررفت
در واقعيت اما بخش اعظم کودکان کار در 

در .  شوند کاراند که ديده نمی مراکزی مشغول به
مناطق روستايی که اغلب نيز مدارسشان از 

رود، کودکان در  سطح ابتدايی فراتر نمی
بافی و کشاورزی مشغول  ھای قالی کارگاه

در مناطق مرزی به ھمراه پدران خود .  کاراند به
در شھرھای کوچک و بزرگ، .  کنند کولبری می

ھای کوچک توليدی وجود  در ھرکجا که کارگاه
وفور  اند، به دارد که از ھرگونه کنترلی مصون

ھا  پز خانه در کوره.  شوند کودکان کار يافت می
اين کودکان به ھمراه پدر و مادر خود کار 

گری  ھا کارگاه آجرپزی و شيشه در ده.  کنند می
اطراف شھرھای بزرگ، صدھا کودک کار را 

ھای ديگری از نمونه  کارگاه.  توان يافت می
بافندگی، خياطی، وسايل چرمی، نجاری، 

کودکان .  آھنگری و غيره مملو از کودکان کارند
تعداد .  توان يافت ھا نيز می کار را در تعميرگاه

عنوان پادو  ھا به زيادی از کودکان کار در مغازه
جز  که به خ�صه اين.  کنند و شاگرد کار می

مؤسسات بزرگ توليدی و خدماتی، در تمام 
مؤسسات توليدی و خدماتی کوچک، کودکان کار 

اين بخش از کودکان کار .  کاراند وسيعا مشغول به
آيند، اکثريت کودکان کار  که معموQً به چشم نمی

بخش ديگر، کودکانی ھستند .  دھند را تشکيل می
ھا و ديگر مراکز و معابر  روزه در خيابان که ھمه

ھا کودکان خيابان  شوند و به آن عمومی ديده می
بيشترين تعداد اين کودکان کار .  شود نيز گفته می

در شھرھای بزرگ از نمونه تھران، اصفھان، 
ويژه در چند سال  شيراز، مشھد متمرکزند، اما به

اخير که بحران اقتصادی تشديد شده و وضعيت 
ھای مردم در سراسر ايران با وخامت  توده

بيشتری ھمراه است، تعداد اين کودکان کار در 
ترين شھرھا نيز  مانده ترين و عقب کوچک

در گزارشی که .  يافته است سرعت افزايش به
خبرگزاری مھر چند روز پيش از ياسوج انتشار 

حجم انبوھی از کودکان کار در "داد، از 
شود و  بحث می"  ھای کوچک ياسوج خيابان

صدھا کودکی که مشغول وزن کردن افراد، 
فروش دعا و بدليجات و "واکس زنی، 

 تا به امروز چه اتفاقی در ١٣٨۵از سال .  است
 داده است؟ ايران رخ

ھا  کسی نيست که انکار کند در طول اين سال
ھای اقتصادی دولت، تشديد  درنتيجه سياست

ھای اقتصادی،  بحران اقتصادی و نيز تحريم
وضعيت معيشتی کارگران و زحمتکشان، 

فقر ابعاد .  تر شده است لحظه وخيم به لحظه
شکاف فقر و .  ای به خود گرفته است سابقه بی

ثروت چنان عمق و وسعتی يافته که در طول 
. توان يافت چندين دھه گذشته نمونه آن را نمی

تحت چنين شرايطی است که پديده کودکان کار، 
مقامات و .  ابعاد چندميليونی به خود گرفته است

ھای دولتی اکنون ديگر مطلقاً از تعداد  ارگان
گويند، حتا وزير کار  کودکان کار سخنی نمی

روحانی که گويا بايد Qاقل يک رقم تقريبی را 
پرسند،  اع�م کند، در پاسخ خبرنگارانی که می

ريزی برای کودکان کار و  دولت چه برنامه
گويد مشکل اين است که آمار  خيابان دارد، می

 . دقيقی در دست نيست
ھای  آيد که مقامات و ارگان اما گاه پيش می

دولتی، تعداد کودکانی را که در مراحل مختلف 
کنند  اند اع�م می سن تحصيل از تحصيل بازمانده

توان سرنخی برای افزايش  که از طريق آن می
دو سال پيش، مرکز .  تعداد کودکان کار يافت

ھای مجلس، کودکان بازمانده از تحصيل  پژوھش
 ميليون و دويست ٣بين شش تا ھفده سال را 
ازآن معاون آموزش  ھزار اع�م نمود و پس

 ۶وپرورش رقم نزديک به  ابتدايی وزير آموزش
 .ميليون را اع�م کرد

اين کودکان بازمانده از تحصيل کجا ھستند و چه 
ھا ھمان کودکانی  کنند؟ پوشيده نيست که اين می

ھای  ی فقر و ف�کت خانواده ھستند که درنتيجه
کارگر و زحمتکش، برای تأمين معاش و کمک 
به خانواده خود، تحصيل را رھا کرده و مشغول 

ھا،  حتا اگر بخش کوچکی از آن.  اند به کارشده
اند،ھمين  نشين شده ھايی باشند که خانه دختربچه

. دھند کار را به اشکال مختلف در خانه انجام می
ع�وه بر اين، بايد صدھا ھزار کودک ديگر را 
به اين آمار افزود که درنتيجه سياست دولت مبنی 
بر منع مھاجرين از ادامه تحصيل، اساساً امکان 

گروه کثيری از اين کودکان .  تحصيل را ندارند
که حاصل ازدواج زنان ايرانی با مھاجرين 

کلی  ھای موقت، به اند و يا ازدواج افغانی و عراقی
 ٣٣آمار رسمی از وجود Qاقل .  اند فاقد شناسنامه

ھزار کودک بدون شناسنامه فقط در استان 
مديرکل اتباع .  دھند خراسان رضوی خبر می

 ھزار ١٠٠خارجی استانداری تھران ھم از 
. گويد کودک بدون شناسنامه در تھران سخن می

بر طبق برآوردھای غيررسمی، تعداد کودکان 
.  ھزار نفر است۵٠٠ تا ٣٠٠بدون شناسنامه بين 

اين کودکان بدون شناسنامه نيز بخش ديگری از 
جمعيت چندميليونی کودکان کار را تشکيل 

آمار رسمی کودکان بازمانده از .  دھند می
اضافه کودکان بدون شناسنامه، تقريباً  تحصيل، به

 .کند با آمار کودکان کار تطبيق می
 سميناری در دانشگاه شريف ٩٢در اواخر سال 
 ھای مورد تأييد NGOاصط�ح  توسط يکی از به

رژيم که از تسھي�ت و امکانات دولتی نيز برای 
دسترسی به کودکان کار برخوردار است، 

دبير سمينار تخصصی کودکان کار .  برگزار شد
"گفت سازد  آمده مشخص می عمل ھای به بررسی: 

طور دقيق، آمار  ھای رسمی به که سازمان

 روز جھانی عليه کار کودک
 و

 ھا کودک کار در ايران ميليون
 

 ژوئن ١٢، ٢٠٠٢سازمان جھانی کار، در سال 
 خرداد را روز جھانی عليه کار کودک اع�م ٢٢

المللی برای پايان  نمود و خواستار ت�شی بين
 .دادن به کار کودکان در سراسر جھان شد

بر طبق آخرين برآوردھای اين سازمان در 
اواخر سال گذشته، تعداد کودکان کار، در فاصله 

سوم کاھش يافت  ، يک٢٠١٣ تا ٢٠٠٠ھای  سال
 . ميليون رسيد١٧١ ميليون به ٢۴٠و از 

 –اين ادعا، البته با واقعيت اوضاع اقتصادی 
نوعی اغراق  اجتماعی جھان ھمخوانی ندارد و به

در کاھش کودکان کار برای بزک کردن چھره 
 –ھای اقتصادی  داری و سياست نظام سرمايه

المللی و نھادھای وابسته  اجتماعی بورژوازی بين
 .به آن است

المللی کار، از  باطل بودن اين ادعای سازمان بين
ھمين گفتار آشکار است که مدعی است، بيشترين 
پيشرفت در کاھش تعداد کودکان کار در فاصله 

 ميليون ۴٧ رخ داد که ٢٠١٢ تا ٢٠٠٨ھای  سال
اگر چنين اتفاقی .  از تعداد کودکان کار کاسته شد

اش اين است که در طول اين  داده باشد، Qزمه رخ
داری در رونق به  مدت، اقتصاد جھان سرمايه

سر برده و شرايط معيشتی کارگران چنان 
بھبوديافته باشد که نيازی به کار فرزندان گروھی 
از کارگران در کشورھای مختلف نباشد و در 

ھای  ھمان حال، درآمد و وضعيت مالی دولت
تر،ھم به  مانده داری در کشورھای عقب سرمايه

نحوی بھبوديافته باشد که Qاقل مخارج تحصي�ت 
در واقعيت اما .  اين کودکان را فراھم کرده باشند

داری با  ھاست که جھان سرمايه در ھمين سال
رو  ی گذشته روبه ترين بحران چند دھه بزرگ

ھا نيز تحميل  بوده، سياست بورژوازی و دولت
بار اين بحران بر دوش کارگران از طريق 
کاھش دستمزدھا، افزايش بيکاری، محدودتر 
ساختن حقوق و مزايای تأمين اجتماعی، رياضت 

ازاين بحران،  پيش.  اقتصادی و غيره بوده است
داری،  ترين کشورھای سرمايه در پيشرفته

شد کودکانی زير سن تحصيل را  ندرت می به
ترين  مشغول به کار ديد، اما امروز حتا در مرفه

راحتی در بخش خدمات، کودکان  توان به ھا می آن
 ساله را ديد که در حين تحصيل ١۶ و ١۵کار 

علت که درآمد پدر و  اين کنند، به کار ھم می
اند و  يافته، يا بيکار شده مادرشان کاھش

ھای اجتماعی دولتی نيز از  حال حمايت درعين
البته وضع در اين .  يافته است کودکان کاھش

وجه حتا با کشورھايی از نمونه  ھيچ کشورھا به
يونان، اسپانيا، کشورھای اروپای شرقی 

مقايسه نيست تا چه رسد به ديگر کشورھای  قابل
 .ھم ايران است جھان که يک نمونه آن

ای که سازمان جھانی  در ايران، در ھمين فاصله
فقط کاھشی ولو اندک در  پردازد، نه کار به آن می

تعداد کودکان کار رخ نداد، بلکه بالعکس به دو تا 
اين افزايش به حدی است .  سه برابر افزايش يافت

که گويا آمار کودکان کار نيز، جزء اسرار دولتی 
 ک�می ١٣٩٠نتايج سرشماری سال .  شده است

که بر طبق  گويد، و حال آن در اين مورد نمی
 اع�م شد که تعداد ١٣٨۵نتايج سرشماری سال 

صد ھزار نفر  ميليون و ھفت کودکان کار يک
  ۵درصفحه 
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 روز جھانی عليه کار کودک
 و

 ھا کودک کار در ايران ميليون

 .رژيم پاسدار اين نظم است
حل چيست؟ سران و مقامات  اما باQخره راه

جمھوری اس�می و کل طبقه حاکم بر ايران که 
توانند  ابعاد وسيع جمعيت کودکان کار را نمی

حلی ھم برای آن ندارند،  انکار کنند، اما راه
ھا نيز وابسته به   ھايی که آنNGOمعضل را به 

حل قطعی  ھا، راه آن.  دھند اند، احاله می خود رژيم
 ھا NGOای به اين بزرگی را ت�ش  مسئله

ھا  اما فرضاً چند تا از اين انجمن.  کنند معرفی می
به شکلی مستقل و در ميان خود مردم ھم شکل 

ھا ساخته است؟ فرضاً که  کاری از آن بگيرد، چه
ھا  از پس مخارج چند صد خانواده و کودکان آن

برآيند، نتيجه اما ھمان خواھد بود که اکنون 
 NGOھا کودک کار را با  ميليون.  ھست
 .توان نجات داد نمی

