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  سوسياليسم ورهائی زنان
  پروين شکوهی

زنانی است که رهائی  زات جسورانه و هدفمند  مارس يادآورمبار٨
خويش ومحوستم جنسی را در مبارزه با نظام مردساالر سرمايه 

  .داری امکان پذيرميدانند
 زنان کارگرصنعت نساجی ودوزندگی ١٨۵٧در هشت مارس 

نيويورک برای کاهش ساعات کاروافزايش دستمزد و بهبود شرايط 
اين حرکت اعتراضی پايانی .تندبسيار نامناسب کار،به خيابانها ريخ

پليس اين تظاهرات را با خشونت و ضرب . سنگين وپرهزينه داشت
هر چند قيام آنان در اين روز .و شتم و دستگيری زنان درهم کوبيد

شکست خورد اما تبديل به نقطه عطفی در تاريخ مبارزات زنان در 
  .سراسر جهان گرديد

 مدنی،اين روش کم هزينه با بکارگيری نافرمانی زنان کشورمان   
و مؤثردر هماوردی با يکی از خون ريز ترين و زن ستيزترين رژيم 
های جهان معاصر به دست آوردهای بزرگی نائل شده و صدای 
جنبش زنان کشورمان نه فقط در ايران که درسراسر جهان طنين 

جنبشی که از آغاز استقرار فاشيسم زن ستيز در . انداز شده است
تا کنون دستاوردهای  يعنی رژيم جمهوری اسالمی کشورمان، 

عظيمی را برای زنان کشورمان به ارمغان آورده و جنبش زنان 
ايران را به يکی از نيرومندترين جنبش های زنان در جهان مبدل 

نيز مانند ساير زنان مبارز  زنان و دختران دلير ما . ساخته است
رمانی مدنی را با بهم جهان با اشکال مختلف وبينهايت متنوع، ناف

ريختن بايدها و نبايدهای جمهوری اسالمی در مورد رعايت حجاب 
آنها با حضور خود در . اسالمی بارها وبارها به کار بسته اند

 با فرمهای غربی  های فوتبا ل وپوشيدن مانتوهای رنگی استاديوم
به آمرين منکرات وبسيجيهای ارشاد .... خارج از فرمهای تحميلی 

  . کجی کرده و می کننددهن
جنس دوم تلقی شدن و نفی هويت زن بعنوان انسانی هم طراز مرد، 

مقدس " موقعيت فرودست اورا در جامعه و به تبع آن در محيط
قوانين ضد زن وارتجاعی اسالمی و فرهنگ .نهادينه ميکند" خانه

مردساالرانه حاکم بر جامعه ايران جنبش زنان را با مشکالت زيادی 
ه ساخته که برای رشدوبالندگی آن ناگزيراست در سنگرهای مواجه

بنيان نابرابری در عرصه های مختلف . متعددی مبارزه کند
اجتماعی، حقوقی، سياسی و فرهنگی، زنان را در موقعيتی بس 

) در مقايسه با مردان در حوزه مبارزه طبقاتی(دشوار و هزينه بردار
آزادی : ق مدنی از جملهدر رابطه با کسب مطالبات مربوط به حقو

انتخاب پوشش، حق انتخاب همسر، حق طالق يکجانبه در صورت 
عدم تمايل مرد، شرايط برابر در زندگی مشترک، حق حضانت 

هر چند که برابری زن . فرزندان و صدها حقوق پايه ای قرار ميدهد
همين قوانين ضد انسانی و متحجر اسالمی در واقع  ومرد دربرابر 
يروروشدن بنيانهای ايدئولوژيک جمهوری اسالمی و به معنای ز

برابری زن ومرد با حفظ  گامی بسيار مهم به پيش است، اما اگر 
مناسبات نظام سرمايه داری محقق شود نمی تواند تحول تعيين کننده 

يکی از شروط حياتی برابری زن . ای در وضعيت زنان ايجاد کند
 آنها به برابری کامل در ومرد، استقالل اقتصادی زنان ودست يابی

اما اين امر بدون تحول عميق . عرصه اقتصادی با مردان است
اجتماعی امکان پذير نيست وجنبش زنان نيز هر گاه بخواهد ريشه 

با قدرت مسلط  های عميق نابرابری را هدف قرار دهد ناگزير است 
در عرصه سياسی که حافظ مناسبات توليدی و اجتماعی تبعيض 

  . به روياروئی برخيزدآميز است
کاربست سياست های نئوليبراليستی که از جمله پيامد های بی 

کاهش خدمات اجتماعی،افزايش بيکاری وکاهش  واسطه آن 
دستمزدها می باشد تضاد طبقاتی را در جامعه بشدت افزايش داده 

 خود را بر زنان تحميل می  وبيشترين صدمات اقتصادی و اجتماعی
اری و يا کار پاره وقت در ميان زنان، کاهش هر افزايش بيک. کند

چه بيشتر دستمزدهای آنها در مقايسه با مردان، چهره فقر را هر 
به همه اين ها بايد کار خانگی، يا کار بی . چه بيشتر زنانه می سازد

به  اجرومزد زنان درخانه ، که زنان را در سراسر جهان 
 امری که در  .ايد افزودخانه داری وا می دارد، را هم ب"مقدس"شغل

همه جوامع معاصر به عنوان تقسيم کار جنسی به عنوان امری 
بدين ترتيب،زنان شاغل که بيرون ! بسيارطبيعی جلوه داده می شود

از خانه نيروی کارشان را به قيمت نازل می فروشند به محض 
رسيدن به خانه بجای استراحت، يکسره به آشپزی و بچه و خانه 

رشته کارهائی که هيچ وقت تمامی ندارد .  ميشوندداری مشغول
  !وحتی دريغ از يک روز تعطيلی

اگر قصدمان از مبارزات زنان فراتر رفتن از بعد حقوقی برای پايان 
 فرهنگی و اقتصادی برای  دادن به تبعيض های مدنی، اجتماعی،

دست يابی به برابر حقوقی واقعی زنان باشد الجرم بايد هم بر 
 پيوند پايدار جنبش زنان با جنبش کارگری و ساير  و هم براستقالل 

.  و آزادی خواهانه کشورمان تاکيد کنيم جنبش های اجتماعی
تبعيض های موجود عليه زنان چنان پيچيده، مرکب، چند گانه و 
تاريخی است که تنها در يک مبارزه همه جانبه و طوالنی مدت می 

ين رو جنبش زنان هم از هم. توان آنها را از ميان برداشت
سرنوشتی و هم پيوندی استراتژيک، درازمدت و پايدار با جنبش 
کارگری و همه جنبش های اجتماعی در مبارزه مشترک و متحد 

اين مبارزه با سرنگونی جمهوری . عليه جمهوری اسالمی دارد
اسالمی به پايان نمی رسد بلکه نابودی رژيم اسالمی تنها سرآغاز 

رش و تعميق جنبش زنان در مبارزه عليه تبعيض جديدی برای گست
    . های آشکار وپنهان نظام سرمايه داری عليه زنان خواهد بود

   بدين ترتيب اهداف اساسی و استراتژی جنبش زنان برای رهائی،
مردساالری و فرودستی زنان . بايد با قاطعيت وشفافيت اعالم گردد
ه همه جوامع سرمايه  و از جمل خصلت نمای همه نظام های طبقاتی

برای رهائی زنان و دست يابی به شهروندی .داری بوده و می باشد
برابر با مردان نه فقط سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی که انقالب 
سوسياليستی را بايد تنها و تنها مراحلی از يک برنامه حداقل تلقی 

برای پايان دادن به تقسيم کار و ستم جنسی چندهزار ساله . کرد
 زنان نيز   تا مغز استخوان اکثريت عليه زنان که رسوبات آن حتی

رسوخ کرده است نه فقط انقالب سوسياليستی که انقالبات پياپی در 
عرصه های فن آوری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی الزم است تا 

 چه گوارا گفته بود که برای  .اين ستم چندهزار ساله را اليروبی کند
برای درهم شکستن . ده ها ويتنام الزم استشکست امپرياليسم 

مردساالری و از بين بردن تقيسم کار جنسی نيز به همان سان دهها 
هشت مارس هر سال يادآور اين حقيقت است که . انقالب الزم است

اين مبارزه ديرزمانی است که شروع شده و برای پيروزی راه 
  . درازی هنوز در پيش است

  .ن جهان مبارک بادروزجهانی زن بر همه زنا

.............................................
  در آستانه روز جهانی زن   

  فعاالن مدنی در شهر سنندج تن از ٧
  .به ستاد خبری احضار شدند

 اسفند ماه هفت تن از فعاالن مدنی شهر سنندج ١٣  پنج شنبهصبح 
ی  به گزارش اتحاديه. به ستاد خبری اين شهر احضار شدند

هفت تن از فعاالن مدنی شهر سنندج : های فعاالن دربند کرد خانواده
 اسفندماه به ستاد خبری اين شهر ١٣امروز پنج شنبه مورخ 

  .احضار شدند
وفا قادری، ليال خليلی، مهرداد امين وزيری، برهان سعيدی، کورش 

 تن هستند ٧بخشنده، سوسن رازانی و خالد مرادويسی اسامی اين 
با تماس تلفنی و در ساعات مختلف به  اسفند ١٣ شنبهپنج که روز

تا کنون اطالعی از علت احضار آنها در . ستاد خبری احضار شده اند
دست نيست اما به نظر می رسد اداره ی اطالعات اين افراد را بانی 

 مارس امسال تشخيص داده و از همين روی در پی ٨برپايی مراسم 
   ٢٠١٠مارس ۵. اخذ تعهد از آنان است

.............................................  
 سنندج سرکوب مراسم گرامی داشت روز زن در

رگزار شد با تداخل نيروهای انتظامی اين مراسم که در باغ سپيدار سنندج ب
و اطالعاتی به خشونت گراييد که در پی آن نيروهای انتظامی برای متفرق 
کردن مردم اقدام به پرتاب گاز اشکاور نمودند و در همين راستا نيز 

 ساله و محصل ١٧چندين تن بازداشت شده اند که فقط نام بهزاد کريمی
     .ا همکنون مشخص نيستمشخص شده و از ديگر بازداشتيها ت

   مارس٨انجمن زنان آذرمهر کردستان 

.................................................  
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  مصاحبه کميته هماهنگی

 با محمود صالحی در رابطه با
  تعيين حداقل دستمزد

ی تعيين حداقل   داريم به پايان سال نزديک ميشويم و مسئله-س 
اهميت اين مسئله از نظر . کار مطرح استدستمزد توسط شورای عالی 

  شما چگونه است؟
 قانون کار هر ساله شورای عالی کار حداقل ۴١ بر اساس ماده -ج

البته امسال کليه کارگران در هر . دستمزد کارگران را تعيين می کنند
صنف و مشاغلی که مشغول به کار هستند شامل قانون کار و مصوبه 

 اما دولت قسمتی ازکارگران رسمی شرکت .شورای عالی کار می باشند
و برای اينکه جلو اعتراض آنان را بگيرد ) شامل گاز و پتروشيمی(نفت 

