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 و ٩٢مختصات جنبش کارگری در سال 
 پيش شرط پيروزی 

 جنبش اعتصابی افزايش دستمزد
 

ادامه تعرض سرمايه عليه طبقه کارگر و سطح معيشت کارگران در سال 
طبقه .  حقوقی کارگران را بيش از پيش تشديد نمود ، استثمار و بی٩٢

ھای  دار با ابزارھايی چون قرارداد موقت و سفيد امضا، اخراج سرمايه
ھا متقاضی کار،  تر ساختن صفوف ارتش ذخيره کار و ميليون گسترده، متراکم

تشديد سرکوب کارگران پيشرو و در يک کHم، بدترين شرايط کاری، سياسی 
و تنگناھای شديد اقتصادی را بر طبقه کارگر تحميل نمود تا کارگران نيروی 

دار بفروشند و دم بر  ترين قيمت ممکن به سرمايه کار خود را به ارزان
 !نياورند

، يک نھاد وابسته ٩٢، درست در آستانه تعيين حداقل دستمزد ٩١پايان سال 
/ ٧ھا را  ترين اقHم خوراکی  قلم از ضروری١۶نرخ تورم )  ١(به حکومت 

 درصد اعHم نمود و برپايه قيمت اين اقHم چنين محاسبه و اعHم شد که ۶١
 ميليون تومان باشد که کارگر بتواند ھزينه يک ٢حداقل دستمزد بايد حدود 

 درصد ٣١/  ۵بانک مرکزی اما رقم تورم را .   نفره را تامين کند۴خانوار 

 رأی عدم اعتماد مردم به روحانی و 
 کليت رژيم جمھوری اس�می

 
يا در "  ھا ھدفمندی يارانه"روحانی در فروردين ماه اعHم کرد مرحله دوم 

نام برای  مھلت ثبت.  شود از ارديبھشت ماه آغاز می"  ھا آزادسازی قيمت"واقع 
 . روز تعيين شد١٠ فروردين و به مدت ٢٠دريافت يارانه نقدی از 

تری را  ای استفاده کرد تا تعداد ھر چه بيش در اين مدت، دولت از ھر وسيله
مردم را موظف کرد برای دريافت .  قانع کند از دريافت يارانه انصراف دھند

پر کنند و درآمدھای واقعی خود را بيان کنند و "  فرم خوداظھاری"يارانه 
"آنان را تھديد کرد.  خواھند شد"  آزمايی راستی"ھا  اعHم کرد اين فرم به : 

موجب قانون، ارائه ھر گونه اطHعات نادرست، موجب استرداد وجوه 
. خواھد شد"  دريافتی و جريمه نقدی به ميزان سه برابر يارانه نقدی دريافتی

ھا و صدا و سيمای رژيم حداکثر  از رسانه.  راه انداخت"  نه به يارانه"کمپين 
 .برداری تبليغاتی را کرد بھره

ھای  وعده داد مبالغ کسب شده از محل انصراف از دريافت يارانه به بخش
 .توليد، اشتغال، حمل و نقل، سHمت و بيمه اختصاص خواھد يافت

اندرکاران رژيم وارد صحنه شدند تا بر  نه تنھا دولت، بلکه تقريبا تمامی دست
گرايان و  ھائی از اصول  حتا فراکسيون.  دھندگان بيفزايند تعداد انصراف

اعضای جبھه پايداری که از مخالفان دولت ھستند، برای دعوت مردم به 
نيز به "  مرجع تقليد"کار به جايی کشيد که آخوندھای .  انصراف بيانيه دادند

"ميدان آمدند و توصيه کردند تر به فقرا از  ثروتمندان برای کمک بيش: 
 زنان و کار در ايران  ."دريافت يارانه انصراف دھند

 
توان از بررسی وضعيت بازار کار  برای بررسی وضعيت زنان کارگر، نمی

معضHت و .  برای زنان و در پی آن بيکاری زنان در ايران چشم پوشيد
ی کار در ايران، موضوع بسيار  مشکHت زنان برای وارد شدن به عرصه

ھای سياسی  که دارای ريشه ھای اقتصادی بل ست که نه فقط دارای ريشه مھمی
ھمين منظور اين نوشتار نگاه خود را متوجه زنان  به. باشند و اجتماعی نيز می

 .ھا در تمامی مشاغل ساخته است  و بازار کار برای آن
ما با )  از جمله زنان کارگر(چنين در بررسی وضعيت زنان شاغل  ھم

، ساعات کار، يا )حقوق(چون دستمزد  ھايی ھم مشکHت مشترکی در عرصه
وبيش در ميان زنان  شويم که کم ھا روبرو می مسايل حقوقی و رفاھی آن

حتا نقض حقوق زنان در .  وجود دارد  –البته با درجاتی متفاوت   –شاغل 
نوع (ی کارگر نيز متفاوت بوده و بسته به محل کار  بازار کار در ميان طبقه

، سطح سواد و يا حتا موقعيت )ساده يا ماھر(، نوع کار )کارخانه و يا کارگاه
 .جغرافيايی محل کار، ما با شرايط متفاوتی برای زنان کارگر روبرو ھستيم

تر به مساله زنان  تر و جامع که بتوانيم نگاھی دقيق به ھمين منظور و برای اين
ی زنان  ھا داشته باشيم، بررسی ما از محدوده کارگر و مسايل مشکHت آن

 .شويم کارگر خارج شده و به مقوله زنان و کار وارد می
ست که از نظر ما کارگر به فردی  جا ذکر اين نکته نيز ضروری در ھمين

 اوين، ٣۵٠سرکوب زندانيان سياسی بند 
 بازتابی از مقاومت زندانيان

 
 

سخنان خامنه ای اعتراف به نابرابری حقوقی 
 زنان با مردان در جامعه
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١از صفحه   

  و ٩٢مختصات جنبش کارگری در سال 
 پيش شرط پيروزی جنبش اعتصابی افزايش دستمزد

 دارد و ٩٢ای در مطالبات کارگری در سال  ويژه
از ھمان نخستين اعتصابات کارگری در آغاز 
سال، مطالبه برجسته و اصلی کارگران است، 

نکته مھم .  کند اين ويژگی را تا پايان سال حفظ می
تر،  ھای قبل و قابل تاکيد اين است که اگر در سال

افتاده اولويت و  پرداخت دستمزدھای عقب
عموميت داشت و در راس مطالبات کارگری 

 اما اين مطالبه که يک خواست ٩٢بود، سال 
ست، عقب رانده شد و جای آن را افزايش  دفاعی

خودی خود  اين جابجايی، به.  دستمزد گرفت
گر ارتقاء سطح مطالبات، پيشرفت و اعتHی  بيان

 .ست نسبی جنبش کارگری
گسترش روزافزون اعتصابات کارگری و 

ويژه در نيمه  اعتHی جبنش طبقاتی کارگران به
داران و رژيم  ، آرامش سرمايه٩٢دوم سال 
ھا را که اکنون حسن روحانی بر  سياسی آن

صندلی رياست جمھوری آن نشسته بود، برھم زد 
"و کل نظام را به ھراس افکند " امنيت"و"نظم. 

. شد"  اخHل"سرمايه، توسط طبقه کارگر دچار 
دستگاه امنيتی و ماشين سرکوب که موتور آن 

به راه "  نظم"ھمواره روشن است، برای اعاده 
ھا تن از فعاxن و  ھا از ورود ده حراست.  افتاد

ھای مختلف  رھبران اعتصاب در کارخانه
ای  ھای گسترده تHش.  عمل آوردند ممانعت به

برای به شکست کشاندن اعتصابات از طريق 
تھديد اعتصاب کنندگان و سازماندھندگان 

ھا، تھديد به  اعتصاب، توسل به اعتصاب شکن
ھای تھديدآميز  تعطيلی کارخانه و ارسال نامه

برای فعاxن اعتصاب و کارگران پيشرو آغاز 
ھا کارگر و فعال اعتصاب اخراج  ده.  شود می
کارفرمايان، ھمه جا بعد از اخراج .  شوند می

ھا،  فعاxن اعتصاب، با اعHم شکايت از آن
گرد، احضار، بازداشت و محاکمه   ی پی  وسيله

در .  سازند کارگران اخراجی را فراھم می
پتروشيمی فجر ضمن ممانعت از ورود يک فعال 
صنفی، مديريت پتروشيمی کارگران را تھديد 

ھا را  کرد در صورت ادامه اعتراض اسامی آن
در پتروشيمی .  کند به نھادھای امنيتی گزارش می

تاير تعدادی از  آھن اردبيل و ايران رازی، ذوب
کارگران در جريان اعتصابات و اعتراضات 

اکريل اصفھان،  در پلی.  شوند خود بازداشت می
کنندگان در تجمعات   تن از شرکت٢٠برای 

شود و  ھای تھديدآميز ارسال می اعتراضی، نامه
 کارگر اين کارخانه بازداشت و به دستگاه ٨

ھای سيمان  در کارخانه.  شوند قضای سپرده می
 کارگر، در سيمان لوشان ٩استھبان و فراپاکس 

 ٢٨آھن چادرملو   کارگر  ودر معدن سنگ۵
کارگر و فعال اعتصاب، اخراج، احضار، 

اين بگير و ببندھای !  شوند محاکمه و زندانی می
ای  گسترده و به ُرخ کشاندن محاکمات فله

ھای رژيم، با اولتيماتوم  کارگران در بيدادگاه
ای دادستان کل کشور و  غHمحسين محسنی اژه

سخنگوی قوه قضاييه که اعتصابات کارگری را 
خواند، تکميل "  خHف نظم عمومی و امنيت ملی"

ای تھديد کرد که با ھر  محسنی اژه.  شود می
کارگر اعتصاب کننده به شدت برخورد خواھد 

 .شد
بازداشت و محاکمه و زندان و اولتيماتوم اما 

شد و تغييری درميزان  برای کارگر دستمزد نمی
العاده ناچيز و زندگی در مادون  دستمزدھای فوق

طبقه کارگر برای .  نمود فقر و فHکت ايجاد نمی
خواھد در گرسنگی  نان بپا خاسته است و نمی

بر، تجمع اعتراضی  اعتصاب کارگران نی
کارگران شرکت واحد، اعتصاب در کارخانه 
سيمين اصفھان، زرين رفسنجان، نساجی کاشان، 
ذوب فلز صنايع فوxد اھواز، تراکتورسازی، 

ھای سيمان آبيک، سيمان  سازی، کارخانه يخچال
لوشان، سيمان استھبان، اعتصاب کارگران 
xستيک البرز، ايران تاير، ايران خودرو، چندين 
اعتصاب چند روزه در معدن سنگ آھن چادرملو 
و تجمعات اعتراضی و مکرر کارگران 

ھايی از صدھا  اکريل اصفھان، تنھا نمونه پلی
 . است٩٢اعتراض و اعتصاب کارگری در سال 

 که به لحاظ کمی ٩٢اعتصابات کارگری در سال 
و کيفی مرزھای سال قبل از آن را پشت سر 
گذاشت، گويای اين واقعيت است که طبقه 

رغم  دار و رژيم پاسدار منافع آن به سرمايه
سرکوب و تھديد و ھمه گونه اعمال فشار، نه فقط 
در تحميل سکوت و خاموشی بر کارگران 
شکست خورده است، بلکه در مرعوب نمودن و 
خارج ساختن کارگران پيشرو و فعاxن کارگری 
و سنديکايی از صحنه مبارزه نيز ناکام مانده 

تواند اين واقعيت را انکار کند که  کسی نمی.  است
ھر اعتصابی، مستلزم درجه معينی از 

اعتصابات متعدد و گسترده .  ست سازماندھی
گر حضور فعال   بيان٩٢کارگری در سال 

ھا،  کارگران آگاه و پيشرو متشکل در محفل
ست که نقش اساسی  ھای ديگری ھا و تشکل کميته

را در سازماندھی و ھدايت اين اعتصابات 
که توانسته است  رغم آن طبقه حاکم به.  اند داشته

ضربات سختی بر فعاxن کارگری و سنديکايی 
ويژه در سنديکای کارگران شرکت واحد و  به

تپه که ھمواره مورد  کارگران نيشکر ھفت
اند،  خصومت و سرکوب خشن رژيم قرار داشته

وارد سازد، اما نتوانسته اين دو تشکل مستقل 
کارگری را منھدم سازد و يا به کلی از صحنه 
. مبارزه و جنبش مبارزاتی طبقه کارگر حذف کند

در اين ترديدی نيست که رژيم ديکتاتوری و 
سرکوبگر جمھوری اسHمی، با توسل به 

ھای سرکوب و استفاده از  ترين شيوه رذيHنه
انواع وسايل واعمال فشارھای خردکننده عليه اين 
دو سنديکا واعضای ھيات مديره آن، توانسته 

ای شدن و فعاليت  است موانع جدی در راه توده
ای اين دو سنديکا ايجاد کند، با اين وجود  توده

نتوانسته است ھدف غايی خود راعملی و اين دو 
. نشين سازد سنديکا و فعاxن آن را منفعل و خانه

دو سنديکای مستقل کارگری فوق، چه در 
اعتصابات و اعتراضات مختص نيشکر ھفت تپه 
يا شرکت واحد، چه در ساير اعتراضات، مستقيم 
يا غيرمستقيم تاثير و مشارکت داشته و در حد 
توان خويش در جھت آگاھی و سازماندھی 

 .کارگران تHش نمودند
 ٩٢موضوع اصلی اعتصابات کارگری در سال  

بھبود شرايط کار و زندگی و رھايی از وضعيتی 
است که طبقه حاکم بر کارگران تحميل نموده 

در ميان انبوھی از مطالبات کارگری و .  است
ھای مھمی چون حق اعتصاب و تشکل   خواست

مستقل کارگری، يک خواست اساسی که از 
عموميت و برجستگی بيشتری برخوردار است، 

افزايش دستمزد که جايگاه .  افزايش دستمزد است

اعHم کرد که قانونا اين رقم بايد مبنای افزايش 
اما شورای عالی .  گرفت حداقل دستمزد قرار می

 آن افزايش ۴١کار رژيم، قانون کار و ماده 
حداقل دستمزد بر پايه نرخ تورم اعHم شده از 
سوی بانک مرکزی را زير پا گذاشت و فقط 

 درصد حداقل دستمزد را تصويب ٢۵افزايش 
 ٧۵کرد که اين مصوبه ھم در عمل، در بيش از 

 ۴٨٧تعيين مبلغ .  ھا اجرايی نشد درصد کارخانه
 ٩٢ تومان به عنوان حداقل دستمزد ١٢۵ھزار و 

تر بود، معنای  که از يک چھارم خط فقر کم
ديگری جز تشديد فقر و گرسنگی و تحميل 

ھا کارگر و  روزی بيشتر بر ميليون فHکت و سيه
پای اين تعرض  ھم.  ھای کارگری نداشت خانواده

تر از حد  وحشتناک به معيشت کارگران که فزون
تحمل طبقه کارگر و در حکم صدور حکم مرگ 

امنيتی رژيم در   –وی بود، تحرکات پليسی 
گرانه آن عليه  ھا و اقدامات سرکوب کارخانه

کارگران پيشرو و فعاxن کارگری از جمله تشديد 
منظور  آزار و شکنجه کارگران زندانی، به

ويژه کارگران پيشرو و  ارعاب کارگران به
. فعاxن کارگری و سنديکايی فزونی گرفت

ھای پيشين  جمھوری اسHمی در ادامه سياست
يابی  خود، از ھيچ تHشی برای ممانعت از تشکل

ھا و محافل کارگری و  کارگران، نابودی جمع
ھای کارگری موجود  انھدام کامل معدود تشکل

سرمايه در پی کار ارزان بود و .  فروگذار نکرد
 .کارگر خاموش و دولت ابزار تحقق اين ھدف

 گويای اين ٩٢بررسی جنبش کارگری در سال 
دار بخشی از ھدف  واقعيت است که طبقه سرمايه

خود را متحقق ساخت و توانست طبقه کارگر را 
ترين  وادار سازد نيروی کار خود را به نازل

دار بفروشد وھمچنين توانست  قيمت به سرمايه
فرسايی را بر بخش شاغل  اندازه طاقت کار بی

گرچه کار ارزان محقق .  طبقه کارگر تحميل کند
شد، کارگر اما نه فقط خاموش نماند و در مقابل 

دار سکوت نکرد که  شرايط تحميلی طبقه سرمايه
به اعتراض، خروشيد و آن را به صدای بلند 

ھنوز جوھر مصوبه شورای عالی .  اعHم کرد
 خشک نشده بودکه ٩٢کار در مورد دستمزد 

اعتراضات و اعتصابات کارگری برای افزايش 
اعتراضات و اعتصاباتی .  شود دستمزد آغاز می

شود ، در مسير   آغاز می٩٢که از ابتدای سال 
ای گام نھاده و تا پايان سال  فزاينده و اعتH يابنده

ھا و واحدھای  کارگران در کارخانه.  يابد ادامه می
توليدی در سرتاسر ايران ضمن اعتراض نسبت 
به دستمزدھای تحميلی و زير پا گذاشته شدن ماده 

شوند   قانون کار، خواستار افزايش دستمزد می۴١
داران  و به مقابله با مديريت و سرمايه

صدھا تجمع و اعتصاب کارگری، .  خيزند برمی
نحو غيرقابل انکاری حضور پر قدرت جنبش  به

طبقاتی کارگران را در عرصه تمام جامعه اعHم 
ھای  اعتصابات مکرر در پتروشيمی.  دارد می

پتروشيمی فجر، (منطقه اقتصادی ماھشھر 
شرکت فراورش .  رازی، بسباران، اروند، مارون

چند اعتصاب در کارخانه نيشکر )  و خوارزمی
تپه، نورد لوله صفا، اعتصاب پنج روزه  ھفت

مجتمع مس خاتون آباد، اعتصابات و اجتماعات 
  ۵درصفحه اعتراضی مکرر کارگران فوxد زاگرس، 
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۴درصفحه   