معاون توسعه خدمات اجتماعی سازمان رفاه 
کند که حتا حل مسئله  شھرداری تھران اذعان می

. کودکان کار خيابانی از عھده رژيم ساخته نيست
"گويد او می برای حل معضل کودکان خيابانی، : 
کند و فقط باعث  آوری مشکلی را حل نمی جمع

اما ".  گردد ات�ف وقت و ھزينه و نارضايتی می
"گويد حل چيست؟ وی می راه برای حل مشکل، : 

دارند، خانواده  نھادھای اجتماعی و حمايتی وظيفه
اين کودکان را موردحمايت خاص قرار دھند و 

ھای  که کودکان تحت يک سری مراقبت دوم اين
سواد بار  خاص قرار گيرند، تا اين کودکان بی

نيايند، بيماری خاص نگيرند، رفتارھای پرخطر 
استفاده قرار  ھا سر نزدند، مورد سوء از آن

کنند، دچار  که کار می رغم اين نگيرند و علی
که شھرداری از  و باQخره اين".  معض�ت نشوند

تا اين کودکان را "ھا حمايت کند NGOبرخی 
ھای  ازنظر سواد، تغذيه، پوشاک، آموزش

فرھنگی، س�مت روان و س�مت جسمی تحت 
راحل مقام شھرداری تھران ".  پوشش قرار دھند

صدھا ھزار خانواده فقير را .  گويی است ھذيان
Qبد از قماش "  نھادھای اجتماعی و حمايتی"گويا 

ھايی از نمونه کميته امداد امام،  گداخانه
تحت "موردحمايت قرار دھند، کودکان کار 

به کار خود ادامه دھند و "  ھای خاص مراقبت
NGO ھا از ھر لحاظ، مادی و معنوی، اين

حل  چه راه.  کودکان را تحت پوشش قرار دھند
 دستگاه، مسئول رسيدگی به مشک�ت ١١!  بکری

کودکان خيابانی، پس از گذشت چندين سال، 
 Qکاری جز افزايش کودکان کار نکردند و حا

موھوم به ھمراه "  نھادھای اجتماعی و حمايتی"
NGO  ھای موھوم، قرار است معضل را حل
 .کنند
پردازان نظم حاکم نيز،  نظريه"  ترين دوست انسان"

شناسی که گويا احساسات  از نمونه آقای جامعه
دار شده است که  اش چنان جريحه انسان دوستانه

"گويد می تر از  زاد خوشبخت ھای فرح گربه: 
دھد  عقلش بيش از اين قد نمی"  اند ھای خيابان بچه

حلش  که در سمينار تخصصی کودکان کار، راه
: را برای حل اين معضل به شرح زير ارائه دھد

آوری  اعانات مردم توسط نھادھای مدنی جمع"
صورت  ھای محلی بهNGOمث�ً .  شود

ھا بيشتر  ھايی که اين بچه يافته در محل سازمان
شوند، مراکزی داشته باشند و با  جمع می

ھمکاری خود مردم محلی، داوطلبانی باشند که 
ھا  اعانات مردم را جمع کنند و نھايتاً به دست بچه

شناس برای  حل آقای جامعه اين است راه".  برسد

مردم ايران قادر به تأمين حداقل معاش خود 
عنوان سياست اقتصادی  نئوليبراليسم به.  نيستند

ھا و  سازی دولت که  ھمراه با تشديد خصوصی
ھا بوده است، شرايط زندگی  سازی قيمت آزاد
ازپيش وخيم کرده  ھای زحمتکش را بيش توده
بخش بسيار بزرگی از کارگران و .  است

زحمتکشان قادر نيستند از طريق دستمزد و 
شان را بگذرانند تا چه رسد به  حقوق خود، زندگی

 . ھای تحصيل فرزندان خود تأمين ھزينه
ای که نه پدر و مادر و نه  بنابراين در جامعه

کودکان از حمايت اجتماعی دولت برخوردار 
ھا، مدرسه و تحصيل  نيستند، کودکان اين خانواده

کنند تا از طريق کار کردن  را رھا می
گفتگوھايی .  خرجی برای خانواده خود باشند کمک

اند،  که حتا مطبوعات رژيم با اين کودکان داشته
چند ماه .  دھند وضوح بازتاب می اين واقعيت را به

ھای دولتی به نام تسنيم،  پيش يکی از خبرگزاری
گزارشی انتشار داد از شرايط زندگی وحشتناک 

ھا، از  گروھی از مردم ايران و فرزندان آن
کپرنشينان قلعه سيمون يا قلعه ھزار اردک که 

ھای  ھا و خانه خراش نزديک شھر آسمان"
 ۶٠ خانوار با جمعيتی بيش از ١۵"  چندميلياردی

نفر، درنتيجه بيکاری از بلوچستان به اين منطقه 
اند و  ھايی با چوب و حلبی ساخته آمده، آلونک

ھمه در خدمت کارفرمايی روی مزرعه کار 
 تن کودکان اين خانوارھا ناگزيرند ٢۵.  کنند می

برای تأمين معاش به ھمراه پدر و مادرشان کار 
ای نيست  گويد چاره يکی از اين کودکان می.  کنند

: گويد مادری می.  خرج خانواده بود بايد کمک
توانند به  ھا خرج تحصيل ندارند و نمی بچه"

دختربچه .  کنند مدرسه بروند و سرزمين کار می
گويد بايد کارکنم تا بتوانم خرج   ساله می١٠

 ١٢مادر دو دختر .  عروسی برادرم را تأمين کنم
 فرزند داريم بدون ۶گويد،   ساله می١٣و 

 .ھا راھی جز کار کردن ندارند اين. شناسنامه
گيری اين جمعيت  بنابراين، آنچه که سرمنشأ شکل

بزرگ کودکان کار است، فقر، بيکاری و 
در جنب اين عامل بايد به اعتياد .  گرسنگی است

گسترده در ميان مردم ايران اشاره کرد که 
کوشند آن را به عامل  خواران حکومت می جيره

نقش اين عامل فرعی .  عمده و اصلی تبديل کنند
ويژه  بخش کوچکی از کودکان کار، به.  است

ھا و مراکز عمومی  کودکانی که در خيابان
اين .  کنند، پدر يا مادر معتاد دارند شھرھا کار می

عامل نيز تا جايی که تاثيرگذار است، مسبب آن 
اجتماعی و نظام سياسی حاکم بر   –نظم اقتصادی 
آيندگی، اعتياد در  بيکاری، فقر و بی.  ايران است
نقش سودآور اشاعه مواد مخدر برای .  پی دارد
داران و کارگزاران دولتی و حتا نقش  سرمايه

سياسی آن را برای کل نظام سياسی حاکم نيز 
عامل ديگری که در .  نبايد ازنظر دور داشت

شود،  مطبوعات رژيم به آن اشاره می
سرپرست و  ھای کودکان بی پاشيدگی خانواده ازھم

در اينجا نيز .  مادران سرپرست خانواده است
نقش رژيم سياسی حاکم، يعنی جمھوری اس�می 

ھای  اگر سيستم ارتجاعی ازدواج.  برجسته است
بود، اگر زنان در انتخاب  اس�می، نمی  –اجباری 

بودند، اگر يک  شريک زندگی خود آزاد می
جانبه وجود  سيستم تأمين اجتماعی کامل و ھمه

داشت، نقش تأثيرگذار اين عامل از بين رفته  می
به ھر سو که بنگريم مسبب و علت .  بود

ھا کودک کار، نظم  گيری ميليون شکل
عنوان  داری ايران و جمھوری اس�می به سرمايه

اند تا به قول خودشان نان ح�ل به  گری تکدی
کودکان کار خيابانی با فروش گل، ".  خانه ببرند

آدامس، واکس زنی، فالگيری، تميز کردن شيشه 
ھا کار ديگر از اين نوع روز را به  ھا و ده ماشين

ھايی از اين کودکان در  گروه.  رسانند شب می
مراکزی نظير جاده خاوران به زباله گردی و 

آوری نان خشک، انواع پ�ستيک و تفکيک  جمع
اند که از نمونه  ضايعات شھری مشغول

ترين کارھا برای کودکان در ايران  خطرناک
 .است

ازاين  خبرگزاری مھر در گزارشی که پيش
انتشار داده بود، از پژوھشی در مورد وضعيت 

ھای  کودکان کار خيابان خبر داد که بر طبق داده
 ٩ساله و  ١١ تا ۶ درصد اين کودکان ٣٠/  ٩آن 

افزايد که  ھمين گزارش می.  اند  سال۶درصد زير 
 درصد کودکان خيابان را برخ�ف ادعای ٧۵

 .دھند مقامات دولتی، کودکان ايرانی تشکيل می
ھای  آن بخش از کودکان کار که در کارگاه
کاراند،  توليدی و مؤسسات خدماتی مشغول به

که  شوند، اغلب درحالی وحشيانه استثمار می
کنند و   ساعت کار می١۵ تا ١٢روزانه 

ھای آن نيز از طريق برخی مطبوعات  نمونه
انتشار علنی نيز پيداکرده است، دستمزد بسيار 

کنند که در بھترين حالت  ناچيزی دريافت می
 ھزار تومان ٣٠٠ يا ٢٠٠ممکن است در ماه به 

 ھزار تومان در ماه ٢٠٠اما اغلب از .  برسد
 .کند تجاوز نمی

کودکان کار با بدترين نوع تحقيرھا و فشار 
جسمی و روحی، حتا تنبيه بدنی، سوءاستفاده 

بخشی از اين کودکان به اعتياد .  اند جنسی مواجه
اغلب دچار .  شوند و فحشا نيز کشيده می

ھای متعدد ھستند و تعدادی نيز به بيماری  بيماری
اين است وضعيت و .  اند خطرناک ايدز مبت� شده

ھا تن از کودکان در ايرانی که  سرنوشت ميليون
 ١۴٠اش فقط از نفت و گاز به  درآمد ساQنه

رسد، در کشوری که  ميليارد دQر می
اند و  ای اندوخته ھای افسانه دارانش ثروت سرمايه

اش به  ھای مقامات دولتی ھا و دزدی سوءاستفاده
 .مقياس تريليونی رسيده است

 ميليونی کودکان کار که ٧ تا ۶اين جمعيت 
شده است،  ھا افزوده سال پيوسته بر تعداد آن به سال

داری حاکم بر ايران و  قربانيان نظم سرمايه
.  ھستند ھای اقتصادی جمھوری اس�می سياست
خواران رنگارنگ حکومت اس�می از  جيره

نگاران گرفته تا  استادان دانشگاه و روزنامه
مقامات دولتی، در تحليل علل رشد و گسترش 
پديده کودکان کار به ھر چه که فکر کنيد اشاره 

اجتماعی و   –که نظم اقتصادی  کنند، اQ اين می
سياسی موجود مسبب پيدايش و رشد کودکان کار 

اين نظمی است که ثروت، رفاه و .  در ايران است
سو، فقر، تباھی و بدبختی  خوشبختی را در يک

ويژه در طول  به. کند را در قطب ديگر انباشت می
چندين سال اخير درنتيجه تشديد بحران اقتصادی، 
افزايش بيکاری، تورم و گرانی، کاھش مداوم 
دستمزد واقعی کارگران، فقر در جامعه ايران در 

يافته که اکثريت بسيار بزرگ  ابعادی گسترش



 ۶ ۶٧١ شماره  ٩٣نيمه دوم  خرداد     ۶

 تر، سودآورتر، به قيمت جان کارگر تر، ارزان سريع
 . اند  نفر بر اثر حوادث کار جان باخته١۵۵٩که 

تن، معاون روابط  ، حسن ھفده٩٣در خرداد ماه 
کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 

 ھزار ١٣اصفھان اع�م کرد در سال گذشته 
 ١٨٠٠حادثه ناشی از کار رخ داد که بيش از 

 .مورد آن به مرگ منجر شد
با وجود افزايش ساQنه حوادث کار، مسئولين 

داری جمھوری اس�می اقدامی  دولت سرمايه
اگر ھم گاھی .  کنند برای کاھش اين حوادث نمی