منهای آن . به آنان سهام واگذار کرده است و آنان سهام دار می نامد
شامل  دسته از کارگران کليه کارگران کارگاه های کوچک و بزرگ 

 ٨٠ موضوع در کل بايد گفت که با توجه به اين. قانون کار می باشند 
 درصد ديگر ٢٠درصد کارگران ايران شامل حداقل دستمزد می باشند و 

شامل سطوح مزدی هستند که تعيين آن دستمزد هم توسط شورای عالی 
از طرف ديگر کل بازنشسته ها ، بيمه بيکاری ، دستمزد آيام . کار است 

. طوح مزدی هستند شامل حداقل دستمزد يا س سراحت پزشکی کارگران 
ی فعالين کارگری و  به اين دليل مسئله تعيين حداقل دستمزد برای همه

ما به . اين مسئله يک بار طبقاتی و سياسی دارد. کل کارگران مهم است
ی کارگر برايمان بسيار مهم است که بخشهای  عنوان اعضای طبقه

  . مان چطوری زندگی ميکنند مختلف طبقه
 طبقاتی مسئله چند سال پيش نشستم، مخارج يک من با توجه به جنبه

 پنچ نفره کارگری را دقيقا حساب کردم و بر اساس آن ميزان  خانواده
همين نوشته به . يک حداقل دستمزد را تعيين کردم و آنرا پخش نمودم

به من گفته شد که گويا . عنوان مدرک جرم روی پرونده من گذاشته شد
ام   من مربوط نيست و فقط خواستهام که به من دست به کاری زده
من جواب دادم که يک کارگر هستم و به اين . کارگران را تحريک کنم

  :قاضی پرسيد . دليل جدول فوق را تهيه کرده ام 
شما چرا پيش نويس جدول را روبه جمهوری اسالمی نوشتيد ؟ در 
 پاسخ گفتم که من اهل و ساکن ايران هستم و بر همين اساس بايد رو به
جمهوری اسالمی بنويسم ، من که نه امريکايی هستم و نه اسرائلی 

   پنچ نفره کارگری تحريک باشد؟ چرا بايد محاسبه مخارج يک خانواده.
اما . به جنبه طبقاتی مسئله است توجه کردن  منظورم از نقل اين مورد  

در واقع اينجا يک ميدان . اين مسئله از نظر سياسی هم خيلی مهم است
ما بايد . ش است بين کارگران و مخصوصا فعالين کارگری و دولتکشمک

دولت را مجبور کنيم يک حداقل دستمزد کافی برای مشمولين قانون کار 
  .تعيين کنند

شورای عالی کارحداقل دستمزد را تعيين ميکند   طبق قانون کار، -س
 که طبق تعريف صرفا نماينده دولت نيستند، بلکه نمايندگان کارفرما و

بر اين اساس دولت ادعا ميکند که . کارگران نيز در آن عضويت دارند
   .صرفا نقش ميانجی دارد و کشمکشی با کارگران ندارد

 در صد صنايع و مراکز کاری ايران را در ٨٠ تا ٧٠خود   دولت -ج
بخش . بنابراين خودش بزرگترين کارفرمای ايران است. اختيار دارد

ی مراکز  بقيه  درصد ٣٠ تا ٢٠لت است خصوصی نيز که زير حمايت دو
 نفرشان ۶ نفر اعضای شورا ٩از . کاری و صنايع را زير کنترل دارد

سه نفر بقيه هم تحت عنوان نمايندگان کارگران . نماينده اينها هستند
توسط کانون عالی شوراهای اسالمی کارمنصوب ميشوند که کارگران 

. خته دست دولت استدر اساس اين شورا سا. نقشی در آن ندارند
با دولت   کارگر و الجرم کانون عالی شوراهای اسالمی کار  امروز خانه

کنونی ميانه خوبی نداشته باشد، اما اين تشکل بيشتر سنگ بخش 
خصوصی و بازار آزاد را به سينه ميزند تا کارگران را و در واقع 

به اين با توجه . مخلص و گوش به فرمان برای کارفرماها تربيت کنند 
گرائی تشکيل شده،  واقعيات من اين شورا، که ظاهرا بر اساس سه جانبه

از . چون در آن حرف دولت است که پيش ميرود. را نماينده دولت ميدانم
چون در . گرائی به ضرر کارگران است همه اينها گذشته خود سه جنبه
  .داران است و يا خدمتگزار آنهاست همه جا دولت يا نماينده سرمايه

 آيا از اين حرفها ميتوان نتيجه گرفت که دولت ميزان حداقل دستمزد -س
   را تعيين ميکند و در مقابل آن کاری نميشود کرد؟

 من از اين حرفها اينطور نتيجه ميگيرم که کارگرها بايد بدانند با چه -ج
به نظر . نيروئی در حال کمشکش هستند و خود را برای آن آماده کنند

.  منتخب کارگران بايد ميزان حداقل دستمزد را تعيين کنندمن نمايندگان

در اين نظام نيروی کار کارگر کاالست و کارگر به فروشنده نيروی کار 
کارگر بايد حق داشته باشد از طريق نمايندگان منتخب . تبديل شده است

چرا کارفرما هر قيمتی که . خويش قيمت کاالی خودش را تعيين کند 
اند روی کاالی توليد شده می گذارد و کسی هم ايشان خود مناسب می د

اگر کسی تنها يک بار به بازار برود و . را تحت تحقيب قرار نمی دهد 
خريد کند مشاهده می کند که چطور کاالی که ديروز خريده امروز چند 

اما اگر .  و کسی هم دادگاهی يا محاکمه نمی شود برابر گران شده است
ند که دستمزد آنان برابر تورم اضافه شود کارگران درخواست کن

کارگران هيچ راهی ندارند . بالفاصله مورد تحقيب و زندانی می شوند
 اينکه کارگران نتوانند کاری بکنند درست  جز مبارزه با اين سيستم ،

تنها کارگران هستند که می " اتفاقا. من با اين تفکر موافق نيستم. نيست
سرمايه داران قدرت کارگر را . ومان تغيير دهندتواند دنيا را به نفع محر

خوب می شناسند به اين دليل است که صدها تلويزيون و روزنامه و 
به نظر .  انتشار می دهند مجله را در شبانه روز عليه منافع اين طبقه

اگر سرمايه داران از . من کليه ميديای رسمی جهانی ضد طبقه کارگرند 
 پيش ببرند آن وقت دست به دامن دولت می اين طريق نتوانند کاری را

شوند و اسم کارگرانی که تا ديروز سود برايشان انباشت کرده، امروز 
اسمش را ضد انقالب ، مخل نظم عمومی گذاشته و به دادگاه معرفی می 

سرمايه داران و دولت حامی آنان آنقدر از نيروی طبقه کارگر می  . کنند
 کنند تا طبقه کارگر متشکل نشود و ترسند که شبانه روز هزينه می

اگر طبقه کارگر متشکل و با شعار خود به ميدان . هميشه پراکننده باشد
البته در اين . مبارزه بيايد، هيچ نيروی توان مقابله با ايشان را ندارد

بايد به روشهائی فکر کرد که در ميدان کشمکش فعلی با دولت  موقعيت 
 سازد تا بيشترين ميزان حداقل دستمزد را و کارفرما ، کارگران را قادر

هائی  در دل اين مبارزه نبايد به شيوه. به دولت و کارفرما تحميل کنند
متوسل شد که طی آن کارگران متوهم شوند، بلکه برعکس بايد استقالل 
و اعتماد به نفسشان تقويت شود و آمادگی آنها برای متشکل شدن 

ند برابر تورم دستمزدهای خود را کارگران می توان. بيشتر شده باشد
 تا با  اتحاد و تشکل نياز دارند افزايش دهند و برای اين کار تنها به 

   .نيروی متشکل به مقابله بپردازند 
های مشخصی را شما توصيه ميکنيد که اين نتايج را   چه شيوه-س

  داشته باشد؟
  ج کننده در دل پراکندگی موجود دست زدن به اکسيونهای فعال و بسي-ج

ما اين بحثها را در دل . امری ضروری است و مورد مباحثه ماست
اما به طور کلی قبل از هر چيز بايد کارگران را . آگاهگری پيش ميبريم

قانع کرد که نيروی شما می تواند جهانی را از گرسنگی نجات دهد ، 
چون اين جهان تنها به نيروی شما در گردش است اگر نيروی شما 

اگر فعاالن و نمايندگان کارگران . هان خاموش خواهد شد نباشد ج
" بتوانند با اين گرايش در بين کارگران تبليغ و ترويج کنند ؛ يقينا

مقابله کنند و  کارگران می توانند با هر نيروی که ضد خودشان باشد 
  . هر اندازه دستمزدی که خود بخواهند تحميل کنند

بتوانند حداقل دستمزد باالئی را تعيين معموال ميگويند اگر کارگران   -س
چون کارفرماها آنها . کنند اين ميتواند به ضرر خود کارگران تمام شود

را بيرون ميکنند و سرمايه خود را يا از مملکت خارج ميکنند و يا در 
   نظر شما در اين باره چيست؟ .عرصه پر سودتری به کار مياندازند

کارفرما بدون نيروی کارکارگر . تممن با چنين تفکری موافق نيس  -ج
ان دسته از کسانيکه اين تفکر را دنبال می کنند و . وجود خارجی ندارد

کارگران را از اين تز می ترسانند يا خود کارفرما هستند و يا از دولت و 
. کارفرما مزد می گيرند و اين نظرات را در بين کارگران تبليغ می کنند

گزاری ميکند که سود بيشتری  ائی سرمايهکارفرما سرمايه اش را در ج
اما انتقال سرمايه هم محدوديتهای خود را دارد و کارفرما  . داشته باشد

در همانحال اين جامعه به طريقی بايد . هرجا برود به کارگر احتياج دارد
نان ، آب ، برق ، گاز و کاالهای . نفت که بايد توليد بشود. اداره شود

سئوال اينجاست اين امکانات به دست . وليد شوندمايحتاج مردم بايد ت
چه کسی توليد می شود؟ غير از کارگر؟ حتی اگر بخواهند موشک هوا 
کنند و ناوشکن به دريا بياندازند تا ما را بترسانند به کارگر احتياج 

اش  که خود بزرگترين کارفرماست چند در صد از سرمايه دولت . دارند
ی جامعه است  مسئول اداره ر دولتی که باشد را ميتواند بيرون ببرد؟ ه

دار بخش  حتی سرمايه. و امکان مانورش در اين مورد زياد نيست
اش را کجا ميبرد؟ دبی؟ آلمان ؟ انگليس ؟ عراق ؟  خصوصی سرمايه

سرمايه دار . هر کجا برود به نيروی کار احتياج دارد... افغانستان ؟ و
به هرحال ما تسليم اين .  شوداگر مدتی کارش تعطيل شود ديوانه می

نظرات نخواهيم شد و اگر زمانی سرمايه داران و دولت سود نخواستند 
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در هر حال سرمايه داران زودتر از ما خواهند . ما هم نان نمی خوريم
   .مرد
 يکی از مقامات گفته است که امسال حداقل دستمزد افزايش پيدا نکند -س