 به مناست اول ماه مه) اقليت(           بيانيه سازمان فدائيان 
 

                  اول ماه مه، روز ھمبستگی، 
     اعتراض و مبارزه مشترک کارگران سراسر جھان  

 !رفقای کارگر
 

چون  در اول ماه مه، ھم.  داران فرا رسيده است ھم پيوسته ما کارگران سراسر جھان در برابر سرمايه روز نمايش اتحاد و قدرت به)   ارديبھشت١١(اول ماه مه 
ياليستی، دنيايی داری و برقراری نظمی سوس مان را در مبارزه عليه دنيای ستم و استثمار سرمايه خيزيم تا عزم و اراده استوار مشترک پا می يک تن واحد، به 

 .عاری از فقر، بيکاری، گرسنگی، تبعيض و نابرابری، ستم و استثمار به نمايش بگذاريم
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در ھمه کشورھا، طبقه .  شوند داری استثمار می کارگران در تمام کشورھای جھان سرمايه.  منافع و اھداف طبقه کارگر در سراسر جھان واحد و مشترک است
 .اندوزد  می برد و سرمايه دار از حاصل دسترنج کارگر، از کار پرداخت نشده کارگر، از سرقت زمان کار، سود می سرمايه

وار   زندگی انگلھا را به انحصار خود درآورده و در کمال رفاه، اند که ثروت داران ھای جامعه است، اين سرمايه در حالی که طبقه کارگر آفريننده بزرگ ثروت
ست که  داری اين قانون جامعه سرمايه.  گردد، تشديد استثمار، فقر، بيکاری و انواع و اقسام مصائب اجتماعی است چه عايد کارگر می آن.  گذرانند خود را می

 .کند ثروت، سرمايه و رفاه را در يک قطب و فقر، تباھی و بدبختی را در قطب ديگر انباشت 
حاد و شان يکی است و اين است دليل اين که چرا ات شان واحد است و دشمن بنابراين واضح است که چرا کارگران سراسر جھان، منافع مشترک دارند، ھدف

رمايه ھمبستگی در سرشت جنبش کارگری جھان قرار دارد و کارگران تمام کشورھای جھان، خود را گردانی از ارتش جھانی کار، در مصاف و رويارويی با س
 .بينند المللی می بين

کشور تقويت ھای ھمبستگی و اتحاد را در ميان خود در درون ھر  که رشته داری، کارگران جھان پس از آن ی شيوه توليد سرمايه از ھمان نخستين مراحل سلطه
دارن کشورھای مختلف در مبارزه عليه کارگران متحدند، لذا طبقه کارگر نيز در مبارزه برای  سرمايه.  ست المللی نمودند، دريافتند که سرمايه يک نيروی بين

المللی،   داری، برای حصول به اين اتحاد و ھمبستگی بين تHش کارگران پيشروترين کشورھای سرمايه.  تحقق اھداف و منافع خود، به اتحادی جھانی نياز دارد
 .المللی طبقه کارگر، انترناسيونال اول و دوم بود ھای بين گيری سازمان در قرن نوزدھم به ثمر نشست و نتيجه آن، شکل

 ساعت کار روزانه و تحکيم ھر چه بيشتر پيوند ٨انترناسيونال دوم، در نخستين اجHس خود، به منظور ابراز ھمبستگی با مبارزات کارگران شيکاگو به خاطر 
، ١٨٩٠تصميم گرفت که در اول ماه مه .  اتحاد و ھمبستگی کارگران سراسر جھان، روز اول ماه مه را روز اتحاد و ھمبستگی کارگران جھان اعHم نمود

 . ساعت کار روزانه، راھپيمايی و تظاھرات برپا کنند٨زمان حول مطالبه  کارگران کشورھای مختلف جھان، ھم
مبارزه برای اند و بر عزم استوار خود در  آيی جشن گرفته از آن پس ھمه ساله، کارگران سراسر جھان، روز اول ماه مه را با تظاھرات، راھپيمايی و گردھم

 .اند داری و برپايی نظمی سوسياليستی پای فشرده سرنگونی نظم سرمايه
اره کوشيده ھای ديکتاتوری عريان و استبدادی، ھمو رغم حاکميت رژيم ناپذير از ارتش بزرگ کارگران جھان است، به  طبقه کارگر ايران نيز که جزيی جدائی

 .شمار کار جھانی نشان دھد است خواه در شکل علنی و گسترده و يا غيرعلنی و محدود، ھمبستگی خود را در اول ماه مه با اردوی بی
ا از کارگران ھای سياسی از طبقه کارگر، اين آزادی ر ترين حقوق و آزادی داری ايران، با اختناق و سرکوب، با سلب ابتدايی رژيم ديکتاتوری عريان سرمايه

 با راھپيمايی زنجيران خود در کشورھای سراسر جھان، ھمبستگی علنی خود را با کارگران تمام جھان، در اول ماه مه، چون تمام ھم ايران سلب کرده است که ھم
ای به روحيه اتحاد و  تواند کمترين خدشه ھای طبقه حاکم بر ايران و رژيم سياسی پاسدار آن، ھرگز نتوانسته و نمی گری اما وحشی.  و تظاھرات به نمايش بگذارد

. المللی کارگران در ذات جنبش کارگری تمام کشورھای جھان است اتحاد و ھمبستگی بين.  ھمبستگی کارگران ايران با کارگران سراسر جھان وارد آورد
ماه مه را جشن تر و حتا تظاھرات خيابانی، روز اول  دار حاکم ايجاد نموده، در تجمعات کوچک ترين شرايطی که طبقه سرمايه کارگران ايران حتا در استبدادی

 .گرفته اند
 

 !رفقای کارگر
 

مرتجعين .  نظير است ھای زحمتکش مردم تحميل کرده است، در نوع خود در سراسر جھان کم شرايط وخيمی که طبقه حاکم بر ايران به طبقه کارگر و عموم توده
 نکرده، ھای سياسی محروم حاکم بر ايران فقط با ديکتاتوری عريان و عنان گسيخته، طبقه کارگر و عموم زحمتکشان را از حقوق مدنی، دمکراتيک و آزادی

 .اند بارترين وضعيت مادی و معيشتی را به طبقه کارگر تحميل کرده ترين و اسف بلکه وخيم
داری در  دار برای کارگران پديد آورده، از ھنگام تسلط شيوه توليد سرمايه ھای اقتصادی ضد کارگری طبقه سرمايه داری و سياست شرايطی که نظم سرمايه

 .سابقه است ايران، بی
. سطح زندگی کارگران، سال به سال و ماه به ماه و روز به روز تنزل نموده است.  اند ترين وضعيت معيشتی مواجه بر کسی پوشيده نيست که کارگران با وخيم

ويژه در طول چند سال اخير با تشديد سياست نئوليبرال و توام با آن، تورم افسار گسيخته، دستمزد واقعی  به.  فقر و تھيدستی کارگران، از جميع جھات مطلق است
در حالی .  امروزه دستمزد اکثريت بزرگ کارگران، حتا پاسخگوی نيمی از نيازھای ضروری يک خانواده کارگری نيست.  درپی کاھش يافته است کارگران، پی

 دھم حداقل دستمزد ھا در اروپا و آمريکاست، اما حداقل دستمزد کارگران ايران، يک که بھای کاxھا و خدمات مورد نياز روزمره در ايران تقريبا معادل بھای آن
 .ست کارگران اروپايی

تنھا در طول دو، سه سال اخير، در پی تشديد بحران .  اند بار آورده داری و طبقه حاکم به ست که نظم سرمايه بيکاری بسيار گسترده، يکی ديگر از بيشمار مصائبی
ھای  فرزندان خانواده.  اند ھا پرتاب شده اقتصادی و ادامه سياست موسوم به نئوليبرال ھيات حاکمه، صدھا ھزار کارگر، کار خود را از دست داده و به خيابان

 ميليونی بيکاران ٨اند، ناتوان از يافتن کار، بدون ھرگونه تامين اجتماعی و کمک دولتی به صفوف ارتش  ھا وارد بازار کار شده کارگری که در اين سال
نی، اندازی برای بھبود اوضاع متصور نيست، بلکه با ادامه بحران کنونی و ادامه سياست ضد کارگری نئوليبرال توسط کابينه روحا نه تنھا ھيچ چشم.  اند پيوسته
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٣از صفحه   
 .تر خواھد شد وضعيت مادی و معيشتی کارگران در سال جاری نيز وخيم

در طول يک .  وضوح نشان داده است اين را طبقه کارگر ايران در يک سال گذشته به.  بار ندارد طبقه کارگر، راھی جز مبارزه برای مقابله با اين اوضاع اسف
داران و دولت پاسدار منافع  گذرد، کارگران صدھا مورد اعتصاب، تظاھرات، راھپيمايی و تجمع را عليه سرمايه  تا به امروز می٩٢سالی که از اول ماه مه سال 

ھا و تجمعات اعتراضی در فوxد اھواز و زاگرس، نورد لوله صفا، آلومينيم بندرعباس، تراکتورسازی تبريز، ايران  اعتصابات، راھپيمايی.  اند ھا برپا کرده آن
سازی  شتیھای ايران تاير و البرز، سيمان لوشان، آبيک و اصطھبانات، ک سازی ھای رازی، اصفھان، فجر، بسباران،  پلی اکريل، xستيک خودرو، پتروشيمی

تھران، رانی  آھن چادرملو، اعتراضات کارگران شرکت واحد اتوبوس تپه، معدن سنگ صدرا، نساجی سيمين اصفھان، کاشی رويال سمنان، کارخانه نيشکر ھفت
توسط پليس ھايی از مبارزات کارگران در اين يک سال برای افزايش دستمزد، مطالبات معوقه، مقاومت در برابر اخراج، اعتراض به بازداشت کارگران  نمونه

 .و نيروھای امنيتی بود
زداشتی رژيم فوق ارتجاعی جمھوری اسHمی برای مھار اين موج مبارزات، مکرر به سرکوب، تھديد و بازداشت کارگران متوسل شد و تعدادی از کارگران با

ھاست که زير فشارھای  اند، سال ھای مستقل از دولت تHش کرده ست که گروھی از کارگران پيشرو و آگاه که برای ايجاد تشکل اين در حالی.  را به محاکمه کشيد
 .برند متعدد رژيم در زندان بسر می

اما .  دکوشد، موج مبارزات کارگری را مھار کند، بلکه مانع از تشکل و آگاھی کارگران گرد ھای وحشيانه، نه فقط می جمھوری اسHمی با اين سرکوبگری
کارگران در برخی موسسات .  ھای درخشانی از رشد آگاھی، اتحاد و ھمبستگی را به نمايش گذاشتند کارگران در جريان مبارزات يکسال اخير خود، نمونه

رغم تمام  ھا نشان داد که به اين نمونه.  توليدی در حمايت و ھمبستگی با کارگران اخراجی و بازداشت شده به اعتصاب، تجمع و اعتراض روی آوردند
 .حقوقی و اختناق حاکم، اتحاد و ھمبستگی و آگاھی در صفوف کارگران ايران رشد کرده است رغم بی امنيتی رژيم، به –ھای پليسی  ھای ارگان گری وحشی
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فقط اتحاد و ھمبستگی، تشکل و تشديد .  اند، جز اتحاد، تشکل و مبارزه نيست داری و رژيم سياسی پاسدار آن آفريده راھی برای نجات از فجايعی که نظم سرمايه
 .شماری که نظم حاکم پديد آورده، نجات دھد تواند کارگران را از فجايع بی مبارزه برای دگرگونی نظم موجود، می

قل خود را ايجاد کنند، ھای مست اند، تا وقتی که نتوانند آزادانه تشکل ھای سياسی محروم ھای گذشته نشان داده است، تا وقتی که کارگران از آزادی تمام تجارب سال
تنھا .  ه خواھد چرخيدتا وقتی که نتوانند آزادانه اعتصاب و اعتراض داشته باشند، تا وقتی که رژيم ديکتاتوری عريان حاکم باشد، در به روال گذشته بر ھمان پاشن

راه عHج قطعی اوضاع، سرنگونی جمھوری اسHمی و استقرار حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان به عنوان نخستين گام برای برانداختن نظم 
 .داری و استقرار نظمی سوسياليستی است سرمايه
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تورمی که در طول تمام دوران حاکميت جمھوری   –بحران اقتصادی رکود .  بست قرار گرفته است داری ايران، از ھر جھت ورشکسته و در بن نظم سرمايه
 .بقه استسا داری ايران بی جزء xيتجزای اقتصادی ايران تبديل شده، اکنون چنان عمق و وسعتی به خود گرفته که در تاريخ موجوديت سرمايه اسHمی، به

سياست اقتصادی طبقه حاکم که ھمان نئوليبرال .  دھند خوبی ابعاد وخيم رکود و تورم را نشان می  درصدی، به۶٠ درصد زير صفر و تورم ۶نرخ منفی رشد 
وار ارزش لایر، بحران پولی را به جزء ديگری  سقوط بھمن.  تر کرد نژاد آشکارا نشان داد و بحران را عميق ويژه از اواخر دوره احمدی باشد، شکست خود را به

ابعاد وسيع بيکاری، گسترش .  بست نظم موجود است بحران مالی دولت و خزانه تھی، جلوه ديگری از بحران وخيم و بن.  از بحران اقتصادی ايران تبديل نمود
 .اندفروشی، فساد گسترده دستگاه دولتی ،ھمگی بازتاب پوسيدگی و ورشکستگی نظم موجود و طبقه حاکم بر ايران  روزافزون فقر، گرسنگی، اعتياد، تن

. ھای کنونی آشکار کرده است بست ھای xينحل و بن  سال شکست کامل خود را در بحران٣۵ھای داخلی و خارجی جمھوری اسHمی در طول اين  تمام سياست
اکثريت بسيار بزرگ مردم .  جويند ای رشد کرده که تنھا راه حل قطعی خود را در نفی اين نظم می اجتماعی و سياسی حاکم به درجه  –تضادھای نظم اقتصادی 

 .ھا نداشته است حقوقی، اختناق و سرکوب، ارمغانی برای آن ايران، خواھان برافتادن نظمی ھستند که جز فقر و بدبختی، بی
بار  هداری و رژيم جمھوری اسHمی ب ھای مردم ايران از شر فجايعی که نظم سرمايه اکنون اين وظيفه بزرگ طبقه کارگر است که برای نجات عموم توده

 .درنگ مطالبات مردم ايران باشد اند، پيشگام مبارزه برای سرنگونی جمھوری اسHمی و اجرای بی آورده
 .ھای زحمتکش و ستمديده مردم ايران است بخش عموم توده بخش خود نيست، بلکه نجات طبقه کارگر فقط نجات. طبقه کارگر رسالتی بزرگ بر دوش دارد

 

 !کارگران آگاه و پيشرو، فعاSن و ھواداران سازمان
 

اکنون مطالبه افزايش دستمزد و .  المللی بيافزائيم مان برای سازماندھی و بسيج توده کارگر دربرپايی مراسم روز ھمبستگی بين در آستانه اول ماه مه بايد بر تHش
در ھر کارخانه و کارگاه، در ھر موسسسه .  ھای مستقل از دولت، به خواست عمومی و ھمگانی کارگران در سراسر ايران تبديل شده است آزادی ايجاد تشکل

ه رژيم رغم موانعی ک توليدی و خدماتی، برای بسيج توده کارگر در اول ماه مه حول شعار افزايش دستمزد و آزادی ايجاد تشکل تHش کنيم و بکوشيم به
 .ھای کارگر، ھمبستگی خود را با کارگران سراسر جھان، در جريان يک مبارزه علنی به نمايش بگذارند ديکتاتوری عريان ايجاد کرده، توده

اxنه شرکت ست، در اين اعتراضات فع ای آئی توده پيمايی، تظاھرات و گردھم اول ماه مه، روز اعتراض و مبارزه مشترک کارگران سراسر جھان، از طريق راه
 .کنيم

 .گويد فرا رسيدن اول ماه را به کارگران تبريک می) اقليت(سازمان فدائيان 
 

 المللی کارگران در سراسر جھان زنده باد ھمبستگی بين
 زنده باد سوسياليسم -داری نابود باد نظام سرمايه

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 
 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٩٣ارديبھشت ماه 

 حکومت شورايی –آزادی  –نان  –کار 



 ۵ ۶۶٨ شماره  ٩٣نيمه اول ارديبھشت     ۵

  ۶درصفحه 

  و ٩٢مختصات جنبش کارگری در سال 
 پيش شرط پيروزی جنبش اعتصابی افزايش دستمزد

ای به سود  و گفتمان وی بود، تبليغات گسترده
ھای وابسته و طرفدار وی، از  جناح و دارودسته

جمله تشکيHت خانه کارگر و شوراھای اسHمی 
گرچه تHش رفرميسم و .  کار را در پی داشت

ھای  حاميان رنگارنگ روحانی ھمراه با تشکل
اصطHح کارگری وابسته به حکومت، برای  به

دخيل بستن جنبش کارگری به اين دارودسته ناکام 
ماند و ماجرای طومارنويسی و نامه به مقامات 
حکومتی نتوانست خللی بر جنبش اعتصابی 
افزايش دستمزد وارد سازد، اما حضور ربيعی، 
عضو قديمی و فعال شوراھای اسHمی کار و 
عضو شورای مرکزی خانه کارگر در پست 

ھای منفور و  وزارت کار، موقعيت اين تشکل
اين تشکل .  ايزوله در بين کارگران را تقويت کرد

ای  ھای مشابه که به نحو ھمه جانبه ھا و تشکل
توسط وزارت کار و کل دستگاه حکومتی حمايت 

ھای   تHش٩٢ويژه از نيمه دوم سال  شوند، به می
جديدی را برای شکستن حصار ايزوxسيون خود 

ھا،  عناصر مرتبط و وابسته به اين.  اند آغاز نموده
جا خود را ھمراه و موافق اعتراضات  جا و آن اين

