
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ اپريل ٠٧

  ،٩٣اولويت ھای سال 

 ! ايرانۀ طبقاتی در جامع- سياسی ۀ مبارز
  

اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی دست به ۀ  ما، با معضالت و مشکالت و گرفتاری ھای عديدۀھم اکنون جامع

عکس، طرح و ه در چنين شرايطی، نبايد دچار سردرگمی سياسی شد و دنبال حوادث افتاد، بلکه بايد ب. گريبان است

  .  عمل معينی در پيش پای خود و جامعه گذاشتۀنقش

طح جھانی به خواسته ھا و مطالبات در اين روز، در س.  روز جھانی زن را پشت سر گذاشتيمچبرای نمونه، ھشت مار

 تأکيد ھا، سمينارھا و شبکه ھای اجتماعی ئیجھان شمول زنان و حق برابری و آزادی و استقالل آن ھا در راه پيما

چ از اين رو، نبايد منتظر ھشت مار.  روزمره و پيگير نياز داردۀبی ترديد، برای تحقق اين شعارھا، به مبارز. گرديد

روز جھانی زن و ھم چون روز جھانی کارگر، برای بسياری از جريانات ليبرال و ليبرال چپ، فمينيست . سال آينده شد

ن ھای دربسته و يا نمايش ھای خيابانی با شعارھای و به يک روز جشن و سرور در سالھای بورژوا و غيره، صرفاً 

 سرور ھيچ اشکالی ندارد اما اين روزھا، مھم البته جشن و! ليبرالی و غيرطبقاتی تبديل شده است و آن ھم سالی يک بار

 ۀ جھانی گرايشات مختلف سرمايه داری و مردساالری و روزھای مبارزۀترين و تاريخی ترين و آشناترين محاکم

 آن در کشورھای در حال ۀجھانی عليه ھرگونه تبعيض و ستم و استثمار سيستم سرمايه داری و گرايشات عقب ماند

  .اشته شده مانند مذھب و ناسيوناليسم و فاشيسم و مردساالری استتوسعه و عقب نگاه د

ثرترين عرصه ھاست و به ھمين دليل، حکومت اسالمی، بخش قابل ؤ از مھم ترين و می زنان، يکۀمبارزه در عرص

  . توجھی از قدرت و امکانات خود را به امر سرکوب زنان اختصاص داده است

کار اسالمی در ايران، برخورد شديد و وحشيانه با افرادی که موازين ھای تبھن روزھای قدرت گرفتن بانداز نخستي

يا « حکومت اسالمی، با شعار ارتجاعی ۀ ھای اسالمی وابست گروه. کردند، آغاز شد اسالمی را در پوشش رعايت نمی 

ادارۀ « جمله  پرداختند و ارگان ھای حکومتی از به ضرب و شتم زنان در معابر عمومی می» روسری يا توسری

 حفظ مسؤول کرد ھر زنی که مقررات اسالمی را رعايت نکند، خود  تشکيل دادند که اعالم می» مبارزه با منکرات

اين گروه ھای مرتجع، در خيابان ھا به زنان و دختران حمله می کردند و گاھی به صورت آنان . جانش خواھد بود

ن صفارھرندی، وزير فرھنگ و يپاسدار محمد حس. ، تيغ می کشيدنداسيد می پاشيدند و يا بر لبان زنان ماتيک زده

حکومت »  طلب اصالح«، در رقابت و کشمکش با جناح ١٣٩٠ نژاد در سال  ارشاد اسالمی دولت اول محمود احمدی

، آميز آن ھا در برخورد با زنان بدحجاب اشاره کرده بود و از جمله خطاب به اکبر گنجی شان، به اقدامات خشونت 
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د ي ھا اس رون زده و به روی آنيشان ب گشت که چند تار مو از زلف   می ئیگنجی، آن روزھا دنبال دخترھا«: گفته بود

شانی دخترھای جوانی که پوشش متفاوتی داشتند ين بود که به پيگفتند برای ا که به او اکبر پونز می  ن يد و ايپاش می 

 عناصر و جناح ھای حکومتی از جمله دولتی که ۀ واقعيت است و ھماين اقرار صفار ھرندی،» .چسباند پونز می 

صفار ھرندی وزير فرھنگ و ارشاد اسالمی آن است و يا امروز دولت حسن روحانی و در گذشته دولت ھای بازرگان، 

، موسوی، خامنه ای، رفسنجانی، خاتمی و پس از ان ھا احمدی نژاد و روحانی و ھم چنين عناصری چون اکبر گنجی

، که به داليلی در خارج کشوربه سر می ...محسن مخملباف، ابراھيم نبوی، محسن سازگارا، عطاء هللا مھاجرانی و

  .برند را نيز شامل می گردد

اين رعب و وحشت خيابانی عليه زنان و جوانان در خيابان ھا ھم چنان ادامه داشت تا اين که حکومت اسالمی،  در 

بر . شد» قانونی« قانون مجازات اسالمی، حجاب اجباری در ايران ١٠٢ ۀبا تصويب ماد و ١٣۶٢ ]عقرب[يازدھم آبان

 ضربه شالق محکوم ٧۴اساس آن، زنانی که بدون حجاب شرعی در معبر و انظار عمومی ظاھر شوند، به تعزير تا 

به اين ترتيب، از .  نقدی جايگزين شدۀ اين قانون اصالح شد و به جای شالق، زندان و جريم٧۵در سال . می گردند

با » مبارزه« حجاب اسالمی در ايران شديدتر و شديدتر و پس از آن، تالش حکومت در جھت ۀمسأل، ۶٠ ۀ دوم دھۀنيم

 .طرح و پروژه ھا  وسناريوھای سياه مختلفی را به جامعه تحميل کرده است» بدحجابی«

 در جھت بھبود زنان ايجاد شده بود به  که ظاھراً ئیار دولت و در اثر تبليغات وسيع، روزنه ھييبه اين ترتيب، با تغ

را به » گشت ارشاد« نيروھای سرکوبگر محض اين که اين دوره خاتمه يافت و دولت جديد بر مسند قدرت نشست سريعاً 

  .خيابان ھا آورد و با حمايت نيروھای انتطامی و بسيج و غيره به جان زنان و جوانان انداخت

 سيدعلی خامنه ای رھبر حکومت اسالمی، مبتنی بر سازش ھای ۀانی با حمايت ھمه جانبسياست خارجی دولت روح

 عکس سياست ھای آن در داخل ه اروپاست اما بۀ و اتحاديامريکاس ھمه أآشکار و نھان با دولت ھای قدرتمند و در ر

  .کشور، بيش از پيش وحشيانه است

 لوايحی برای ،غاز به کار دولت حسن روحانی در سال جاری ھای پايانی دولت محمود احمدی نژاد و با آ در ماه

در اين لوايح که به تصويب رسيد يا در دست بررسی قرار دارد می توان . ه شدئتصويب به مجلس شورای اسالمی ارا