شود، در پی  ای داده می در اين زمينه وعده
ای تلخ ، زير فشار افکار عمومی و برای  حادثه

رفع مسئوليت است بدون آن که اقدامات اجرايی 
 .جدی اتخاذ شوند

نقش کارفرمايان و سودجويی آنان در بروز 
حوادث شغلی چنان آشکار است که حتا مسئولين 

داری جمھوری اس�می  و نھادھای رژيم سرمايه
با وجود ت�ش برای نسبت دادن حوادث کار به 

. احتياطی کارگران، قادر به انکار آن نيستند بی
 حادثه کاری استان ١١١٧برای مثال، از 
 درصد موارد ٧۵ تا ٧٠، در ٩١اصفھان در سال 

، ٩٢در سال .  کارفرمايان مقصر شناخته شدند
سازمان تأمين اجتماعی، با استناد به گزارش دفتر 
آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی اع�م 

نور ناقص، تھويه نامطلوب، لباس :  کرد
خطرناک و عدم آموزش دQيل اصلی وقوع 

 . اند  بوده٩١حوادث کار در نيمه نخست سال 
ھای  با وجود اين حقايق، ھر گاه سخن از روش

کاھش حوادث ناشی از کار است، تکيه اصلی 
و "  تبليغات"دست اندرکاران رژيم بر نقش 

آنان به اين ترتيب، .  است"  سازی فرھنگ"
و ناآگاه نسبت "  فرھنگ ايمنی"کارگران را فاقد 

به خطرات ناشی از عدم رعايت مسايل ايمنی 
کنند و اين حوادث را به بی احتياطی  معرفی می

روست که به طور  از ھمين.  دھند آنان نسبت می
اسماعيلی نماينده منتصب دولت به  نمونه، حاج

عنوان نماينده کارگران در ھيئت حل اخت�ف، از 
اول ايمنی، بعد " نصب تابلوھای  اجرای طرح

ھا به  ھای شھری و کارگاه در برخی پروژه"  کار
سازی ارتقای  فرھنگ"عنوان حرکتی در جھت 

س�مت و جلوگيری از بروز حوادث ناشی از 
 .دھد خبر می" کار
شود که منجر  به حوادثی گفته می"  شبه حوادث"

به آسيب به افراد يا صدمه به تجھيزات نشده اما، 
نظير شکستن ق�ب جرثقيل .  پتانسيل آن را دارند

در جھان، تجزيه و .  يا پارگی طناب و غيره
تحليل اين حوادث در پيشگيری از بروز حادثه 

اما در ايران حتا ھنگامی که .  بسيار مھم ھستند
دھد و کارگران کشته يا زخمی  روی می"  حادثه"

ای برای عدم بروز  شوند، کارفرمايان چاره می
داران نيز  انديشند و دولت سرمايه مجدد آن نمی

 .دھد ھای Qزم را انجام نمی پيگيری
 بھمن ماه سال گذشته، يکی از کارگران ٢۵در 

قسمت پرس ايران خودرو، به نام کرامت عزيزی 
علت حادثه آن بود .  زير پرس رفت و کشته شد

که مديريت کارخانه برای افزايش سرعت 
ھا و در نتيجه افزايش توليد، يکی از  پرس
ھای الکترونيکی دستگاه پرس را از کار  چشم

انداخته بود که در نتيجه آن، کرامت عزيزی که 
آوری ضايعات از زير دستگاه پرس  مشغول جمع

بود، به دليل به کار افتادن ناگھانی دستگاه زير آن 
پس از بروز حادثه مديريت .  ماند و جان باخت

وزارت کار، حادثه در فاصله رفت و آمد به 
شود،  منزل و محل کار، حادثه شغلی محسوب می

اما، يکی از موارد مورد انتقاد کارگران 
ساختمانی محاسبه نشدن عنوان حادثه شغلی برای 
يک کارگر ساختمانی که در مسير رفت و 
برگشت از محل کار و سکونتش، دچار حادثه 

آمار اع�م شده از سوی پزشکی "  .شود می
شود که در  قانونی نيز به مواردی محدود می

 .شوند نھايت در دادگاه گزارش می  
علت ديگر آن است که بسياری از حوادث کاری 

شوند که عمدتاً شامل حوادث  اصوQ گزارش نمی
آمار غير .  شود کار در بخش غيررسمی می

رسمی جھانی حاکی از نرخ باQی حوادث و 
ھای شغلی در ميان اين قبيل کارگران در -بيماری

در ايران .  مقايسه با کارگران بومی يا داخلی است
نيز که حوادث کاری رو به افزايش ھستند و 

ھای غيررسمی  کارگران بسياری در بخش
کنند، ميزان حوادث کاری،  اقتصاد کار می

 .شوند ھا و آمار مرگ و مير آنان ثبت نمی بيماری
 درصد قراردادھای ٨٠در حال حاضر، بيش از 

کار کشور موقتی و خارج از ضوابط قانون کار 
اند که  است، يعنی صدھا ھزار کارگر فاقد بيمه

در صورت بروز حوادث کار، آنان نيز در آمار 
ھای  محاسبه نشده و محروم از ھمين حمايت

 .ای يا دولتی ھستند ناچيز بيمه
ھای  ع�وه بر آن، بسياری از کارگران کارگاه

 نفر که تحت پوشش قانون کار قرار ١٠زير 
ندارند، کارگران خانگی، کارگران دورکار، 

 کارگر ساختمانی فاقد ١٠٠حداقل يک ميليون و 
به گفته دبير کانون (بيمه تأمين اجتماعی 

ھای صنفی کارگران ساختمانی استان  انجمن
ھا و بسياری  پزخانه ، ھزاران کارگر کوره)تھران

ديگر از کارگران در صورت بروز حادثه نه 
بر اين .  شوند اند و نه جزو آمار محسوب می بيمه

آمار، ھنوز بايد آمار حوادث کاری رخ داده برای 
 .کودکان کار را افزود

تواند فاصله بين آمار  تنھا توجه به موارد فوق می
با .  واقعی و آمار رسمی را به خوبی نشان دھد

وجود اين، مراجعه به ھمين آمار کنونی نيز به 
ی افزايش شديد  دھنده اندازه کافی گويا و نشان
 .حوادث کاری در ايران است

ھای سازمان پزشکی قانونی  بر اساس بررسی
، ١٣٩٠ تا ١٣٨١ھای  کشور، در فاصله سال

 نفر فقط بر اثر حوادث ناشی از کار جان ٩۶٢۵
به گزارش ايلنا، طبق آمار سازمان تأمين .  باختند

 ۵٣٢ ھزار و ٢٠ تعداد ٩١اجتماعی، در سال 
نفر از بيمه شدگان اين سازمان در حين انجام کار 

آمار منتشر شده از سوی دفتر .  دچار حادثه شدند
آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان 

دھد که در پايان نيمه دوم  اجتماعی نشان می تأمين
، آمار مربوط به تعداد قربانيان حوادث ٩١سال 

ناشی از کار در مقايسه با نيمه نخست سال بيش 
 نفر ۵٣ درصد افزايش داشته است و از ١٠٠از 
 . نفر افزايش يافته است١١٣به 

 نيز طبق گزارش ٩٢در ھفت ماه اول سال 
ھای ناشی از  سازمان پزشکی قانونی، مرگ

.  درصد افزايش داشته است٢۴حوادث کاری 
 زن بر اثر ١۵ مرد و ١٠٨۶طی اين آمار، 

در بھمن ماه اع�م شد .  حوادث کار جان باختند

حوادث ناشی از کار ھمواره م�زم نظام 
ھای اقتصادی،  اند، ليکن بحران داری بوده سرمايه

ھا  نظير بحران اقتصادی کنونی بر وخامت آن
ھا، ع�وه بر اثرات مخرب  اين بحران.  افزايند می

بر زندگی و سطح معيشت کارگران، س�مت و 
اندازند،  ھا کارگر را نيز به خطر می ايمنی ميليون

داران برای  ھای سرمايه زيرا يکی از روش
ھا و افزايش سود، کاھش يا قطع  کاھش ھزينه

ھای مرتبط با ايمنی محيط کار و س�مت  ھزينه
 .کارگران بوده وھست

ھای سازمان جھانی کار، در حدود  طبق  تخمين
 ميليون زن و مرد در سراسر جھان ساQنه ٢ /  ٣

ھای ناشی از کار  دچار حوادث کار يا بيماری
رو، پرداخت غرامت به کارگر  از اين.  شوند می

ی وی،  ديده يا در صورت مرگ، به خانواده آسيب
از عوامل مھم در کاھش عواقب مالی ناشی از 

گزارش جھانی حمايت "حادثه است، اما طبق 
 درصد از ٣٣  /٩تنھا "  ٢٠١۴  -  ١۵دولتی 

کارگران جھان تحت پوشش بيمه دولتی حوادث 
کار قرار دارند و حتا با در نظر گرفتن بيمه 
اختياری و تعھدات کارفرمايان، قانون تنھا شامل 

 .شود  درصد از کارگران می٣٩/ ۴
داری ايمنی  گرچه در کشورھای پيشرفته سرمايه

محيط کار بر اثر مبارزات کارگران در طول 
ھا، بھبودھای چشمگيری يافته است، اما  دھه

ھنوز ميزان مرگ و مير و صدمات و 
مرگ و .  ھای ناشی از کار بسيار باQست بيماری

ميرھا و صدماتی که طبق تحقيق سازمان جھانی 
 . درصد از آنان قابل پيشگيری ھستند٩٨

 درصد حوادث کار ناشی از ۶٠در ايران نيز، 
سقوط از ارتفاع و لغزيدن، سقوط اشيا، شکستگی 

دھد  اين امر نشان می.  و ضرب خوردگی ھستند
آQت و  که برای پيشگيری از اين حوادث ماشين

ای Qزم نيست و با کمی ھزينه و  اقدامات پيچيده
توجه کارفرمايان به ايمنی کارگران آمار اين 

 .حوادث بسيار کاھش خواھد يافت
تر روزيست که در ايران خبری  با اين ھمه، کم

از وقوع يک يا چند حادثه کاری شنيده 
حوادثی که دامنه و عواقب آنان ھنوز کام� .نشود

شناخته شده نيست، زيرا طبق معمول، در اين 
زمينه نيز آمار رسمی، به علل گوناگون، با 
واقعيت موجود فاصله بسيار دارند و ابعاد فاجعه، 

تر از آمار  حتا به اعتراف مسئولين رژيم، گسترده
 .رسمی است

يکی از علل، آن است که در ايران سيستم دقيقی 
برای .  برای آمارگيری حوادث کاری وجود ندارد

مثال، آمار سازمان تأمين اجتماعی شامل 
شود که تحت پوشش اين سازمان  کارگرانی می

شود  قرار دارند و آن نيز به مواردی محدود می
. ھا گزارش حادثه صادر شده است که برای آن

شود  چنين شامل حوادثی می آمار اين سازمان ھم
اند، زيرا حوادثی  که در محل کار به وقوع پيوسته

که در حين رفت و آمد بين محل سکونت و محل 
کار يا ساعات صرف ناھار و موارد مشابه روی 

دھند، گرچه طبق قانون، حادثه ناشی از کار  می
. شوند شوند، اما در آمار منظور نمی محسوب می

تازه آن ھم نه برای ھمه کارگران، به طور مثال، 
ھای صنفی کارگران  ی دبير کانون انجمن به گفته

"ساختمانی استان تھران با آن که در تعريف : 

١از صفحه   

٧درصفحه   
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۶از صفحه   

تر، سودآورتر،  تر، ارزان سريع
 به قيمت جان کارگر

اين .  دھی وضعيت کودکان کار سازمان
تواند در  فقط می"  بکر"معنا  تمام ھای به حل راه