و اعتصابات کارگری جا زده و بعضا سعی 
اند رھبری حرکت اعتراضی کارگران را  کرده

تا )  اکريل اصفھان نمونه پلی(نيز در دست گيرند 
مبارزات کارگران را منحرف سازند و در موقع 
لزوم، از باxی سر کارگران با کارفرما و 
مديريت و مقامات دولتی سازش و بند و بست 
کنند ودرنھايت حرکت اعتراضی را با شکست و 
ناکامی روبرو سازند و سر اعتصاب و مبارزه 

ترديدی در اين .  کارگران را به سنگ بکوبند
مسأله نيست که تشکيHت خانه کارگر و 
شوراھای اسHمی کار و ديگر تشکل ھای وابسته 

ھای خود جھت  به حکومت، بر تحرکات و تHش
از اين رو، .  نفوذ در ميان کارگران خواھند افزود

امان و خنثا سازی تHش و خرابکاری  افشای بی
ھای ارتجاعی برای رخنه در ھر  اين ارگان

حرکت اعتراضی و به زير نفوذ درآوردن آن، از 
. ست  اھّم وظايف کارگران پيشرو در سال جاری

پيش شرط موفقيت ھر اعتراض و اعتصاب 
کارگری و شرط مقدم پيروزی جنبش اعتصابی 
افزايش دستمزد، استقHل کامل آن از اين 

 .ھای ضد کارگری است تشکل
 يک جمعبندی کوتاه

گر اين   بيان٩٢بررسی جنبش کارگری در سال 
دار و دولت اين  واقعيت است که طبقه سرمايه

طبقه به تعرضات ھمه جانبه خود عليه طبقه 
. کارگر ادامه داده و آن را تشديد نموده است

يورش آشکار طبقه حاکم به سطح معيشت 
کارگران از طريق تعيين دستمزدھايی که حتا 
برای تامين يک چھارم ھزينه يک خانوار 

کند با اعتراضات وسيع  کارگری کفايت نمی
طبقه کارگر در ھمان حال . کارگری  پاسخ گرفت

که تHش رذيHنه علی ربيعی وزير سرمايه برای 
انجماد دستمزد را ناکام گذاشت، در مقابل 
دستمزدھای ناچيز و تحميلی دست به اعتراض 
زد و اعتصابات گسترده و پرشوری را سازمان 

 خواست پرداخت ٩٢جنبش کارگری در سال .  داد
افتاده را پس زد و ازاين خواست که  دستمزد عقب

ست و سال قبل از آن  يک خواست دفاعی
. ترين خواست کارگران بود، عبور کرد برجسته
ترين خواست کارگری در  ترين و عمومی برجسته
، افزايش دستمزد است که طبقه کارگر ٩٢سال 

ترين و موثرترين تاکتيک  برای تحقق آن به مھم

 درصد اعHم ٣۵تر يعنی  بود، تورم را بسيار کم
ثانيا شورای عالی کار روحانی نيز درست .  نمود

نژاد، حداقل  مانند شورای عالی کار احمدی
 قانون کار و نرخ  ۴١دستمزد را نه طبق ماده 
بلکه )   درصد٣۵يعنی (تورم رسمی اعHم شده 

نحوی که حداقل  به.   درصد افزايش داد٢۵فقط 
 تومان باز ھم از ٩٠٠ ھزار و ۶٠٨دستمزد، 

معنای اين !  فراتر نرفت)  ٢(يک چھارم خط فقر 
تصميم شورای عالی کار روحانی، وخامت بيش 

ھای کارگری،  از پيش وضعيت معيشتی خانواده
تر شدن تنگناھای اقتصادی، تشديد فقر و  تنگ

تعيين .   است٩٣گرسنگی طبقه کارگر در سال 
حداقل دستمزد چندين برابر زير خط فقر و تشديد 
فشارھای اقتصادی و معيشتی بر گرده کارگران، 

ھای اقتصادی  البته در انطباق کامل با سياست
ھای دوران  ست که ادامه ھمان سياست روحانی
روحانی و مجموعه اعضای .  نژاد است احمدی

ترين و  کابينه وی به عنوان نمايندگان راست
ترين بخش بورژوازی، پيشبرد و اجرای  رحم بی

ھای اقتصادی نئوليبرال و  تام و تمام سياست
المللی  ھای ديکته شده توسط صندوق بين برنامه

ھای  پول و بانک جھانی را در سرلوحه برنامه
ھا يعنی   اجرای اين سياست.  خود قرار داده است

تHش و التزام دولت به تامين شرايط استثمار 
تر نيروی کار، از ميان  تر و وحشيانه خشن

کشی  ھای قانونی بھره برداشتن موانع و محدوديت
ھای قانونی  حداکثر از کارگر، برچيدن حداقل

حقوق کار از جمله تعيين حداقل دستمزد برپايه 
تر و  نرخ تورم، تامين نيروی کار ھرچه ارزان

تر، کاھش  دردسرتر، ساعات کار طوxنی بی
دار از طريق کاھش خدمات و  ھای سرمايه ھزينه

تعھدات اجتماعی، زدن از امتيازات و حقوق 
کارگران و باxخره کاھش و انجماد دستمزدھا و 

ھای نان از سفره خالی  ربودن آخرين تکه
دستور مستقيم و رسمی حسن روحانی .  کارگران

پس از اولين سفر خود به جنوب ايران پيرامون 
منطقه آزاد "دو برابر شدن مساحت محدوده 

و حذف کارگران تمام "  صنعتی اروند  –تجاری 
شھر و آبادان از شمول قانون کار و  مناطق خرم

نيز دستور رسمی علی ربيعی در مورد اجرای 
در استان "  استاد شاگردی"طرح فوق ارتجاعی 

تھران، که ھدف آن تامين نيروی کار و کارگر 
داران و تحميل بيگاری بر  مجانی برای سرمايه

کارگران است، تنھا دو نمونه از اقدامات رسمی 
 در زمينه برداشتن موانع و ٩٢دولت درسال 

حد و حصر، لگدمال  ھای استثمار بی محدوديت
نمودن حقوق اوليه کار و تامين نيروی کار مفت 

 .و ارزان است
افزون بر تعرض طبقه حاکم برای انجماد 
دستمزدھا، پايمال کردن حقوق کار و تامين 

حد و  نيروی کار ارزان و شرايط استثمار بی
 با پديده ٩٢حصر، جنبش کارگری در سال 

تبليغات حسن روحانی و .  ديگری نير روبرو بود
حاميان وی در جريان انتخابات رياست جمھوری 
پيرامون باز شدن فضای سياسی و وعده بھبود 
وضعيت معيشتی کارگران، انتظارات و توھماتی 

 .را دامن زد
پيروزی روحانی که در واقع پيروزی رفسنجانی 

طبقه کارگر حاضر نيست نيروی کارش .  بميرد
را تقريبا به مفت در اختيار استثمارگران قرار 

وقتی که با دستمزدھای شورای عالی کار، .  دھد
توان  نيازھای زندگی ولو در اندازه حداقل را نمی

تامين کرد، چه راھی جز مبارزه برای افزاييش 
ھای  رغم يورش ماند؟ پس به دستمزد باقی می

وحشيانه و تھديدات ھماھنگ کارفرمايان و 
يابند و  ھا ادامه می ھای دولتی، اعتصاب دستگاه

البته که خواست آزادی کارگران زندانی و 
بازگشت به کار کارگرانی که به خاطر 

اند، به  ھای کارگری اخراج و زندانی شده فعاليت
آزادی .  شود کنندگان اضافه می خواست اعتصاب

و بازگشت به کار کارگران زندانی که پيش از 
طور مشخص توسط دو سنديکای مستقل  اين به

کارگری مطرح شده بود، به خواست عمومی 
طبقه کارگر نه فقط .  شود  کارگران تبديل می

دربرابر اقدامات سرکوبگرانه از نوع تھديد و 
محکمه و زندان و اوليماتوم حافظان نظم سرمايه 

زند، بلکه تا آزادی و بازگشت به کار  جا نمی
آخرين کارگرانی که در اين اعتصابات اخراج و 

اند به اعتراض و اعتصاب ادامه  بازداشت شده
دھد و نمونه درخشان ديگری از اتحاد و  می

تقويت روحيه ھمبستگی طبقاتی خود را به نمايش 
 .گذارد می

که از اول سال  چنان خواست افزايش دستمزد، آن
ترين خواست طبقه  خواست محوری و برجسته ٩٢

کارگر بود، تا پايان سال و مقطع تعيين حداقل 
 .ماند ، در ھمين جايگاه می٩٣دستمزد 

در سلسله تعرضات سرمايه عليه کار و معيشت 
کارگری، جنبش کارگری در سال گذشته با 

دار و دولت  تعرض جديدی از سوی طبقه سرمايه
علی ربيعی وزير کار رژيم .  اين طبقه روبرو شد

ريزی شده با  در يک اقدام ھماھنگ و برنامه
کارفرمايان به اتفاق عمال رژيم در خانه کارگر 

ای را به  و شوراھای اسHمی کار، تHش گسترده
علی .  منظور انجماد دستمزدھا به عمل آوردند

ھايش دست در  ربيعی وزير کار و ساير ھمپالگی
سازوکار "داران، و تحت عنوان  دست سرمايه

تعيين دستمزد، از "  ھای جديد مکانيزم"و "  جديد
، دستمزد بر پايه شرايط سنی، "دستمزد تلفيقی"

ای، استانی و امثال آن سخن  دستمزد منطقه
دار و دولت آن  طبقه سرمايه.  ميان آوردند به

خواران سرمايه،  ،ھمراه با فوجی از جيره
ای را به منظور انجماد  ھای ھمه جانبه کوشش

دستمزدھا يا به تعبير حسن طائی معاون ربيعی 
. به عمل آوردند"  عبور از تعيين حداقل دستمزد"

طبقه کارگر اما در برابر اين تعرض جديد ايستاد 
ھای ابداعی و ساخته پرداخته  و تمام مکانيزم

دار و دولت اين طبقه برای انجماد  طبقه سرمايه
دستمزدھا را خنثا ساخت و دولت را وادار به 

وزير کار روحانی نيز گرچه !  نشينی ساخت عقب
از ھدف اوليه خود يعنی انجماد دستمزدھا عقب 
نشست و اجرای آن را به آينده موکول نمود اما 

 عين ٩٣در برخورد به تعيين حداقل دستمزد 
نژاد ھنگام تعيين حداقل دستمزد  وزير کار احمدی

اوx دولت روحانی و وزير کار .   عمل کرد٩٢
نژاد و وزير کار او،  وی، به سياق دولت احمدی

 درصد ۶٠که نرخ واقعی تورم باxی  در حالی

٢از صفحه   



 ۶ ۶۶٨ شماره  ٩٣نيمه اول ارديبھشت     ۶

۵از صفحه   

 کمک ھای مالی
 

 کانادا
 

  دxرx   ۵٠کومه
  دxر١٠   نرگس

  دxر٢٠  نفيسه ناصری
  دxر١٠٠  ١دمکراسی شورائی 
  دxر١٠٠  ٢دمکراسی شورائی 

 
 ھلند
 

  يورو۴٠   شورا
 

 آلمان
  يورو١۵   ايوب ملکی

  يورو١۵  ناصر شاد نژاد
   يورو١۵  يعقوب شکرالھی

 

 :فرانسه

 

  يورو٢۵٠ رفيق علی اکبر صفائی فراھانی
  يورو٢۵٠  رفيق اميرپرويز پويان
  يورو٢۵٠  رفيق مسعود احمدزاده

  يورو٢۵٠  رفيق حميد اشرف
 

 سوئيس
 

 شورای فرھنگی پناھندگان سياسی
  فرانک۵٠٠  ژنو -ايرانی در سويس

  فرانک٣٠ اکبر صفايی فراھانی علی
  فرانک٣٠ )اسکندر(سيامک اسديان 

  فرانک٣٠  امير پرويز پويان
  فرانک۵٠  حميد اشرف

  فرانک۶٠  سعيد سلطانپور
 

 دانمارک
 

  کرون٢٠٠  ھوشنگ احمدی
  کرون٢٠٠  دکتر نريميسا

  يورو۵٠   پوران
 

 ايران
 

  تومان۵٠٠٠   احمد شاملو
  تومان۵٠٠٠  رفيق حميد مومنی 
 ١٠٠٠٠  رفيق بيژن جزنی

 تومان
 

. مبارزاتی خود يعنی اعتصاب روی آورد
اعتراض و اعتصاب برای افزايش دستمزد از حد 

رود و در عمل به  اين يا آن کارخانه فراتر می
يک جنبش اعتصابی برای افزايش دستمزد تبديل 

اعتصاباتی که پيوسته گسترش يافته و از .  شود می
نظر کمی و کيفی با رشد و ارتقاء ھمراه است و 

. گذارد مرزھای سال قبل از آن را پشت سر می
جنبش کارگری و جنبش اعتصابی برای افزايش 

ھای  دستمزد گرچه با شديدترين سرکوب
سيستماتيک و سراسری نظير اخراج، بازداشت، 

ھا فعال اعتصاب  محکمه و زندانی شدن ده
شود، بلکه  روبروست، اما نه فقط مرعوب آن نمی

فشارد و مصمم و  بر مطالبات خود پای می
يکپارچه از رھبران عملی اعتصاب دفاع و 

کند و بدين ترتيب نمونه برجسته  حمايت می
ديگری از اتحاد طبقاتی کارگران و ارتقاء روحيه 
ھمبستگی در ميان کارگران را به نمايش 

اعتصابات گسترده و متعدد در .  گذارد می
گر  ھا و موسسات مختلف گرچه بيان کارخانه

وجود درجه معينی از سازماندھی و حضور 
ھا، محافل،  موثر کارگران پيشرو و آگاه در جمع

ھای مشابه در اين  ھای کارگری و تشکل کميته
گر سازمانيابی نسبی در ھر  واحدھاست و بيان

کارخانه است، اما شوربختانه اين اعتصابات با 
ای و در مقياس  سازمانی در مقياس فراکارخانه بی

ھای بيشتر جنبش  پيشرفت.  سراسری ھمراه است
کارگری و جنبش اعتصابی افزايش دستمزد، نه 

ھای  فقط مستلزم ايجاد و تکثير و استحکام کميته

 مختصات جنبش کارگری 
  و پيش شرط پيروزی جنبش اعتصابی افزايش دستمزد٩٢در سال 

تر  ھای مشابه آن است، بلکه مھم کارخانه و تشکل
از آن مستلزم ايجاد ھماھنگی و ارتباط فعال ميان 
کارگران آگاه و متشکل در اين تشکل ھا برای 

ای و  سازماندھی اعتصابات فراکارخانه
 .ست سراسری

 
 :زير نويس

 
ھای  کانون عالی انجمن"کميته دستمزد   –  ١

، برآوردی از سبد ھزينه "  صنفی کارگران ايران
اين نھاد با لحاظ .    بدست داد٩١کارگری درسال 

کردن ميزان کالری مصرفی انسان در سبد 
 قلم ١۶کالريک سازمان خواربار جھانی که با 

، )انواع برنج(نان، برنج [کاx تنظيم شده 
، گوشت )حبوبات(زمينی، عدس  ماکارونی، سيب

ھای  قرمز، مرغ، تخم مرغ، پنير، ميوه، سبزی
برگ سبز، ديگر سبزيھا، روغن مايع، شکر، 

اعHم نمود که اين اقHم نسبت به ]  ماست، شير
 درصد ۶١/  ٧با تورمی معادل )  ٩٠(سال گذشته 

کميته مربوطه با در نظر .  روبرو بوده است
ھای مختلف و  گرفتن قيمت اين کاxھا در استان

ميانگين آن، چنين اعHم کرد که ميزان حداقل 
 ٨۴٣ بايد برابر با يک ميليون و ٩٢دستمزد سال 

 تومان باشد که کارگر بتواند ۵٩٢ھزار و 
 . نفره را تامين کند۴نيازھای يک خانواد 

روزنامه شرق برپايه قيمت کاxھا ونرخ   –  ٢
 ، خط فقر برای استان تھران را ٩٢تورم درسال 

 . ھزارتومان اعHم نمود۵٠٠ ميليون و ٢
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 رأی عدم اعتماد مردم به روحانی و کليت رژيم جمھوری اس�می

 .بوديم
دھد بخشی از مبلغ ياد شده به  دولت وعده می

بخش سHمت و درمان و بھداشت اختصاص 
بيمه "خواھد يافت، و حتا در فروردين ماه، طرح 

معاون اول رئيس .  را مطرح کرد"  ھمه ايرانيان
( ھزار ميليارد تومان ١٠جمھور از اختصاص 

 ميليارد تومان از محل درآمد اجرای فاز ۴٨٠٠
به حوزه سHمت خبر )  ھا دوم آزادسازی قيمت

داد، اما تأکيد کرد مشکHت اين حوزه فراتر از 
وزير بھداشت روحانی نيز پيش .  اين ارقام است

 ھزار ميليارد ١٣از اين گفته بود که بايد حداقل 
يافت تا تازه با  تومان به اين حوزه اختصاص می

اين رقم بتوانيم خدماتی مانند سال گذشته ارائه 
که به اعتراف کارگزاران رژيم "  خدماتی. "دھيم

 درصد از ٧٠شدگان بيش از  شود بيمه موجب می
ھای درمانی را از جيب خود بپردازند و  ھزينه

ھای   خانوار را به علت ھزينه٧٠٠ساxنه 
 .راند درمانی به زير خط فقر می

نژاد با توافق تمامی   که احمدی١٣٨٩در سال 
ھا و به ويژه حمايت کامل  ھا و ارگان جناح
ای، اجرای فاز اول طرح آزادسازی  خامنه
را رسما اعHم کرد، "  تحول اقتصادی"ھا و  قيمت