  . برد به ديدگاه ھای زن ستيز دولت، مجلس و شورای نگھبان، بيش تر پی

ه شد که با اعتراضات ئبه مجلس ارا» رپرستس ان بدسرپرست و بیحمايت از کودک «ۀ، اليح١٣٩٢در سال جاری 

است اما طبق » ممنوع«در اين اليحه عنوان شده بود که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده . رو شده گسترده ای روب

 .پذير است  چنين ازدواجی امکان ، اگر دادگاه صالحيت انجام چنين عملی را تشخيص دھد، ھمين ماده ۀتبصر

 بر تأکيددر اين اليحه، . شده است» طرح جامع جمعيت و تعالی خانواده«ه شده به نام ئلس ارا ديگری نيز به مج ۀيحال

.  شود  زن در ھمسری و مادری او خالصه میۀ شکل که وظيف  دھد به اين فرزندآوری محور اصلی را تشکيل می

ست که در اين اليحه به آن ھا  بيش تر از جمله مواردی ی برای فرزندآوری ئ   تبليغات رسانه،ھای استخدامی اولويت 

 . شده استتأکيد

 و دارای متأھلمردان :  شده استتأکيدای که مربوط به اشتغال زنان است، به اولويت استخدامی اين چنين  در ماده 

ين ماده نه تنھا ميان در ا.  مردان مجرد و زنان مجرد،متأھل زنان ،متأھل مردان ، و دارای فرزندمتأھل زنان ،فرزند

 . تبعيض گذاشته شده است،ھل و فرزند داشتنأزن و مرد تبعيض ايجاد شده بلکه ميان زنان نيز بر اساس ت

ی که حکومت اسالمی در اين خصوص ئ  و تبليغات رسانه» باروری«به » ل جمعيتوکنتر «  شدن تبديل بودجهئیاجرا

 کمبود لوازم پيش ، تبليغ خانه به خانه، ھای تشويقی  اختصاص بسته. اتخاذ کرده از ديگر اقدامات عليه زنان است

 . شده استتأکيدست که در سال گذشته بر آن  گيری از بارداری و تبليغات شھری از مواردی  
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ھا و اماکن عمومی توسط دولت نصب شده اند   ھای گذشته در تبليغات شھری در خيابان  پوسترھای تبليغاتی که در ماه

 طرحی از مادر خانواده وجود ، پر جمعيت است اما در بيش تر اين تصاويرۀز زندگی راحت و شاد يک خانوادحاکی ا

 .ندارد

دورکاری، به اين معناست که زنان بدون اين که از خانه . نام دارد» دور کاری«يکی از مسايلی که به ضرر زنان است 

اين طرح، بر اين است که زنان بتوانند کنار ھمسر و فرزندان  تأکيد. باشند» شاغل«خارج شوند و در درون خانه شان 

 شان در چارچوب خانواده   ھا و تعريف ھويت  نشينی آن ی مشغول شوند که اين به معنای خانهئ  خود به فعاليت حرفه

 .است

 شورای نگھبان ئيدتأعدم . ست که در سال گذشته مورد اختالف واقع شد دار نيز يکی ديگر از لوايحی   زنان خانه ۀبيم

.  بودجه از جمله موانعی بود که در تصويب اين قانون پيش آمد و حذف اعتبار الزم برای اين نوع از بيمه از اليحه

بينی کند اما به نظر نمی رسد   دولت موظف خواھد بود تا بودجه الزم را ھر ساله در اليحه بودجه پيش ،طبق اين طرح

  .نين طرحی را تصويب کندکه حکومت اسالمی و مجلس آن، چ

ھای   زنان از پست ،ھا ابالغ شد خانه  ھا و وزارت   ای که در دولت روحانی به دستگاه  در اقدام ديگری، طبق بخشنامه

 .ی حذف شدندئمشاوره 

حکومت اسالمی، ھم اکنون وسيع تر از گذشته، با بحران ھای عديده ای در سطح داخلی کشور و در سطح بين المللی و 

 سازش با رقبای ۀدر حال حاضر حکومت اسالمی، بيش تر توان و ظرفيت خود در عرص. روسته يپلماتيک روبد

  .  داخلی نيز به سرکوب ھای وحشيانه، اختصاص داده استۀجھانی اش و در عرص

مردم و  و معضل و نگرانی سران و مقامات حکومت اسالمی ايران، نارضايتی عمومی مسألهاما به نظر من، مھم ترين 

گرانی و تورم و بيکاری و فقر . خشم آن ھاست که دير يا زود به يک انفجار اجتماعی غيرقابل مھار تبديل خواھد شد

برای اکثريت مردم ايران، کمرشکن شده است و حکومت اسالمی نيز ھيچ راه حل اساسی در اين مورد ندارد و تنھا به 

  . می شود چون توزيع سبد کاال متوسلئیسرکوب و مسکن ھا

/ سرگردانی عجيب در جمعيت درس خوانده ھا « خبرگزاری حکومتی مھر، در گزارش اقتصادی خود با عنوان اخيراً 

به بررسی آماری مشکالت مربوط به اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاھی » ! ميليون نفر نه شاغلند و نه بيکار ۵

  .پرداخته بود

 ميليون نفر ٩/٣ ميليون نفری فارغ التحصيل دانشگاھی کشور ٣/١٠از کل جمعيت : در اين گزارش، آمده است

 .ھستند) نه شاغل و نه بيکار( ميليون نفر غيرفعال اقتصادی ٣/۵ ميليون بيکار و ١شاغل، 

 ۀ در چرخ درصد کل افرادی که از دانشگاه ھا خارج شده اند، عمالً ۵٠به اين ترتيب، می توان گفت تا به امروز 

 . ميليون نفر نيز مرد ھستند٣/٢ ميليون نفر زن و ٣از اين تعداد، حدود . ار نگرفته انداقتصادی کشور قر

به گزارش خبرنگار مھر، يکی از دغدغه ھای مطرح شده در سال ھای اخير موضوع بيکاری فارغ التحصيالن 

 تحصيلی در ۀم دور که افراد پس از اتمائیدانشگاھی و عدم تطابق آموزش ھا با نيازھای بازار کار است تا جا

 .دانشگاه ھا برای ورود به بازار کار با مشکالت جدی مواجه ھستند

 و ايده ای از بازار کار ندارند و تنھا به عنوان ئی تحصيلی ھيچ گونه آشناۀاغلب فارغ التحصيالن، پس از اتمام دور

ه از سوی مرکز آمار ايران، تا طبق آخرين آمار ارائه شد. يک کارجوی دارای مدرک تحصيلی عاليه مطرح می شوند

 . نفر فارغ التحصيل دانشگاھی بيکار در کشور وجود داشته است٩٧٠ ھزار و ۴٢ ميليون و ١پايان سال گذشته 
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 نفر؛ جمعيت کل فارغ التحصيالن و يا افراد در حال تحصيل دوره ھای عالی ۵٩٠ ھزار و ٣١٣ ميليون و ١٠ھم چنين 