 زندگی کارگر تامين   افزايش هزينهو به جايش دولت کمک خرجی بدهد تا
نظر . ها نبايد از جيب کارفرماها پرداخت شود او گفته است هزينه. گردد

   شما در اين مورد چيست؟
دولت به عنوان خدمتگزار .  کارگران بايد دستمزد کامل خود را بگيرند-ج

 ميليون نفر از زير خط فقر خارج شوند نه ۴٧مردم بايد کاری کند تا آن 
حرف اين مقامات دولتی حرف امروز نيست . نکه به کارفرماها کمک کنداي

از ماليات ما محرومان جامعه پول  چند سال است که به کارفرمايان 
بالعوض پرداخت می کنند تا شايد بتوانند کشور را از بحران اقتصادی 

پول ما آنقدر زياد است که هر کسی بر سر قدرت باشد می . نجات دهند 
اگر دولت، به عنوان کارفرما، می خواهد . ن مانور را بدهد تواند آ

متحمل ضرر نشوند می تواند از سود شرکتها و  سرمايه داران و کارفرما 
برای ما هيچ تفاوتی ندارد . هايش دستمزد کارگران را پرداخت کند پروژه

دولت بايد به جای اينکه پول . که دستمزد ما از کجا تامين و ترميم ميشود
کارحانه ها پرداخت کند و وامهای داده شده را از  عوض به صاحب بال

آنان وصول نکند ، بيايد اين پولهای کالن را به صدوق بيمه بيکاری 
تنها . بيمه بيکاری قرار دهند واريز کنند و کارگران بيکار را تحت پوشش 

تقويت صندوق بيمه بيکاری است و به کليه کارگران بيکار  راه نجات 
نه اينکه از جيب ما کارفرمايان را تقويت کنند تا با .  پرداخت شودحقوق

پولی که دولت در اختيار آنان قرار می دهند به عياشی و خوشگذرانی 
برای نمونه . بپردازند، اين در حالی است که ما محتاج به نان شب هستيم

 هزار تومان دستمزد ٢۶٣ من خودم يک نفر بازنشسته هستم و در ماه 
اما وقتی يکی از .  هزار تومان باشد ٣۵٠يرم و با مزايا شايد می گ

 هزار تومان از من ٧٢٠پسرانم را برای يک ترم دانشگاه ثبت نام کردم 
.  تومان ٢۴٠يعنی هر ماه بدون هزينه آياب و ذهاب .  ماه٣گرفتند برای 

 هزار تومان برای ١١٠اگر اين مبلغ را از دستمزد بنده کسر کنيد می ماند 
  تومان زنده ماند ؟؟١١٠آيا می شود با اين .  نفره ۶يک خانواده 

   فکر ميکنيد يک حداقل دستمزد عادالنه برای امسال چقدر بايد باشد؟-س
.  هيچ دستمزدی عادالنه نيست، چون کارفرما بخشی از آنرا نميپردازد-ج

. در ضمن حساب و کتابی هم نيست و قوانين خودشان را هم اجرا نميکنند
 در هيچ کدام از ماده های آن ١٣۶٩ثال در همان قانون کار مصوب سال م

 ، حرفی از اخراج کارگر وجود ندارد، اما ما هر روز ٢٧بجز تبصره ماده 
شاهد اخراج صدها نفر کارگر هستيم ولی چند مدت است که مجلس 

   قانون کار اضافه کرده و به٢١ را به ماده ز   بند شورای اسالمی
ن اين اختيار را دادند که هر زمان تشخيص دهند که کارگاه يا کارفرمايا

در مورد . کارخانه آنان دچار بحران شده، کارگران خود را اخراج کنند 
ميزان تورم هم گزارشات درست نيست و به همان اطالعات نادرست نيز 

 هر سال يک بار  در کشورما حسابدار يک شرکت نمی تواند. عمل نميشود
را اعالم کند، می دانيد چرا؟ چون در کشور ما به جای اينکه بيالن خود 

به اين . هر سال يک بار تورم اضافه شود، هر روز افزايش تورم داريم
در . دليل نمی شود مشخص کرد که چقدر بايد دستمزد افزايش داده شود 

کشوری که قانون و مصوبات تصويب شده حاکم نباشد و هر کسی برای 
کسانی که می آيند و برای . اذ کند نمی شود حرفی زد خودش قانونی اتخ

 من به  .خودشان حساب و کتابی می کنند اين آب در هاوان کوبيدن است
. آن اعتقاد ندارم و دوست هم ندارم که کارگران را دنبال نخود سيا بفرستم

دستمزد کارگران را تورم بازار تعيين می کند نه کسی که حتی نمی داند 
  . ار يعنی چهخريد و باز

آنانی که دستمزد کارگران را تعيين می کنند يا فرزند ندارند و يا اجاره 
همه چيز ) منظور دولت است ( نشين نيستند و يا از منزل پدری برايشان

 .بدون پرداخت مبلغی فرستاده می شود
 پس نتيجه خواهيم گفت اين دستمزدی که از سوی شورای عالی کار  -س 

   روز هزينه خانواده کارگری را نمی دهد ؟١٠اف حتی تعيين می شود کف
بمانيم نه  اند تنها زنده  ما مزدبگيران را مجبور کرده.  بلی نمی دهد–ج 

ما سرپرست خانواده ها هر روز ده ها بار بايد با . اينکه زندگی کنيم
همسر و فرزندان خود برای اينکه نمی توانيم هزينه آنها را پرداخت کنيم 

طبقه کارگر " همين است که بزرگان طبقه کارگر گفتند .  شويمدرگير می
در مبارزه ای که شروع کرده هيچ چيزی را از دست نخواهد داد جز 

  " زنجيرهای دست و پايش 
ما کارگران و مزديگيران بايد برای يک زندگی انسانی مبارزه کنيم و به 

  ٨/١٢/٨٨شنبه مورخه  .کسی يا کسانی متکی نباشيم جز نيروی خود 

………………………………………. 

  ٨٩سطح حداقل دستمزد کارگران برای سال 
 در ميان سرمايه دارن مز مزه ميشود

  جميل خوانچه زر
بحث بر سر تعيين حداقل دستمزدها و برنامه ريزی برای تعيين حق  

. شده است  شروع  معيشت طبقه کارگر ايران توسط حافظان سرمايه
ای عالی کار وجود ندارد، هيچوقت وجود نماينده ای از کارگران در شور

در اين نظام نماينده کارگر و کارگری که به وضعيت نابرابر . نداشته است
زندگی و کار و معيشت طبقه اش اعتراض دارد جايش در زندان است و 

  . بايد اخراج شود
با محاسبه اينکه هر فرد  بحث بر سر تعيين حداقل دستمزدها باز هم  

  . شروع شده است!  کالری انرژی دارد٢٣٠٠ياز به کاری روزانه ن
 هزار تومان تعيين ٢٦٤ را ٨٨  شورای عالی کار حداقل دستمزد سال

اين در حالی است که با توجه به تورم، گرانی، حداقل هزينه زندگی . کرد
 هزار تومان برآورد شده است که تعيين ٨٠٠ تهران باال  در شهری مثل

عنوان حقوق پايه نشان دادن قدرت بيشمار  هزار تومان ب٢٦٤دستمزد
نماينده و تشکلی .  تحميل شرايط بردگی بوده است سرمايه داران برای

وجود ندارد تا نيرو و قدرت کارگران را به ميدان بياورد و حداقل دستمزد 
حداکثر اعتراض کارگران دادن . به نسبت تورم واقعی را روی ميز بکوبد

خانه ضد کارگر جمهوری . ح محدود مانده استاعالميه است و در اين سط
حداقل دستمزد .  است اسالمی نيز مانند هميشه کاسه ليس سرمايه داران

 هزار تومانی در سالی که دارد تمام ميشود، برای کارگران يعنی ٢٦٤
اضافه کاری بيشتر، يعنی چند شغله بودن و به معنای واقعی يعنی تبديل 

ای ما به بردگان مزدی که هيچ بهره ديگری  و خانواده ه کردن طبقه ما
 هم از هم اکنون معلوم ٨٩برای سال . از زندگی ندارند غير از جان کندن

. است چه نقشه ای برای کارگران و تعيين حداقل دستمزد هايشان دارند
دروغ و (اين يک نمونه اش است که بايد به روش احمدی نژادی 

سطح تورم را آنقدر )  قابل قبول شودعوامفريبی آنقدر افراطی باشد تا که
در ! پايين اعالم کرد تا تعيين حداقل دستمزد ها بر اساس آن منطقی باشد

اين رابطه بنا به گزارش بانک مرکزی که در پايان هرسال گزارشی را 
ابالغ مينمايد، باتوجه به افزايش روز به روز  تورم در کشور را  ازنرخ 

 دو طريق محاسبه ميشود يک تورم نقطه ای تورم در ايران، نرخ تورم به
و دوم تورم ساالنه و تعيين حداقل دستمزدها باتوجه به اينها محاسبه 
ميشود، و هر کدام از اين نوع تورم کمتر بود نرخ تعيين دستمزد تعيين 

يعنی هر موقع و در هر شرايطی که هر کدام از اين نرخها به نفع . ميشود
ن را نرخ تورم سال برای تعيين دستمزدها ابالغ کارفرما بيشتر تمام شد آ

و اين در خود يعنی جنايت در حق طبقه کارگر و هرچه ويرانتر . نمايند
 و يعنی تعيين حداقل دستمزدی  کارگران در ايران کردن بنيان و زندگی 

  .که سرمايه دارن و دولت به عنوان نماينده آنها تعيين ميکنند
بخوان خانه نمايند گان سرمايه (نه ملت بحث تعيين دستمزد ها در خا

 کارگران را  به قول خودشان کاری کنند که  در گرفته است تا  هم) داران
 دل رنج  و از طرف ديگر کارفرما و سرمايه دار نازنين شان. راضی کنند

اينها بايد نشان . نشود و بيشترين سود را با کمترين هزينه دريافت کند
کار . لت پا در ميانی بين کارگر و کارفرماستدهند که نقش آنها و دو

نمايندگان مجلس اين است که چرنديات نمايندگان دولت را نشخوار کنند و 
  .به خورد مردم بدهند

   
دولتی که با خفه کردن هر نوع اعتراض کارگران که از نای بيجان طبقه 

از  ش کارگر بيرون ميايد، لرزه بر اندامش می افتد و با تمام قوا و وجود
 برای خفه کردن صدای حق طلبانه کارگران هيچ  هيچ طرفند و حيله ای

شبهه ای به خود راه نمی دهد، راهی جز فراهم کردن بيشترين امکان 
کار دولت . برای سرمايه داران برای استثمار بيشتر کارگران ندارد

ابزار سرکوب و اختناق . سرکوب کارگران برای خاموش ماندنش است
در هر چه بيشتر سرکوب کردن طبقه کارگر و . ه کارگر استبرای طبق