کشوری مطرح شود که طبقه حاکم آن ھيچ 
که خود به "  معضلی"حلی حتا برای تعديل  راه

 .بار آورده، ندارد
اما برانداختن و لغو کار کودک و پايان دادن به 

داری ھم  پديده کودکان کار حتا در جامعه سرمايه
ھايی از آن نيز وجود داشته و  ممکن است و نمونه

المللی کار  بود، سازمان بين اگر جز اين می.  دارد
ھرگز خواستار مبارزه برای برانداختن کار 

 .شد کودک نمی
ای محصول  واقعيتی است که کار کودک، پديده

داری ست و برچيدن قطعی آن نيز  جامعه سرمايه
طلبد، اما در ھمين  نظمی سوسياليستی را می

که طبقه کارگر به  داری، در جائی جامعه سرمايه
ھای اقتصادی و سياسی  شکلی قدرتمند با تشکل

خود در عرصه مبارزه طبقاتی حضورداشته 
داران را وادار به  تواند دولت و سرمايه باشد، می

پذيرش قوانينی با پشتوانه اجرائی نمايد که در 
ضمانت اجرای .  عمل لغو کار کودک را بپذيرند

اجتماعی کامل،  آن نيز برقراری يک سيستم تامين
 ١٨آموزش اجباری و واقعاً رايگان تا سن 

سالگی، تأمين مخارج تحصيلی کودک، حتا 
توجيبی، نظير آنچه که  پرداخت مبلغی پول

داری وجود  اکنون در برخی کشورھای سرمايه ھم
دارد، و باQخره نظارت و کنترل دقيق و جدی بر 

 .مؤسسات توليدی و خدماتی است
در ايران اما متأسفانه نه اکنون طبقه کارگر از آن 
قدرت متشکل سياسی و صنفی برخوردار است 
که طبقه حاکم و رژيم سياسی پاسدار آن را وادار 
به پذيرش اين مطالبه سازد و نه اساساً در ماھيت 
و ساخت و بافت جمھوری اس�می است که 

بالعکس جمھوری .  کاری در اين جھت انجام دھد
فقط در به بار آوردن  اس�می و طبقه حاکم نه

جمعيت چندميليونی کودکان کار نقش اصلی را 
دارند و کمترين اقدامی برای مقابله با آن  بر عھده

ھايی  دھند، بلکه گذشته از ادامه سياست انجام نمی
ھايی  که اين فجايع را به بار آورده، با ارائه طرح

از نمونه استاد، شاگردی، مبلغ و مروج آن نيز 
 سال، ٨از ھمين روست که در طول .  ھستند

 ١/  ۵شود از  تعداد کودکان کار چند برابر می
يابد و   ميليون افزايش می٧ تا ۶ميليون به حدود 

کارانه کودکان کار  استثمار وحشيانه و جنايت
که باQخره کارگران و  ماند، تا وقتی می

کشان بساط اين رژيم را از ايران جاروب  زحمت
 .کنند

 

 خXصه ای از
  اطXعيه ھای سازمان

 
 خرداد در اعتراض به اعدام ١١روز 

زندانی سياسی غ�مرضا خسروی 
ای صادر  سوادجانی، سازمان اط�عيه

در بخشی از اين اط�عيه که با نام .  کرد
 –باز ھم اعدام زندانيان سياسی "

" طلبد حکومت اس�می تنھا خون می
"انتشار يافته آمده است رغم تمامی  به: 

اعتراضاتی که به صدور حکم اعدام 
برای اين زندانی سياسی صورت 
گرفت، حکومت اس�می اين حکم 
غيرانسانی و ناعادQنه را سحرگاه روز 

. اجرا درآورد  خرداد به١١يکشنبه 
غ�مرضا خسروی سوادجانی از 

 بود و در ۶٠ی  زندانيان سياسی دھه
 در زندان بسر ۶۵ تا ۶٠ھای  طی سال
 .برده بود

غ�مرضا خسروی سوادجانی در 
دادگاھی ناعادQنه و با حکمی 
غيرانسانی، تنھا به جرم ھواداری از 
يک سازمان مخالف حکومت و 

ھای قرون  ھمکاری با آن در دادگاه
وسطايی رژيم به اعدام محکوم و اين 
. حکم توسط ج�دان رژيم به اجرا درآمد

وپنجمين سالمرگ  او در آستانه بيست
خمينی که حکم اعدام و کشتار سراسری 

 را ۶٧زندانيان سياسی در تابستان 
صادر کرد و در طول ده سال 

اش ھزاران نفر را تنھا به جرم  حکومت
ای متفاوت يا مخالف نظام  داشتن عقيده

جوخه مرگ سپرد، به  ارتجاعی حاکم، به
 .اجرا درآمده است
ضمن محکوم )  اقليت(سازمان فدائيان 

کردن اعدام زندانيان سياسی، خواستار 
آزادی فوری و بدون قيد و شرط تمامی 
زندانيان سياسی از جمله کارگران 

 .باشد زندانی می
بر اين اعتقاد )  اقليت(سازمان فدائيان 

است که اعدام زندانيان سياسی، بخشی 
از سياست سرکوب با ھدف حفظ و تداوم 

داری جمھوری اس�می  نظام سرمايه
شماری  نظامی که عامل فجايع بی.  است

بوده و ضمن تحميل فقر و ف�کتی 
ھولناک بر کارگران و زحمتکشان، ھر 

ھا سلب  گونه آزادی سياسی را نيز از آن
کرده تا با سرکوبی خشن و بيرحمانه به 

 ". حيات خود ادامه دھد

مجبور شد سه روز سالن پرس را تعطيل کند، اما 
 .حتا پس از آن نيز چشم سوم را به کار نيانداخت

ای به آن  ست که ھنوز حتا اشاره اين ھمه در حالی
دسته از حوادث کار نشده است که باعث پيدايش 

ھای روانی از قبيل استرس و اضطراب  بيماری
ھای جسمی و روانی ناشی  شوند، يا به بيماری می

 .از کار
داران به ايمنی و  توجھی سرمايه سودجويی و بی

ھای  ھای آشکار دولت س�مت کارگران و حمايت
داران، عمری به درازای  داری از سرمايه سرمايه

اگر .  ست جھانی داری دارد و امری عمر سرمايه
نخواھيم به شرايط کار کارگران اروپا در 

ھای ھجده و نوزده بازگرديم، در جھان قرن  سده
 .ھا اندک نيستند بيست و يکم نمونه

در حادثه معدن سوما که به بخش خصوصی 
ھای خطر به  واگذار شده بود، از پيش نشانه

خوبی آشکار بود و در اين باره ھشدارھای 
مکرر داده شده بود، اما دولت ترکيه اقدامی در 
اين باره انجام نداد و اين حادثه به قيمت جان 

 . کارگر تمام شد٣٠١
صبح روزی که حادثه ريزش ساختمان ھشت 

ی رانا پ�زا واقع در بنگ�دش به وقوع  طبقه
پيوست، کارگران مضطرب در بيرون ساختمان 
شاھد وضعيت غير عادی ساختمان بودند، اما به 
گفته يکی از زنان کارگر، سرکارگر آنان را 
تھديد کرد يا داخل ساختمان شده و به سر کار 

در نتيجه اين .  شوند روند يا اخراج می خود می
 کارگر کشته و در حدود ١١٠٠حادثه بيش از 

 نفر مجروح از زير آوار بيرون کشيده ٢۵٠٠
 .شدند

کاھش حوادث کار و امنيت نسبی محيط کار در 
داری که حاصل  کشورھای پيشرفته سرمايه

گر  ھا مبارزات کارگران است، به خوبی نشان دھه
ھای مستقل کارگری با  رابطه بين وجود تشکل

بھبود شرايط کاری از جمله امنيت محيط کار 
داری کسب سود  تنھا محرک نظام سرمايه.  است

تر حتا به قيمت جان کارگر و ھست  ھر چه بيش
ھای جھانی  تجربه.  اش است و نيست خانواده

کارگران و دستاوردھای آنان تأثير و نياز به 
يافته کارگران در  مبارزه مشترک و سازمان

مقابله با اين سودجويی را بارھا و بارھا به اثبات 
کارگران ايران نيز استثنايی بر اين .  رسانده است
ھای مستقل  آنان تنھا با ايجاد تشکل.  قاعده نيستند
داران و دولت آنان را  توانند سرمايه خود می

 .وادارند شرايط ايمنی کار را فراھم سازند
 

۵از صفحه   

 روز جھانی عليه کار کودک
 و

 ھا کودک کار در ايران ميليون



 ٨ ۶٧١ شماره  ٩٣نيمه دوم  خرداد     ٨

 زنان و کار در ايران 
 )قسمت چھارم(

اجتماعی عدم امنيت شغلی زنان شاغل چيست؟ 
ھای گذشته اين موضوع آشکار شد که  در بخش

زنان شاغل بيش از مردان در خطر از دست 
رو احساس عدم  دادن شغل قرار داشته و از اين

باشد که  امنيت شغلی در زنان بيشتر از مردان می
) شاغل(تاثيرات خاص خود را بر زنان 

 .گذارد می
توان تا اينجا و براساس آمار ارائه  چه که می آن

شده نتيجه گرفت، تشديد نابرابری جنسيتی در 
ھای حاکميت اس�می است که به  طول سال

تر شدن وضعيت زنان ھم از نظر حقوقی و  وخيم
ھم در بازار کار منجر شده است و اين به رغم 

ھا بر تعداد زنان  آن است که در طول اين سال
شدت افزوده شده و حتا در زمينه  تحصيل کرده به

تحصي�ت دانشگاھی تعداد دختران دانشجو با 
 .کند پسران دانشجو در مجموع برابری می

ھای  نگاھی به افزايش اعتياد، خودکشی، بيماری
روحی و تن فروشی در ميان زنان بيانگر ھمين 

برای نمونه ميزان شيوع بيماری و .  واقعيت است
اخت�Qت روانی از جمله افسردگی در ميان زنان 

ی احمد جليلی  گفته به.  از مردان بيشتر است
 ٢۵"  رئيس انجمن علمی روانپزشکان ايران"

ھای  درصد افراد بزرگسال در ايران به بيماری
آمارھای غيررسمی حتا اين (روانی دچار ھستند 

ی  گفته ، به)اند  درصد اع�م کرده٣۵ميزان را 
 درصد دچار ٢٣ تا ٢٠سال قبل بين  وی يک
مدير "چنين ناصحی  ھم.  ھای روانی بودند بيماری

ميزان "  کل س�مت روان وزارت بھداشت
 درصد بيشتر ۶ھای روانی ميان زنان را  بيماری

چنين آمارھا از افزايش  ھم.  از مردان اع�م کرد
از .  ھای روانی حکايت دارد وحشتاک بيماری

ھای اقتصادی و  نظر روانشناسان نابرابری
 از جمله عوامل افزايش تبعيض جنسيتی

توان  بنابراين می.  باشند ھای روانی می بيماری
حتا در (گفت که وضعيت وخيم اقتصادی زنان 

و تبعيض جنسيتی از جمله )  مقايسه با مردان
ھای  عواملی ھستند که منجر به افزايش بيماری

 .روانی در ميان زنان شده است
جدا از بيکاری و فقر، يکی ديگر از عوامل 
افزايش اعتياد به مواد مخدر در ميان زنان، ھمين 

 . باشد مشک�ت روانی می
ستاد مبارزه با "زھرا بنيانيان مشاور دبيرکل 

توان از  که نمی با اعتراف به اين"  مواد مخدر
تعداد واقعی زنان معتاد آمار دقيقی ارائه داد، از 

ھا در مدت زمانی کوتاه  افزايش دو برابری آن
: چنين به خبرگزاری مھر گفت وی ھم.  خبر داد

 درصد زنان در شھرھای کشور ١٠نزديک به "
چنين در برخی از آمارھای  ھم".  معتاد ھستند

 ھزار زن معتاد خبر داده ٧٠٠رسمی از وجود 
برای اين که نتايج اجتماعی گسترش .  شده است