 نفر نيز ٩٧٠ ھزار و ۴٢ ميليون و ١ نفر شاغل و ١٧۵ ھزار و ٩۵٩ ميليون و ٣کشور ھستند که از اين جمعيت 

 .بيکار بوده اند

 ١ نفر شاغل مرد و ۶٧٧ ھزار و ٧۶٠ ميليون و ٢از مجموع جمعيت شاغالن فارغ التحصيل دانشگاھی کشور، 

 ھزار و ۵۶٣ردان و  نفر از م٧١۶ ھزار و ۴٧٩ھم چنين .  نفر نيز شاغل زن داريم۴٩٧ ھزار و ١٩٨ميليون و 

 . نفر از زنان نيز در گروه بيکاران و جويندگان شغل قرار دارند٢۵٣

 حائز اھميت درباره وضعيت اشتغال و بيکاری فارغ التحصيالن بيکار، آمار بزرگ و عجيب افرد غيرفعال ۀنکت

به بيان عددی، از . ر استاقتصادی در برابر جمعيت کل تحصيل کرده ھا و ھم چنين کل افراد شاغل تحصيل کرده کشو

 ٢ ميليون و ۵ مرد و زن فارغ التحصيل و يا در حال تحصيل کشور تا به امروز، ۵٩٠ ھزار و ٣١٣ ميليون و ١٠

 . نفر در گروه شاغالن و بيکاران قرار دارند١۴۵ھزار و 

ر دارند که طبق  نفر در گروه جمعيت غيرفعال اقتصادی کشور قرا۴۴۵ ھزار و ٣١١ ميليون و ۵در نقطه مقابل 

: در اين باره تعريف مرکز آمار ايران می گويد. تعريف مرکز آمار ايران نه شاغل ھستند و نه بيکار محسوب می شوند

 از دو گروه یکه در طول ھفته مرجع طبق تعريف در ھيچ يک) ن شدهييحداقل سن تع( ساله و بيش تر ١٠تمام افراد 

 .عيت غيرفعال اقتصادی محسوب می شوندشاغالن و بيکاران قرار نمی گيرند، جم

 مھم و اساسی، اين است که چرا جمعيت غيرفعال اقتصادی دانشگاھی کشور از جمعيت شاغل آن بيش تر سؤاليک 

 است؟

 ميليون ايرانی با اين ۴٠ ھای مرکز آمار ايران، بيش از  طبق آخرين بررسی: ، نوشت١٣٩٢ بھمن ۶خبرآنالين نيز 

 اما به دليل اين که مشارکت اقتصادی ندارند جزء جمعيت غيرفعال اقتصاد ايران محسوب می که در سن کار ھستند

 . ميليون نفری ايران است٧٧ درصد از کل جمعيت ۵٢اين تعداد معادل . شوند 

ء  جزدر واقع اين تعداد ايرانی اصالً .  سال سن دارند اما به داليلی نه شاغلند و نه بيکار۶۵ تا ١٠اين افراد بين 

 ساله و ١٠تمام افراد :  شناسد مرکز آمار ايران نيز اين گروه را اين طور می. آيند جمعيت فعال ايران به حساب نمی 

طبق تعريف کار، در توليد کاال و خدمات مشارکت ) ھفته مرجع(بيش تر که در ھفته تقويمی قبل از ھفته آمارگيری 

 .ندا نداشته يا از قابليت مشارکت برخوردار نبوده 

  ای يک ساعت ھم کار کنند شاغل محسوب می اين در حالی است که از نگاه مرکز آمار ايران کسانی که تنھا ھفته 

ھم چنين از نگاه مرکز آمار حتی کارکنان فاميلی بدون مزد، کارآموزان، محصالن مشغول به کار، نيروھای . شوند

سانی ھم که آماده به کار و جويای شغلی باشند نيز جزء از سوی ديگر، ک. مسلح و سربازان ھم جزء شاغالن ھستند

اين گروه . ھا، ديگر افراد غيرفعال در اقتصاد ايران خواھند بود اما غير از اين .  شوند بيکاران کشور محسوب می

 . انجام کار را ندارندئیدار، دانشجويان و کسانی ھستند که توانا بيش تر شامل زنان خانه 

 جوانان رغبت شناسان نااميدی جوانان از يافتن شغل مناسب باعث اين چنين اتفاقی شده که اصالً از نگاه برخی کار

 .اند نداشتند وارد بازار کار شوند و دانشگاه و خانه را بر مشارکت اقتصادی ترجيح داده

ند تقريبا از ھر  دھد ھرچ تر وضعيت مشارکت اقتصادی ايرانيان نشان می  ئیبررسی جز.  زن يکی فعال است١٠از ھر 

اين .  زن يک نفر در اقتصاد فعال است١٠دو مرد در سن کار يک نفر در اقتصاد فعال است اما در زنان تقريبا از ھر 

 درصد بود اما در آخرين بررسی مرکز ١٧نژاد  در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ابتدای دولت احمدی 

 .است درصد گزارش شده ٣/١١آمار اين نرخ 
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ز امسال است و پيش از اين، در تابستان و بھار امسال نرخ مشارکت اقتصادی زنان به ترتيب ئياين نرخ برای پا

 . درصد گزارش شده بود٣/١۴ و ١٣/۶

 اين نرخ ١٣٨۴در گروه مردان نيز نرخ مشارکت اقتصادی آنان ھرچند از زنان بيش تر است اما در مقايسه با سال 

اند و پيش از آن نيز اين   درصد مردان در اقتصاد ايران مشارکت داشته ١/۶٢ز امسال، ئي در پا.نيز افت داشته است

اما در حالی نرخ مشارکت اقتصادی مردان در .  درصد بود۴/۶۴ و ٧/۶۴نرخ در تابستان و بھار امسال به ترتيب 

 ٧/۶۴ معادل ١٣٨۴م يعنی سال  درصد رسيده که اين نرخ در سال آغازين فعاليت دولت نھ١/۶٢ز امسال به ئيپا

 .درصد بود

دھند که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در اقتصاد ايران، حتی در مقايسه با برخی کشورھای  اين ارقام نشان می 

در افغانستان )  بانک جھانی٢٠١٣بر اساس آمار سال ( نرخ مشارکت اقتصادی زنان .ن استئيھمسايه اين کشور، پا

 درصد ١۵ و ٢٩، ۵٠اين رقم برای قطر، ترکيه و عراق به ترتيب .  درصد است٢۴ و ١۶و پاکستان به ترتيب 

  .برآورد شده است

 . درصد است۵٧ و ٨٠، ۵۴ نيز به ترتيب امريکانرخ مشارکت اقتصادی زنان در کشورھای آلمان، ھلند و 