داشتن دادگاه و قوانين ضد بشريشان برای اينکه در حفاظت از نظام کثيف 
سرمايه داريشان تمام و کمال نقش خود را ايفا کنند و با زندانی کردن، 
تبعيد، شکنجه و شالق زدن تصويری را از يک برده داری مدرن به 

کارگران با اتحاد و تشکيالت و حزبشان  . نيا هم تقديم کنندسرمايه داران د
اعتراض مستقل . ميتوانند به مقابله با حکومت سرمايه داران بروند

کارگران بهر اندازه قدرتمند و متحد باشد ميتواند بر تعيين دستمزد ها در 
  . موثر شود٨٩سال 

  ٢٠١٠ مارس ٥/     ١٣٨٨ اسفند ١٤

 ................................................  
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   تن٣٠٠نزديک به  بيانيه
  از حاميان مادران عزادار

  مادران در اعتراض به ادامه بازداشت تعدادی از
جمعی از مادران عزادار و حاميان آن ها در اعتراض به ادامه بازداشت چند 

  :متن اين بيانيه به شرح زير است. مادران بيانيه ای منتشر کردند تن از
است که تعدادی از حاميان مادران عزادار به اسامی زير،  زديک به يک ماهن

روشن نکردن علت دستگيری (شهروندی  بدون دليل و عدم رعايت حقوق
امکان مالقات، عدم  برای خود و خانواده، نبود دسترسی به وکيل، نبود

، )پاسخگويی مسئولين و بی خبری کامل از وضعيت روحی و جسمی آنان
 زندان اوين در بازداشت به سر می برند و قرار بازداشت آنان ٢٠٩ بند در

 .است تمديد شده
خانم .٤خانم فاطمه رستگاری.٣خانم الهام احسنی.٢خانم ام بنين ابراهيمی.1
خانم ژيال کرم زاده مکوندييکی از نامبردگان فوق را در .٥سيف اللهی ليال
ش به منازل شخصی  بهمن با يور١٩نفر ديگر را در   بهمن و چهار١٧

همچنين يکی ديگر از . کرده اند شان در ساعت های پايانی شب دستگير
 ديماه در راه ١٩روز  حاميان مادران عزادار به نام خانم فرزانه زينالی از

نزديک است  بهار. بازگشت از پارک الله مفقود شده است و از او بی خبريم
 ندند و خانواده های آنان وو زمستان می گذرد ولی عزيزان ما همچنان درب

در کجای دنيا با حاميان مادرانی که بر آنان . تمامی همراهان چشم انتظار
روزی نو در راه ! ها رفته است اين چنين برخورد می شود؟ بدترين خشونت

چه نباشيم، مادران تمامی فرزندان اين  است و ما زنان چه مادر باشيم
آزادی و حقوق بشر خواهان  و مدافعانسرزمين ايم و از تمامی مردم آزاده 

اندر کاران  حمايت و جلوگيری از فشار بيشتر بر اين عزيزان و از دست
قضايی خواهان آزادی هر چه سريعتر و بدون قيد و شرط آنان و ساير 

  .سياسی هستيم زندانيان
 ما امضا کنندگان زير خواهان آزادی تمامی زندانيان سياسی و بخصوص

 ! هستيممادران دربند
 ١٣٨٨ اسفند ١٠مادران عزادار و حاميان  

آرزو مسيبی، آرش رئيسی، آرش نصيری اقبالی، آرمان رئيسی، آزاده 
بيابالی، آزاده خسروشاهی، آزاده اسدی، آزاده فرامرزيها،  ارفع، آزاده

آسيه امينی، آمنه نصر رمزی، آهو خانم نتاج،  آزيتا رستمی، آذر گيالنی،
نوين، احمد سعيدی، اختر تابناک،  القاسم ايرانی، احمدآيدا سعادت ، ابو

يعقوبی، افسر  اردشير نظری، اردوان هاشمی، ارژنگ بامشاد، افسانه
 کريمی، افسون ابراهيمی، اقدس ميرزايی، اکرم مصطفی نژاد، اکرم نقابی

، البرز دماوندی، الناز احمدی، الناز انصاری، الهام قيطانچی، )زينالی)
امير اصغرنيا، امير جواهری لنگرودی، امير رشيدی، اوليا  الهه امانی،

 ، بابک  نژاد، ايرج پيرنيا، ايرج شکری خانداری، ايران اسکندری
بهناز محمود، بيژن  شکری، بهار شکری، بهروز نظری، بهروز سورن،

پروين  شکری، پانته آ رسولی، پروانه راد، پگاه رسولی، پرويز بابايی،
 پروين واقعی، پريچهر نعمانی، پريسا آزاديان، آصفی، پروين اردالن،

کاکايی، پوراندخت مختاری، پوران کاکاپور، پويا عزيزی، پيام  پريسا
 ، جعفر بهکيش، جلوه  تونيا ولی اوغلی، ثريا فالح حسابی، پيران آزاد،

جمشيدی، جميله صفايی، جواد  جواهری، جمشيد آئين دار، جمشيد
 حسين  زراسوند، ر، حسين تاراز، حسينجعفری، جواد صفوی، حامد بهاد

عسگری، حسين مسافری، حکيمه شکری، حميد آذر، خديجه مقدم، خليل 
، داريوش اسفاری، داوود موزوی، دالرام علی، دنا بابا احمدی،   محمدی

 مادر –مادر ام البنين ابراهيمی (بکتاش، ربابه مقيمی  دريا اکبری، راحله
شمی، رخشان بنی اعتماد، روبن گيالنی، ها ، ربابه موسوی، ربی)در بند

، رضا عابد، رضا  رضا چيت ساز، رضا سپيد رودی، رضا رئيس دانا
مقصودی، رضوان مقدم، رفعت محمودی، رفعت لنگرودی، رقيه مرادی، 

لنکرانی، روشنک کرباليی، روشنک مرادی، رويا آزاد ، رويا  روحی
خا کيقبادی، زرين زرفشان محمدی، زلي  رها عسگری زاده، دنياروند،

عالی خانی، زهره اسد  پاک نژاد، زهرا ابراهيمی، زهرا حسن نژاد، زهرا
طوسی،  پور، زهره حسن نژاد، زهره عبدالهی، زينب پيغمبر زاده، زينب

ژاله معينی ،ساره شکری، سپيده ماه زادی، سحر شکری، سروژ 
سکينه سعيد حبيبی، سعيد شجاعی ،سکينه طيبی،  قازاريان،سعيد اشکان،

ايپکچی، سوفيا صديق پور، سونيا  نونهالی فروش،سلماز مقدم، سولماز
واال ،  مکری، سوسن مجيدی، سوسن ايزدی، سوسن فرخ نيا، سوسن

سودابه فروغ نيا ، سيمين بهبهانی ، سيمين دها ، سيمين کريمی، سهيال 
سهراب رئيسی، سهيال مسافر، سهيال وحدتی، سيامک مويد زاده،  باقری،
 شادی صدر، شکوفه سخی، شمس ولی    نقاش، ن مراديان، سيماسيرا

، شهناز )کريم بيگی  مصطفی–مادر شهيد عاشورا (پور، شهناز اکملی 
   شيرين عبادی، شيرين پارسا، شهين دوستدار، شهين خرم ، شيرين راد،

 صادق    فاميلی ، شهاب شکوهی، شهال بهار دوست،شهال مسافر 
نجفی، صديقه ابراهيمی، صديقه شکری،  افروز، صبا انصاری، صبری

مومنی، عباس  صديقه مقدم ، صفورا تدين، صمد زارعی، طيبه
   هاشمی،عبداله خلفی، عزت شکری، عزيزه موسوی، عسگر شيرين،

عشرت ستجانی،عفت ماهباز، عفت دشتی پور ،عفت  عشا مومنی،
 بهادر، علی اشرف  عطا ، علی ابراهيمی،)مادر معينی (  معينی
 شيان، علی اکبر خسروشاهی، علی عبدی، علی رحيمی، علیدروي

 فاطمه  گودرزی،عليرضا هاديان، علی هاشمی، غالمعلی مسافری
فاطمه داوود آبادی، فاطمه تبريزی، فاطمه  ابراهيمی، فاطمه بيات،

عسگری، فاطمه گل گزی  زاغی، فاطمه سليمانی، فاطمه شکری، فاطمه
 (مادر وطن خواه ( اطمه عدالت، ف) زندانی–مادر منصور اسانلو (

،فاطمه مقدم، فرهاد نعمانی، فائزه باقری، فرخ عباسی، فرخنده 
داغی، فريبا نائينی، فريده غائب، فريبا علوی،  جبارزادگان، فروغ قره

کاشمری، فرشته بهاری، فرناز  ، فرامرز)مادر لطفی(فروغ تاجبخش 
فريد فرهان،  فی،کمالی، فروغ سميع نيا ،فروغ قره داغی، فيروزه خل

  کامران ايراندوست، کاوه مظفری، کبری ابراهيمی، گوهر   قمر خدا بنده
بيات، گيلدا ابراهيمی، گيلدا رضانپور ، ليال نظری ، مجتبی نظری، 

 محسن ضيا، مريم زمانی راد،  زاده، محسن خوشبين، محبوبه عباسقلی
وچ، محمد مريم ميرزا، محمد بل مريم زندی، مريم عظيمی،مريم مالک،

احمدی، محمد  شوراب، محمد تجلی جو ، محمد دهقان، محمد تقی سيد
تقی عرفانپور، مجيد اميد، محمد زندی، محمود فاضلی، محمود بابايی، 

بهنود، معصومه بهادر، منصوره بهکيش، منيژه شهسوارای،  مسعود
مينو پدرام فر، ميترا اعتضاد، ميترا سرانی  منيژه مقدم، منيره بابايی،

منصوره برادران  صل،ملکه خانم نور محمدی، معصومه مسعودی،ا
خسروشاهی، ملوک زمانی،ميالد مسافر، مينا راشدی، مهرانگيز 

مهدی يوسفی، مهرنوش اعتمادی،مهشيد راستی، مولود  دابويی،
ناهيد مير حاج، نجف روحی،   نازلی فرخی، ناهيد صادقی، شيدايی

مقدم،   علوی، نسيم خسروینرگس امرالهی، نرگس فيض آبادی، نسرين
نفيسه آزاد، نگار فکری،نوشابه اميری، نويد محبی،نيلوفر فرخ، نيلوفر 

نوشين کشاورزنيا، نيلوفر فرخ، ) مادر بهکيش(نيره جاللی  مسافری،
، )مادر ندا آقا سلطان(هاجر رستمی مطلق  وجيهه مقدم، ويدا باقری،

مينيان، هستی ا هادی لنگرودی، هايده تابش، هايده مقيسی، هدا
بهرامپور، هنگامه بهادر، هما رمضانپور، هما روحی،هوشنگ دنيا 

    ياسر محمدی، ياور خسروشاهی روند،
مادران دربند  برای اعالم حمايت از. جمع آوری امضا ادامه دارد  

  madaraneazadar@gmail.com :امضای خود را به ايميل زير بفرستيد
  

………………………………………. 