اعتياد در ميان زنان را کمی بھتر بتوان تصور 
ست تا کمی در اين خبر که ھم اکنون  کرد، کافی

 ھزار کودک خيابانی بدون شناسنامه وجود ۴٠٠
دارند، دقت کنيم و از خود سوال کنيم که اين 

چنين  باشند؟ ھم کودکان متعلق به کدام مادران می
گزارشی از فروش کودکان در دروازه غار 

شان معتاد  تھران منتشر شده است که مادران

اين کودکان از سوی باندھايی که از .  باشند می
کودکان و نوزادان به اشکال گوناگون سوءاستفاده 

 ھزار ١۵٠ تا ١٠٠کنند، حتا با ارقامی چون  می
 !!شوند تومان خريداری می

افزايش خودکشی در ميان زنان نيز يکی ديگر از 
نتايج اجتماعی تبعيض جنسيتی و وضعيت اسفبار 

جدا از افزايش آمار .  اقتصادی زنان است
خودکشی در ميان زنان، اين نکته حائز اھميت 

ھا توسط  است که سه چھارم از اين خودکشی
زنان و يا دختران نوجوان و جوان صورت 

 .گيرد می
فروش و حتا  موضوع ديگر افزايش تعداد زنان تن

فروشی است که ديگر حتا مقامات  کاھش سن تن
اند که  دولتی نيز مجبور به پذيرش اين مساله شده

ست  ريشه اين موضوع در فقر و نياز مالی زنانی
ھا يا  که از بازار کار بازمانده و بسياری از آن

سرپرست خانوار بوده و يا ھيچ پشتيبان مالی 
براساس گزارشات و آمارھايی که . ديگری ندارند

ھای حکومتی مانند نيروی  از سوی ارگان
 درصد بر ٣٠انتظامی منتشر شده است، ساQنه 

فروشی  تعداد زنان و دخترانی که به اتھام تن
شود که حاکی از  شوند افزوده می دستگير می

فروش  افزايش وحشتناک تعداد زنان و دختران تن
است که ارتباطی مستقيم با بيکاری و افزايش فقر 

 .در ميان زنان دارد
چنين بايد از فقر زنان سرپرست خانوار ياد  ھم

ی شھرھا و  کرد که اغلب اين زنان را به حاشيه
ست که زندگی در  طبيعی.  ھا رانده است بيغوله

ھای اجتماعی  تواند بدون آسيب چنين شرايطی نمی
شان ھمراه  برای زن سرپرست خانوار و فرزندان

براساس اع�م مرکز آمار ايران ،ھم اکنون .  باشد
 درصد از خانوارھا را ١٢زنان سرپرستی 

شود که تا دو سال  بينی می برعھده دارند و پيش
بار در اين  نکته تاسف.   درصد برسد١۵ديگر به 

است که از مجموع زنان سرپرست خانوار تنھا 
ھا بيکار   درصد آن٨٢ درصد شاغل بوده و ١٨
 !!باشند می

فقر، بيکاری، تداوم حاکميت مردساQرانه در 
جامعه و خانواده که حتا در قوانين جاری نيز 

دھد، ھمه و ھمه شرايطی را  خود را نشان می
اند که زنان در نظام اس�می ايران و  فراھم کرده

تر از ھميشه  پناه ھای اجتماعی بی در برابر آسيب
 .اند شده
 

مقايسه وضعيت زنان کارگر و نقش زنان در 
ھای اقتصادی در ايران با کشورھای  فعاليت
 :ديگر

برای روشن شدن ھر چه بيشتر وضعيت زنان 
ويژه زنان کارگر در ايران، نگاھی به  شاغل، به

وضعيت اشتغال و حقوقی زنان در کشورھای 
 .تواند به ما کمک کند ديگر می

نقشه "در ھمين رابطه ما بيشترين توجه را به 
خواھيم داشت که از سوی بانک "  اشتغال زنان

براساس .  جھانی در سال گذشته تھيه شده است
 سال ١۵اين نقشه که براساس ميزان اشتغال زنان 

به باQ تھيه شده، کشورھای پاکستان، افغانستان، 
ايران، عربستان سعودی، مصر، الجزاير، 
تونس، عراق، سوريه، يمن، اردن و لبنان 
کشورھايی ھستند که کمترين زنان شاغل به 
نسبت جمعيت را دارند، جالب توجه اين که 
تمامی اين کشورھا، کشورھايی با اکثريت 
مسلمان ھستند و اتفاقا قوانين اس�می در اکثر اين 
کشورھا در قوانين مدنی و يا فرھنگ حاکم بر 

نکته مھم .  جامعه نقش داشته و يا تاثيرگذار است
 ۵ديگر اين است که بعد از عربستان سعودی با 

درصد نرخ اشتغال زنان، ايران بدترين کشور از 
براساس آمارھای .  نظر اشتغال در اين گروه است

ھای گذشته آمد  طور که در بخش رسمی ھمان
 ۶۵ سال تا ١٠(نرخ مشارکت اقتصادی زنان 

 درصد بوده ١١/  ٣در پاييز سال گذشته )  سال
 درصد نيز بيکار ٢٠است که از اين تعداد حدود 

البته بايد توجه داشت که آمار سازمان (اند  بوده
حتا در ).  سال ١٠ سال است و نه ١۵جھانی از 

چون افغانستان و  ای ھم زده کشورھای جنگ
عراق، درصد اشتغال زنان باQتر از ايران 

علت اصلی پايين بودن نرخ اشتغال .  باشد می
ای است  گيرانه زنان در عربستان، قوانين سخت

که در مورد اشتغال زنان در اين کشور اجرا 
تر در ايران  شود، قوانينی که به شکلی رقيق می

نيز زنان با آن روبرو ھستند و ما اين موضوع را 
موانع ورود زنان به "در بخش بعدی تحت عنوان 

 .بررسی خواھيم کرد" بازار کار
توان مشاھده  طور که در نقشه اشتغال می ھمان

کرد، نرخ اشتغال زنان در بخش بزرگی از دنيا 
چون آمريکا، انگليس، روسيه، چين و برزيل  ھم

اگر نرخ اشتغال زنان .   درصد است۵۵باQتر از 
 تا ۴۵در گروھی از کشورھای اروپايی نيز بين 

البته در ( درصد قرار دارند، يک علت آن ۵۵
باQ بودن تعداد دخترانی )  برخی از اين کشورھا

است که در اين کشورھا به تحصيل مشغول 
 .ھستند

ھای بعد از جنگ  واقعيت اين است که در سال
 به بعد، ورود ٧٠ی  جھانی دوم، بويژه از دھه

خود گرفت و  زنان به بازار کار شتاب بيشتری به
ست که حکومت اس�می در  اين درست در زمانی

با نگاھی به ).  ١٩٧٨(ايران به قدرت رسيد 
توان  خوبی می وضعيت اشتغال زنان در جھان به

دريافت که برخ�ف مسيری که وضعيت اشتغال 
طور کلی در جھان طی کرد، با روی کار  زنان به

آمدن حکومت اس�می، نه تنھا بر ميزان اشتغال 
زنان افزوده نشد که حتا ما شاھد کاھش ميزان 

برای .   سال ھستيم٣۵اشتغال زنان در طی اين 
 از ھر سه فرصت شغلی ١٩٧٠نمونه پس از 

جديد در سطح جھانی، دو فرصت نصيب زنان 
شد و اين باعث شد تا سھم زنان شاغل نسبت به 

طوری که ھم  ميزان کل شاغلين افزايش يابد، به
 مرد شاغل در ١٠٠اکنون در ازای ھر 

کشورھای رو به پيشرفت آسيای جنوب شرقی 
در برخی از کشورھا .   زن شاغل وجود دارد٨٣

مانند ھلند سھم اشتغال زنان به سھم اشتغال 
 .مردان کام� نزديک شده است

اما جدا از ميزان اشتغال زنان، مساله مھم ديگر 
وضعيت زنان شاغل از نظر دستمزد و حقوق 

زنان کارگر در ايران اغلب دستمزدی .  کار است
مراتب کمتر از دستمزدھای قانونی دريافت  به
ھای مستقل خود را  کنند و حق ايجاد تشکل می

ھايی که با دخالت  در ايران تنھا تشکل.  ندارند
اند، امکان فعاليت قانونی دارند  دولت بوجود آمده

ھايی  و ھرگونه ت�ش زنان برای ايجاد تشکل
ھا با سرکوب و برخورد  مستقل در طول اين سال

ست  قھرآميز رژيم ھمراه شده است، اين در حالی
که در اغلب کشورھای دنيا زنان حق ايجاد 

 .صورت مستقل دارند ھای خاص خود را به تشکل
وبيش  از نظر دستمزد نيز اگرچه در مجموع کم

دستمزد زنان از مردان ھنوز کمتر است، اما در اغلب 
اين کشورھا شاھد اجحافی در 

١از صفحه   

٩درصفحه   



 ٩ ۶٧١ شماره  ٩٣نيمه دوم  خرداد     ٩

 زنان و کار در ايران 
 )قسمت چھارم(

١١در صفحه   

 .ويکم نيست در قرن بيست
ناديده گرفتن حقوق ويژه زنان يکی ديگر از اشکال 

در ھمين رابطه .  تبعيض جنسيتی در محيط کار است
توان به مشکل مادران کارگر در رابطه با  می

برای نمونه .  مھدکودک و مرخصی زايمان اشاره نمود
و براساس تحقيقی که صورت گرفته و معاون فنی 
درآمد سازمان تامين اجتماعی بر آن صحه گذاشته 

 ھزار زنی ١۴۵ ماه و از ميان ١٨است، در طی مدت 
 ھزار نفر ۴٧اند،  که از مرخصی زايمان استفاده کرده

چنين برخی از زنان شاغل از  ھم. اند از کار اخراج شده
ترس اخراج و نياز به کار، از ازدواج خودداری 

 .کنند می
يکی ديگر از موانع مھم زنان برای ورود به بازار 

ی زنان است  کار، گذاشتن وظايف کار خانگی برعھده
. که خود يک شکل از تبعيض جنسيتی در اجتماع است
فرھنگ مردساQر حاکم بر جامعه که به شدت از سوی 

شود، باعث شده که حتا زنان  حکومت تقويت می
ای که از موقعيت شغلی و درآمد خوبی  کرده تحصيل

نيز برخوردار ھستند، با تحميل کار خانگی از سوی 
يک پزشک زن متخصص زنان .  مردان روبرو شوند

باشد، در اين  که ھمسر وی نيز پزشک متخصص می
که ھر دوی ما بيرون از  با وجود آن: "گويد رابطه می

کنيم اما وقتی که به خانه  خانه به يک اندازه کار می
آييم، کارھای خانگی بر دوش من است و حتا برای  می

براساس تحقيقی که "!!.  ھمسرم بايد چای آماده کنم
ی اشتغال زنان انجام داده  درباره"  گيتی ناصحی"

 درصد زنان مورد پرسش، از کار خانگی ٩٨است، 
 .اند ترين مانع اشتغال خود نام برده عنوان مھم به

در بخش گذشته ديديم که کمترين ميزان اشتغال زنان 
در جھان در برخی از کشورھای اس�می است و در 
اين ميان وضعيت اشتغال زنان در ايران بعد از 

اين نکته مھم .  باشد عربستان سعودی از ھمه بدتر می
است که ھر جا که فرھنگ اس�می حاکم است و 

شوند، در  قوانين اس�می با شدت بيشتری اجرا می
ميزان اشتغال زنان نيز به ھمان ميزان تاثيرگذار بوده 

ھا نه تنھا اصول اس�می را در قوانين رسمی  و دولت
گذارند که به اشکال گوناگون نيز آن  کشور به اجرا می

گيری از  کنند با بھره را تبليغ و ترويج کرده و سعی می
ای اين  تمامی ابزارھا از جمله ابزارھای رسانه