ادعا شد بخشی از درآمد ناشی از حذف 
سوبسيدھای دولتی برای مقابله با تورم به مردم 

اکنون سه سال و اندی پس از .  شود پرداخت می
اجرای فاز اول، مردم در زندگی روزمره خود به 
خوبی شاھدند که با وجود دريافت اين پول نقد، نه 

ھا ثابت نمانده بلکه با تورم  تنھا قدرت خريد آن
ی روزانه، روز به روز نيز  مھارگسيخته

به ويژه .  تر گشته است شان وخيم وضعيت معيشتی
اگر در نظر داشته باشيم که حقوق و دستمزدھا 

ھا يا افزايشی نيافته يا افزايش  در تمامی اين سال
تر از نرخ رشد تورم ساxنه بوده  آنان بسيار کم

 .است
ھا و  ھای دولت ھا و دروغ گويی به رغم گزافه

سران جمھوری اسHمی اندر مزايای طرح 
ھا، واقعيت آن است که اين طرح  آزادسازی قيمت
ھای اقتصادی دولت نه بر اساس  و تمامی برنامه

ھای  منافع مردم، بلکه در راستای سياست
نئوليبرالی و تعديل ساختاری شکل گرفته و به 

المللی  آيند که از سوی نھادھای بين اجرا درمی
 .شوند داری ديکته می سرمايه

در سياست اقتصادی نئوليبرال، بايستی 
سوبسيدھای دولتی حذف شوند، تعھدات دولت در 

ھايی  عرضه خدمات عمومی، از جمله در عرصه
ھمانند آموزش و پرورش، بھداشت و درمان، 
. حمل و نقل عمومی و خدمات شھری کاھش يابند

ی آن افت  نتيجه.  سازی گسترش يابد خصوصی
 درمانی و  شديد دسترسی مردم به خدمات اوليه

آموزشی، بيکاری، تورم، نرخ رشد منفی، 
افزايش فاصله طبقاتی و صدھا پيامد مخرب 

مسلم است که .  اجتماعی و اقتصادی ديگر است

ھای  خواری، و دزدی خواری، رانت فساد، رشوه
ميليونی و ميلياردی سران و وابستگان رژيم دامن 
زده؛ خفقان و سانسور و سرکوب را بر جامعه 
مسلط گردانده؛ و موجب بروز بسياری مصايب 

 .اقتصادی، اجتماعی و سياسی ديگر گشته است
بياييد کمی ادعاھای دولت روحانی و حاميانش را 
در مورد پيامدھای مثبت اجرای فاز دوم طرح 

 .کنيم" آزمايی راستی"ھا  آزادسازی قيمت
دھد بخشی از درآمد حاصل از  دولت وعده می
ھا، به بخش توليد و اشتغال  آزادسازی قيمت

شايد .  شود تا توليد رونق گيرد اختصاص داده می
مراجعه به سه مورد از اخبار ھمين روزھای 

 .گذشته، به اندازه کافی روشنگر باشد
محمد علی سيد ابريشمی، رئيس سازمان صنايع 

 ۵ھای صنعتی گزارش داد، از  کوچک و شھرک
ھای   واحد تعطيل در شھرک۴۵۴ھزار و 
 ٣٨٧٠ درصد اين واحدھا يعنی ٧١صنعتی، 

اند و   تعطيل شده٩٢ تا ٨۵ھای  واحد در بين سال
ھا  ھای صنعتی توسط بانک  واحد در شھرک٨۴٠

 واحد با ٧٠٠اند که از اين تعداد، توليد  تملک شده
 ھزار نفری به طور کامل ٩٧اشتغال کامل 

 ھزار و ٩و در حال حاضر .  متوقف شده است
 ۵٠تر از  ھای صنعتی با کم  واحد شھرک٩٧

 درصد ٣۴درصد ظرفيت خود فعال ھستند، يعنی 
 ٣۵ھای صنعتی و  واحدھای مستقر در شھرک

 درصد ٧٠ تا ۵٠درصد واحدھا نيز با ظرفيت 
 .فعالند

ای به  توليدکنندگان لوله و پروفيل در نامه
زاده، وزير صنعت، معدن و  محمدرضا نعمت

ھدفمندی "اجرای فاز دوم قانون :  اند تجارت گفته
به دليل عدم آمادگی و طراحی "  ھا يارانه

ھای xزم برای حمايت از واحدھای  زيرساخت
توليدی لوله و پروفيل فوxدی در کوتاه مدت 

ھای غير قابل  ھا و زيان منتھی به بروز آسيب
جبران برای فعالين اين صنعت و xجرم به تعديل 

ھای شغلی  نيروی کار و از دست رفتن فرصت
ھم اکنون به .  در اين بخش از صنعت خواھد شد

دليل رکود حاکم بر اقتصاد کشور، قسمت اعظم 
ظرفيت توليد واحدھای اين صنعت بHاستفاده 

ھای انرژی در   مانده و با افزايش بھای حامل
اجرای فاز دوم ھدفمندی بيش از پيش در ورطه 
رکود و بحران غلتيده و xجرم با تعطيلی و 

 .ورشکستگی قطعی مواجه خواھند شد
آبادی، رئيس خانه صنعت،  سيدعبدالوھاب سھل

ھای  تمام تشکل:  معدن و تجارت ايران گفته است
اقتصادی و برخی اقتصاددانان خواستار تعويق 

ھا ھستند زيرا اجرای آن  فاز دوم ھدفمندی يارانه
ھمين واحدھای توليدی سرپا را به تعطيلی 

تر تجاری  کشور ما بيش:  افزايد و می.  کشاند می
تر  است و توليدی نيست و ھر چقدر تورم بيش

برد و به ھمين  باشد، شبکه توزيع از آن بھره می
ھای گذشته شاھد تعطيل شدن  دليل در طی سال

واحدھای توليدی بسيار و تولد واحدھای تجاری 

ھا و  ھا، توصيه حاصل تمامی اين تبليغات، وعده
 تھديدھا چه بود؟

 تا ٧زدند بين  برخی از سران حکومتی تخمين می
ھا انصراف   درصد از مردم از دريافت يارانه١٠

نام نيز بسياری  در روزھای اول ثبت.  خواھند داد
کردند، آمار  از آنان شادمانه اعHم 

بينی دولت است و  دھندگان طبق پيش انصراف
ھا نفر از دريافت يارانه انصراف  ميليون"

 ."اند داده
نام به پايان رسيد و نتايج  سرانجام مھلت ثبت

 ميليون نفر برای ٧٣حدود :  رسمی اعHم شد
 ٢اند و تنھا  دريافت يارانه نقدی ثبت نام کرده

 !اند  ھزار نفر انصراف داده۴٠٠ميليون و 
پس از بھت اوليه، تحليل و ابراز نظر درباره اين 

معاون اجرايی روحانی به .  آمار آغاز شد
"صراحت اعHم کرد آمار به دست آمده از : 

 ."ھا خوشايند نبود انصراف
طبق معمول عوامل بسياری در شکست رژيم و 

عدم مديريت صحيح :  دولت آن برشمرده شد
ھا پيش از آغاز  دولت، اعHم افزايش قيمت

نام، کارشکنی مخالفان دولت، کارشکنی صدا  ثبت
و سيما، و البته توھين به مردم نيز از ياد نرفت و 

خوار دولت  تعدادی از کارشناسان جيره
مردم پول مفت را دوست دارند : "شرمانه گفتند بی

مردم "، "تر است و پول مفت از عسل ھم شيرين
، "نياز ندارند، بلکه دچار گرسنگی روانی ھستند

پول مHکی است که متأسفانه مردم بر سر آن "
، و البته پيام مردم چنان "حاضر به معامله نيستند

روشن بود که ناگزير، بسياری نيز از 
 .سخن گفتند" اعتمادی مردم به دولت بی"

دھند که اکثريت قريب به اتفاق  اين آمار نشان می
مردم به دولت، نمايندگان مجلس، آخوندھای 
جمھوری اسHمی، کارشناسان رژيم و در يک 

 .گفتند" نه"اندرکاران رژيم  کHم تمام دست
دھند، حتا خانوارھای پردرآمد  اين آمار نشان می

دھند  مرفه که پايگاه اجتماعی رژيم را تشکيل می
و برای انتخاب روحانی از ھيچ تHشی فروگذار 

 . نکردند، دست رد به سينه روحانی زدند
دھند که شايد بخشی از مردم که  اين آمار نشان می

بر اثر ناآگاھی، توھم، اميد، استيصال يا ھر علت 
جايی  ديگری در انتخابات رژيم شرکت کردند، آن

که پای زندگی واقعی در ميان است و نيازھای 
اساس را کناری  واقعی، اميدھا و توھمات بی
. کنند ھا عمل می گذاشته و بر اساس واقعيت

ھايی که جايی برای اميد و توھم باقی  واقعيت
 .گذارند نمی

 درصد از مردم ٨٠ھايی که بيش از  ھمان واقعيت
؛ ھيوxی تورم و بيکاری  را به زير خط فقر رانده

شان قرار داده؛ عدم امنيت  را در برابر چشمان
اقتصادی و اجتماعی را ھمزادشان ساخته؛ به 

چون اعتياد، فحشا و کار کودکان در  مصايبی 
ابعادی وسيع دامن زده؛ محروميت از حقوق 
بنيادين و تبعيض عليه زنان را نھادينه ساخته؛ به 

 رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی
  و قيام مسلحانه برانداخت
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شود که فاقد ابزار توليد است، و  گفته می
برای امرار معاش مجبور به فروش نيروی 

او با فروش نيروی کارش .  کارش است
) يا خدماتی(کند و کاxيی  دستمزد دريافت می

کند متعلق به او  می)  يا ارائه(را که توليد 
دار با تصاحب کاx آن را  سرمايه.  باشد نمی

به فروش رسانده و با خريد نيروی کار، به 
ی  يابد و اين نکته ارزش اضافی دست می

ھمان  بسيار مھمی در تعريف کارگر است به
گونه که مارکس در کتاب کاپيتال خود اين 

اما اين .  دھد برداشت را از کارگر ارايه می
بدان معنا نيست که اگر کار کسی در اين 

گنجد و از اين رو کارگر  تعريف نمی
. شود، کارش غيرمفيد است محسوب نمی

برای مثال معلمانی که در استخدام دولت 
ھا  کنند، آن ھستند، ارزش اضافی توليد نمی

اما از جمله کسانی ھستند که با کارشان 
خدماتی به جامعه ارائه داده و در پيشرفت و 

. کنند توسعه جامعه نقشی انکارناپذير ايفا می
ھا خدمات اجتماعی با ارزشی را در  کار آن

ھا را که از  بردارد، اما لزومی ندارد آن
ضرب  جمله زحمتکشان جامعه ھستند، به

زور و با تغيير معانی و تعاريف کارگر 
چون پرستارانی که در  ھم.  بناميم

. ھای دولتی مشغول به کار ھستند بيمارستان
وقتی که در بخش )  يا معلم(اما ھمين پرستار 

کند،  داران کار می خصوصی و برای سرمايه
برای صاحب سرمايه که نيروی کار او را 

خرد، ارزش اضافه توليد کرده و کارگر  می
ی اين مقاله و در  در ادامه.  شود محسوب می

جای خود، ما به بررسی تمامی اين 
ھا از جمله پرستاران پرداخته و  زيرگروه

طور مشخص در ارتباط با وضعيت ھر  به
دو گروه از پرستاران توضيحاتی ارائه 

 .خواھيم داد
يک مشکل بزرگ ديگر برای بررسی 
وضعيت زنان کارگر در ايران، نبود 

جا که تنھا  از آن.  آمارھای قابل اعتماد است
منبع اطHعاتی در ايران منابع دولتی 

باشند و مراکز دولتی گاه بر اساس  می
ھا و اھداف سياسی در آمارھا  ورزی سياست

برند، در بررسی وضعيت زنان  دست می
کارگر ما با آمارھايی متفاوت و گاه حتا 

در اين مقاله سعی .  شويم متضاد روبرو می
جا که ممکن است تکيه بر  شده است تا آن

آمارھايی باشد که از سوی مرکز آمار ايران 
آمارھای اين مرکز از جھتی .  ارائه گرديده

باشند و از  قابل اتکاترين آمارھای موجود می
ھر حال  جھتی ديگر با تکيه بر اين آمارھا به

توان نمايی کلی از وضعيت زنان کارگر  می
با اين توضيحات وارد موضوع .  بدست آورد

که به وضعيت کنونی  اما پيش از آن.  شويم می
کارگران زن برسيم xزم است تا نگاھی 

 . تاريخی به اين موضوع داشته باشيم
 

 يک نگاه تاريخی
 

داری ايران، اگرچه  ی پيشاسرمايه در جامعه
کار زنان نقش مھمی در اقتصاد خانواده 
داشت، اما ھمواره اين نقش ناديده گرفته شده 

در .  گرديد و مرد رئيس خانواده محسوب می
دوران تسلط مناسبات فئودالی، زنان عHوه 
بر کار خانه از آشپزی و نظافت خانه گرفته 

داری، در صنايع دستی و کار  تا بچه
برای .  کردند کشاورزی ھمراه مردان کار می

نمونه در کار توليد ابريشم، بسياری از 
چنين در زمينه  ھم.  ی زنان بود کارھا برعھده

چون بافندگی، دوزندگی،  صنايع خانگی ھم
بافی عموما  ريسی، حصير، گليم و قالی نخ

 .کارھا برعھده زنان و يا کودکان قرار داشت
در ربع آخر قرن نوزدھم، ايران تنھا دارای 
تعداد بسيار محدودی از صنايع از جمله 

دليل  سازی بود که بويژه به قاليبافی و يا چرم
حتا .  تقاضا و بازار جھانی رشد کرده بودند

ھای خارجی در ايجاد اولين  سرمايه
بافی که شکلی از  ھای بزرگ قالی کارگاه

مانوفاکتورھا در انگلستان بودند، نقش 
ھای توليدی برای  ساير رشته.  موثری داشتند

نام  رشد و گسترش، بويژه با مانع بزرگی به
داران خارجی و واردات کاx از آن  سرمايه

که قدرت و  بويژه آن.  کشورھا روبرو بودند
ھای انگليس و روسيه در  نقش مستقيم دولت

ھا  ساختار و قدرت سياسی ايران و حمايت آن
دست  داران خودی در برابر آلت از سرمايه

بودن دولت ايران و دادن امتيازات ويژه به 
داران خارجی، در برابر تھديدات و  سرمايه

داران داخلی با آن  معضHتی که سرمايه
روبرو بودند، از جمله عواملی بود که مانع 

 .شد ھا می رشد صنايع در ساير رشته
تاريخ اقتصادی "چارلز عيسوی در کتاب 

ھای  ھای متعددی از نقش سرمايه مثال"  ايران
بافی  خارجی در گسترش صنعت قالی

ھا و  ھا زن ھايی که در آن کارگاه.  آورد می
ی آن را تشکيل  کودکان نيروی کار عمده

دادند و در شرايط بسيار سختی مجبور به  می
ھم با دستمزدھايی که  کار بودند، آن

ھای زندگی را  وجه کفاف ھزينه ھيج به
ای متعلق  او در اين کتاب از کارخانه.  داد نمی

نويسد که ھزار و  به يک تاجر روسی می
 ۵٠پانصد کارگر داشت و سود ساxنه آن به 

 .رسيد ھزار ليره انگليس می
موانع تاريخی "احمد اشرف نيز در کتاب 

"  قاجاريه دوره:  داری در ايران رشد سرمايه
ھای موجود در  آماری از ميزان کارگاه

دھد که براساس آن  اواخر قرن نوزدھم می
 کارگر متعلق به ۵٢۴ کارگاه با ٢٠

 ١١۵٢ کارگاه با ۴١داران ايرانی و  سرمايه
داران خارجی بوده  کارگر متعلق به سرمايه

ھای  ھا و يا کارخانه در ميان کارگاه.  است
داران ايرانی کارخانه  متعلق به سرمايه

 کارگر و در ميان ١۵٠تابی با  ابريشم
داران خارجی، کارخانه  ھای سرمايه کارخانه

داران بلژيکی  قند کھريزک متعلق به سرمايه
 . کارگر بيشترين کارگر را داشتند٣٠٠با 

، چارلز "تاريخ اقتصادی ايران"در کتاب 
نقل از محمدعلی جمالزاده در  عيسوی به

 ٩۶ تا ٩٣صفحات "  گنج شايگان"کتاب 
زمان را  تعدادی از کارخانجات آن

توان  شمارد که از آن جمله می برمی
سازی،  ھای بلورسازی، شمع کارخانه

سازی، نساجی،  کاغذسازی، تفنگ
سازی،  کوبی، کبريت تابی، باروت ابريشم
سازی، قند، ريسمان ريسی، و  شيشه

برد که  ھای توليد برق را نام می کارخانه
داران  ھا که متعلق به سرمايه برخی از آن

ايرانی بودند، به دليل عدم قدرت رقابت با 
محصوxت خارجی و تجاری نتوانستند به 

 . کار ادامه دھند
طور که گفته شد، بيشترين حضور  اما ھمان

براساس .  بافی بود زنان کارگر در کار قالی
 ۶٠بافی با بيش از  آمار، تعداد کارگران قالی

تنھايی از نيمی از مجموع تمام  ھزار نفر به
ھا  کارگران بيشتر بود که در ميان آن

طور که گفته شد زنان کارگر و کودکان  ھمان
طور  به.  نقش و تعداد قابل توجھی داشتند

در "  محمداُف"بافی  مثال در کارگاه قالی
 تا ۶ کودک دختر و پسر از سن ۵٠٠تبريز 

 .کردند  سالگی کار می١۴
نيز نيروی کار را )  دوزی سری(در خياطی 

تاجران با فراھم .  دادند زنان تشکيل می
ھا به زنان خياط  آوردن مواد اوليه و دادن آن