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.telia@inadjif.mansour  

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.rahekargar@public  

  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

٣٣-١-٤٣٤٥٥٨٠٤ 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www 
  سايت خبری راه کارگر

http://rahekargar.wordpress.com  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
مشخص ميشوند " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

  .، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند 
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  : ليست جوايز اسکار
 کاترين بيگلو بهترين کارگردان  -مهلکه بهترين فيلم و کارگرادانش

فيلم مهلکه که داستان آن درباره جنگ عراق است، با به دست   بی بی سی  
 جايزه از جمله بهترين فيلم موفق ترين فيلم هشتاد و دومين مراسم ٦آوردن 
ای جوايز اسکار بود و کاترين بيگلو، سازنده اين فيلم به عنوان نخستين اعط

زنی که اسکار بهترين کارگردانی را به دست آورد، نام خود را در تاريخ 
  . اعطای اين جوايز ثبت کرد

 بخش، باالترين شانس ٩فيلم های آواتار و مهلکه هر کدام با نامزد شدن در 
 جايزه و ٦ داشتند که سهم مهلکه تاکنون ٢٠١٠را برای کسب جوايز اسکار 

  .  جايزه بود٣اواتار فقط 
) برای نخستين بار(و آلک بالدوين ) برای سومين بار( استيو مارتين 

بازيگران سينمای آمريکا امسال اجرای مراسم را که در سالن کداک در 
  .هاليوود برگزار شد، بر عهده داشتند

  اعطای جوايز 
کار اين دوره را که بهترين بازيگر نقش مکمل مرد نخستين اس : ١اسکار 

بود، پنه لوپه کروز، برنده دوره پيش بهترين بازيگر نقش مکمل زن به 
  . داد) حرامزاده های بی شرف(کريستوفر والتس 

دريافت ) up(جايزه بهترين انيميشن را پيتر داکتر، کارگردان باال : ٢اسکار 
مزد شده که برای نخستين بار در تاريخ باال برای بهترين فيلم هم نا. کرد

  . آکادمی است که فيلمی در هر دو بخش نامزد می شود
رايان بينگام و تی بون برنت جايزه بهترين ترانه را برای فيلم دل : ٣اسکار 

  . ديوانه گرفتند
رابرت داونی جونيور و تينا في، نام مايک بال نويسنده فيلمنامه : ٤اسکار 

او جايزه اش . ن برنده بهترين فيلمنامه تاليفی اعالم کردندمهلکه را به عنوا
را به سربازهای آمريکايی در خارج از آمريکا و پدرش که اخير درگذشته 

  .تقديم کرد
به ) محصول فرانسه(اسکار بهترين انيميشن کوتاه را لوگوراما : ٥اسکار 

  .کارگردانی نيکال شامرکين برنده شد
  . لم کوتاه را مستاجران جديد بردجايزه بهترين في: ٦اسکار 
بن استيلر با گريمی شبيه به شخصيت های فيلم اواتار به روی : ٧اسکار 

جايزه اين بخش به فيلم . صحنه آمد و برنده جايزه بهترين گريم را اعالم کرد
  .پيشتازان فضا رسيد

 جايزه بهترين فيلمنامه اقتباسی را جيک جيلنهال و ريچل مک آدامز: ٨اسکار 
  . به جفری فلچر فيلمنامه نويس پرشس اعطا کردند

که چند ماه پيش به آنها ) بازيگر(و لورن باکال ) کارگردان(از راجر کورمن 
  . اسکار افتخاری اعطا شده بود، بار ديگر تقدير شد

رابين ويليامز جايزه بهترين بازيگر نقش مکمل زن را به مو نيک : ٩اسکار 
 هنگام دريافت جايزه اش از اعضای آکادمی تشکر او. بازيگر فيلم پرشس داد

  . در انتخاب شان نبوده است" سياستی"برای شان مهم بوده و " اجرا"کرد که 
اواتار نخستين اسکارش را در اين مراسم برای بهترين طراحی :١٠اسکار 

  . صحنه به دست آورد
و سندی پل، که پيشتر دو بار برای فيلمهای شکسپير عاشق : ١١اسکار 

هوانورد برنده اسکار بهترين طراحی لباس شده بود، بار ديگر و اين بار برای 
  . طراحی لباس فيلم ويکتوريای جوان جايره اين بخش را يه دست آورد

  . صحنه هايی از فيلمهای ترسناک تاريخ سينما به نمايش در آمد
پل جی ان اتوسون هر دو جايزه بهترين صداگذاری و : ١٣ و ١٢اسکار 

  . کيب صدا را برای فيلم مهلکه به دست آوردتر
ساندرا بوالک جايزه بهترين فيلمبرداری را به مارو فيوره، مدير : ١٤اسکار 

  . فيلمبرداری اواتار داد
پس از معرفی برنده اين جايزه، با نمايش عکسهايی از درگذشتگان سال 

ی ترانه گذشته همچون کارل مالدن، مايکل جکسون و ديويد کارادين و اجرا
  . ای از بيتل ها به خوانندگی و نوازندگی جيمز تيلور، از آنها ياد شد

پس از اجرای موسيقی فيلم های نامزد برای بهترين موسيقی : ١٥اسکار 
اريژينال که با رقص همراه بود، نام مايکل جاکينو آهنگساز انيميشن باال به 

  . عنوان برنده اين بخش اعالم شد
هترين جلوه های ويژه همانطور که انتظار می رفت به جايزه ب: ١٦اسکار 

  . اواتار تعلق گرفت
جايزه بهترين فيلم مستند به فيلم پناهگاه ساحلی که درباره کشتن : ١٧اسکار 

  . دلفين ها در ژاپن است تعلق گرفت
مهلکه چهارمين جايزه اش را در اين مراسم برای تدوين فيلم به : ١٨اسکار 

  . دست آورد
ها محصول  کوئنتين تارانتينو و پدرو آلمادووار رازهای چشم: ١٩اسکار 

  . آرژانتين را به عنوان بهترين فيلم زبان غير انگليسی معرفی کردند
ميشل فايفر، جولين مور، ورا فارميگا، تيم رابينز و کالين فرل بر : ٢٠اسکار 

 نقش روی صحنه رفتند و هر کدام درباره يکی از نامزدهای بهترين بازيگر
  . اصلی مرد که باهم سابقه همکاری داشتند، جمالتی گفتند

کيت وينسلت، جف بريجز بازيگر فيلم دل ديوانه را به عنوان برنده اين بخش 
جورج کلوني، مورگان فريمن، کالين فرث و جرمی رنر رقبای . اعالم کرد

  . بريجز در اين بخش بودند
 بود، ولی هيچگاه نتوانسته اين جف بريجز چهار بار پيش از اين نامزد اسکار

  . جايزه را به دست آورد
مايکل شين، پيتر سارسگارد، فارست ويتاکر، استنلی توچی و : ٢١اسکار 

اپرا وينفری نيز برای تمجيد از نامزدهای بهترين بازيگر نقش اصلی زن به 
  . روی صحنه رفتند

ساندرا بوالک شان پن برای اعالم نام برنده اين بخش به روی صحنه رفت و 
بازيگر فيلم نقطه کور را به عنوان برنده بهترين بازيگر نقش اصلی زن اعالم 

  . کرد
بوالک هنگام دريافت جايزه اش از گابوری سيديبي، هلن ميرن، مريل استريپ 

  .و کاری مالگيان، نامزدهای ديگر اين بخش تجليل کرد
ه شب گذشته ساندرا جالب اينک. اين نخستين نامزدی بوالک برای اسکار بود

برای بدترين بازيگری معرفی شده ) رزی(بوالک برنده جايزه تمشک طاليی 
  . بود

باربارا استرايسند برای معرفی بهترين کارگردان سال به روی : ٢٢اسکار 
صحنه رفت و نام کاترين بيگلو، سازنده مهلکه را به عنوان برنده اين بخش 

در تاريخ آکادمی يک زن برنده اسکار اين نخستين بار است که . اعالم کرد
  . بهترين کارگردانی می شود

با اعالم نام مهلکه به عنوان بهترين فيلم توسط تام هنکس، : ٢٣اسکار 
  . هشتاد و دومين مراسم اعطای جوايز پايان يافت

 و - اين نخستين بار است که در رشته بهترين فيلم، ده نامزد ١٩۴۴از سال 
تصميمی که انتقادهايی را هم به همراه داشته . ی می شوند معرف-نه پنج نامزد

جورج کلونی بازيگر و کارگردان آمريکايی در اين باره پيش از آغاز . است
مراسم گفت که اين کار شايد برای جذاب کردن مراسم جالب باشد اما برای 

  . صنعت فيلمسازی خوب نخواهد بود
نی است که نامزد اسکار بهترين کاترين بيگلو، کارگردان مهلکه، چهارمين ز

   ١٣٨٨ اسفند ١٧   . کارگردانی شده است

.................................................  
  تجمع خانواده های زندانيان سياسی و مردم تهران

 در مقابل زندان اوين
 اسفندماه مادران عزدار خانواده های حاميان ١٧ غروب روز دوشنبه 

خانواده های دستگير شدگان و مردم تهران در مقابل درب مادران در بند،
اصلی زندان اوين تجمع کردند و بر آزادی زندانيان سياسی پافشاری 

  . کردند
 با پافشاری و ايستادگی خانواده ها تعداد ديگری ١٩:٣٠از حوالی ساعت 

از زندانيان سياسی آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده ها و مردم 
دانيان به روحيه ای باال و با لبخند و گشوده رويی بسوی زن.بازگشتند

با در دست داشتن  تعدادی از خانواده ها. خانواده ها و مردم می آمدند
  .بودندا شاخه های گل منتظر عزيزان خود ي  وجعبه های شيرينی

شادابی و روحيه باالی زندانيان سياسی آزاد شده و خانواده ها باعث 
  . وهای سرکوبگر می شدسرخوردگی و ياس نير

 به تجمع خود در مقابل زندان اوين ٢٣:٠٠خانواده ها و مردم تا ساعت 
اين تجمعات هر شب ادامه دارد و تا به حال باعث شده که .ادامه می دهند

  . تعدادی زيادی از زندانيان سياسی آزاد شوند

.................................................  
 احمدی نژاد ممکن است;  يلم سازف یجعفر پناه

 !دست به کارهای خطرناک تری بزند
 ماه ٩جعفر پناهی، فيلم ساز ايرانی برای چندمين بار در طول 

تيم های امنيتی به خانه وی يورش برده و به . گذشته بازداشت شد
همراه پناهی، چند تن ديگر از اهل سينما را که مهمان وی بودند را 

 .نيز با خود بردند
جرم واقعی او حمايت از جنبش سبز و بويژه اظهار نظری است که در 

 خرداد نسبت به امروز و آينده احمدی نژاد کرده ٢٢واکنش به کودتای 
  .است

ای که  چهره. احمدی نژاد مردم را بيشتر تحقير خواهد کرد: "او گفته بود
او . گيری ديديم دقيقا حالت چهره يک بازنده بود من از او، پس از رای