 به نسبت ٢٠١٣ در سال  کند که نرخ مشارکت اقتصادی زنان اطالعات جديد مرکز آمار ايران ھم چنين مشخص می

 . درصد رسيده است١٢ درصد به کمی بيش تر از ١۶ کاھش يافته است از ٢٠٠٩سال 

ھمين آمارھای پرابھام و سر و دم بريده و تعديل شده توسط فيلتر دولتی، نشان می دھد که وضعيت اشتغال و اقتصاد 

در چنين وضعيتی، . مت اسالمی افزوده می شودايران، روزبروز بدتر و وخيم تر می گذرد و به تعداد مخالفلن حکو

چون حکومت اسالمی نه طرحی برای بھبود زيست و زندگی مردم دارد و نه توانش را دارد بنابراين، برای بقای خود و 

جلوگيری از اعتصابات و اعتراضات کارگری و توده ھای محروم و ستم ديدگان، به سرکوب ھای وحشيانه روی آورده 

  .است

اسالمی ايران، سی و پنج سال است که زن ستيزی، آزادی ستيز، کودک آزاری می کند و به تمام معنا يک حکومت 

به اين ترتيب، در سال گذشته و با به قدرت رسيدن . حکومت آپارتايد جنسی، اعدام و سنگسار، ترور و وحشت است

 خيابانی نيز به يک امر روزمره تبديل شده شيخ حسن روحانی، قوانين زن ستيز و کودک آزار شدت يافته و اعدام ھای

روحانی که در سه دھه گذشته، در راس ارگان ھای امنيتی بوده و بخش عمده وزرايش نيز از ميان چھره ھای . است

امنيتی با سابقه ای مانند پور محمدی وزير دادگستری و ربيعی وزير کار انتخاب شده اند بنابراين، سرکوب ھا نيز تشديد 

ھمه سران و جناح ھای حکومت اسالمی با ھمه اختالف ھا و رقابت ھايشان، بر سر دولت امنيتی روحانی . تشده اس

گروه ھا و افرادی که . توافق کردند و آن را در سايه نظامی گری و تدابير امنيتی شديد و مھندسی شده روی کار آوردند

 زدند شايد امروز با ديدن اين ھمه وحشی گری ھای در داخل و خارج کشور، برای روحانی و اصالح طلبان سينه می

دولت روحانی، دچار عذاب وجدان شوند و اگر ھم به طور علنی شھامت انتقاد از خود را نداشته باشند، دست کم در نزد 

. وجدان انسانی خودشان به انتقاد از خود برسند و دست از حمايت جناح ھای حکومت آدم کش و تبه کار اسالمی بکشند

 منافع طبقاتی و سياسی شان است و آن ھا، کم تر دچار عذاب وجدان می مسألهالبته در نزد گرايشات راست، مھم ترين 

  .شوند

 ديپلماتيک و سرکوب و رعب و ۀکل حاکميت جمھوری اسالمی در حال حاضر، سياست سازش و تسليم در عرص

  .وحشت در داخل را برای بقای خود ضروری تشخيص داده است

نه ای، رھبر حکومت جھل و جنايت اسالمی، ايران طی سی و پنج سال حاکميت زن ستيز و آزادی ستيز خود خام

 ايران ۀاما خامنه ای خوب می داند جامع.  عرصه ھای جامعه تعميق و گسترش دھدۀکوشيد خرافات اسالمی را در ھم
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 را با وجود اين ھمه سرکوب و وحشی  سال گذشته١۴٠٠و در پيشاپيش ھمه زنان و جوانان، خرافات و باورھای 

که عموما برای سرکوب » گشت ارشاد«به ھمين خاطر، نيروھای حرفه ای . گری ھای حکومت شان، نپذيرفته اند

  .زنان آموز ديده اند را به رخ جامعه می کشند

تيشه به ريشه «او، ھای امسال شان را برخورد با کسانی قرار داده که به ادعای  احمدرضا رادان، يکی از اولويت 

 ھای  شايد در مورد روش» «.کنند زنند و به صورت سازمان يافته فرھنگ اين کشور را دچار مشکل می  فرھنگ می 

ھای امنيت   صورت گيرد اما اصل اجرای گشت ئی ھا  بوده و بررسیئیھای امنيت اخالقی صحبت ھا اجرای گشت 

  ».ه و حتما ادامه خواھد داشت پوشی بود اخالقی موضوعی است که غيرقابل چشم

، سردار احمدرضا رادان صبح امروز در مراسم آغاز رزمايش اقتدار ١٣٩٣ن ي فرورد٢به گزارش ايلنا، شنبه 

ھای امسال مان در  يکی از اولويت «: نوروزی پليس تھران بزرگ در نقش نيروی انتظامی در تحقق شعار امسال گفت

ھا برخورد با کسانی است که تيشه به  واد مخدر، سارقان و تامين امنيت مرزکنار موضوع برخورد با قاچاقچيان م

جانشين فرمانده ناجا، . کنند زنند که به صورت سازمان يافته فرھنگ اين کشور را دچار مشکل می  ريشه فرھنگ می 

ه دارد ابتدا تأمين در اين بخش نيز پليس دو وظيف«: به موضوع فرھنگ و نقش پليس در اين مقوله اشاره کرد و گفت

  ».امنيت فعاالن عرصه فرھنگ و ديگری موضوع امنيت اخالقی است

 تنھا در دو ماه دی.  گويند شتاب اجرای احکام اعدام پس از روی کار آمدن دولت روحانی، بيش تر شده است ھا می آمار

 - علمیۀمؤسساشدی از اعضای نژاد و ھادی ر ھاشم شعبانی .  نفر در ايران اعدام شدند۵٧، ]دلو[ و بھمن]جدی[

  .فرھنگی از اعدام شدگان اين ماه در اھواز بودند

   ھای مخالف حکومت بود، به تالفی حمله گروه  نفر از زندانيان بلوچ که اتھام آنان وابستگی به گروه١۶در آبان ماه، 

 .ھای مسلح به پاسگاه مرزی سراوان در زندان زاھدان اعدام شدند

بنا به اعالم دادستان اروميه، ھفت . نفر از فعاالن سياسی بلوچ بدون ذکر نام در خرم آباد اعدام شددر ھمين ماه، يک 

 . نفر رسيد٢۶بدين ترتيب، شمار اعدام شدگان آبان ماه به . نفر نيز در زندان مرکزی اروميه اعدام شدند

 نفر ٨٢فقط در آذر ماه، حدود .  ادامه داشتھا برای گذراندن حکم، ھم چنان ھا و فراخواندن   اما دستگيری ٩٢در سال 

وی، پس از . امير تتلو، خواننده رپ جزو اين افراد بود.  نفر آنان از فعاالن سايبری بودند۴٩بازداشت شدند که تعداد 

 .عذرخواھی کرد» ملت ايران«اش از  ای سرگشاده به دليل خوانندگی  مدتی آزاد شد اما طی نامه 