 .موضوع را به فرھنگ مسلط در جامعه تبديل کنند
ای در ديدار با گروھی از  ھای اخير خامنه صحبت

 فروردين يک نمونه ٣٠زنان حکومتی در تاريخ 
وی با نفی برابری .  بسيار روشن از اين تفکر است

" برابری جنسی"البته وی از کلمه (جنسيتی زن و مرد 
بايد از افکار غربی در "که  و اين!!!)  کند استفاده می

، "مسائلی نظير اشتغال و برابری جنسی فاصله بگيريم
ھای جھانی که بر روی حقوق  ضمن رد کنوانسيون

برابر زنان و رفع تبعيض جنسيتی تاکيد شده، وظيفه 
اشتغال : "اصلی زن را وظايف خانگی دانسته و گفت

از مسائل اصلی مربوط به زنان نيست البته اشتغال و 
مديريت مادام که با مسئله اصلی يعنی خانواده منافاتی 

از نظر !  خوب توجه کنيد"!!  پيدا نکند، ايرادی ندارد
ندارد "  ايراد"او در اين حالت و البته تنھا در اين حالت 

ھم ندارد و "  ضرورتی"و اين يعنی آن که کار زنان 
اين مانند ھمان مانعی است که بر .  زنان نيست"  نياز"

در .  سر راه زنان در عربستان سعودی وجود دارد
جا نيز زنان برای گرفتن اجازه کار بايد ثابت کنند  آن

که کارشان برای تامين نيازھای مالی خانواده 
تنھا فرق ايران با عربستان سعودی .  دارد"  ضرورت"

در اين است که زنان به حکومت اس�می ايران اجازه 
ندادند که در قوانين جاری کشور تا اندازه عربستان 

 .سعودی پيش برود و گرنه ديدگاه ھمان ديدگاه است
پايگاه خبری تحليلی فرزانگان "گزارشی که از 

انتشار "  بولتن نيوز" "اصولگرای"در سايت "  اميدوار
آن را باز "  اصولگرا"ھای  يافت و تعدادی از سايت
ھا و  ی روشن ديگر از سياست انتشار دادند، يک نمونه

در اين گزارش . باشد تفکر حاکم بر حاکمان اس�می می
ھای کشورھای غربی  تحت تاثير جوسازی: "خوانيم می

در ميدان به بھانه مسائل حقوق بشری و حقوق زنان، 

داری ايران که متکی بر درآمد  ساختار اقتصاد سرمايه
) اقتصاد تک محصولی(حاصل از صادرات نفت 

باشد، يکی از عواملی است که مانع از گسترش  می
ديگر صنايع توليدی شده و از اين جھت ھم بر ميزان 
تقاضا در بازار کار تاثير گذاشته و ھم بويژه بر تقاضا 
برای کار زنان که در شرايط کمبود تقاضا برای 
نيروی کار و در شرايطی که نابرابری جنسيتی بر 

برای نمونه .  شوند بازار کار حاکم است، قربانی می
توان به کشورھای جنوب شرقی آسيا اشاره نمود که  می
به دليل صنايع و بازار صادراتی   -برخ�ف ايران   –

اين کشورھا، نياز به کار زنان در اين کشورھا روند 
 .کند صعودی طی می

تورمی که در ساليان   –چنين بايد بر بحران رکود  ھم
شدت افزايش يافته انگشت گذاشت که منجر به  اخير به

افزايش تعداد بيکاران شده و در بازار کاری که اساسا 
پذيری زنان افزوده  مردساQرانه است، بر ميزان آسيب

ست که در چنين اقتصادی، وقتی ما با  طبيعی.  است
شويم، زنان  سيل اخراج و تعديل نيروی کار روبرو می

صادقی مسئول .  اولين قربانی اين سياست باشند
، در اين رابطه به "اتحاديه زنان کارگر مازندران"

"گويد خبرگزاری ايلنا می زنان کارگر در صف : 
ھا قرار دارند و براساس آمار سايت  نخست اخراجی

 درصد در ٣٣مرکز آمار ايران نرخ اخراج زنان از 
 افزايش يافته ٩٠ درصد در سال ۴٣ به ٨۴سال 
 ".است

از تبعيض جنسيتی در بازار کار نيز بايد به عنوان 
يکی ديگر از موانع مھم ورود زنان به بازار کار نام 

برای نمونه پايين بودن دستمزد زنان نسبت به .  برد
مردان، برای مادرانی که با اين دستمزدھا قادر به 

ھای مھد کودک نيستند، در عمل معنای  پرداخت ھزينه
ديگری جز فراموش کردن کار ندارد و اتفاقا ھمين 
گروه از مادران ھستند که حاضرند در برابر 

ترين دستمزدھا به کار خانگی بپردازند که زنان  پايين
ھا ھستند، کارھايی که  باف يک نمونه از آن قالی

کارفرمايان حتا تا يک پنجم حداقل دستمزد قانونی 
کنند و تازه  ھم بدون بيمه به اين زنان پرداخت می آن

 ساعت برای ١٢اين گروه از مادران مجبورند گاه تا 
 .دريافت ھمين مبلغ ناچيز کار کنند

چنين است مشکل بخش بزرگی از زنان کارگر در  ھم

ھای کوچک که زير بار  بخش خدمات و يا کارگاه
ھايی که از  تبعيض جنسيتی و نبود قوانين و يا تشکل

ھم اکنون و بويژه در .  شوند ھا حمايت کنند، له می آن
تر دختران جوانی که بسياری از  شھرستانھای کوچک

 تا ١٠٠ھا تحصي�ت دانشگاھی دارند، مجبورند با  آن
در واقع .   روز در ھفته کار کنند۶ ھزار تومان ١۵٠
توان گفت شرايط کاری بسياری از زنان کارگر  می

ھم  داری، آن چيزی جز بردگی مدرن در نظام سرمايه

اين حد در حق کارگران زن نيستيم، بويژه در 
. داری کشورھای پيشرفته و يا کمتر پيشرفته سرمايه

دستمزد پرستاران ايرانی و مقايسه آن با دستمزد 
پرستاران در کشورھايی چون کانادا و حتا ترکيه يک 

ھا در حق زنان ايران را نشان  نمونه از اين اجحاف
در واقع فاصله فاحشی بين دستمزدھای .  دھد می

کارگران زن با کارگران مرد در ايران وجود دارد که 
فاطمه درويش دبير .  در کمتر جايی قابل مشاھده است

در اين رابطه به "  اتحاديه زنان کارگر استان فارس"
"گويد می"  ايلنا"خبرگزاری  نسبت دستمزد زنان : 

کارگر نسبت به مردان يک سوم و در بھترين حالت دو 
مزايای کاری، بيمه درمانی و حق بيمه ".  سوم است

بيکاری و بازنشستگی از ديگر حقوق ناديده گرفته 
ی بخش بزرگی از زنان کارگر در ايران است که  شده

وضعيت بدتر آنان را نسبت به ديگر زنان شاغل در 
 .کشد تصوير می جھان به

در بسياری از کشورھا، قوانينی وجود که از حقوق 
شود اما در ايران يا اين  زنان در محيط کار حمايت می

قوانين وجود ندارند و يا بخشی ھم که وجود دارد، از 
يک نمونه بسيار .  شود سوی کارفرمايان رعايت نمی

واضح آن ھمان دستمزد زنان کارگر است که در 
ھای  زنان کارگر در کارگاه.  ھای گذشته ديديم بخش

ھای خدماتی در حالی يک سوم و  کوچک و يا بخش
کنند که  حتا تا يک ششم حداقل دستمزد را دريافت می

 ١٢ ساعت کار روزانه مجبور به انجام ٨به جای 
ھيچ  چنين وضعيتی را به.  شوند ساعت کار در روز می

عنوان در کشورھايی مانند آلمان، ھلند، سوئد، 
توان  دانمارک و بسياری از ديگر کشورھای جھان نمی

مشاھده نمود و اگر ھم در کشورھايی وجود دارد به 
 .اين شکل حاد نيست

 
  سال به با% در جھان١۵نقشه ميزان اشتغال زنان 

 

 :موانع ورود زنان به بازار کار
 

اما موانع زنان برای ورود به بازار کار در ايران، 
ھم در جھانی که مدام بر تقاضا برای کار زنان  آن

 يابد، کدامند؟ افزايش می
توان از موانع متعددی نام برد، از  در اين رابطه می

موانعی که ريشه در بحران و نيز ساختار اقتصادی 
 .ايران دارند تا موانع سياسی و فرھنگی

٨از صفحه   
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١١درصفحه   

غول خصوصی سازی و فاجعه 
 بيکار شدن کارگران

١٢از صفحه   روند .  کارگری وسيعتری رادرپی داشته باشد 
تاکنونی مبارزات و اعتراضات کارگری طی 
سال ھای گذشته و به طور اخص نمونه اعتصاب 

 نشان کارگر معدن بافق يزد  ٢۵٠٠ھمه جانبه 
داده است که جنبش کارگری ايران می تواند 
دربرابرتعرضات سرمايه داران و دولت آن ھا 

باگسترش مبارزه و سراسری شدن .  بايستد
ست   اعتصابات و باQخره قيام و انق�ب کارگری

که طبقه کارگرايران بايد با کل سرمايه داران اعم 
از دولتی يا خصوصی تعيين تکليف کند ونظام 

 .سرمايه داری را برای ھميشه برچيند
 

فصل گرما و اعتراف به 
 شکست سياست
  حجاب اجباری 

 
با فرارسيدن فصل گرما، تنور سياست شکست 
خورده جمھوری اس�می ھمانند سال ھای پيشين 

انصار چماق بدست، نيروھای .  داغ شده است
سرکوبگر بسيجی، پاسداران ذوب در وQيت و 
زنان سيه پوش حزب الھی عليه بی حجابی اين 
روزھا در خيابان ھا ھمايش برگزار می کنند، 
خطيبان و سخنرانان نمازھای جمعه نسبت به 
گسترش بی حجابی در جامعه نھيب می زنند، 
حنجره ھای خود را می درند، با ش�ق راه ورود 

را برای جوانان ھموار می "  بھشت موعود"به 
کنند و  با زبان داغ و درفش در ت�ش اند تا 
معارضين حجاب اجباری را از سقوط به جھنم 

اين سياست جمھوری .  خيالی شان باز دارند
اس�می طی بيش از سه دھه، سال از پی سال 
تکرار شده است و ھر سال نيز با شروع فصل 
گرما بر تب و تاب مدافعان سينه چاک حجاب 

در ميان قيل .  اجباری در جامعه افزوده می شود
خيالی، "  بھشت"و قال مشمئز کننده سوداگران 

اما روند بی اعتنايی جوانان و زنان جامعه نسبت 
به پوشش اجباری ھمچنان در مسير رو به رشد 

آنان، در دفاع از حق انتخاب .  خود پيش می رود
پوشش ھمه اين قيل و قال ھای شداد و غ�ظ را 
به ھيچ گرفته اند و ديگر حتا، بر حضور نيمه 
جان و از رمق افتاده عوامل گشت ارشاد در 

 . خيابان ھا نيز وقع چندانی نمی گذارند
در روند مخالفت با پوشش اجباری، از پی 
پيشروی ھر گامی که جوانان و زنان ايران می 
دارند، انعکاس آن در تشديد جدال باندھای درونی 

سخنرانی اخير .  جمھوری اس�می بازتاب می يابد
روحانی مبنی بر اينکه به زور ش�ق نمی توان 
مردم را به بھشت فرستاد و پس از آن واکنش 
شديد احمد خاتمی و احمد علم الھدا خطيبان 
نمازھای جمعه تھران و مشھد که وقيحانه اع�م 
کردند، ماموريت حکومت اس�می به بھشت 
بردن مردم است حتی اگر به زور ش�ق باشد، 
جملگی انعکاسی از مبارزات جاری زنان ايران 