در نهايت هم امکان دارد کارهای خطرناکی از  بيشتر دروغ خواهد گفت و 
 برند جعفر پناهی در سلول انفرادی بسر می ."وی سربزند

……………………………………….  
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 آمار زنان در آئينه ی
  هان زنج

نگاه به زن در جمهوری اسالمی، نگاهی واپسگرا و عقب : جهان زن 
اما واقعيت زندگی و کار در يک کشور هفتاد و . مانده و زن ستيزانه است

سه ميليونی، به گونه ای که نمی توان با قواعد و قوانين يک سيستم 
همين تناقض آشکار است که دولتمردان . عشيرتی آن را اداره کرد

ری اسالمی را مدام با مسائل و مشکالت کامأل جدی روبرو می جمهو
آن ها تصور می کردند که با قوانين شان می توانند زنان کشور را . سازد

مطابق با نظرات تجديد سازمان دهند يا به خانه ها و حرمسراها باز 
گردانند، اما موفقيت های زنان در تحصيالت و حضورشان در تمامی 

  .، دولت اسالمی را با چالش برزگی روبرو ساخته استعرصه های زندگی
روشن است که زنان و دختران کشور برای رسيدن به حقوق شان بايد در 

آن ها نيز در معرض آسيب های اجتماعی قرار . تمامی عرصه ها بجنگند
  . می گيرند

آسيب هايی که بدليل ناکارآمدی دستگاه دولتی و نگاه تبعيض آميزشان به 
واقعيت اين است که برای حل مشکالت . ت تشديد نيز شده استزن، بشد

زنان در عرصه های گوناگون، راهی جز تالش بی وقفه با موجوديت 
زيرا تمامی قواعد و قوانين رژيم اسالمی، بر . جمهوری اسالمی نيست

. پايه کهتر دانستن زن تنظيم شده و بيان گر يک زن ستيزی بنيادی است
رفرم در کوچک ترين عرصه های وضعيت زنان، اميدی از اين رو اميد به 

آنچه در زير می خوانيد نمونه هايی . است که سرنوشتی جز ناکامی ندارد
  .از وضعيت زنان کشور در آئينه ی آمار است

  سهم زنان در بازار کار
سهم زنان و به خصوص زنان داراي تحصيالت عالي در نيروي شاغل 

به عبارت ديگر علي رغم افزايش تعداد . کشوربراساس آمار اندک است 
زنان و دختران داراي تحصيالت عالي در سالهاي اخير و گسترش حضور 
زنان در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي، هنوز سهم اندکي از بازار کار 

  .را در اختيار دارند 
به گزارش سرويس زنان جهان نيوز؛ مطابق با بررسي هايي که يک 
کارشناس ارشد توسعه اقتصادي و برناه ريزي انجام داده است تنها 

 درصد نيز به ١/٢٠ درصد از کل شاغالن زن را متخصصان و ٢٩/۶
هرچند به نظر . گروه صنعتگران و کارکنان مشاغل مرتبط اختصاص دارد 

 کار شاغل در گروه صنعتگران و کارکنان مي رسد که عمده نيروي
  .مشاغل مرتبط فاقد تحصيالت عالي باشند 

بررسي دقيقتر درباره رابطه فارغ التحصيالن دختر آموزش عالي و 
وضعيت اشتغال در بازار کار ايران و تاثيرات نابرابري هاي جنسي در 
ي آموزش بر رشد و توسعه اقتصادي کشور نيازمند استفاده از مدل ها

  .اقتصادي و ابزارهاي اقتصاد سنجي است 
مقايسه نسبت دانش آموختگان دختر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي 

با نسبت زنان متخصص ) درصد٨/۴٩(کشور به کل دانش آموختگان 
نشان دهنده اين است که )  درصد٨/۴٢(شاغل به کل متخصصان شاغل 

 شده اند و بخش کمي از بيشتر زنان داراي تحصيالت عالي جذب بازار کار
آنان بنا به داليلي مانند عدم تمايل فرد براي ورود به بازار کار و يا مرتبط 

  .نبودن تخصص فرد با نيازهاي بازار کار در بازار کار جذب نشده اند 
به همين دليل در حالي که سهم گروههاي شغلي قانونگذاران ، مقامات 

ن ها از کل شاغلين در حدود عالي رتبه ومديران ، متخصصان و تکنسي
 درصد و سهم مردان شاغل در همين گروهها از کل شاغلين مرد ١٨

 درصد است اما سهم زنان شاغل در اين سه گروه از کل ١۴حدود 
  .  درصد افزايش مي يابد۴٠شاغلين زن به 

به عبارت ديگر زنان براي ورود به بازار کار نياز بيشتري به تخصص و 
  .رند تحصيالت عالي دا

همچنين مي توان اين گونه هم استدالل کرد که افزايش تحصيالت عالي 
زنان به بازار کار هم منتقل شده و اين ادعا که زنان عليرغم اشغال 

  .فرصتهاي آموزشي جذب بازار کار نمي شوند قابل مناقشه است 
از طرف ديگر بررسي ساختار گروه هاي شغلي و جنسيت در آنها در 

يران نشان دهنده اين است که در گروه شغلي متخصصان که بازار کار ا
نيروي کار نيازمند داشتن تحصيالت عالي است يک تناسب ميان فارغ 

  .التحصيالن زن و مرد و ترکيب جنسيتي آنان در بازار کار برقرار است 
  زنان ايرانی سرپرست خانوار بيكار، سالمت روانى مناسب ندارند

ر اساس نتيجه يك پژوهش در ايران، زنان شاغل ب: خبرگزارى زنان ايران
 درصد داراى سالمت روانى خوب هستند و اين در حالى است ۵٠بيش از 

 درصد داراى سالمت روانى ٢۶/۵آه زنان سرپرست خانوار بيكار فقط 
  .خوب هستند 

پژوهشى توسط مريم امينى يخدانى در مورد نقش اشتغال در سالمت زنان 
دهد، زنان سرپرست   گرفته است آه نشان ميسرپرست خانوار صورت

  .خانوار شاغل سالمت روانى خوبى دارند 
 ١٣٨۵ و ١٣٧۵ سرشمارى آه در سال ٢هاى  بر اساس اطالعات داده

 درصد از خانوارها توسط زنان ۴/٨، ٧۵استخراج شده است، در سال 
 خانوار آشور، يك خانوار ١٢شد آه بدين معنى است از هر  سرپرستى مي

اند   درصد آنان شاغل بوده٨/١۵ن سرپرست بوده است و از اين زنان ز
 ۴/٩ به ٨۵ در يك دهه بعد يعنى سال ٧۵درصدى سال ۴/٨اين نسبت 

 درصدى برخوردار بوده و ميزان ٩/١١درصد رسيده است آه از رشد 
  . درصد آاهش داشته است ٣/١اشتغال آنان نيز 

ن سرپرست خانوار در هر دو از نظر سنى با باال رفتن سن، تعداد زنا
 ساله و ۶۵سرشماري، افزايش يافته و بيشترين ميزان در گروه سنى 

به دليل فوت همسر يا (بيشتر قرار داشت و داليل متعددى از جمله بيوگى 
  .منجر به افزايش تعداد آنان، همراه با افزايش سن شده است ) طالق

ار از نظر سالمت بر اساس نتايج به دست آمده، زنان سرپرست خانو
روانى و اجتماعى به پنج گروه بسيار خوب، خوب، متوسط، ضعيف، 
بسيار ضعيف تا بسيار ضعيف تقسيم شده و متغير سالمت به سه بخش 

  .سالمت جسمي، رواني، اجتماعى تقسيم شده است 
بر اساس نتايج به دست آمده از جامعه آمارى زنان سرپرست خانوار 

 درصد ٣٧اند هيچ مشكل جسمى ندارند و  اشته درصد اظهار د۶۶شاغل، 
 ۵٠اين در حالى است آه . آردند با بيمارى جسمى دست و پنجه نرم مي

 درصد ۵٠درصد زنان سرپرست خانوار بيكار مشكل جسمى داشته و 
  .اند  ديگر مشكل نداشته

 درصد از سالمت ٨٧آل زنان سرپرست خانوار شاغل مورد تحقيق، حدود 
و خوبى برخوردار بودند اين وضعيت در مورد زنان اجتماعى متوسط 

اى از آنان  سرپرست خانوار غير شاغل برعكس بوده است و درصد عمده
  .از سالمت اجتماعى و پايينى برخوردار هستند 

 درصد زنان شاغل داراى سالمت روانى بسيار ضعيف بودند و اين ۴/١٧
 درصدى به ٣/۶۵آمار در زنان سرپرست خانوار بيكار با افزايش 

  . درصد رسيده است ٢١/٠۵
 درصد زنان شاغل داراى سالمت روانى ۵/١٢همچنين بر اساس تحقيق 

 ٣٢/٢۶ضعيف هستند و اين آمار در زنان سرپرست خانوار بيكار به 
 درصد زنان شاغل سالمت روانى خوب دارند و ١٣/۵٣رسد و  درصد مي

  .رسد   درصد مي٢۶/۵اين آمار در زنان بيكار به 
 بودند سالمت روانى  يك از زنان شاغلى آه در تحقيق شرآت آرده هيچ 

 درصد از زنان بيكار ٣٢/١بسيار خوب نداشتند و اين در حالى است آه 
  .داراى سالمت روانى بسيار خوب هستند 

دهد زنان شاغل سرپرست خانوار از سالمت  نتايج اين تحقيق نشان مي
ن و تأثير روحى و روانى آن و روانى بهترى برخوردارند و شاغل بود

ايجاد احساس همدلى در زنان سرپرست خانوار به خصوص زمانى آه 
شود افزايش ميزان سالمت  هاى هميار انجام مي ها در قالب گروه فعاليت

  .روانى را براى زنان سرپرست خانوار به همراه دارد 
  سن جرم در زنان کاهش يافته

جرائم قبل از : هاي استان اصفهان گفت معاون اداري مالي اداره آل زندان
 سال بوده آه ۴٠گرفت، در سنين باالي  انقالب آه توسط زنان صورت مي

  .رسد   سال نيز مي١٨در بعد از انقالب به آمتر از 
الغيب در مراسم  به گزارش سرويس حقوقي خبرگزاري زنان ايران ، حيات

مرآزي اصفهان به بازديد مشاور رئيس جمهور در امور زنان از زندان 
ارائه عملكرد و اقدامات انجام گرفته پيرامون زندان و به ويژه مددجويان 

اآثريت زندانيان بند نسوان در طول روز : اندرزگاه نسوان پرداخت و گفت
) خياطي و قاليبافي(هاي فرهنگي ورزشي اشتغال  ها و فعاليت به برنامه

  .مشغول هستند 
ها در راستاي رعايت مسائل بهداشتي  برنامهوي با اشاره به اينكه تمامي 

جرائم قبل از انقالب آه توسط زنان صورت : و درماني است، افزود
 سال بود، در حالي آه اين آمار در حال حاضر ۴٠گرفت درسنين باالي  مي