 تن ١۵که از پانزدھمين روز آن حسن روحانی رسما رياست جمھوری ايران را بر عھده گرفت، در مرداد ماه، ماھی 

 .  نوکيش مسيحی بازداشت شدند١٠، مدنی و سياسی و ئیاز فعاالن دانشجو

ديدار خانواده ژ بلژيک نيز که در مرداد ماه برای ئي، دانشجوی مقطع دکترا و بورسيه دولتی در دانشگاه لئیحميد بابا

ھمکاری با دول « آذر ماه سال جاری به اتھام جاسوسی و ٣٠اش به ايران سفر کرده بود، ممنوع الخروج و روز 

  . سال زندان محکوم شد١٠به » متخاصم

روزنامه آسمان . وزارت ارشاد دولت روحانی، به توقيف نشريات و بازداشت روزنامه نگاران، ھم چنان ادامه می دھد

 اش را دريافت کرده بود در اوايل اسفند به دليل انتشار نقل قول يکی از اعضای  ھمن ماه مجوز انتشار روزانهکه در ب

 در آبان ماه روزنامه بھار توقيف شد و از .را غير انسانی دانسته بود، توقيف شد» قصاص«جبھه ملی ايران که حکم 

 . شد ھای ھم ميھن و نشاط نيز جلوگيری انتشار مجدد روزنامه

 مجله بخارا را مجرم شناخت و وی را مستحق تخفيف مسؤولدر بھمن ماه ھيات منصفه دادگاه مطبوعات، مدير 

 . سابق روزنامه شھروند نيز به يک ميليون تومان جزای نقدی محکوم شدمسؤولعبدالرضا داوری، مدير . ندانست
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 قرار گرفتند و پرونده آنان در دست بررسی ئیقضا روزنامه ابرار و روزنامه خراسان نيز تحت تعقيب مسؤولمديران 

 .است

، سيامک قادری، کيوان صميمی و ئیوضعيت روزنامه نگاران زندانی از جمله، مسعود باستانی، بھمن احمدی امو

  .ری نکرد و برای عيد نوروز ھم موفق به استفاده از مرخصی نشدندئياحمد زيدآبادی ھم تغ

 اعدام ھا اعتراض کردند، تعدادی از معترضان بازداشت شدند و وضعيت در برخی تعدادی از مردم مريوان به اين

ھم زمان در سيستان و بلوچستان پس از حمله گروھی به . شھرھای استان کردستان، ھم چون سنندج امنيتی اعالم شد

ن اعالم کردند ؤوالمس زندانی اعدام شدند و ١۶ مرزبان که سرباز وظيفه بودند، ١۴مرزبانان و کشته شدن بيش از 

 . اين اعدام ھا در انتقام از اين حمله صورت گرفت

در تھران، محمد حيدری و کوروش احمدی که دادستانی تھران از آن ھا به عنوان جاسوس سازمان ھای جاسوسی 

   .و با اعدام شان بود که نام شان به رسانه ھا راه يافت اعدام شدند  ياد کرد، در بی خبری کاملامريکااسرائيل و 

حبيب هللا، زندانی سياسی کرد ھم چنان با حکم اعدام در زندان به سر می برد و پرونده زانيار و لقمان مرادی، که آن 

داده شد و سرنوشت اين دو زندانی سياسی   دادگاه کيفری ارجاعھا ھم با حکم اعدام در زندان به سر می برند، اما به

 معلم زندانی به حبس ابد تبديل شد و حکم اعدام  حکم اعدام عبدالرضا قنبری،. ن خواھد کردئيکرد را دادگاه کيفری تع

  .وحيد اصغری، به دليل نقص در تحقيقات از سوی ديوان عالی کشور به دادگاه انقالب باز گردانده شد

ه فرھنگی اھوازی در بی خبری خانواده و وکاليشان اعدام مؤسسدر اھواز، ھادی راشدی و ھاشم شعبانی، دو عضو 

ه با حکم مؤسسد مختار آلبوشوکه، ديگر اعضای اين يد جابر آلبوشوکه و برادرش سيو محمد علی عموری، س شدند

وزستانی، اھل شادگان بدون اطالع خانواده ھا و در اھواز، ھم چنين چھار فعال خ. زندان در زندان به سر می برند

 ھای حقوق بشری اسامی اين افراد را غازی عباسی، عبدالرضا امير خنافره، عبد االمير  سازمان .وکال اعدام شدند

 .مجدمی و جاسم مقدم پناه اعالم کرده اند

.  و قزل حصار کرج به سر می برند شھرئیزندانی سنی مذھب کرد نيز ھم چنان با حکم اعدام در زندان ھای رجا ٢۶

مولوی عبدالحميد، . ن به حقوق قانونی خود شده اندمسؤوالآنھا بارھا دست به اعتصاب غذا زده و خواستار توجه 

سرگشاده به حسن روحانی از او خواسته بود به وضعيت زندانيان اھل  امام جمعه اھل سنت زاھدان آذر ماه در نامه ای

 .سنت رسيدگی کند

ن به خواسته ھا و مسؤوالزندانی با اعتصاب غذای آن ھا در اعتراض به عدم توجه   برای دراويش٩٢وز سال نور

تعدادی از خانواده ھای دراويش . حقوق قانونی آن ھا و تجمع اعتراضی ساير دراويش گنابادی در شيراز آغاز شد

. دليل دفاع از عقيده و مکتب مان زندانی ھستنداعضای خانواده ھای ما به «: زندانی، بازداشت شدند و اعالم کردند

ن جواب مسؤوالدراويش خيلی تحت فشار و آزار و اذيت ھستند و ھر کجا ھم که می رويم دادستانی و قاضی و ساير 

 ».وزارت اطالعات شده قاضی و دادستان و ھمه کاره. درستی به ما نميدھد

 تا بدان جا پيش رفت که عبدالفتاح سلطانی، ٩٢ آن ھا در سال عدم رسيدگی به وضعيت زندانيان بيمار و عدم درمان

 زندان ٣۵٠، اسماعيل زرگر و محمدحسن پوريوسفی، زندانيان بند ئیاميرخسرو دليرثانی، سعيد مدنی، مھدی خدا

آن ھا اعالم کرده بودند که در اعتراض به عدم رسيدگی به وضعيت . اوين در اعتراض دست به اعتصاب غذا زدند

، دست به ... شھر وئیھم چنين زندانيان بيمار زندان ھای اوين و رجا. انيان بيمار دست به اعتصاب غذا زده اندزند

 .اعتصاب عذا زدند
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يک ھوادار نھضت آزادی به اتھام برگزاری ! از اجرای حکم شالق، عفو شد ، يک روزنامه نگار پس١٣٩٢در سال 

 ضربه شالق و دريافت حکم ١۶٠گمنام پس از تحمل  شد و يک زندانیگروه مطالعه تاريخ به شالق و زندان محکوم 