 مبارزاتی که، .برای نفی پوشش اجباری است
اگر چه ھنوز با اعتراضات جمعی، ھمه جانبه و 
تشکل يافته زنان فاصله زيادی دارد اما، تا ھمين 
حد نيز، نگرانی و وحشت مقامات جمھوری 

آنچه مسلم است، .  اس�می را برانگيخته است
وحشت سرکردگان رژيم، صرفا در پی بی 
اعتنايی جوانان و زنان جامعه نسبت به عدم 

آنان به خوبی .  رعايت حجاب در جامعه نيست

سودآوری Qزم برای صاحبان سرمايه، با اع�م 
بخش .  ورشکستگی از چرخه توليد خارج شده اند

ديگری از اين مراکز توليدی به دليل طمع بيشتر 
سرمايه داران جھت کسب سود بيشتر در يک 
بازه زمانی کوتاه، از چرخه توليد خارج و زمين 
اين مراکز توليدی در چرخه بازار سوداگری 
خريد و فروش و آپارتمان سازی قرار گرفته 

فوری ترين نتيجه اجرای اين سياست، اخراج .اند
ھای گسترده و بيکارسازی وسيع کارگران بوده 

آندسته از مراکز توليدی ھم که به فعاليت .  است
توليدی خود ادامه داده اند، صاحبان جديدشان 
برای کسب سود بيشتر، شرايط کاری بسيار 
. سخت تری را بر کارگران تحميل کرده اند
افزايش ساعات کار، کاھش ھزينه ھای ايمنی 
محيط کار، حذف امکانات رفاھی و سرويس 
دھی به کارگران ، تحميل قراردادھای سفيد 
امضاء ، عدم پرداخت به موقع حقوق 
کارگران،عدم پرداخت حق بيمه ھای درمانی و 
بيکاری کارگران ، دريک جمله تشديد استثمار و 

بار   حقوقی کارگران و تحميل شرايط وخامت  بی
معيشتی ،از جمله تبعات اوليه پيشبرد سياست 
واگذاری شرکت ھا و موسسات دولتی به بخش 

لذا، در چنين وضعيتی که .  خصوصی بوده است
دولت سرمايه داری ايران در ھمدستی با سرمايه 
داران بخش خصوصی سخت ترين شرايط کاری 
و معيشتی رابرکارگران تحميل نموده و ھرروز 
تعرض جديدی را عليه طبقه کارگرسازمان می 
دھند، راه ديگری جزايستادگی دربرابراين 
تعرضات و مبارزه عليه وضعيت موجود 

کارگران قادرند با مبارزه متحدانه .  وجودندارد
خود و استفاده ازاشکال مختلف مبارزه دربرابر 
اين سياست ھا بايستند و سرمايه داران و دولت 

يکی ازاشکال .آن ھارا به عقب نشينی وادارسازند
مھم ومؤثر مبارزه کارگران اعتصاب و خواباندن 

اقدامی که ھم اکنون .  چرخ ھای توليد است
. کارگران معدن بافق يزد بدان متوسل شده اند

 ارديبھشت ماه گذشته شروع ٢٧اعتصابی  که از 
 . شده و تا کنون نيز ادامه دارد

کارگر معدن بافق يزد در اعتراض به   ٢۵٠٠
 درصد از سھام شرکت سنگ ٢٨/۵واگذاری 

شرکت فوQد   آھن مرکزی شھرستان بافق به
 که به قصد خصوصی سازی انجام خوزستان

 ارديبھشت دست از ٢٧گرفته است، از تاريخ 
نگرانی از تعديل نيروی کار و .  کار کشيده اند

اخراج کارگران بعد از واگذاری بخشی از سھام 
اين شرکت به بخش خصوصی، يکی از دQيل 

کارگران .  اصلی اعتصاب کارگران است
اعتصابی شرکت سنگ آھن مرکزی بافق يزد، 

خواھند اين سھام ھمچنان دولتی بماند يا به  می
 .شرکت تعاونی توسعه شھر بافق واگذار شود
تضمين امنيت شغلی و ارتقای سطح استخدامی، 
از ديگر مطالبات کارگران اعتصابی شرکت 

  .سنگ آھن مرکزی بافق است
 درصد از سھام شرکت ٢٨/۵واگذاری وقتی 

سنگ آھن مرکزی بافق به بخش خصوصی، تا 
 نگرانی از اخراج اين حد، عدم امنيت شغلی و

سازی را در کارگران اين شرکت بر انگيخته تا 
 به کارگر معدن بافق يزد را  ٢۵٠٠جاييکه 

اعتصابی اين چنين متحدانه و فراگير کشانده 
 درصد ١٠٠است، پوشيده نيست که واگذاری 

سھام انبوه شرکت ھای کوچک و بزرگی که 
قرار است طی سال جاری به بخش خصوصی 
عرضه شوند، می تواند اعتراضات و اعتصابات 

چنين حجمی از پروژه خصوصی سازی تا پايان 
 Qزم است نگاھی ھر چند گذرا، آنھم نه ٩٣سال 

به ليست بلند ھمه شرکت ھايی که قرار است تمام 
يا بخشی از سھام شان واگذار شوند، بلکه فقط به 
اسامی آن دسته از مراکز توليدی و شرکت ھايی 

 به   درصد و به صورت کامل ١٠٠که قرار است 
 . بخش خصوصی عرضه شوند، داشته باشيم

 ٢٧در بخش اول اين واگذاری ھا که شامل 
 ١٠٠شرکت و مؤسسه توليدی ھستند، واگذاری 

درصد سھام شرکت ھايی از قبيل شرکت ملی 
حفاری، کشت و صنعت دامپروری مغان، کشت 

تپه، پتروشيمی دماوند،  و صنعت نيشکر ھفت
مجتمع صنعتی  شرکت پشتيبانی امور دام کشور،  

شرکت آلومينای ايران، کشاورزی و  اسفراين، 
دامپروری سفيد رود، شرکت ھواپيمايی 
جمھوری اس�می، آزمايشگاه فنی مکانيک خاک، 

المللی جمھوری اس�می،  ھای بين شرکت نمايشگاه 
شرکت ھای توليدی نيروی برق سھند، نيروی 
برق شھيد رجايی، نيروی برق زاھدان، نيروی 
برق مفتح، نيروی برق فارس، نيروی برق 
آذربايجان، شرکت پاQيش نفت کرمانشاه، شرکت 

ھای نفتی ايران و شرکت  ملی پخش فرآورده
 .ھلدينگ گاز ايران، وجود دارند

 شرکت و ٧۶در بخش دوم ليست فوق، که اسامی 
مؤسسه توليدی در آن گنجانده شده است، 

ھايی از قبيل شرکت  واگذاری کامل سھام شرکت
سازی تبريز،  ماشين قطارھای مسافری رجا، 
 لوله گستر اسفراين،  خدمات حمايتی کشاورزی، 

ھای  پرورش کرم ابريشم ايران، شرکت 
گذاری  مرکزگسترش فناوری ايران، سرمايه

سنگ البرز  گسترش و توسعه صنعت، زغال
موسسه فرھنگی و  مرکزی، مس شھر بابک، 

ھای توليدی نيروی  شرکت ورزشی نفت تھران، 
برق خليج فارس، نيروی برق سبز منجيل، 

نيروی  نيروی برق شاھرود،  نيروی برق لوشان، 
 غله و خدمات بازرگانی،  شرکت برق خراسان، 

پرسپوليس و شرکت  شرکت فرھنگی ورزشی  
فرھنگی ورزشی استق�ل برای فروش و 

 ٩٣واگذاری به بخش خصوصی تا پايان سال 
واگذاری اين حجم از شرکت ھا .  گنجانده شده اند

و مراکز توليدی آنھم طی يک سال، بزرگترين 
خصوصی سازی دوران حيات جمھوری اس�می 

اقدامی که در صورت تحقق آن، رقمی .  است
 ميليارد دQر برای دولت روحانی ٢۵معادل 

درآمدی که ھيئت حاکمه .  شود درآمد حاصل می
جمھوری اس�می و به تبع آن دولت روحانی در 
لحظه کنونی فقط به سرريز شدن آن به خزانه 
خالی دولت فکر می کنند و عوارض و تبعات 
ويرانگر انجام اين سياست، که کمترين آن 
تعطيلی بخشی از ھمين مراکز توليدی و به دنبال 
آن سيل بيکارسازی کارگران می باشد، اساسا 

 . درنظرآن ھا فاقد اھميت است
تجربه سال ھای گذشته پيشبرد چنين سياستی به 
روشنی نشان داده است، که پس از انتقال اين 
شرکت ھا به بخش خصوصی، بخشی از اين 
شرکت ھا به بھانه ھای مختلف از جمله عدم 
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فصل گرما و اعتراف به شکست 
 سياست حجاب اجباری 

٩از صفحه  ١٠از صفحه    

دريافته اند که مبارزه زنان و ديگر اقشار جامعه 
در مخالفت با پوشش اجباری، عم� مبارزه ای 
عليه حکومت دينی و نظام اس�می حاکم بر 

 . کشور ھست
سخنرانی ناطق نوری وزير اسبق کشور و رئيس 
اسبق مجلس ارتجاع جمھوری اس�می در جمع 
ط�ب حوزه علميه خوزستان به روشنی نشان 
می دھد که ديگر حاکمان اس�می نيز بر اين امر 
واقف شده اند، که مبارزات جاری جوانان و 
زنان جامعه فراتر از مخالفت صرف با حجاب 

 ١٣ روزنامه شرق در تاريخ .اجباری است
خرداد طی گزارشی از جلسه پرسش و پاسخ 
ناطق نوری در جمع ط�ب خوزستان، بخشی از 

وزير .  نظرات ناطق نوری را انعکاس داده است
: اسبق کشور در اين جلسه اع�م کرد

دوران شاھنشاھی اکنون نيز اگر جوانی    ھمچون
بخواھد برخ�ف حکومت عمل کند يا به نوعی 
اعتراضی نسبت به دولت و حکومت داشته باشد، 
اعتراض خود را با تغيير ظاھر و بدحجابی نشان 

دھد که بايد برای حل اين موضع،  می
شناسی دقيقی صورت گيرد و تنھا به  آسيب

رئيس  ناطق نوری.  برخورد با معلول اکتفا نکنيم
  تشخيص دفتر بازرسی خامنه ای و عضو مجمع 

نظام در ادامه صحبت ھايش، ضمن  مصلحت 
غلط و نادرست دانستن مقابله مستقيم با معض�ت 

اينکه نيروی :  اجتماعی ھمچون بدحجابی گفت
طور مستقيم وارد کار شده  انتظامی يا منکرات به

و با قلع و قمع دختران و پسران آنھا را برای 
ارشاد، تنبيه يا مجازات به مرکز مبارزه با مفاسد 
اخ�قی ببرد، به طور کامل اشتباه بوده و در 
برخی اوقات نتيجه عکس و نامطلوبی نيز داشته 

 .است
در واقع، دعواھای جناح ھای رنگارنگ رژيم 
اس�می، نه تنھا ھيچ ربطی به موضوع اصل 
آزادی و يا عدم آزادی زنان در حق انتخاب 
پوشش ندارد، بلکه تماما دعوا و اخت�ف نظر بر 
سر شيوه ھای اعمال حجاب و حد و اندازه تحميل 

 .آن در درون جامعه است
ترديدی نيست که ھمه نھادھا و ارگان ھای رژيم 
که به ماھيت دينی حکومت اس�می معتقد ھستند، 
الزاما به رعايت پوشش اس�می نيز به عنوان 

رعايت حجاب .  يک امر مسلم دينی  باور دارند
در کل جامعه از منظر ھمه معتقدان به حکومت 
اس�می نه يک امر خصوصی و شخصی، بلکه، 
يک امر اس�می و برخاسته از رسالت حکومت 
دينی است، که بايد در تمام عرصه ھای جامعه 