  . سال نيز رخ مي دهد ١٨ و حتي آمتر از ٣٠ تا ١٨در سنين بين 
نان در دو زندان مرآزي و گلپايگان الغيب درادامه به آمار موجود ز حيات

و شرايط سني و وضعيت تحصيالت پرداخت و پيرامون آن نيز آمارهاي 
  .موجود را ارائه آرد 
در حال حاضر بيشترين جرائم بند نسوان را زندانيان : وي اظهار داشت

مواد مخدر، سرقت و آيف قاپي، ارتباط نامشروع، قتل و مالي تشكيل 
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 راستا و براي اصالح و تربيت آنان نياز به فضاهاي اند آه در اين داده
  .اي مناسب است   فرهنگي و بودجه زايي، هاي اشتغالي بيشتر براي آالس

گفتني است مشاور رئيس جمهور در امور زنان و خانواده از اندرزگاه 
نسوان زندان بازديد و از نزديك با مددجويان در حال تحمل حبس ديدار و 

  .گفتگو آرد 
  د سه هزار دختر فراري در کشوروجو

سيد حسن موسوي چلک مديرکل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي 
بهزيستي کشور در مورد آمار دختران فراري و زنان آسيب ديده اجتماعي 

 نفر دختر فراري در خانه هاي سالمت ٣٩٧در نه ماهه اول سال «: گفت 
 مراکز مداخله در بهزيستي پذيرش شدند و تعداد زيادي از آنها توسط

بحران به منازلشان بازگشت داده شده اند اما پيش بيني مي شود که بين 
اين . تا سه هزار دختر فراري در کشور وجود داشته باشد۵٠٠دو هزار و 

آمادگي وجود دارد که طي همکاري با قوه قضائيه و قبل از تشکيل پرونده 
 پذيرش کند چرا که براي اين افراد مراکز اورژانس اجتماعي آنها را

دختران فراري را نبايد ابتدا به سيستم قضايي ارجاع داد بلکه بايد آنها را 
در سيستم بهزيستي پذيرش کرد به طوري که دادگستري را گلستان هم 

پيشينه و تشکيل پرونده مي شود » بکنيم دادگستري است و منجر به سو
  .که براي اين دختران الزامي نيست

  ميزان زنان روسپي وجود نداردهيچ آماري از 
سيد حسن موسوي چلک مديرکل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي 

زنان آسيب ديده :بهزيستي کشور در مورد آمار زنان روسپی می گويد
اجتماعي با زنان روسپي تفاوت زيادي دارند اما دسترسي به زنان روسپي 

 در اين ارتباط با هيچ روشي براي ما ميسر نيست و هيچ کجا آماري هم
 مرکز بازپروري براي زنان و دختران ٢٢در حال حاضر . وجود ندارد

 زن آسيب ديده اجتماعي ٨١۴اجتماعي وجود دارد به طوري که امسال 
 درصد اين زنان خود معرف بودند ۴۵در مراکز بازپروري پذيرش شدند و 

زناني  درصد از ۶۴.. سالگي قرار دارند٢۴ تا ١۵و اکثرا نيز در سنين 
که به بهزيستي مراجعه کردند، به خانه بازگشت داده شدند و قرار است 
پژوهشي در اين راستا صورت گيرد تا معلوم شود در حال حاضر اين 

  .افراد بازگشت داده شده به منزل در خانه هاي خود هستند يا نه
 ، جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفتگو با” امان اهللا قرايی مقدم“دکتر 

در ايران اين پديده در حال گسترش : گفت» فردا«خبرنگار اجتماعی 
 سال کاهش يافته و ١٠مطالعات نشان می دهد که سن فحشا به . است

دختران جوان که به تازگی وارد اين کار شده اند بيشترين تعداد آنها را 
 ٢۵ تا ١٢مطابق بررسی ها ميانگين سنی دختران بين . تشکيل می دهند

ين زده شده و در تابستان آمار اين زنان افزايش می يابد و سال تخم
  .کمترين ميزان فحشا در اسفند ماه است

مهمترين : اين آسيب شناس در تبيين علل شيوع فحشا در کشور می گويد
عامل بروز فحشا فقر و ناتوانی زنان در تامين مايحتاج اوليه زندگی شان 

زايش حاشيه نشينی و مهاجرت ، طالق و نابسامانيهای خانوادگی، اف.است
. بی سوادی و ناآگاهی و اعتياد از جمله عوامل افزايش پديده فحشا است

زنان به دليل پايين بودن سطح آگاهی و عدم تکوين شخصيت و تلقين 
همچنين پديده زنان خيابانی . پذيری در اين زمينه آسيب پذير تر هستند

ست و عمده ترين عامل فرار زنان زاييده فرار دختران و زنان از خانواده ا
و دختران به نابسامانی های زندگی و خانوادگی باز می گردد و اين 

  .نابسامانی فقط نابسامانی اقتصادی نيست
براي : وي، در خصوص جلوگيري از رشد و گسترش فحشاء، گفت

جلوگيري از گسترش فحشاء بايد شغل توليد آنيم هيچ زني راضي نيست 
  . دهد، مگر اين آه مجبور باشدتن به خودفروشي

   دختر١٠٠ پسر در ازای ١٠۶تولد 
به گزارش سرويس اجتماعي خبرگزاري زنان ايران ، تعداد والدت ثبت 

 رويداد و تعداد ۶٣٩ هزار و ٨۶٣ برابر ١٣٨٨ ماه ١١شده شهري در 
  . رويداد بوده است۶٢٠ هزار و ٣٧۶والدت روستايي آن برابر با 

 برابر با ٨٨ ماهه سال ١١اصل از ثبت والدت در همچنين نسبت جنسي ح
 حاصل شده ١٠۵ است آه همين شاخص در مدت مشابه سال قبل ١٠۶
 واقعه والدت ثبت شده دختر ١٠٠به عبارتي يعني در مقابل هر . است

  . واقعه والدت پسر به ثبت رسيده است١٠۶حدود 
ري مربوط  ماهه سال جا١١در اين گزارش بيشترين مواليد ثبت شده در 

 ٣٩٠ سال اعالم شده است و برابر با ٢٩ تا ٢۵به گروه سني مادران 
هاي ثبت   درصد از آل والدت۵/١٣ رويداد بوده آه حدود ٩۵هزار و 

  .شده، بوده است
  جمعيت زنان کشور ويژگی های آن 

 نفر جمعيت ٧٢۵٨٣۵٨٧از مجموع : مرکز اطالعات و آمار زنان 
 نفر متعلق ٣۵۶٨٧٢۴٣هوری اسالمی،  در جم١٣٨٧برآورده شده سال 

متوسط رشد جمعيت زنان طی دهه گذشته . به جمعيت زنان بوده است
اين در حالی است که .  بوده است١،۵٩برابر ) ١٣٧۵نسبت به سال (

 برابر با ١٣٨٧درصد جمعيت زنان نسبت به کل جمعيت کشور در سال 
  . درصد برآورد شده است۴٩،١٧

 بوده است بدين معنی که به ١٠٣،١٧، برابر ١٣٨٧نسبت جنسی در سال 
 زن وجود داشته است و اين در حالی است ١٠٠ مرد ١٠٣،٣٩ازای هر 

 کاهش داشته ٢،٧۵که تغييرات نسبت جنسی به سه دهه گذشته به ميزان 
بدين معنی که در سه دهه گذشته نسبت تعداد زنان به مردان با . است

  .فاصله بيشتری بوده است
 مورد بوده که ٨٨١۵٩٢، برابر با ١٣٨٧اج ثبت شده در سال تعداد ازدو

 ١٣۵۵ درصد و نسبت به سال ٨٣،٩۵ ، ١٣٧۵اين رقم نسبت به سال 
  . برابر افزايش يافته است۴،۵بيش از 

 مورد بوده که اين رقم ١١٠۵١٠، ١٣٧۵تعداد طالق ثبت شده در سال 
 ۵،۵ ١٣۵۵ برابر و نسبت به سال ١،٩ ، بيش از ١٣٧۵نسبت به سال 

  .برابر افزايش يافته است
 درصد گزارش شده ١٢،۵٣، رقم ١٣٨٧نسبت طالق به ازدواج در سال 

 درصد افزايش ۴،۶٣، ١٣٧۵است و تغييرات اين شاخص نسبت به سال 
  . داشته است

اين در حالی است که اين نسبت در سال های اوليه انقالب به سرعت 
 به کمترين حد خود يعنی ١٣٧۵کاهش پيدا کرده ، بطوری که در سال 

 به بعد سير افزايشی داشته و در سال ١٣٧۵ رسيد لکن از سال ٧،٩
 به باالترين حد خود رسيده است، بطوری که می توان گفت تقريبأ ١٣٨٧
  . ازدواج يک ازدواج به طالق انجاميده است٨از هر 

 سال برای زنان و ٢٣،٢ ، ١٣٨۵ميانگين سن در اولين ازدواج در سال 
 سال برای مردان برآورد شده است، تغييرات اين شاخص در مورد ٢،٢۶

 سال ٣،۵ سال و نسبت به سه ده گذشته ٠،٨، ١٣٧۵زنان نسبت به 
اين در حالی است که ميانگين سن ازدواج در مردان . افزايش داشته است

در سال های اوليه انقالب اندکی کاهش و در مورد زنان تقريبأ ثابت مانده 
 اين رقم هم برای مردان و هم ١٣٧۵ـ١٣۶۵س از آن در ده است و پ

اين روند در سال های اخير . برای زنان بطور جهشی افزايش يافته است
  .قدری کنترل شده است و مجددأ اندکی کاهش مشاهده می شود

 درصد و درصد تجرد ١،٨، ١٣٧۵درصد تجرد قطعيی زنان در سال 
تغييرات اين شاخص نسبت به .  درصد گزارش شده است١،۴قطعيمردان 

 درصد ٧،۶٩ درصد افزايش و برای مردان ٢٠ برای زنان ١٣٧۵سال 
 درصد ١٢۵ برای زنان ١٣۵۵افزايش را نشان می دهد و نسبت به سال 

  . درصد افزايش داشته است١۶،۶۶و برای مردان 
 سال و اميد به ٧۵،٣۵ ، ١٣٨٧اميد به زندگی زنان در بدو تولد در سال 

تغييرات اين شاخص برای .  سال برآورد شده است ٧٠،۵۶ردان زندگی م
 سال و نسبت به سه دهه گذشته ۵،۴۵، ١٣٧۵زنان نسبت به سال 

  . سال افزايش داشته است١٩،١۵
ميانگين تعداد فرزندانی که يک زن در سنين باروری ( ميران باروری کل

شده است که  فرزند برآورد ٢،١ ، برابر با ١٣٨۵در سال ) بدنيا می آورد
 فرزند کاهش ۴،٢ و نسبت به سه دهه گذشته ٠،٨۶نسبت به دهه گذشته 

  .داشته است
 ساله و بيشتر نسبت به کل جمعيت شاغلين ١٠توزيع نسبی زنان شاغل 

 درصد برآورد شده است که اين رقم نسبت به ١٣،۵٩، ١٣٨۵در سال 
شته  درصد افزايش داشته و نسبت به سه دهه گذ١٢،٣١ ، ١٣٧۵سال 
  . درصد کاهش نشان می دهد۵٢،١