 . سال محکوميت، با پرونده ديگری با اتھام سب النبی مواجه شد٩

خانواده عماد بھاور از سوی زندانبانان مورد ھتک حرمت قرار گرفته و دست اندرکاران وب سايت نارنجی، وب 

ھم چنين در دور جديد دستگيری ھا . اليت می کند دستگير شده اندسايتی که در زمينه تکنولوژی اطالع رسانی فع

 . نيز بازداشت شده اندئیتوسط سپاه، شاعران و فعالين دانشجو

 ۴۵ شھر تبعيد و سپس در مجموع به ئی زندانی سياسی آذربايجانی، پس از اعتصاب غذا از زندان تبريز به رجا۵

ريخته و او را به زندان بازگرداندند  رق، به خانه حشمت هللا طبرزدیحبس تعزيری محکوم شدند، به اسم مامور ب سال

  ... و

ابوالفضل عابدينی، به دليل افشای شکنجه ھای ستار بھشتی و اعالم آمادگی برای شھادت در دادگاه در اين زمينه، به 

 بدون مالقات، ھم چنان  سال٣ سال بدون مرخصی و ٧ھم در زندان کرمانشاه  زندان اھواز تبعيد شد، زينب جالليان

 ئیزندانی است و تقاضاھای او و خانواده اش برای انتقال به زندانی نزديک محل سکونت خانواده اش راه به جا

  .نرسيد. نيافت

 ئیو محروم از مرخصی در زندان ھای اوين، رجا ، زندانيان بھائی اکثرا به صورت خانوادگی٩٢ھم چنين در سال 

  .ری در وضعيت آن ھا ايجاد نشدئيراز ماندند و تغشھر، سمنان و مشھد و شي

 و امنيتی توضيحی رسمی درباره زندانيان سياسی و تعداد آن ھا ندادند و ئین دستگاه ھای قضامسؤوال، ٩٢در سال 

 زندانی سياسی و ٣٠٠ھيچ آماری از ميزان دقيق زندانيان سياسی در ايران وجود ندارد اما گفته می شود بيش از 

  .  شھر به سر می برندئیدر دو زندان اوين و رجاعقيدتی 

 ميليون ٢٠٠ به قيد وثيقه ٩٢ خرداد ماه ١٩ترين زندانيان زن ايران، روز يک شنبه  کبری رحمانپور، يکی از قديمی 

 سال پيش مادر ھمسرش را با ١٣داده بودند »  بخت عروس سياه«کبری که به او لقب . تومانی از زندان آزاد شد

به اين ترتيب، با آزادی . اقوبه قتل رسانده و در تمام اين مدت در دوراھی مرگ و زندگی سرگردان بودضربات چ

  . ايران به سرانجام خود نزديک شدئی ھای قضا  ترين پرونده رحمانپور به قيد وثيقه، يکی از طوالنی

رد که به خاطر فرار از فقر و نجات عبدالصمد خرمشاھی، وکيل او در گفتگو با روز، کبری را قربانی جامعه معرفی ک

 کنيم قتل بزرگ ترين  ما از قتل دفاع نمی«: او، گفته بود. دستی به يک ازدواج غيرمتعارف تن داد اش از تنگ خانواده

گناه و بزرگ ترين جرم است؛ ما از حقوق قانونی موکل مان دفاع می کنيم، خوشبختانه اوليا دم ھم متوجه شدند که با 

 ». شود صاص مشکلی حل نمیاعدام و ق

وقتی او را از اوين به شھر ری و خانه پدريش می بردند، .  سال داشت٣٣ ساله خرمشاھی موقع آزادی، ٢٠موکل 

 ای از صدھا و شايد ھزاران زن ايرانی است که در مواقع ارتکاب بزه و جرم،  کبری، نمونه. شناخت تھران را نمی 

 ای فرستاده بودند که   ساله۵۵ ساله را به خانه مرد ٢٠اين دختر .  بينند  کوشا نمیقانون را در حمايت از خود عادل و

 سال که نه تنھا رضايت نداد بلکه از دادن سھم ديه ١٣کرد، مثل ھمه اين  حتی از ثبت رسمی ازدواج خودداری می 

 .کرد خواھر و برادر خود برای انجام قصاص خودداری 

 در پيش داريم تا بخشی از  ما راه طوالنی. حال نگاه قانون ما نگاه مردساالرانه استبه ھر «: خرمشاھی، معتقد است

فکر می کنم گذشت زمان کمک خواھد کرد که زنان به آن چه مستحقش . ھای خودش برسد جامعه به حداقل خواسته 

 ».ھستند دسترسی پيدا کنند
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 در ارديبھشت ماه، ئیپس از دانشگاه عالمه طباطبا .ردادامه دا نابرابری جنسيتی در تحصيالت دانشگاھی نيز با شدت

ای که در چند  ھای کارشناسی ارشد حذف کرد؛ رشته  را از فھرست رشته » مطالعات زنان«رشته  دانشگاه تھران نيز 

ی خامنه ای، ھمواره اين رشته و به طور کل. ر در علوم انسانی رفته بودئيسال اخير بارھا زير تيغ سياست ايجاد تغ

دانسته و خواھان حذف و يا » اعتقادی به تعاليم اسالمی بی «رشته ھای علوم انسانی و اجتماعی را زمينه ساز 

  .اسالمی کردن آن ھا شده است

 ».گيرند دھند اما سراغ کدخدا را می   جمھوری را به ده راه نمی  زنان کانديدای رياست«: هللا يزدی، گفته است آيت 

 ھای نماز جمعه اين  حسن ابراھيمی، امام جمعه شھرستان انار در استان کرمان در خطبه، ٩٢در تير ماه سال 

ناميده » ديوث« روند حق شان است که  مردانی که زنان آن ھا با آرايش از خانه بيرون می«: شھرستان گفته بود

 ».شوند

او البته يادآوری کرد که اين » .ام ا گفته بله من اين ناسزا ر«:  کرد و گفتتأئيداو، در گفتگو با روز ھم اين نظر را 

 .حرف خودش نيست و حديثی از پيامبر اسالم است

او از وضعيت حجاب در سال . کند حجابی زنان، آزادی مردان را محدود می  امام جمعه انار، ھم چنين معتقد بود بی 

را » بدحجابی« خواست  ز دولت جديد مینژاد و چه در دوره خاتمی، ناراضی بود و ا ھای اخير، چه در دوره احمدی  

 . کرد زن بايد فقط برای شوھرش آرايش کند  میتأکيد ھای ارشاد بود و  او موافق گشت. ريشه کن کند

 تن از فعالين و شھروندان از فعالين آذربايجان که به مناسبت بزرگداشت روز جھانی زبان مادری، در ۵٠کم  دست 