ھا در  در خانه و يا جمع کردن تعدادی از آن
يک محل و در اختيار گذاشتن وسايل کار و 

. کردند کشی می پارچه، از کارگران زن بھره
قدر پايين بود  ميزان مزد زنان در اين کار آن

خياطی خودداری  که تاجر حتا از خريد چرخ
اش نبود تا  صرف کرد و در واقع به می

. کار گيرد خياطی به اش را بابت چرخ سرمايه
ھا، زنان خياط در  در اين باصطHح کارگاه

دادند  طول روز با دست کاری را انجام می
که در صورت در اختيار داشتن ماشين 

توانستند در طول تنھا يک ساعت ھمان  می
 .ميزان کار را انجام دھند

ای از تاجران، کارگران زن را به  حتا عده

 زنان و کاردر ايران 

 ستم و تبعيض بر پايه جنسيت ملغا بايد گردد



 ٩ ۶۶٨ شماره  ٩٣نيمه اول ارديبھشت     ٩
٨از صفحه   

  ١٠درصفحه 

آوردند و با اين روش از  ی خود درمی صيغه
پرداخت ھمان مبلغ ناچيز نيز سرباز 

از "  شوق يک خيز بلند"در کتاب .  زدند می
در اين رابطه مواردی "  جعفر شھری"زبان 

 زن را ٨۴نقل شده است، از جمله تاجری که 
به اين شکل به صيغه خود درآورده و از 

کشی جنسی  کرد، حتا بھره کشی می ھا بھره آن
ھا با توسل به قوانين اسHمی و  ی اين و ھمه

ی محرم شدن بين زن کارگر و  به بھانه
 .گرفت کارفرما صورت می

در دوره انقHب مشروطه و بويژه بعد از آن، 
داران  ی سرمايه بر تعداد صنايع با سرمايه

ايرانی از جمله صنايع نساجی افزوده 
توان به کارخانه  شود که از جمله می می

بافی وطن اصفھان اشاره نمود که  پارچه
در اين کارخانه .   کارگر داشت۵٠٠حدود 

کارفرما شرايط سختی را بر کارگران اعمال 
کرد و کارگران مجبور بودند روزانه  می
کار )  با تنھا نيم ساعت وقت غذا(ساعت  ١٢
 شاھی ۵٠ تا ٢۵مزد کارگران مرد از .  کنند

 ٢٠ تا ١٠و مزد کارگران زن و کودک از 
در اين .  بود)  معادل يک قران(شاھی 

دليل وجود تشکيHت مخفی  کارخانه به
کارگری، کارگران توانستند در ارديبھشت 

 دست به اعتصاب بزرگی بزنند ١٣١٠سال 
ھا دستگير شدند، اما  که اگرچه تعدادی از آن

ھای  کارفرما مجبور گرديد برخی از خواست
 .کارگران را بپذيرد

ی   چنين وضعيت بد زنان کارگر در برنامه ھم
مصوب حزب کمونيست ايران در دومين 

 برگزار کرد، ١٣٠۶اش که در سال  کنگره
در اين برنامه جدا از تاکيد بر .  انعکاس يافت

چون  ی کارگر ھم ھای عمومی طبقه خواست
ھشت ساعت کار روزانه، بر منع کار شبانه 
برای زنان و مرخصی با حقوق برای زنان 
چھار ھفته قبل و چھار ھفته بعد از زايمان 

 .تاکيد شده بود
در آن زمان ساعات کار باx و دستمزد 
ناچيز يکی از مشکHت بزرگ کارگران زن 
و مرد بود، اگرچه مشکل دستمزد در مورد 

برای . زنان کارگر بدتر از مردان کارگر بود
بافی  ھای قالی نمونه ساعات کار در کارگاه

 بعدازظھر ۶ بامداد شروع و تا ۵ھمدان از 
يافت که در طول روز کارگران  ادامه می

در .   ساعته داشتند٢يک استراحت 
کنی ساعات کار گاه به   پاک کارخانجات پنبه

 . شد  ساعت در روز بالغ می١۴
ھای گوناگون پرداخت  روش دستمزد نيز به

در سيستم کارمزد، مزد بافندگی از .  شد می
يک .  صد دينار بود شاھی تا ھفت ذرعی ده

تر  کرد بيش ھا ھم کار می که شب کارگر با آن
توانست ببافد و دستمزد   ذرع نمی۶ تا ۵از 

کرد و اين مبلغ   قران تجاوز نمی۴ تا ٣او از 

برای خرج روزانه ھم کافی نبود، چه رسد 
شد يا به دxيلی  که کارگر مريض می به اين
توانست بر سر کار حاضر شود که در  نمی

آن صورت حتا ھمين دستمزد را از دست 
"داد می ھيچ يک از کارگران قادر نبودند . 

. لباس يا کفش و کHھی برای خود تھيه نمايند
ظاھر ما مثل گدايان کوچه گرد تھران 

بافان نيز  قالی). شوق يک خيز بلند" (نمود می
صورت کارمزدی کار  که عموما به

. گرفتند کردند، يک قران دستمزد می می
 قران و دستمزد ١/  ۵دستمزد سرکارگران 

 .شد  قران بالغ می۴تا   ٣استادکاران به 
چنين منجر به  وضعيت بد اقتصادی ھم

مھاجرت صدھا ھزار نفراز دھقانان و 
کارگران از مناطق شمالی کشور از خراسان 
تا آذربايجان برای کار به کشورھای مجاور 

 ١٩٠٣برای مثال در سال .  و بويژه باکو شد
 نفری که در صنعت نفت باکو ٢٣۵٠٠از 

 درصد ايرانی ٢٢/  ٢کار بودند  مشغول به
 درصد ٢٩/  ١ به ١٩١۵بودند که تا سال 

 ھزار ١۶٠)  ١٢٩٠ (١٩١١در سال .  رسيد
 ھزار کارگر دائمی  ٣٣کارگر موقت و 

بخشی از .  کردند ايرانی  در روسيه کار می
کارگران مھاجر کارگران زن بودند برای 

ھای  مثال در معدن نفت باکو و ساير کارخانه
 ٢٠٩٢۵)  ١٢٩٢ (١٩١٣آن منطقه در سال 

 کارگر زن ايرانی کار ١٩١۵کارگر مرد و 
 اين رقم به ١٩٢٠کردند که در سال  می

 کارگر زن ٩١٢۴ کارگر مرد و ٢٣٠٣۴
طبقه کارگر در ايران ("ايرانی افزايش يافت 

ص "  شوق يک خيز بلند"به نقل از " معاصر
٩۵.( 

يکی از صنايعی که بعدھا در ايران شکل 
 ١٩٠٩در سال .  گرفت صنعت نفت بود

انگليس رسما شکل   –شرکت نفت ايران 
 صادرات نفت از ١٩١٢گرفت و در سال 

شدت  ھای بعد به ايران آغاز شد که در سال
 ١۴طوری که در سال مالی  افزايش يافت به

 ھزار تن نفت صادر ٢۵٠ بيش از ١٩١٣  –
 –شد و سود خالص شرکت نفت ايران 

در اين .   ھزار ليره بالغ گرديد۶٠انگليس به 
صنعت اگرچه در ابتدا کارگران ھندی تعداد 

ترين و  بيشتری بودند و کارگران ايرانی ساده
دادند، اما رفته  ترين کارھا را انجام می پست

رفته بر تخصص و تعداد کارگران ايرانی 
در صنعت نفت اگرچه .  افزوده گرديد

کارگران زن حضور نداشتند اما زنان 
کارگران بويژه در جريان اعتصاب کارگران 

 حضور بسيار فعالی داشتند و ١٣٠٨در سال 
عHوه بر حضور در تشکHت مخفی 
کارگران، در برابر نيروھای سرکوب 
مقاومت شايانی داشته و برای آزادی 
کارگران زندانی اعتراضات متعددی را 

 .سازمان دادند
تا زمانی که مناسبات فئودالی شيوه مسلط 
مناسبات توليدی در ايران بود، وضعيت 

طبقه کارگر ايران از جمله کارگران زن 
گونه باقی ماند؛ اگرچه از  ھمان وبيش به کم

نظر کمی و با توجه به نيازھای 
گسترش جامعه، گسترش شھرنشينی،  روبه

ی جھانی سرمايه  نقشی که ايران در زنجيره
کرد، بر تعداد کارگران به آرامی  ايفا می

ھمين تغييرات تدريجی بود .  افزوده شده بود
ھای اجرای رفرم ارضی که  که زمينه

 زده شده ۴١اش حتا قبل از سال  ھای جرقه
 .بودند،  فراھم کردند

بعد از تصويب اصHحات ارضی در بھمن 
 و در رفراندومی که برای اولين بار ۴١سال 

حق رای به زنان داده شده بود، در عمل 
داری  ی رشد و تسلط مناسبات سرمايه زمينه

فراھم گرديد، اگرچه بقايای مناسبات فئودالی 
. ھا بعد از اصHحات ارضی باقی ماند تا سال

ھمگام با تغييرات در مناسبات اقتصادی 
. حاکم، تغييراتی در نيروی کار xزم بود
ھا  نيروی کار روستا برای کار در کارخانه
ی  به شھرھا ھجوم آوردند که اين به نوبه

خود باعث گسترش شھرنشينی و لوازم و 
از سوی ديگر .  ابزار مناسب با آن شد

ضرورت تربيت نيروی متخصص برای کار 
گويی به نيازھای جديد،  ھا و پاسخ در کارخانه

 .به گسترش آموزش و پرورش انجاميد
برای مثال تحصيHت رايگان تا ھشت سال 
اول تصويب شده و مراکز آموزش عالی 

ميزان باسوادی در ميان زنان .  گسترش يافتند
 درصد بود در سال ٨ تنھا ١٣٣۵  که در سال

 ٣۵/  ۵ به ۵۴ و در سال ١٧/  ٩ به ۴۵
چنين زنانی که  ھم.  درصد افزايش يافت

 ھزار نفر ۵تحصيHت دانشگاھی داشتند از 
 ۵۶ ھزار نفر در سال ٧۴ به ۴۵در سال 

 ٩/  ٢ميزان اشتغال زنان نيز از .  رسيد
 درصد در ١٣ به حدود ٣۵درصد در سال 

 . رسيد۵۵سال 
افزايش مشارکت زنان در بازار کار نتيجه 
تغييرات در مناسبات توليدی بود که ھمراه با 

. ھمراه آورده بود خود رشد اقتصادی را به
 نرخ رشد اقتصادی ۴٠ی  در طول دھه

.  درصد رسيد١٠/  ۶طور متوسط به  به
 ١٢/  ٣ارزش افزوده بخش صنعت نيز 

 تا  ۵١ھای  در سال.  درصد رشد ساxنه يافت
 به دليل رشد قيمت نفت، نرخ رشد ۵۵

 درصد افزايش ٢۴/  ٧گذاری تا  سرمايه
ھا ھمه تغييراتی بودند که منجر به  اين.  يافت

افزايش مشارکت زنان در بازار کار و 
چون باx رفتن نرخ  ھايی ھم مشخصه

برای .  ھا گرديد باسوادی در ميان آن
ست به اين  تر شدن اين موضوع کافی روشن

 تعداد ١٣٠۴نکته اشاره کنيم که در سال 
 نفر ٧۴٠٠٠محصلين مدارس در ايران تنھا 

 ھزار نفر، در ٢٣۴ به ١٣١٧در سال .  بود
 ھزار نفر و در سال ٧٣۴ به ١٣٢٩سال 

 ھزار نفر ۶١٣ به سه ميليون و ١٣۴٧
 .رسيد

 زنان و کاردر ايران 
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١١در صفحه   

٩از صفحه   

 
 بررسی آماری شاغلين زن در ايران

 
طور که پيشتر گفته شد در ايران ما فاقد  ھمان

ھايی که  يک سيستم جامع آماری با شاخصه
چون آلمان،  طور مثال در کشورھايی ھم به

ھلند، بلژيک، سوئد، دانمارک و نروژ وجود 
يکی از اين معضHت وجود .  دارد، ھستيم

برای .  در کشور است"  اقتصاد زيرزمينی"
دھند  مثال کارفرمايانی که ھرگز ماليات نمی

شوند يا  و کارگرانی که ھرگز بيمه نمی
چنين  کسانی که در کار قاچاق ھستند، ھم

منظور از کارھای .  ھای خانگی است کار
ست که در خانه برای  خانگی، کارھايی

صورت خودکارفرمايی  کارفرمايان يا به
کردن  شود مانند خياطی، پاک انجام می

سبزی، آرايشگری و بسياری از اين دست 
مشاغل که عموما زنان در اين بخش فعال 

ی آن نيز رانده شدن زنان  علت عمده.  ھستند
از بازار کار و نياز به کار به دليل نيازھا و 

اين که چرا اين زنان که گاه .  فقر مالی است
دارای تحصيHت دانشگاھی نيز ھستند، 

ترين  مجبور به انجام اين کارھا که پايين
شوند در  ھا را نيز دارد، می دستمزد
اما تا .  پردازيم بررسی می ھای ديگر به بخش

اينجا ھدف از بيان اين نکته اين بود که بر 
 .نادقيق بودن آمارھا تاکيد گردد

چنين از  در بررسی آمار شاغلين زن، ھم
نوشته "  طبقه و کار  در ايران"کتاب 

. سھراب بھداد و فرھاد نعمانی بھره گرفتيم
فصلی از اين کتاب که به بررسی آمارھا تا 

ای شدن کار  حاشيه"پردازد، به   می٧۵سال 
در ايران پس از قيام پرداخته و "  زنان

ھای آماری  گيری از داده نويسندگان با بھره
، ۵٧رسند که پس از قيام  به اين نتيجه می

در )  بويژه زنان کارگر(زنان طبقات پايين 
در حالی .  ی کار به حاشيه رانده شدند عرصه

که زنان طبقات باx و متوسط به باx توانستند 
علت .  موقعيت خود را در مجموع حفظ کنند
ست که  اين به حاشيه رانده شدن موضوعی

ما در بخش انتھايی مقاله به آن خواھيم 
در اين بخش ما فقط به بررسی .  پرداخت

ھای آماری پرداخته و به تحليل وضعيت  داده
ھای  نشينيم و چرايی آن را به بخش کنونی می
 .گذاريم ديگر وامی

براساس اعHم مرکز آمار ايران، نرخ 
 برابر با ٣۵مشارکت اقتصادی زنان در سال 

 و در ١٢/  ۶ برابر با ۴۵، در سال ٩/  ٢
.  درصد بوده است١٢/  ٩ برابر با ۵۵سال 

 نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۶۵در سال 
/ ٢ به ٧۵ و در سال ٨/  ٢کاھش يافته و به 

!! ٣۵رسد يعنی برابر با سال   درصد می٩
 ٣۵سھم اشتغال نسبی زنان نيز در سال 

 ١٣/  ٣ معادل ۴۵ درصد، سال ٩/  ٧معادل 
 درصد، سال ١٣/  ٨ معادل ۵۵درصد، سال 

 نيز برابر ٧۵ درصد و سال ٨/  ٩ معادل ۶۵
براساس ھمين .   درصد بوده است١٢/  ١با 

 ميليون نفر ١/  ٢آمارھا تعداد زنان شاغل از 
 ۶۵ ھزار نفر در سال ٩٧۵ به ۵۵در سال 

 ١/  ٨ به ٧۵اگرچه تا سال .  کاھش يافت
اما نکته مھم اين .  ميليون نفر افزايش يافت

 نيز ما شاھد افزايش ٧۵است که حتا در سال 
ھای  چندانی در تعداد زنان شاغل در رده

 تعداد زنان شاغل ۵۵در سال .  پايين نيستيم

ميليون و ھيجده ھزار  در سطوح پايينی يک
 ھزار نفر ۶۴٠ به ۶۵نفر بود، در سال 

 به يک ميليون و ٧۵کاھش يافت و در سال 
بدين ترتيب در .   ھزار نفر رسيد١٧٣
 ميليون نفر در ٣۴که جمعيت کشور از  حالی
 رسيد ٧۵ ميليون نفر در سال ۶٠ به ۵۵سال 

اما بر تعداد زن شاغل در سطوح پايينی تنھا 
 !!  ھزار نفر افزوده گرديد١۵۵

 xاما در ميان زنان شاغل در سطوح با
، ۵۵در سال .  وضعيت متفاوت بوده است

 xھزار ١٩٣تعداد زن شاغل در سطوح با 
 به ٧۵ ھزار نفر و سال ٣٣۴، ۶۵نفر،  سال 

بدين ترتيب آمارھا .   ھزار نفر رسيد۵٩٢
دھند که بر تعداد زنانی که از  نشان می

امکانات مالی خوب و يا تحصيHت بھتر 
 .اند، افزوده شده است برخوردار بوده

توان نتيجه گرفت  با توجه به آمارھای باx می
که بعد از دوران جنگ ايران و عراق، و 

ھای اقتصادی نئوليبرالی از  اتخاذ سياست
اصطHح بازسازی  سوی حکومت برای به

اقتصادی، زنان بيشتری وارد بازار کار 

شدند، اما باز از آمارھای فوق مشخص است 
که زنان تا اين مقطع نيز ھم نسبت به زنان 
در کشورھای ديگر، ھم نسبت به مردان و 