تمام دعوا بر سر مصلحت نظام  و .  رعايت شود
نحوه سياست گذاری در پيشبرد امر حجاب 

 . اس�می در جامعه است و نه چيزی بيش از آن
بر کسی پوشيده نيست در حاکميت جمھوری 

 سال است که زنان ايران به ٣۵اس�می، بيش از 
بی رحمانه ترين شکل ممکن، زيربارمشک�ت 
متعددی که در جھنم جمھوری اس�می بر آنان 

در چنين وضعيتی، .  آوار شده زندگی می کنند
طبيعتا ديگر نيازی نيست تا خطيبان نماز جمعه با 

" جھنم"زبان ش�ق زنان و جوانان را از رفتن به 

آنان، ھم اکنون در جھنم جمھوری .  باز دارند
اس�می زندگی می کنند و در اين ميان ديگر 
ابايی ھم از جھنم ذھنی و خيالی حاکمان اس�می 

آنان، طی بيش از سه دھه به تجربه .  ندارند
آموخته اند، تا زمانی که جمھوری اس�می 
برقرار است، در بر ھمين پاشنه خواھد چرخيد و 
از درون دعواھای جناح ھای درون رژيم که 
تماما در مورد نحوه چگونگی پيشبرد سياست 
حجاب در جامعه با ھم در جدال ھستند، رھايی 
از حجاب اجباری برای زنان کشور رقم نخواھد 

 سال دريافته ٣۵زنان ايران طی بيش از .  خورد
اند که جمھوری اس�می به عنوان يک حکومت 
دينی ھرگز نمی تواند به اصل آزادی و 
برخورداری زنان از حق انتخاب پوشش پايبند 

فرقی ھم نمی کند که کدام دولت بر سر کار .  باشد
دولت .  باشد، دولت رفسنجانی يا محمد خاتمی

ھمه جناح .  احمدی نژاد يا دولت حسن روحانی
ھای حاکميت نسبت به ناکامی و عدم پيشبرد امر 
حجاب اس�می در جامعه واقف و مستاصل شده 

ھمه به اين باور رسيده اند که مخالفت زنان .  اند
با حجاب اس�می، پوششی برای مبارزه با اصل 

تنھا فرقی که .  حاکميت جمھوری اس�می است
خاتمی و "  اص�حات"در اين ميان است دولت 

روحانی به اين باور رسيده "  تدبير و اميد"دولت 
اند که، ديگر سياست زور جواب نمی دھد و به 
زور سرنيزه  نمی توان جامعه را به بھشت برد و 
لذا، بايد به دنبال شيوه ھای تازه و راه حل ھای 
نوين امروزی جھت اعمال حجاب در جامعه پيش 

در حالی که اصولگرايان رقيب روحانی، .  رفت
ھنوز بر اين باورند که با بگير و ببند، با ھمايش 

و حضور باتوم بدستان نيروھای "  دلواپسان"ھای 
گشت ارشاد و انصار حزب هللا در خيابان ھا، 
کماکان می توانند جوانان را از شادی محروم 
سازند، زنان را در حجاب اجباری محصور کنند 

 .   باز گردانند۶٠و جامعه را به سال ھای دھه 
واضح است که درگيری ھای لفظی جناح ھای 
درون رژيم در مورد حجاب اس�می، انعکاسی 
از مبارزات تاکنونی جوانان و زنان جامعه در 

مبارزاتی که در .  مخالفت با پوشش اجباری است
موقعيت فعلی رژيم، بيش از ھر زمان ديگری 

اگر مبارزه ای .  مستعد شکوفايی و گسترش است
عينی و عملی در متن جامعه جاری نبود، اگر 
جسارت مبارزاتی زنان در مسير رسيدن به 
کشف حجاب نبود، طبيعتا ھيچ بحث و جدالی نيز 

جوانان و .  در درون حاکميت انعکاس نمی يافت
زنان جامعه به تجربه دريافته اند که می توانند از 
شکاف ھای درون حاکميت به نفع خود و برای 
حضوری فعال تر و علنی تر در مخالفت با 

زنان، دختران و .  حجاب اجباری سود ببرند
پسران جوان جامعه طی اين سال ھا با توسل به 
اشکال مختلف مبارزاتی برای بازپس گيری حق 

آنان، در خيابان .  انتخاب پوشش مبارزه کرده اند
و دانشگاه، در اجتماعات و ميادين شھرھا، در 
گلگشت ھا و کوه نوردی ھا و باQخره در ھرکجا 
که فرصتی يافته اند، به صورت فردی يا جمعی 
تعارض خود با حجاب اجباری را به نمايش 
گذاشته و در مواردی ھم اقدام به کشف حجاب 

آنان طی گذشت بيش از سه دھه با به .  کرده اند
کارگيری شيوه ھای گوناگون مبارزه جھت لغو 
حجاب اجباری به تجربه آموخته اند، که راه 
برون رفت از وضعيت موجود، مبارزه ای پيگير 
و بی امان جھت طرد حجاب اجباری و دست 

 . يابی به حق انتخاب پوشش است

 دادن به زنان و تشويق آنان به حضور اجتماعی
 درصد ۶٠قدر جوگير شديم که امروز بيش از  آن

ھا در سال دختران و زنان  شدگان دانشگاه پذيرفته
ی اين گزارش و در رابطه با  در ادامه".  ھستند

"کار زنان، آمده است"  مضرات" احساس کسب : 
شک يکی از عوامل  استق�ل مالی نزد زنان شاغل، بی

... اصلی تسھيل روند تن دادن به ط�ق نزد زنان است
کند، استق�ل مالی  طبيعی است، زنی که احساس می

اش را از اين نظر  تواند خود و زندگی داشته و می
دھد، در برابر يک  تامين کند، کمتر به خود اجازه می

اش باشد، تمکين کرده و از  مرد، حتا اگر مرد زندگی
اين سايت ".  ھا و تمنيات خود بگذرد خواسته

گويد که اگر زن نياز مالی  درست می"  گرا اصول"
شود،  نداشته باشد مجبور به تمکين در برابر مرد نمی

طور که يک کارگر به دليل نياز مالی مجبور به  ھمان
دار شده و به شرايط  تمکين در برابر سرمايه

اين "  ھا آن"اما سوال از .  دھد غيرانسانی او تن می
کنند "  تمکين"است که چرا زنان بايد در برابر مردان 

و چرا بايد اساسا يک !!  و نه مردان در برابر زنان؟
 !! انسان در برابر انسان ديگر تمکين کند؟

طور که گفته شد، تفکرات و قوانين اس�می،  اما ھمان
در قوانين جاری کشور نيز بازتاب يافته و به مانعی 

برای .  شوند برای ورود زنان به بازار کار تبديل می
مثال، شورای عالی انق�ب فرھنگی در مصوبه خود 

ھای اشتغال زنان در جمھوری  سياست"در رابطه با 
از نقش زنان در خانواده به عنوان شغل "  اس�می

 قانون ١١١٧ی  يا در ماده.  ھا نام برده است اصلی آن
تواند زن خود را از حرفه  شوھر می: "مدنی آمده است

يا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی يا حيثيات خود يا 
. و بدينوسيله مانع کار زن شود"  زن باشد منع کند

چنين بايد از حجاب اجباری و قوانين مربوط به آن،  ھم
عنوان يک مانع برای ورود زنان به بازار کار و  به

تبعيض جنسيتی نام برد که بارھا در اج�س سازمان 
 .جھانی کار نيز مورد اعتراض قرار گرفته است

فرھنگ اس�می و تبليغ آن از سوی حکومت در سطح 
جامعه يکی ديگر از موانع ورود زنان به بازار کار 

توان برخی از  در اين رابطه و برای نمونه می.  است
مناطق ايران مانند گي�ن را که فرھنگ اس�می در آن 
کمتر رواج دارد با برخی از ديگر مناطق که فرھنگ 

تر است در رابطه با  اس�می و سنتی در آن قوی
. حضور زنان در اجتماع و در عرصه کار مقايسه کرد
برای نمونه در گي�ن ما شاھديم که بخش عمده کار 

ی زنان است در حالی که ما اين  کشاورزی برعھده
کنيم  ھای ديگر مشاھده نمی وضعيت را در اغلب استان

و اين حتا باعث شده است که موقعيت و نقش زنان در 
يا .   متفاوت باشدتا حدودیخانواده، در استان گي�ن 

توان در اين رابطه از موانع و مشک�ت زنان و  می
کنند  ھای مذھبی زندگی می دخترانی که در خانواده

 .برای ورود به بازار کار نام برد
 

 )حسين منصوری(
 

 زنان و کار در ايران 
 )قسمت چھارم(



 ۶٧١ شماره  ٩٣نيمه دوم  خرداد     ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسXمی 

١٢ 

١٠درصفحه   

    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
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 :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  
 

غول خصوصی سازی و 
 فاجعه بيکار شدن کارگران

 
واگذاری شرکت ھای دولتی و مراکز توليدی به 
سرمايه داران بخش خصوصی، يکی از اھداف 
مرکزی سياست نئوليبراليسم اقتصادی در عرصه 

پيشبرد اين سياست ضد کارگری .  جھانی ست
جھان سرمايه از طريق دو بازوی اجرايی آن، 
يعنی بانک جھانی و صندوق بين المللی پول به 

جمھوری .  کشورھای توسعه نيافته ديکته می شود
اس�می ايران نيز از جمله نظام ھايی ست که در 
مقابل اين سياست دنيای سرمايه داری و توصيه 
ھای دو بازوی اجرايی اش سر تعظيم فرود 

به رغم اينکه جمھوری اس�می از .  آورده است
آغاز قدرت گيری و به ويژه در دولت ھاشمی 
رفسنجانی در مسير واگذاری اموال ملی به بخش 
خصوصی گام برداشته است، اما پيشبرد اين 

 ھمزمان با شروع کار دولت ٨۴سياست، از سال 
احمدی نژاد سرعت و شتاب بيشتری گرفت و 

 توسط دولت روحانی به ٩٣قرار است طی سال 
روزنامه اعتماد ھفته .  نھايت مطلوب خود برسد

گذشته طی يک گزارش مفصل از روند 
بزرگترين خصوصی سازی در تاريخ جمھوری 

طبق گزارش اعتماد، سازمان .  اس�می خبر داد
 ٨۴سازی جمھوری اس�می از سال  خصوصی

 ھزار ميليارد تومان از ١٢۴تاکنون، درمجموع 
سھام کارخانجات، شرکت ھا و مراکز توليدی را 

در ادامه .  به بخش خصوصی عرضه کرده است
ھمين گزارش آمده است، بر اساس فھرست جديد 

سازی  اع�م شده از طرف سازمان خصوصی
 ١٠٢سھام پايان سال جاری، ايران، قرار است تا 

شرکت بسيار بزرگ و بزرگ ديگر ايران به 
سازمان .  بخش خصوصی واگذار گردد

سازی ايران موظف است تا پايان سال  خصوصی
 که مصادف با اتمام برنامه چھارم جمھوری ٩٣

ھايی را که  اس�می نيز است، سھام تمام شرکت
بر اساس قانون برای واگذاری تعيين شده اند، به 

 ۴۴اصل طبق .  بخش خصوصی عرضه کند
دولت روحانی موظف است تا قانون اساسی، 

پايان سال جاری، پروژه واگذاری باقيمانده 
صنايع و شرکت ھا دولتی به بخش خصوصی را 

ی برآورد   برپايه.  تکميل و به پايان برساند
سازی جمھوری  کارشناسان سازمان خصوصی
ھايی که بايد تا  اس�می، ارزش احتمالی شرکت

 به بخش خصوصی واگذار گردند، ٩٣پايان سال 
 .  ھزار ميليارد تومان محاسبه شده است٨٠

پيش از ورود به تبعات ويرانگر پيشبرد سياست 
خصوصی سازی صنايع و مراکز توليدی بر 
زندگی کارگران، جھت روشن شدن ابعاد عظيم 

ھای  نامtه          ))))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 ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ�م�راه 

ھ��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی 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://50.118.106.8/ 
 

 : 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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