در ھمين رابطه تعدادی . از فعالين شھر اھر گرد ھم آمده بودند، بازداشت شدند» هاکبر ابولزاد«مراسمی در منزل 

به ) محله وجه آباد(ديگر از فعالين آذربايجانی که در مراسمی مشابه در منزل يکی از فعالين مدنی در اکبرآباد تھران 

  .شت شدندشد، شرکت کرده بودند نيز، توسط ماموران امنيتی بازدا برگزار می » فتحی«نام 

 در ٩٢در دی ماه . ، با گرانی ھای سرسام آور و بيکارسازی ھا و فقر، بدتر شد١٣٩٢وضعيت کارگران نيز در سال 

 نفر از اين کارگران توسط پليس امنيت احضار و سپس ٢٠پی شکايت مديرعامل مجتمع سنگ آھن چادرملو دستکم 

 خود، شرکت کرده ئی عليه اخراج يکی از ھمکاران سنديکاکارگران بازداشتی در سازماندھی اعتراض. بازداشت شدند

  .بودند

س در محل حاضر می شود و با ي كارگران شرکت کيسون در اعتصاب به سر می بردند كه پل٩٢-١١-١روز سه شنبه 

ا س اعالم می كنند تا دستمزد خود ريكارگران به پل. ان دھندي كه به اعتصاب خود پا  می خواھد د از كارگرانيتھد

ژه به يس گارد ويساعتی پس از آن، محوطه تجمع كارگران توسط پل. ند به اعتصاب خود ادامه می دھنديافت ننمايدر

ژه ي گارد و ز در دفاع از خود بايكارگران ن. ری كارگران اعتصابی می کننديد و شروع به دستگيمحاصره در می آ

ان روز كارگران متوجه می شوند كه در حدود ي در پا .ابديری تا شب ھم چنان ادامه می ين در گيا. ر می شونديدرگ

 خود را ھم چنان ادامه  رند كه مقابل مجلس تجمع اعتراضي می گ مير شده اند تصمي ھمكارانشان دستگ  نفر از١٠٠

  .دھند

 کارگر پلی اکريل اصفھان که توسط پليس امنيت شھرستان مبارکه احضار شده بودند، پس از ۶دوم بھمن ماه، 

بھمن با قرار ١٩ نفر ديگر٣ بھمن و٣ نفر از اين کارگران، ٣. مراجعه به اين ارگان نظارتی به دادستانی منتقل شدند

  .وثيقه آزاد شدند

  . کارگر بيکارشده کارخانه سيمان لوشان بازداشت شدند۵چھارم بھمن ماه،  

 بھمن ماه از سوی ھيات تشخيص اداره کار ۶ نژاد نماينده کارگران معدن چادرملو، در تاريخ حکم اخراج بھرام حسنی 

  . شدتأئيدشھرستان اردکان 
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  . کارگر معدن چادرملو پس از مراجعه به پليس امنيت شھرستان مبارکه بازداشت شدند٢٠نھم بھمن ماه، بيش از

 بھمن و ١۴ کارگر بازداشتی معدن چادرملو روز ٢٧.   کارگر ديگر معدن چادرملو بازداشت شند٨سيزدھم بھمن ماه، 

  . بھمن آزاد شدند١۶آخرين کارگر بازداشتی روز 

سه عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری، يوسف آبخرابات، واحد سيده  چھاردھم بھمن ماه،

 دادگاه شھرستان مھاباد بازداشت و روانه زندان مرکزی اين   پس از مراجعه به اجرای احکامئیو محمد موالنا

  .ان شدندشھرست

 مديره سنديکای کارگران نيشکرھفت ھيأتھمسرعلی نجاتی عضو (خانم شھناز سگوند   بھمن ماه،١۴روز دوشنبه 

  . دادگاه تجديد نظر اھوازاحضارشد١٣به شعبه ) تپه

 ماه حقوق شان برای ٣٠ بھمن ماه، در اعتراض به عدم پرداخت حدود١٧کارگران کارخانه تبريز کف، روز پنج شنبه 

نيروھای انتظامی به تجمع اين کارگران معترض حمله کردند و چند کارگر . مين بار مقابل استانداری اجتماع کردندچند

  .زخمی شدند

خانه کارگر تبريز در توجيه حمله به کارگران کارخانه تبريز   ئیدبير اجرا زاده کريم صادق   بھمن ماه،٢٣صبح روز 

کارگران  گزارشاتی دال بر برخورد نامناسب و قھرآميز با «: ارس، گفتکف و زخمی شدن چند کارگر به خبرنگار ف

  !؟».کارخانه تبريز کف رسيده که به ھيچ وجه با روش کار دولت آقای دکتر روحانی مطابقت ندارد معترض

و » حسن سعيدی«دو فعال کارگری و از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد و اتوبوسرانی تھران به نام ھای 

  .، در اسفند ماه سال گذشته بازداشت شدند»تضی کمساریمر«

آن ھا در . افشين نديمی و مھرداد صبوری کارگر ساختمانی ھستند و برای کار به کردستان عراق رفته بودندھم چنين 

 توسط نيروی ھای اطالعاتی ربوده شدند که بعد ھا مشخص ١٣٩٢ آبان ١٧ھنگام بازگشت به خاک ايران به تاريخ 

 روز تا ۵١اين دو فعال کارگری به مدت . ر اداره اطالعات شھرستان کامياران در بازداشت به سر می برندشد د

نيروھای اطالعاتی علت بازداشت اين دو فعال کارگری را عضويت در کميته . تشکيل دادگاه در بازداشت قرار داشتند

 ھنگام بازداشت و در دادگاه از عضويت خود در ھر دو فعال کارگری. ھماھنگی و انجام مصاحبه اعالم کرده بودند

تابستان سال  افشين نديمی پيش از اين نيز در. کميته ھماھنگی دفاع کردند و آن را جزو حقوق اوليه خود دانستند

 توسط نيروھای امنيتی به دليل فعاليت ھای کارگری دستگير و سپس توسط شعبه يک دادگاه انقالب سنندج به ١٣٨٨

  . ماه حبس تعزيری محکوم شده بود٤م عليه امنيت ملی از طريق نوشتن مقاله به اتھام اقدا

پيچ موتورھای الکتريکی، شاھرخ  وفا قادری کارگر کارخانه شين بافت شھر سنندج، پدرام نصراللھی کارگر سيم 

ھادی . ندان ھستندزمانی، بھنام ابراھيم زاده، محمد جراحی، رضا شھابی و عده ديگری از کارگران، ھم چنان در ز

دادگاه  پور نيز به داليل مشابه در  پور و ابراھيم مصطفی  تنومند، جمال ميناشيری، محمد کريمی، قاسم مصطفی 

طی ماه ھای اخير شمار زيادی از فعالين کارگری در شھرھای مختلف ايران به . اسالمی شھر مھاباد محاکمه شدند

  .ورد تھديد قرار گرفته و شماری از آنان نيز برای مدتی بازداشت شده اند رژيم احضار و مئینھادھای امنيتی و قضا