ھای پيش از قيام با مشکHت  ھم نسبت به سال
بازار کار روبرو  بيشتری برای ورود به 

 .اند بوده
بينيم که  با مراجعه به جدول شماره يک می

، نرخ مشارکت ٨۴ تا سال ٧۵بعد از سال 
آرامی اما در مسيری صعودی گام بر  زنان به

 درصد ١٧ به ٨۴که در سال  دارد تا اين می
 ١٧اگرچه در ھمين نرخ مشارکت .  رسد می

 نيز جای ترديد و ٨۴درصدی زنان در سال 
چرا که نرخ مشارکت .  سوال وجود دارد

 درصد ١١/  ۴اقتصادی زنان در سال قبل 
بوده است و در اين سال ھيچ معجزه 

 ۵٠اقتصادی نيز رخ نداده، اما به يکباره 
درصد به نرخ مشارکت اقتصادی زنان 

معنای افزايش  افزوده شده که از نظر تعداد به
يک ميليون و پانصدھزار نفری زنان در 

ھم در طول يک سال  بازار کار، آن
 !!باشد می

 شاھد کاھش نرخ ٨۴اما بعد از سال 
طوری که  به.  مشارکت اقتصادی زنان ھستيم

.  رسد  درصد می١٢/  ۴ به ٩٢در سال 
، ٩٢بررسی آمارھای نيمه دوم سال 

. دھد تر نشان می وضعيت را از اين ھم وخيم
ھای مرکز آمار ايران، نرخ  براساس داده

/ ٣ به ٩٢مشارکت اقتصادی زنان در پاييز 
/ ٣ درصد و در زمستان ھمان سال به ١١
اين را ھم در نظر .   درصد رسيده است١٠

 درصد ٢٠بگيريم که از ھمين تعداد حدود 
 .باشند بيکار می

 زنان و کاردر ايران 

 )١٣٧۶ – ١٣٩١(نرخ مشارکت اقتصادی به تفکيک جنس  – ١جدول شماره 
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١٢درصفحه   

کنيم که   نيز مشاھده می٢در جدول شماره 
نرخ بيکاری در بين زنان در مقايسه با 

 کمی بيشتر بوده است، ٧۶مردان در سال 

ھا مدام بر شکاف بين  اما در طول اين سال
نرخ بيکاری زنان با مردان افزوده شده و در 

 به ٩٢که نرخ بيکاری مردان در سال  حالی
٨ درصد رسيد، اين نرخ در ميان زنان ٨/  ۶
 درصد بوده است که بيش از دو برابر ١٩/  

 .باشد مردان می
براساس اعHم مرکز آمار ايران، در سال 

 درصد بوده ۴١ نرخ مشارکت اقتصادی ٨۴
شود و از   نفر می٢٣/  ٢٩٣/  ۴۴۵که شامل 

 نفر زن اعHم ۴/  ٧٨٠/  ٧۵٩اين تعداد 
 درصد ١١/  ۵نرخ بيکاری نيز .  اند شده

شود   می٢/  ۶٧۴/  ٨۶۶اعHم شده که شامل 
. باشند  زن می٨١٩/  ٠٩٨که از اين تعداد 

 ٨۴بنابر اين تعداد کل شاغHن زن در سال 
۶رسد که از اين تعداد   می٣/  ٩۶٠/  ٣٩٠به 
 نفر در ١/  ٣٣٠/  ٠١٢ درصد برابر با ٣٣/  

 درصد برابر با ٢٨/  ٣بخش کشاورزی، 
 ٣٨ نفر در بخش صنعت و ١/  ١٢٢/  ٩٩۶

 نفر در بخش ١/  ۵٠٧/  ٣٨٢درصد برابر با 
 .اند خدمات مشغول به کار بوده

 نيز که نرخ مشارکت اقتصادی ٨۵در سال 
 درصد اعHم شده، ما شاھد کاھش ۴٠/  ۴

.  درصد ھستيم١۶/  ۴نرخ مشارکت زنان به 
در اين ميان تعداد زنان شاغل در بخش 
کشاورزی و خدمات کاھش، ولی بر تعداد 
زنان شاغل در صنعت افزوده شده و به 

 سال بعد ۵اما .   نفر رسيد١/  ٢۶٠/  ٢٠٩
 که نرخ مشارکت اقتصادی به ٩٠يعنی سال 

 رسيد، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ٣۶/  ٩
در اين سال .   درصد اعHم شده است١٢/  ۶

ما شاھد کاھش شديد تعداد شاغلين زن در 
ھای کشاورزی و صنعت نسبت به  بخش
باشيم، در حالی که بر   می٨۵ و ٨۴ھای  سال

تعداد زنان شاغل بر بخش خدمات افزوده 
براساس اعHم مرکز آمار ايران .  شده است
 سھم بخش کشاورزی از اشتغال ٩٠در سال 

 نفر، سھم ٨٢۵/  ١٣۴ درصد با ٢۶/  ٣زنان 

 ٧٣١/  ۴١٣ درصد با ٢٣/  ٣بخش صنعت 
 درصد با ۵٠/  ۴نفر و سھم بخش خدمات 

بنابر اين در .   نفر بوده است١/  ۵٨١/  ٣٧٢
اين سال کمی بيش از نيمی از زنان شاغل 

 . اند در بخش خدمات مشغول به کار بوده
 تعداد شاغلين ٩٠ نسبت به سال ٩٢در سال 

زن در بخش صنعت و خدمات افزايش اما 
تعداد شاغلين زن در بخش کشاورزی 

در اين .  چنان رو به کاھش بوده است ھم
٩۵٨ درصد با ٢٣/ ۴سال، بخش کشاورزی 

 درصد با ٢۵ نفر، بخش صنعت ٧٣۶/  
 ۵١/  ۶ نفر و بخش خدمات ٧٨۵/  ١٩٠

 نفر از زنان شاغل ١/  ۶٢١/  ٧٨۴درصد با 
ھای  ترتيب در طی سال بدين.  اند را شامل شده

 درصد از شاغلين زن ۴٠ حدود ٩٢ تا ٨۴
در بخش کشاورزی و صنعت کاسته شده، 

ھا در بخش   درصد به تعداد آن٨اما کمتر از 
 .خدمات افزوده شده است

با توجه به مجموع آماری که ارائه شد 
توان نتيجه گرفت که با غلبه مناسبات  می

داری و متناسب با رشد آن،  سرمايه
ھای ورود و اشتغال زنان در بخش  زمينه

ھای نوين صنعتی بوجود آمد،  خدمات و بخش
 رو ۵٧ بعد از قيام  اما اين نقش در اولين دھه

به کاھش نھاد، سپس روند کاھش متوقف شد 
اما در مجموع ما شاھد رشد در وضعيت 

نکته مھم ديگر اين است .  اشتغال زنان نبوديم
ھا بويژه شاھد رشد اشتغال  که در اين سال

زنان در بخش خدمات بوديم که بيش از نيمی 
در .  باشد از اشتغال زنان در اين بخش می

 زنان و کاردر ايران 
تر ھر بخش  ھای بعدی به جزئيات دقيق بخش
چرا که اين آمارھا تنھا يک .  پردازيم می

تصوير کلی از وضعيت اشتغال زنان به ما 
ويژه در تحليل  توان به دھند که می ارائه می

کلی وضعيت اشتغال زنان و بيکاری زنان 
مثH در بخش .  مورد استفاده قرار گيرد

خدمات بخشی کارگر و بخشی غيرکارگر 
در ھر بخشی ما با ھمين موضوع .  ھستند

ھمين  در کشاورزی نيز به.  روبرو ھستيم
گونه است، برخی صاحب زمين و برخی 

يا در بخش صنعت و .  باشند زمين می بی
 ھزار ٢٢٢ حدود ٨٩براساس آمار سال 
 نفر به باx تا ١٠ھای  کارگر زن در کارگاه

کار ھستند که  ھای صنعتی مشغول به کارخانه
 درصد شاغلين بخش صنعت ١٠حدود 

 .باشد می
 

 بيکاری در ميان زنان
 

ھای مرکز  نرخ بيکاری زنان براساس داده
 ١۴/  ٩ برابر با ٧۶آمار ايران در سال 

 ٢٠/  ٩ به ٩٠در سال .  درصد بوده است
 درصد و در سال ١٩/  ٩ به ٩١درصد، سال 

 که ٨۴در سال .   درصد رسيد١٩/  ٨ به ٩٢
 درصد اعHم شده ١٧نرخ مشارکت زنان 

است، تعداد زنانی که در فعاليت اقتصادی 
ھا که کار  تعداد آن(اند  مشارکت داشته

چھار ) اند اند و يا در جستجوی کار بوده داشته
 ھزار نفر اعHم شده است که ٧٨٠ميليون و 
 ھزار نفر ٩٢٠ به سه ميليون و ٩٢در سال 

يابد و اين از نکات عجيب آماری  کاھش می
در حالی که به دليل افزايش جمعيت، و . است

ورود ساxنه نيروی کار جديد به بازار، بايد 
صورت منطقی شاھد افزايش تعداد مطلق  به

 ھزار نفری ٨۶٠زنان باشيم، شاھد کاھش 
 !!مشارکت زنان در فعاليت اقتصادی ھستيم

دھد که موانع و  اين موضوع نشان می
مشکHت ورود زنان به بازار کار در 

ست که بسياری از زنان اساسا از بازار  حدی
شان برای ورود  شوند و اميدھای کار دور می

. بازد طور کلی رنگ می به بازار کار به
توان به دختران و زنان  برای نمونه می

التحصيل دانشگاھی اشاره کرد که تنھا  فارغ
 ٧۵ھا جذب بازار کار شده و   درصد آن٢۵

ست   در حالی اين. ھا فاقد کار ھستند درصد آن
شوند  که عموم کسانی که وارد دانشگاه می

صورت طبيعی برای وارد شدن به بازار  به
کنند وگرنه رفتن به دانشگاه و  کار تHش می

 .ھا درس خواندن برای ھيچ بوده است سال
 درصدی زنان در بازار ١٢نرخ مشارکت 

از .  کار، خود بيانگر بسياری از مسائل است
توان پی برد که نرخ  جاست که می ھمين

صورت واقعی  ھا به بيکاری زنان و تعداد آن
ھای  ست که در داده  چيزی بسيار بيشتر از آن

اگرچه .  مرکز آمار ما با آن روبرو ھستيم
جا حکايت  ھای مرکز آمار نيز تا ھمين داده

  ساله و بيشتر به تفکيک جنس١٠نرخ بيکاری در جمعيت  – ٢جدول شماره 
) ١٣٧ – ١٣٩١۶( 
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 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

 
 ف�روري�ن م�اه، س�ازم�ان م�ا ب�ا ٢٨در تاريخ 

ص��دور اط��Hع���ي��ھ��ای، ي���ورش وحش��ي��ان���ه 
ن�ي��روھ��ای س��رک��وب ج�م��ھ��وری اس��Hم��ی ب��ه 

 اوي�ن را م�ح�ک�وم ٣٥٠زندانيان سياسی بن�د 
کرد وخواھان آزادی فوری و بی قيد و ش�رط 

  .زندانيان سياسی شد
 

 :در اين اطHعيه آمده است
ص�ب�ح    رژيم ارتجاعی جم�ھ�وری اس�Hم�ی،" 

 فرودين ماه، ب�ار دي�گ�ر دس�ت ب�ه ٢٨امروز 
يک اقدام ضدانسانی و ج�ن�اي�ت�ک�اران�ه، ع�ل�ي�ه 

ب��رط��ب��ق اخ��ب��ار و .  زن��دان��ي��ان ب��ي��دف��اع زد
گزارشات انتشار ياف�ت�ه، واح�دھ�ای س�رک�وب 

 رژيم جنايتکار جمھوری اسHمی به بند
 اوين يورش بردند و زن�دان�ي�ان س�ي�اس�ی ٣٥٠

در ن�ت�ي�ج�ه . را مورد ضرب و شتم قرار دادند
دھھا تن از زنداني�ان ش�دي�دا    اين وحشيگری،

مصدوم شده و دھ�ھ�ا ت�ن ن�ي�ز ب�ه س�ل�ول�ھ�ای 
  ."اند انفرادی، انتقال يافته

در ج��ري��ان اي��ن وحش��ي��گ��ری ن��ي��روھ���ای 
س��رک��وب، ب��ي��ش از س��ی ت��ن م��ج��روح و 
مضروب شدند و دستکم چھارتن از زنداني�ان 
سياسی به دليل خ�ون�ري�زی و ش�ک�س�ت�گ�ی ب�ه 

 .بيمارستان خارج از زندان منتقل شده اند
وحش��ی گ��ری ج��م��ھ��وری اس��Hم��ی ع��ل��ي��ه 
مخالفان، به اعدام، زندان، شکنجه، توھ�ي�ن و 

اي�ن .  تحقير زير بازجوئی خ��Hص�ه ن�م�ي�ش�ود
رژيم ضد انسانی ميکوشد محکومين زن�دان�ی 
را ھ�ر ل�ح�ظ�ه زي�ر ان�واع و اقس�ام فش�ار و 
س��رک��وب ق��رار دھ��د ت��ا م��ق��اوم��ت زن��دان��ي��ان 
. مخالف و معترض به رژيم را درھ�م ش�ک�ن�د

شکنجه، ت�وھ�ي�ن، ق�ط�ع م�Hق�ات، ان�ف�ردای ، 
تبعيد و يورشھای م�داوم واح�دھ�ای س�رک�وب 
به زن�دان�ھ�ا ب�ه ب�ھ�ان�ھ�ای م�خ�ت�ل�ف از ج�م�ل�ه 
بازرسی و ضرب و شتم زندانيان، شيوھھ�ای 
مرسوم رژيم ديک�ت�ات�وری ع�ري�ان ح�اک�م ب�ر 

ام��ا ب��ا ت��م��ام اي��ن اق��دام��ات، رژي��م .  اي��ران��ان��د
نتوانسته مقاوت زن�دان�ي�ان س�ي�اس�ی را درھ�م 
ش�ک��ن��د، ھ��م��ان�گ��ون��ه ک��ه م�ق��اوم��ت ک��ارگ��ران 
زندانی، از جمله رضا شھابی، بھنام اب�راھ�ي�م 

 ٣٦و اعت�ص�اب غ�ذای    زاده، محمد جراحی
اخير شاھرخ زمانی، اين حقيقت را به    روزه

   .خوبی نشان داده است 
اق�دام�ات وحش�ي�ان�ه و )  اقليت( سازمان فدائيان

سرکوبگرانه جمھوری اسHمی عليه زندانيان 
  .سياسی را شديدا محکوم ميکند

خواھان آزادی ف�وری )  اقليت( سازمان فدائيان
و بی قيد و ش�رط ت�م�ام�ی زن�دان�ي�ان س�ي�اس�ی 

 .ايران است

باری دارد که زنان در  از وضعيت فاجعه
 .باشند بازار کار با آن روبرو می

توان در  يکی از دxيل اين وضعيت را می
نگاھی به .  بحران اقتصادی جستجو کرد

کاھش شديد در تعداد زنان شاغل در بخش 
صنعت و کشاورزی طی ساليان اخير 

 .تواند تا حدودی گويای ھمين علت باشد می
ھا به  توان از آن اما دو عامل اساسی که می

عنوان مانع ورود زنان در فعاليت اقتصادی 
ھم در جھانی که مدام  در ايران نام برد، آن

بر ميزان مشارکت اقتصادی زنان افزوده 
شود، ساختار اقتصادی و ساختار سياسی  می

کشور است که در بخش انتھايی به آن 
ی  نکته.  صورت مبسوط خواھيم پرداخت به

مھمی که بايد در ھمين جا بر آن تاکيد کرد 
اين است که وضعيت اسفبار زنان در بازار 

ست که منجر شده تا  کار از جمله عواملی
ھا و  زنان شاغل با تبعيضات، محروميت

تضييقات بسيار بيشتری نسبت به مردان 
بويژه زنانی که از نظر .  روبرو شوند

تر قرار دارند با  تخصص در سطحی پايين
رقابت شديدتری برای بدست آوردن کار 

زنی  روبرو ھستند و به ھمين دليل توان چانه
ھا برای دستمزد و ديگر حقوق و مزايای  آن

برای مثال عموم اين زنان .  خود کمتر است
مراتب کمتر از حداقل دستمزد  دستمزدی به

قانونی دريافت کرده و مدام بر تعداد زنانی 
ھا و مراکز  که يا به دليل کار در کارگاه

ی  خدماتی زير ده نفر و يا بدليل سوء استفاده
پيمانکاران از حق بيمه محروم ھستند، 

 .گردد افزوده می
 )حسين منصوری (

 

١١از صفحه   

 زنان و کاردر ايران 

   
 وصيت نامه جو ھيل  

 
 اجرای وصيت من آسان است
 چون چيزی برای تقسيم ندارم

  بستگانم نيازی به گريه نخواھند داشت
 خزه به سنگ غلطان نمی چسپد"
 جسدم؟ آه اگر به اختيار من است"

 بسوزانيدش وخاکسترش را به نسيمی سبک خيز بسپاريد 
   تا به آنجايش ببرد که روئيدن گاه گلھاست  

 شايد آنجا گل پژمرده ای
 به زندگی برگردد
 ودوباره باز شگفد

 اين است آخرين خواست من
 !سعادت از آن ھمه شما باد

 
  سروده است١٩١۵ نوامبر ١٨  جوھيل اين وصيت نامه را يک روز قبل از اعدام، در

 
 

مسئول امور مالي سازمان   جو ھيل عHوه بر اين وصيت يك تلگرام كوتاھي ھم براي بيل ھي وود
 :كارگران صنعتي جھان فرستاده است

 
 ---براي زاري وقتت را ھدر نده ! من به عنوان يك شورشي آبي واقعي مي ميرم. بدرود بيل

 !سازماندھي كن
 

 .ھيل پايان داد   جوخه آتش در ايالت يوتا به زندگي جو١٩١۵در بامداد نوزدھم نوامبر 
 

در تشييع . جسد او را به سرعت به شيكاگو كه مركز سازمان كارگران جھان بود منتقل كردند
 . ھزار نفر شركت كردند٣٠جنازه او بيش از 

 او يک کارگرآگاه و انقHبی،.  درسوئد به دنيا آمد١٨٩٧ اکتبر ٧جو ھيل در 
   بود»اتحاديه ی کارگران صنعتی جھان« آھنگساز و عضو از خود گذشته 
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اما، آنچه نقشه .   محاق فراموشی فرومی رفت
سازماندھی شده نيروھای امنيتی جمھوری 
اسHمی را برھم زد، مقاومت زندانيان و به دنبال 

با مقاومت .  آن پايداری خانواده ھای زندانيان بود
زندانيان و پايداری خانواده ھای آنان، نه تنھا 
نيروھای اطHعات سپاه  و وزارت اطHعات 
دولت روحانی از اين تھاجم سودی نبردند، بلکه 
با اعتراضات گسترده ای که در ابعاد داخلی و 
بين المللی صورت گرفت، يک بار ديگر چھره 
ضد مردمی جمھوری اسHمی در معرض ديد و 

 . قضاوت بشريت آگاه قرار گرفت
تجمع خانواده ھای زندانيان در مقابل زندان اوين 
و پس از آن تجمع اعتراضی آنان در مقابل دفتر 
حسن روحانی و انعکاس وسيع جزئيات حادثه و 
بازتاب حقيقی ھر آنچه بر زندانيان رفته بود، 
واکنش سازمان عفو بين الملل نسبت به اين تھاجم 
وحشيانه رابرانگيخت و ابراز نگرانی اين 

 ٣۵٠بند سازمان نسبت به وضعيت زندانيان 
قاضی القضات جمھوری اسHمی را به اوين، 

صادق xريجانی در روز سوم .  تکاپو واداشت
ارديبھشت در جلسه مسئوxن قضايی جمھوری 
اسHمی، ضمن تکرار ھمان دروغ بافی ھای 

ھای برگزيده خودش، مبنی  رئيس سازمان زندان
 اينکه ھيچ خHفی در بازرسی ماموران امنيتی بر

به :   اوين رخ نداده است، گفت٣۵٠بند از 
دادستان تھران و دادستان ھای سراسر کشور 
دستور اکيد می دھم که با قاطعيت در مقابل 
ھرگونه فضاسازی، نشر اکاذيب و اخHل در 

صادق xريجانی به رغم دفاع .  امنيت ملی بايستند
ھمه جانبه از عملکرد رئيس سازمان زندان ھا و 
به رغم انکار ھر آنچه بر زندانيان رفته بود، اما 
در عمل، ھمان روز مجبور شد به شکلی ظاھرا 

و تحت عنوان ارتقاء مقام، "  آبرومندانه"
غHمحسين اسماعيلی را از رياست سازمان 

ھای کشور بر کنار و در مقام رئيس کل  زندان
به رغم اين جابجايی، .  دادگستری تھران بگمارد

برادر .  اما تھديدات او در مواردی عملی شد
 اوين به دليل ٣۵٠ياشار دارالشفا زندانی بند 

نيز "  ابتکار"اطHع رسانی بازداشت و روزنامه 
دادستان تھران .  توقيف شد"  نشر اکاذيب"به دليل 

بر اساس دستور اکيد رئيس قوه قضائيه جھت 
" نشر اکاذيب"و "  فضاسازی"مقابله با ھرگونه 

" را به دليل انتخاب تيتر "  ابتکار"روزنامه 
" رئيس سازمان زندان ھای کشور برکنار شد

 . توقيف کرد
واکنش خشم آلود و شتاب زده دستگاه قضايی و 
سيستم امنيتی جمھوری اسHمی نسبت به ماجرای 

 اوين و وقايع روزھای بعد از آن، تنھا ٣۵٠بند 
جلوه ای از تاثيرات مقاومت زندانيان و پايداری 

جلوه ھای .  خانواده ھای آنان در متن جامعه بود
ديگر بازتاب اين مقاومت، پرده برداری از تبه 

 ٢٨با تھاجم روز .  کاری روحانی و دولت او بود
فروردين و حضور آشکار نيروھای وزارت 

در اين يورش "  اعتدال و اميد"اطHعات دولت 
سرکوبگرانه، مشاطه گران دولت روحانی نيز به 

را از "  اعتدال و اميد"تکاپو افتادند تا دامن دولت 

افشای دروغ بافی ھای غHمحسين اسماعيلی، او 
ابتدا توسط کميسون امنيت مجلس ارتجاع جھت 
پاسخگويی و روشن شدن ماجرا به مجلس 
احضار و سپس در روز سوم ارديبھشت توسط 
صادق xريجانی رئيس قوه قضائيه از رياست 
سازمان زندان ھا بر کنار و در مقام رئيس کل 

 . دادگستری استان تھران گمارده شد
 ٣۵٠ فروردين بر زندانيان بند ٢٨آنچه در روز 

اوين گذشت، نه اولين تھاجم نيروھای امنيتی به 
برگ .  زندانيان بوده و نه آخرين آن خواھد بود

 ساله جمھوری اسHمی با ٣۵برگ تاريخ 
دھه .  سرکوب و کشتار زندانيان رقم خورده است

 و به طور اخص سال ھای نخست اين دھه، ۶٠
ھر روز و ھفته اش با تھاجم، ضرب و شتم و 

زندانيانی .  کشتار زندانيان سياسی قرين بوده است
که در بی خبری محض و بعضا در نھايت 
گمنامی زير شکنجه جان باختند، زندانيانی که گاه 
و بی گاه و به بھانه ھای واھی با يورش وحشيانه 
نيروھای امنيتی مواجه بودند، زندانيانی که بی 
ھيچ علتی و صرفا به دليل روحيه مقاومت و 
پايداری شان به انفرادی ھای طويل المدت منتقل 
شدند، زندانيانی که ماه ھای متمادی در وضعيت 
مرگبار تابوت و قيامت بسر بردند، بی آنکه 
صدای اعتراض و فرياد پايداری شان انعکاسی 

بی آنکه صدای .  عمومی در جامعه داشته باشد
دادخواھی، بی پناھی و رنج روزافزون خانواده 
ھای زندانيان، بازتابی در خور و متناسب با 
ميزان درد و رنجی که در آن سال ھا بر زندانيان 
سياسی و خانواده ھای آنان می رفت، در جامعه 

آنچه در آن سال ھا بر زندانيان و .  داشته باشد
خانواده ھايشان گذشت، بخشی محصول شرايطی 
بود بسيار متفاوت با آنچه که ھم اکنون در آن 

در آن سال ھا، نه زندانيان .  بسر می بريم
امکاناتی برای انعکاس بيدادی که بر آنان می 
رفت داشتند و نه خانواده ھا و جامعه از امکانات 
وسيع اطHع رسانی ھمانند امروز برخوردار 

ھرچه بود تبليغات يک سويه و مشمئز کننده .  بود
دم و دستگاه امنيتی و اطHعاتی رژيم بود، ھمراه 
با سکوت و مماشات کشورھای غربی در مقابل 

اما .  آنھمه بيدادی که بر زندان و زندانيان گذشت
اينھمه، مانع از آن نمی شود تا مقاومت زندانيان 

 اوين در تھاجم پنج شنبه سياه و به تبع ٣۵٠بند 
آن فداکاری خانواده ھای اين زندانيان، طی 
روزھای بعد از آن يورش وحشيانه ارج گذاشته 

بی ھيچ ترديدی اگر مقاومت و پايداری .  نشود
 نبود، اگر زندانيان ٣۵٠ھمگانی زندانيان بند 

 دست به ٢۴٠منتقل شده به انفرادی ھای بند 
 زندانی ديگر ٧٠اعتصاب غذا نمی زدند، اگر 

اين بند در اعتراض به اين تھاجم و نيز در 
ھمبستگی با زندانيان به انفرادی برده شده، 
اعتصاب غذا نمی کردند و مھمتر اينکه، اگر 
اطHع رسانی به موقع و در خور تحسين خانواده 

 فروردين نيروھای ٢٨ھای زندانيان نبود، تھاجم 
امنيتی جمھوری اسHمی نيز، ھمانند  صدھا 
يورش ديگر آنان بر زندانيان سياسی بدون اينکه 
کمترين ھزينه ای برای رژيم داشته باشد، در 
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١۴درصفحه   

در امان نگه "  پنج شنبه سياه"ننگ ماجرای 
اپوزسيون راست و جمھوری خواھان .  دارند

سازمان "ھوادار دولت روحانی، از جمله 
که از واکنش اوليه "  جمھوری خواھان ايران

علوی وزير اطHعات دولت روحانی مبنی بر 
دادن اطHعيه اين وزارتخانه جھت روشن شدن 

ماجرای حمله به زندانيان، به وجد آمده "  حقيقت"
بودند، پس از اينکه متوجه شدند اميدی به صدور 
اطHعيه  وزارت اطHعات دولت روحانی نيست، 
خود دست به کار شده و به جای علوی اطHعيه 

آنان در اطHعيه خود عوامل يورش به .  دادند
زندانيان را به نيروھای افراطی رژيم و مخالف 

سازمان جمھوری .  دولت روحانی منتسب کردند
يکی از :  خواھان ايران با وقاحت تمام نوشت

اھداف سرکوب زندانيان آزادی ھای مدنی و 
انگار .  سياسی، فلج کردن دولت روحانی است

روحانی و دولت او از جنس ديگری ورای 
دولتی که از آسمان .  جمھوری اسHمی ھستند

ديگری نازل شده و به زعم آنان می خواھد زنان 
را به حقوق شھروندی برساند، آزادی ھای مدنی 
را احيا کند، حق تشکل را برای کارگران فراھم 
سازد، به معيشت توده ھای مردم ايران سر و 
سامان دھد و ده ھا دروغ بافی ديگر که روحانی 
با فريبکاری وعده تحقق آنھا را داده بود و اينک 
جماعتی تبه کارتر از روحانی، نه تنھا بر اين 
محمل بافی ھای او مھر تاييد می زنند، بلکه در 
ماجرای سرکوب زندانيان که از بد بياری آنان، 
نيروھای وزارت اطHعات تحت امر دولت 
روحانی نيز در آن دخيل بوده اند و به ھمين علت 
نيز سکوت را بر دادن اطHعيه ترجيح داده است، 
نيروھای به اصطHح جمھوری خواه پا پيش 
گذاشتند و در جھت تبرئه دولت روحانی اطHعيه 

انگار نه انگار که رئيس جمھور .  صادر کردند
مورد عHقه شان، ھم اکنون رئيس شورای امنيت 

ھمان شورايی که سياست .  ملی رژيم نيز ھست
ھای کHن و امنيتی جمھوری اسHمی را تدوين 

ھمان شورايی که باxترين سياست .  می کند
گذاری ھای سرکوبگری جمھوری اسHمی، تحت 
ھدايت رئيس جمھوری نظام، تدوين و آنگاه جھت 
اجرا به تمام نھادھای اطHعاتی و امنيتی رژيم 

اپوزيسيون مدافع دولت روحانی .  ابHغ می گردد
در شرايطی بر تبه کاری خود ھمچنان اصرار 
می ورزد که خود آن توده ھای مردمی که بر 
بستر تبليغات انتخاباتی حسن روحانی و مجموعه 

از ستم "  رھايی"نيروھای مدافع او به توھم 
جمھوری اسHمی اميد  بستند، در ھمين مدت 
ھشت ماه  روی کار آمدن دولت روحانی به اشتباه 

اما، در اين ميان تبه کارانی پيدا .  خود پی برده اند
می شوند که حقيقت را انکار می کنند و ھمچنان 

تبه کارانی که .  بر اين انکار خود پای می فشارند
آگاھانه حقيقت سرشت اين نظام دينی مبتنی بر 
وxيت مطلقه فقيه و ضديت ماھوی آن با آزادی 

 . ھای مدنی را کتمان می کنند
بدون شک، تبھکاری شيخ حسن روحانی به 

کسی .  مراتب فزون تراز تبھکاری مدافعان اوست
که خود يکی از پايه گذاران اصلی اين نظام بوده 

کسی که طی بيش از سه دھه بر مصدر .  است
کليدی ترين پست ھای امنيتی جمھوری اسHمی 
انجام وظيفه کرده باشد، کسی که در تمام تندپيچ 
ھای حياتی جمھوری اسHمی به عنوان يکی از 
نظريه پردازان امنيتی جمھوری اسHمی نقش 
آفرين بوده و در سرکوب توده ھای مردم ايران 

  اوين،٣۵٠سرکوب زندانيان سياسی بند 
  بازتابی از مقاومت زندانيان
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 اوين، ٣۵٠سرکوب زندانيان سياسی بند 
 بازتابی از مقاومت زندانيان

مريکا و آلند  ن، ھلمای پيشرفته ای نظير آارھکشو
ترتيب   م قاارين  ا.ستاصد   در۵٧ و۵۴ ،٨٠به 

نردھمی  ن نشا که  ن نادی زقتصااکت  رمشاخ ند 
برخی در حتی  ان، يرد اقتصادر ا با  مقايسه 
و ادعای ست  تر اپايين  نيز مسايه  ی ھارھکشو

به لحاظ شاخص "معاون روحانی مبنی بر اينکه 
سHمت و مشارکت اجتماعی بانوان، از وضع 

، يک "بسيار خوبی در منطقه برخور داريم
دروغی که صرفا جھت .  دروغ محض است

کرنش و خوش رقصی در مقابل خامنه ای بيان 
 .  شده است

 سال پيش طرفداران جمھوری اسHمی به ٣۵اگر 
تبعيت از خمينی در ھر محفلی تکرار می کردند، 

است و ما برای شکم انقHب "  خر"اقتصاد مال 
نکرديم، در پی گذر زمان و واقعيت ھای اسفبار 
تحميل شده بر جامعه، ھم اکنون نه تنھا ھمان 
انبوه طرفداران خمينی، بلکه ھر مدرسه رفته ای 
نيز می داند، وقتی بيکاری در جامعه ريشه 
گسترانيد، وقتی سفره مردم تھی و فقر و 
تنگدستی بر زندگی توده ھا مستولی شد، در آن 
صورت، فحشاء، اعتياد، دزدی، و ده ھا معضل 
اجتماعی ديگر از جمله طHق، پديده کودکان کار 
و خيابانی و از ھم گسيختگی سHمت خانواده نيز 

در چنين وضعيتی، .  دامنگير آن جامعه خواھد شد
نه تنھا با توصيه ھای فرھنگی و موعظه ھايی از 
جنس افاضات خامنه ای سر سوزنی از فHکت و 
معضHت جامعه کاسته نمی شود، بلکه چه بسا 
چنين موعظه ھايی ديگر برای پامنبری ھای خود 
خامنه ای نيز کسالت آور بوده و حتا کارکردش 

 . را برای آنھا نيز از دست داده باشد
ترديدی نيست که خامنه ای و ھيئت حاکمه 
جمھوری اسHمی ھمه اين ھارا می دانند و بر 
وضعيت وخامت بار زنان در جامعه نيز آگاه 

اما، از آنجاييکه ھمه اين ناھنجاری ھا .  ھستند
ريشه در رژيم دينی جمھوری اسHمی و نظم 
سرمايه داری حاکم بر کشور دارد و خود خامنه 
ای نيز از جمله مسببين اصلی وضعيت موجود 
است، لذا، او چاره کار را در زدن نعل وارونه 
می بيند و از روی استيصال در پناه ياوه گويی 
ھای اين چنينی که اشتغال مسئله اصلی زنان 
نيست و برابری جنسيتی زنان يک موضوع 
غربی است که بايد از آن پرھيز شود، سنگر می 

واقعيت اين است که، معضHت اجتماعی .  گيرد
زنان، فقر و فHکت حاکم بر توده ھا، وخامت 
وضعيت معيشتی مردم و شکست سياست ھای 
جمھوری اسHمی در برابر زنان، ھم اکنون 
. ھمانند پتکی بر سر اين نظام فرود آمده است

خامنه ای که تا پيش از اين ھمواره از تعالی زنان 
در اسHم حرف می زد، اسHم را پاسخگوی ھمه 
نيازھای مادی و معنوی جامعه و به طور اخص 
نجات بخش زنان موعظه می کرد، ھم اکنون که 
فضاحت اسHم و جمھوری اسHمی بر ھمگان 
آشکارشده است، نه تنھا با چالش ھای نيروھای 
اجتماعی مواجه است، چه بسا در درون سيستم 
نيز با تنش ھا و ريزش نيروھای پشت سر خود 

به رغم اينکه در نفس و .  نيز مواجه شده باشد
ماھيت سخنان خامنه ای در مورد زنان ھيچ چيز 
تازه ای وجود نداشت، اما صراحت بيان و 
اصرار او مبنی بر اينکه اشتغال مسئله اصلی 
زنان نيست و برابری جنسيتی مغاير با جوھر 
اسHم است، محتمH می بايست برخاسته از 

در وضعيت .  مجموعه اوضاع کنونی جامعه باشد

آنھم از نوع ارتجاعی اش در قبال مسئله مھم زن 
و خانواده افتاده است، موضوع اين يادداشت 

در اين يادداشت، تHش ما بر اين .  سياسی نيست
است که بر چرايی صراحت خامنه ای در 
استمرار و اعمال تبعيض جنسيتی بر زنان ايران 
و به طور اخص چرايی تاکيد او مبنی بر اينکه 
اشتغال الويت اصلی زنان نيست، بلکه سHمت 
خانواده الويت اصلی زنان است و اينکه برابری 
جنسيتی يک مقوله غربی است که بايد از آن 
پرھيز شود، درنگی در حد سطور اين يادداشت 

 . سياسی داشته باشيم
سال پيش خمينی رھبر و مراد خامنه   ٣۵اگر   

ای گفت که ما برای شکم انقHب نکرديم، بر او و 
اوھنوز در آغاز راه .  جھالت او فرجی نبود

حکومت کردن بود و با کوھی از ناھنجاری ھای 
سياسی، اقتصادی و اجتماعی حاصل از 
جمھوری اسHمی روبرو نشده بود، تا بفھمد وقتی 
پايه ھای اقتصادی يک جامعه فرو ريخت، 
سHمت خانواده که سھل است، سHمت کل جامعه 

اما، اينکه پس از گذشت .  نيز بر باد خواھد رفت
 سال خامنه ای نيز بر ھمان جھالت مراد خود ٣۵