ای سخنگوی قوه قضائيه، کارگران معترض را تھديد کرده و به خبرنگار  اژه  چھاردھم بھمن ماه، غالمحسين محسنی 

ھا   بدھند با آناگر افرادی به اسم اعتراضات صنفی اقدامی برخالف نظم عمومی و امنيت ملی انجام«: ايلنا، گفت

  ».شود برخورد می 

بی ترديد اين گونه تھديدھا و اعمال فشارھا و ايجاد موانع مختلف در راه فعاليت و مبارزه کارگران برای احقاق حقوق 

 طبقاتی خود را -مسلم آنان، دوامی چندانی نخواھد داشت و دير و يا زود جنبش کارگری ايران جواب شايسته سياسی 

  .عه و بر عليه سرمايه داران و دولت آن ھا قرار خواھند داددر مقابل جام
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 چنين متحد کردن آن در چنين وضعيتی، توجه دايمی و ھمه جانبه به جنبش زنان و کارگران و تقويت اين جنبش ھا و ھم

  :  به نظر من، اولويت کنونی جامعه ما، فعاليت در عرصه ھای زير را می طلبد. داردئیسزاھا، اھميت ب

 ھمان طور که حکومت اسالمی زنان را به طور سيستماتيک سرکوب می کند ما ھم بايد به طور سيستماتيک بر -١

ن و با نيروی سياسی و ا جتماعی خودمان به ئيخواسته ھا و مطلبات زنان پافشاری کنيم تا بتوانيم آن ھا را از پا

  . حاکميت تحميل کنيم

م در خيابان ھا را روزانه کرده ما ھم موظفيم به طور روزانه بر لغو  ھمان طور که حکومت اسالمی، حتی اعدا-٢

  . کنيمتأکيدفوری آن و ھم چنين آزادی بيان و قلم و انديشه و ھمه زندانيان سياسی و اجتماعی 

 با رشد گرانی و فقر و بيکاری در جامعه، ميليون ھا کودک از تحصيل باز مانده اند و برای کمک به خانواده ھای -٣

ما در اين عرصه نيز بايد خواھان تامين زيست و زندگی . خود، اجبارا وارد بازار کار بی رحم سرمايه داری شده اند

کودکان کار و خيابانی و ھم چنين فراھم کردن زمينه تحصيل و بھداشت و درمان رايگان آن ھا باشيم تا دولت مجبور 

  .به اجرای اين وظيفه خود شود

 ھم ئیکشورھا: ... نار در مورد کودکان کار به نقل از کارشناسان نوشتيک سميگزارشی از خبرگزاری ايلنا، در 

ون کودک کار را يليآمارھای رسمی رقم دو م. رانيش است؛ مثل ايوجود دارند که کار کودک در آن ھا رو به افزا

  .ستون کودک کار در ايران ايلي م٧ررسمی حاکی از وجود ينشان می دھند، اما آمارھای غ

 درصد مردم ايران مشکل اقتصادی دارند و با ٩٠ ھم اکنون، حتی بنا به اقرار برخی مقامات حکومتی، حدود -۴

يعنی کارگران و ھمه مزدبگيران و بيکاران و فقرا که با خانواده ھای خود، اکثريت شھروندان . نگرانی زندگی می کنند

ن شده است به ھيچ وجه، حتی قادر به ئي تع٩٣ی که برای سال جامعه ايران را تشکيل می دھند با دستمزدھای ناچيز

از اين رو، خواست افزايش دستمزدھا متناسب با تورم و گرانی واقعی و پرداخت . تامين نيازھای ضروری خود نيستند

امعه بيمه بيکاری مکفی به ھمه بيکاران کشور، از جمله زنان خانه دار، يکی از عرصه ھای مھم فعاليت اين دوره ج

  .ماست

  ! نھايتا به پا خواستن مردم با ھدف سرنگونی کليت حکومت اسالمی ايران و به دست گرفتن سرنوشت خويش-۵

۶-...  

تجربه اول ماه مه ھا در . مئي اول ماه مه، روز جھانی کارگر آماده نما- ارديبھشت ١١ھم اکنون بايد خودمان را برای 

، يکی از سخنرانان اول ماه مه سنندج که پس از چند ماه تحمل شکنجه، »سیجمال چراغ وي«سنندج و گرامی داشت ياد 

سرانجام توسط جانيان حکومت اسالمی به جوخه اعدام سپرده شد تجارب و دستاورھای مھم مبارزاتی برای جنبش 

 ماه مه، از از جمله فعالين کارگری اين شھر، با تشکيل شورای وسيع برگزاری اول. کارگری ايران به شمار می روند

  . مدت ھا پيش به استقبال روز جھانی خود می روند

چرا که ھم اکنون فشارھای اقتصادی و سياسی و . بی ترديد اول ماه مه امسال بايد، متفاوت با سال ھای قبل باشد

 رو، اول از اين. اجتماعی بر اکثريت مردم ايران، به ويژه محرومان و کارگران به مرحله غيرقابل تحملی رسيده است

 نظير آزادی فوری و بدون قيد و شرط ئی و با شعارھائیماه مه پيش رو را بايد با اعتصاب و اعتراض و راه پيما

ن مجدد سطح حداقل دستمزدھای کارگران و ئيکارگران زندانی و ھمه زندانيان سياسی و اجتماعی، لغو فوری اعدام و تع

، برگزار کنيم و سياست ھای ...ا شرکت نمايندگان واقعی کارگران وکارمندان متناسب با تورم و گرانی واقعی و ب

  .جنايت کارانه سرمايه داران و حکومت حامی آن ھا را به طور علنی افشا کنيم و به محاکمه بکشيم

ر دولت در حکومت اسالمی در اين سه دھه ئيھمه اين واقعيت ھای غيرقابل انکار، به سادگی نشان می دھند که با تغ

ته، نه تنھا بھبودی در وضعيت جامعه به خصوص زنان به وجود نيامده، بلکه امروز به دليل اين که سران حکومت گذش
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اسالمی نگران آينده خود ھستند احتماال به اين نتيجه رسيده اند که ھر چه بيش تر به رعب و وحشت بزنند شايد بتوانند 

اما نظريه پردازان و . ن و به طور کلی مردم ناراضی را بگيرندجلو خيزش ھای احتمالی کارگران و زنان و دانش جويا

سران حکومت اسالمی به خوبی می دانند که سياست ھای سازشکاری نھان و آشکارشان در خارج کشور با حکومت ھا 

ت سرنگونی کلي«و سرکوب و کشتارشان در داخل کشور، دوام چندانی نخواھد داشت و به خيابان ريختن مردم با شعار 

  !، حتمی است»حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی

  ٢٠١۴ اپريل پنجم -  ١٣٩٣ ]حمل[شنبه شانزدھم فروردين

 

 