پای بفشارد و با صراحت اعHم کند که، اشتغال 
در الويت اصلی نيست و سHمت خانواده مسئله 
اول جامعه است، ديگر صرفا دنباله روی از 
جھالت و مردم فريبی شيادی ھمچون خمينی 
نيست، بلکه گرفتار شدن در خواب خرگوشی و 
جھل مرکبی است که خامنه ای و ھيئت حاکمه 

تا .   بدان پای می فشارندآگاھانهجمھوری اسHمی 
آنجا که به خامنه ای مربوط است، او آگاھانه بر 
اين جھالت خود تاکيد و اصرار دارد تا گريبان 
خود را از پاسخگويی بر بيداد و ستمی که طی 
بيش از سه دھه بر زنان و توده ھای مردم ايران 

ولی فقيه جمھوری .  رفته است، رھا سازد
اسHمی از آن رو خود را به خواب خرگوشی 
زده و چشمان خود را به بيش از ھشت ميليون 
بيکار جامعه بسته است، تا ويرانی حاصل از اين 

تا سفره تھی .  بيکاری گسترده را کتمان کند
بحران از .  کارگران و زحمتکشان جامعه را نبيند

ھم گسيختگی سHمت خانواده را انکار کند و در 
نھايت برای پامنبری ھا و نيروھای پشت سرش 
که ممکن است نسبت به جمھوری اسHمی در 
پاسخگويی به معضHت جامعه از جمله گسترش 
بيکاری مسئله دار شده باشند، اين چنين مھمHت 

جالب اين جاست که مHوردی معاون .  ببافد
روحانی در امور زنان و خانواده که از جمله 

حاضر در اين ديدار بود، طی "  فرھيخته"زنان 
"گزارشی از مسائل مربوط به زنان گفت به : 

لحاظ شاخص سHمت و مشارکت اجتماعی 
بانوان، از وضع بسيار خوبی در منطقه برخور 

معاون روحانی در امور زنان در ".  داريم
شرايطی  به چنين دروغی متوسل شده است، که 

  نرخ مشارکت٩٢مرکز آمار ايران در سال 
/١ سال را ١۵ باxی ادفراتمامی  ای بردی قتصاا

به اين رقم .   در صد برآورد کرده است۴٠
بر جنسيت  و صد   در١/۶٨دان مرای تفکيک 

بر در٣/١٢ن ناای زبر در .  سته اشدآورد صد 
 درصد ١٠ به ٩٢حالی که اين رقم در پايان سال 

ن نادی زقتصااکت  رمشاخ نرنيز کاھش يافت، 
بانک  ٢٠١٣ل سار ماس آساابر  ( در )  جھانی 
صد  در٢۴ و ١۶به ترتيب  ن پاکستان و فغانستاا

به اق عرو ترکيه  ، قطرای قم بررين  ا.  ستبوده ا
بر در١۵ و ۵٠،٢٩ترتيب   . سته اشدآورد صد 

ن در نادی زقتصااکت  رمشاخ نربگذريم از اينکه 

نيز نقش موثر داشته است، طبيعتا می بايست 
بيش از ھر کس ديگری به چند و چون مکانيزم 
ھای درونی اين نظام، چارچوب ھای حقوقی و 
قضايی آن و به طور اخص ضديت اين نظام 
دينی با آزادی ھای مدنی وسياسی اشراف کامل 

چنين کسی با چنين آگاھی و اشراف .  داشته باشد
به زوايای پنھان و آشکار مکانيزم ھای 
سرکوبگرانه حکومتی جمھوری اسHمی ھرگز 
نمی تواند ادعا کند که يورش به زندانيان سياسی 
و ديگر سرکوب ھای متداول درون جامعه خارج 

بکارگيری الفاظی از قبيل .  از اراده دولت اوست
فقط سرپوش گذاشتن بر "  تدارکات چی"دولت 

فريب کاری و تبه کاری دولت ھای جمھوری 
 اوين ٣۵٠مقاومت زندانيان بند .  اسHمی است

ھمراه با پايداری خانواده ھای آنان، نه تنھا 
رسوايی جمھوری اسHمی را به نمايش گذاشت، 
بلکه در پرتو اين مقاومت و پايداری، پرده از تبه 

 . کاری دولت روحانی نيز فرو افتاد

  
سخنان خامنه ای اعتراف 
به نابرابری حقوقی زنان 

 با مردان در جامعه
 

 فروردين، علی خامنه ای در ديدار ٣٠روز شنبه 
با جمعی از زنان حکومتی يک بار ديگر بر منبر 
نشست و در مسائل مربوط به زنان برای 

تشکيل .  پامنبری ھای خود روضه خوانی کرد
در قبال مسئله "  مرکز عالی فرا قوه ای"يک 

و سپس بر شمردن رئوس "  مھم زن و خانواده"
محوری اين مرکز عالی برای تدوين راھبردی 
مسائل زنان، از جمله محوری ترين سخنان 
خامنه در ديدار با اين زنان به اصطHح فرھيخته 

اس و اساس موعظه ھای رھبر .  جامعه بود
جمھوری اسHمی در اين ديدار تاکيد او بر 
استمرار تبعيض جنسيتی و نابرابری حقوقی و 
. اجتماعی زنان بر پايه مبانی اسHم در جامعه بود

خامنه ای ضرورت برابری جنسيتی زن و مرد 
در جامعه را از جمله حرفھای کامH غلط 
برگرفته از غرب خواند و در اين مورد به 

اگر می خواھيم :  پامنبری ھای خود يادآور شد
نگاه ما به مسئله زن سالم، منطقی، دقيق و 
راھگشا باشد، بايد از افکار غربی در مسائلی 
نظير اشتغال و برابری جنسی کامH فاصله 

خامنه ای در تکميل ھمين ديدگاه به ".  بگيريم
غايت ارتجاعی و ضد زن حاکم بر نظام 
جمھوری اسHمی به صراحت اعHم کرد، 
برخHف برخی ديدگاه ھا، اشتغال مسئله اصلی 
زنان نيست، بلکه سHمت خانواده الويت اصلی 

 .زنان است که بايد به آن پرداخته شود
اينکه با گذشت بيش از سه دھه سرکوب، بی 
حقوقی محض و ستم حاصل از حاکميت 
جمھوری اسHمی بر زنان کشور، خامنه ای تازه 

" مرکز عالی فرا قوه ای"به فکر تشکيل يک 

١٣از صفحه   

١۴ 

١۵درصفحه   
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٧از صفحه   

سخنان خامنه ای اعتراف به نابرابری 
 حقوقی زنان با مردان در جامعه

رأی عدم اعتماد مردم به روحانی 
 و کليت رژيم جمھوری اس�می

خامنه ای با تاکيد آشکارتر .  خارجی رژيم است
از گذشته روی موضع جمھوری اسHمی مبنی بر 
اعمال تبعيض جنسيتی و نابرابری زنان با مردان 
در عرصه ھای اجتماعی، به نوعی درگيری و 
. کشمکش ھای درونی نظام را بازتاب داده است

از آنجايی که عقب نشينی در سياست خارجی، 
منطقا و در نھايت می بايست با تغييراتی در 
سياست داخلی ھم ھمراه گردد، خامنه ای با اين 
موضع گيری خود، يکبار ديگر بر ايستادگی 
جمھوری اسHمی روی محورھای تاکنونی 
سياست داخلی رژيم يعنی اعمال تبعيضات 
جنسيتی، عدم برابری اجتماعی زنان با مردان و 
نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران پای 

موضوعی که در وضعيت کنونی .  فشرده است
بيش از ھر جای ديگر محل تHقی کشمکش ھای 

 . درونی نظام است
در واقع ھمه بضاعت فرھنگی، اقتصادی و 
اجتماعی جمھوری اسHمی را بايد در ھمين 
صراحت لھجه و موضع گيری خامنه ای در 

صراحت خامنه ای مبنی بر .  مورد زنان ديد
اينکه اشتغال در الويت زنان نيست  و برابری 

است که بايد از "  مقوله ارتجاعی"زن و مرد يک 
آن پرھيز شود، چيزی نيست جز اعتراف صريح 
. او به تبعيض جنسيتی و نابرابری زنان در اسHم

بقيه حرف ھای خامنه ای در زمينه تکرار ارزش 
ھای واxی فرھنگ اسHمی و جايگاه زن در 

حاصل اين .  اسHم، مھمHتی بيش نبوده و نيستند
"xبرای زنان و ديگر اقشار جامعه "  فرھنگ وا

تا کنون چيزی جز سرکوب و تحميل بی حقوقی 
در وضعيتی که ھم اکنون .  محض نبوده است

زنان و توده ھای مردم ايران بدان گرفتار ھستند، 
موعظه ھای اين چنبنی خامنه ای ديگر کمترين 
ثمری برای او و نظام جمھوری اسHمی نخواھد 

جمھوری اسHمی پوسيده تر از آن است .  داشت
که اينگونه موعظه ھا بتواند xاقل ترک ھای 

اين نظام .  ذھنی طرفداران آن را نيز التيام بخشد
را با ھمه فرھنگ ارتجاعی و پس مانده ھای 

اش بايد به گورستان تاريخ   ذھنی قرون وسطايی
 .سپرد

 

ھايی بسته به قدرت  اثرات سوء چنين برنامه
اما در .  تواند متفاوت باشد اقتصادی ھر کشور می

داری ايران، و  ھای ضعيفی مانند سرمايه اقتصاد
با وجود رژيمی سرتاپا فاسد، و در نبود 

ھای سياسی و نظارت عمومی، اثرات سوء  آزادی
 . گردد ھا برابر می ھا ده اين طرح

پس ادعاھای کارگزاران رژيم مبنی بر اين که 
بار مرحله اول آزادسازی قيمت ھا  نتايج فاجعه

ريزی صحيح،  ناشی از سوء مديريت، عدم برنامه
ھا بھانه ديگر بوده است، به  کمبود بودجه و ده

تجربه کشورھايی که قبH .  ھيچ وجه صحت ندارد
اند، نيز چيز  ھا را به اجرا درآورده اين گونه طرح

 .دھد ديگری جز اين را نشان نمی
اکنون مردم با پوست و گوشت خود، نتيجه 

ھای اقتصادی دولت و به ويژه آزادسازی  سياست
ھايی که  سياست.  اند ھا را حس کرده قيمت

کارگران پيشرو و آگاه، نيروھای چپ و 
کمونيست از ھمان ابتدا عواقب و پيامدھای 
ناگوار اقتصادی و اجتماعی آن را بارھا گوشزد 

 .اند کرده
شود از  در چنين شرايطی از مردم خواسته می

ی بسياری  به گفته.  دريافت يارانه انصراف دھند
شان،  ھای ھا و کامنت بگيرھا در مصاحبه از يارانه

دولت برای اشتغال، بيمه، تورم و درآمد "مگر 
چه کار مثبتی کرده است که حاx انتظار دارد از 

يارانه را نگيريم تا آقايان در "يا ."  يارانه بگذريم
ھا و  چنانی، حق مأموريت ھای آن قالب حقوق

 " ھا را به جيب بزنند؟ ھا پول رانت
 ميليونی چنان روشن ٧٣آمار تعبير و تفسير اين 

صدا و "است که روحانی در سخنان خود در 
جمھوری اسHمی در شب دوشنبه، "  سيمای
پس .  ای به اين موضوع نکرد ترين اشاره کوچک

 ماه تصدی پست رياست جمھوری ٩از گذشت 
طلبان،  در ميان شعف و شادی اصHح

 ماه انتظار ٩داران و اقشار مرفه، پس از  سرمايه
کمپين نه به "ھا،  و عدم اجرای حتا يکی از وعده

فرصتی واقعی پيش آورد تا ميزان اعتماد "  يارانه
مردم نه تنھا به روحانی، بلکه به تمام سران و 

ھای حکومتی و دولتی و آخوندھای آن به  ارگان
" رأی عدم اعتماد"نتيجه، .  محک گذاشته شود

 .قاطع و متحدانه مردم به کليت رژيم بود
کنيم که اجرای چنين  ما بار ديگر تأکيد می

ھايی، به ويژه در شرايط بحران عميق  طرح
اقتصادی، نه تنھا بھبودی در زندگی مردم به 

تری  ھای ھر چه بيش آورد، بلکه توده وجود نمی
کنيم  راند، تأکيد می را به زير خط فقر می

ای، نه تنھا  ھای روحانی، در ھيچ زمينه وعده
ی اين روند،  متحقق نخواھند شد، بلکه با ادامه

تر در انتظار اکثريت کارگران و  ای تيره آينده
تنھا راه مقابله، .  زحمتکشان جامعه خواھد بود

سرنگونی رژيم جمھوری اسHمی و برقراری 
باشد، حکومتی که  حکومت شورايی می

ھای اقتصادی آن نه بر مبنای منافع  برنامه
ھا  داری جھانی، بلکه بر پايه رفاه توده سرمايه

 .تنظيم خواھد شد

موجود و با شرايط وخامت بار تحميل شده بر 
زنان و توده ھای مردم ايران، خامنه ای در 

نخستين .  چندين جھت با مشکHت مواجه است
مشکل خامنه ای و دارو دسته او، موضع 

رقبايی .  فريبکارانه رقبای او در درون نظام است
که با تکيه بر مشکHت اقتصادی و بھم ريختگی 
جامعه، در صدد قرائت ديگری از اسHم ھستند تا 
بخشی از توده ھای مذھبی و نيروھای درون 

از اين منظر، .  رژيم را به طرف خود بکشانند
مھمHت خامنه ای پيش از آنکه پاسخی به زنان 
جامعه باشد، تHشی ست جھت پاسخگويی و 
يادآوری محتوای اصلی اسHم به اين رقبای 

(فريبکارش در درون نظام به سخنرانی ھا و . 
مواضع رفسنجانی، خاتمی و روحانی در ھمين 

 ). يک ماه گذشته توجه شود
مشکل ديگر خامنه ای روند از ھم گسيختگی 
اصولگرايان و نيروھای حزب اللھی در وضعيت 

ناتوانی جمھوری اسHمی در .  کنونی است
پاسخگويی به ابتدايی ترين معضHت جامعه از 
جمله روند روبه رشد بيکاری و گسترش روز 
افزون فقر عمومی که ھم اکنون به نوعی گريبان 
. مجموعه نيروھای درون نظام را ھم گرفته است

در چنين وضعيتی صراحت و اصرار خامنه ای 
مبنی بر اينکه اشتغال الويت اصلی زنان نيست، 
تا حدودی می تواند مرھمی برای جلوگيری از 
ترک برداشتن بيشتر باورھای ايمانی و اسHمی 
اين نيروھا باشد در واقع خامنه ای با تاکيد بر 
اينکه معيار جمھوری اسHمی ارزش ھای 
فرھنگی ھستند، خواسته تبعات ويرانگر ناشی از 
مشکHت اقتصادی و معيشتی را ھيچ و يا ناديده 

سومين مشکل که محتمH می بايست .  جلوه دھد
مشکل اساسی خامنه ای باشد، روند مذاکرات 
ھسته ای و عقب نشينی جمھوری اسHمی در 
پرونده اتمی و به تبع  آن عقب نشينی در سياست 
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 ۶۶٨ شماره  ٩٣نيمه اول 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  
 

ماجرای سرکوب و ضرب و شتم زندانيان 
 فروردين ماه به ٢٨ اوين که در ٣۵٠سياسی بند 

بھانه تفتيش سلول ھای زندانيان به وقوع پيوست، 
با گذشت نزديک به دو ھفته ھمچنان در رسانه 

 ٢٨در تھاجم روز  .  ھای خبری بازتاب دارد
ياد "  سياه"فروردين که  از آن به عنوان پنجشنبه 

 تن ٣٢ زندانی زخمی و ٣٠می شود، دست کم 
از ميان .   منتقل شدند٢۴٠نيز به انفرادی ھای بند 

 تن به دليل شدت ۴مجموعه زندانيان آسيب ديده، 
خونريزی و شکستگی دنده به ضربات وارده، 

پارگی .  بيمارستان خارج از زندان منتقل شده اند
رگ دست اميد بھروزی، شکستگی دنده اسماعيل 
برزگری، شکستگی سر اکبر امينی و يک مورد 
ھم حمله قلبی منجر به اعزام به بخش سی سی 
يو، از جمله تلفات جدی حمله نيروھای امنيتی به 

 تھاجم پنجشنبه سياه . اوين بود٣۵٠زندانيان بند 
به سرکردگی قبادی مسئوول حفاظت اوين و 
سرھنگ امانيان مسئوول حفاظت زندان ھای 
تھران ، با سازماندھی نيروھای اطHعات سپاه ، 

 نفر از ١٠٠وزارت اطHعات و دست کم 
. سربازان گارد سازمان زندان ھا صورت گرفت

ھای  غHمحسين اسماعيلی، رئيس سازمان زندان
ھای استان  ايران و  سھراب سليمانی، مدير زندان

تھران از جمله عناصر کليدی تھاجم به زندانيان 
ھای ايران در  نقش رئيس سازمان زندان.  بوده اند

اين يورش وحشيانه، آنچنان برجسته بود که از 
ھمان لحظات اوليه انتشار خبر حمله به زندانيان، 
نام غHمحسين اسماعيلی در مرکز اطHع رسانی 
. سايت ھا و شبکه ھای مجازی قرار گرفت
ھا،  مصاحبه ھای پی در پی رئيس سازمان زندان

تکذيب صد در صد ماجرا توسط  او و تکرار 
يک "دروغ بافی ھای او مبنی بر اينکه حتا 

ھم به زندانيان وارد نشده است، از جمله "  تلنگر
تHش ھای بی وقفه رئيس سازمان زندان ھای 
ايران جھت انکار ماجرا در روزھای اوليه پس 

با اطHع .  از وقوع ضرب و شتم زندانيان بود
رسانی وسيع خانواده ھای زندانيان آسيب ديده و 
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ھای  نامnه          ))))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://50.118.107.49/ 

 
 : 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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