 ساله و بشتر نسبت ١٠نرخ اشتغال زنان يعنی توزيع نسبی زنان شاغل 
 درصد گزارش شده است ٨۴،۶، ١٣٨٧به کل جمعيت زنان فعال در سال 

 درصد کاهش و نسبت به سه ٢،٣١، ١٣٧۵که اين رقم نسبت به سال 
کر است ک درصد الزم به ذ.  درصد افزايش داشته است١،٢دهه گذشته 

 درصد ١٢،٣٩ ١٣٧۵جمعيت فعال زنان نسبت به کل جمعيت زنان درسال 
برآورد شده است که در اين قشر بر اساس تعريف مرکز آمار ايران از 

 درصد دختران ٢٣،٣٨( و )  درصد زنان خانه دار۵۶،۶۴(جمعيت فعال 
  .در نظر گرفته نشده اند) دانش آموز و دانشجو
 ، ١٣٨۵ا سواد نسبت به کل با سوادان کشور در سال توزيع نسبی زنان ب

 ٢٨،۴۵ درصد برآورد شده است که اين رقم طی سه دهه گذشته ۴۶،۶٨
  .درصد افزايش داشته است

 سال در سال ۶توزيع نسبی زنان با سواد نسبت به جمعيت زنان باالی 
 درصد برآورد شده است که اين رقم نسبت به سه دهه ٨٠،٣۴ ، ١٣٨۵
  . درصد افزايش داشته است١٢۶،۴۴گذشته 
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توزيع نسبی دانش آموزان دختر نسبت به کل دانش آموزان در سال 
 درصد برآورد شده است که اين رقم ۴٨،۶١، ١٣٨۶ ـ ١٣٨٧تحصيلی 

  . درصد افزايش داشته است٢٨،۵نسبت به سه دهه گذشته 
 ۶٧٩١٧٢٣ ، ١٣٨٧ ـ ١٣٨۶تعداد دختران دانش آموز در سال تحصيلی 

توزيع نسبی دانش آموزان دختر نسبت به جعيت .  گزارش شده استنفر
 درصد ۶٧،٨ ، ١٣٨۶ ـ ١٣٨۵ ساله در سال تحصيلی ٢٠ تا ۶زنان بين 

 ، ١١٣٧۶ ـ ١٣٧۵که اين رقم نسبت به سال تحصيلی . برآورد شده است
 درصد افزايش ۵٧،٣١ درصد کاهش و نسبت به سه دهه گذشته ۴٩،٧

  .داشته است
ته شده گان زن در مراکز آموزش عالی دولتی در سال تحصيلی تعداد پذيرف

 نفر گزارش شده است که اين رقم نسبت به ٣٩٢٩٣۵، ١٣٨٧ ـ ١٣٨۶
 برابر و نسبت به سه دهه گذشته ۴،۵ بيشتر از ١٣٧۶ ـ ١٣٧۵سال 

  . برابر شده است٢٠بيشتر از 
 کل توزيع نسبی پذيرفته شدگان زن در مراکز آموزش عالی دولتی نسب به

 ، ١٣٨۶ ـ ١٣٨٧پذيرفته شدگان مراکز آموزش عالی دولتی در سال تحصيلی 
 درصد ٧۵،٧٢ درصد بوده است که اين رقم نسبت به سه دهه گذشته ۵٩،٩٢

  .افزايش داشته است
 ـ ١٣٨۴تعداد پذيرفته شدگان زن در دانشگاه آزاد اسالمی در سال تحصيلی 

 ـ ١٣٧۵رقم نسبت به سال  نفر گزارش شده است که اين ٢٠۴۴۴٩ ، ١٣٨۵
 برابر شده ٨٠ برابر و نسبت به دو دهه گذشته بيش از ٢ بيشتر از ١٣٧۶
  .است

توزيع نسبی پذيرفته شدگان زن در دانشگاه آزاد اسالمی نسبت به کل پذيرفته 
 درصد بوده ۵۴،٩۵ ، ١٣٨۵ ـ ١٣٨۴شدگان اين دانشگاه در سال تحصيلی 

 درصد و نسبت به ٢۴،٠۴ ، ١٣٧۶ ـ ١٣٧۵است که اين رقم نسبت به سال 
  . درصد افزايش داشته است٢۶،٩دو هفته گذشته 

 ـ ١٣٨۶تعداد دانشجويان زن در مراکز آموزش عالی دولتی در سال تحصيلی 
 نفر برآورد شده است که اين رقم نسبت به سال تحصيلی ١٢٢٧٨٨۶، ١٣٨٧
 برابر ٢۵ برابر و نسبت به سه دهه گذشته بيش از ۴،٨ ، ١٣٧۶ ـ١٣٧۵

  .شده است
توزيج نسبی دانشجويان زن مراکز آموزش عالی دولتی نسبت به کل 

 ، ١٣٨٧ ـ ١٣٨۶دانشجويان مراکز آموزش عالی دولتی در سال تحصيلی 
 درصد برآورد شده است که اين رقم نسبت به سه دهه گذشه ۵٨،٧٧
  . درصد افزايش داشته است٩۵۶،٩۶

 ـ ١٣٨٧د اسالمی در سال تحصيلی تعداد دانشجويان زن در دانشگاه آزا
 نفر برآورد شده است که اين رقم نسبت به سال تحصيلی ۵۶٧٩۵٠، ١٣٨۶
١٣٧۶   

  . برابر شده است۴٢ برابر و نسبت به دو دهه گذشته بيش از ٣٧۵ـ
توزيع نسبی دانشجويان زن دانشگاه آزاد اسالمی نسبت به کل دانشجويان اين 

 درصد برآورد شده است که ۴٣،۶ ، ١٣٨٧ ـ١٣٨۶دانشگاه در سال تحصيلی 
 درصد و نسبت به دو دهه ۶،٧٣ ، ١٣٧۵ ـ ١٣٧۶اين رقم نسبت به سال 

  . درصد افزايش داشته است٢۴،٣۶گذشته 
  آزار جنسی کودکان، در دختران بيش از پسران است

آزار جنسی کودکان در دختران بيش : يافته های يک مطالعه نشان داد: ايسنا
 می افتد؛ همچنين شيوع آن در مناطق روستايی از مناطق از پسران اتفاق

شهری بيشتر است و دختران بيشتر در خانواده و پسران در محيط خارج از 
  .خانه مورد سوء استفاده قرار می گيرند

پژوهش حاضر يک مطالعه مروری است که نشان داد موقعيت اجتماعی پايين، 
تياد، الکليسم، بزرگ شدن کودک فقر، پايين بودن سطح تحصيالت والدين، اع

در خانواده تک والدی و استفاده طوالنی مدت از اينترنت از ريسک 
  .فاکتورهای کودک آزاری جنسی است

همچنين نتايج نشان داد شيوع افسردگی، اعتماد به نفس پايين، اعتياد به الکل 
و سيگار، شروع زودرس فعاليت جنسی، تمايل شديد به خودکشی، اقدام به 
خودکشی، رفتارهای ضداجتماعی پرخاشگری و عدم پذيرش جنسی در افرادی 

  .که در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفته اند بيشتر است
کودک آزاری عبارت از انجام هر عملی در مورد کودک و يا غفلت از کودک 
توسط يک فرد است که می تواند منجر به صدمه قابل مالحظه جسمی و يا 

گفتنی است .  يا باعث شود آسيب جدی کودک را تهديد کندروانی گردد و
ضرورت شناسايی افراد در معرض خطر، ارائه راهکارهايی جهت پيشگيری و 
در صورت وقوع تشخيص به موقع و درمان از وظايف مهم افرادی است که 
به نوعی با کودکان در تماس هستند مانند مربيان بهداشت مدارس، پرستاران 

  .است… معلمان و 
اين پژوهش توسط ليال وفايی نژاد کارشناس مامايی انجام شده است و در 

 . بيستمين همايش بين المللی بيماری های کودکان نيز ارائه شده است
  ٢٠١٠مارس  ١٠

.................................................  

پيام سيمين بهبهانی به مناسبت روز جهانی 
 …که خجسته باد روزی: زن

  
 سيمين بهبهانی ممنوع الخروج شد

هفدهم اسفند ، سيمين بهبهانی که به دعوت شهرداری پاريس  سحرگاه
برای برگزاری روز جهانی زن عازم فرانسه بود توسط نيروهای امنيتی 

  .ممنوع الخروج شد
شهرداری پاريس :رش وب سايت ها بهبهانی در اين باره گفته استبه گزا

از من برای هشتم مارس دعوت به عمل آورده بودو من هم يک متن 
درباره فمينيسم و يک شعر در باره زنان آماده کرده بودم که در اين 

اما بعد از اينکه از گيت گمرک رد شدم و پاسپورتم مهر .مراسم بخوانم
مامور صدايم کردند و پاسپورتم را گرفتند و بعد مرا تا خروج خورد ، دو 

  . صبح نگهداشتند۵ساعت 
به اين ترتيب سيمين بهبهانی نيز به خيل زنان فعال اجتماعی که از چهار 

  . سال پيش به همين شيوه ممنوع خروج هستند پيوست
از ميان اين زنان ميتوان به نسرين ستوده ، منصوره شجاعی ، نرگس 

  .اشاره کرد...طلعت تقی نيا ، بدرالسادات مفيدی ، ومحمدی ، 
  ١٣٨٨ اسفند ١٧

…………………………………... 
  .احکام ضد انسانی اعدام را محکوم کنيد
  .يک زندانی ديگر در ايران اعدام شد

 سپری ٧ سالگی مرتکب قتل شده بود، پس از ١٩جوای که در 
ائی  زندان رج٥ سال از عمر خويش در اندرزگاه شماره ٧نمودن 

  . سالگی در همان زندان اعدام شد٢٦شهر کرج، در سن 
 نفر  متهم ٥٦٢ حداقل ١٣٨٨جمهوری اسالمی ايران در طول سال 

  را با  اجرای حکم اعدام، به قتل رسانيده است

.............................................  
 . زندانی سياسی زن، وخيم گزارش شده اند٣وضعيت جسمی 

ين گزارش، عدم رسيدگی بهداری به بيماران در بند نسوان، بر اساس ا
 پخشان عزيزیمشکالت فراوانی را ايجاد کرده است؛ به عنوان نمونه، 

 ١ آبان در بازداشت به سر می برد بيش از ٢۵از دانشجويان کرد که از 
ماه است به دليل گرفتگی عضالت و عفونت فک و لثه تقاضای مراجعه به 

 .  اما هنوز جوابی نگرفته استبهداری را کرده
 فعال دانشجويی و عضو شورای حق تحصيل نيز، پس از مهديه گلرو

 زندان اوين دچار مشکالت معده و روده شده وبا ٢٠٩حضور در بند 
 ماه پس از انتقال به بند عمومی به ١ ماه از بازداشت و ٣گذشت بيش از 

 . تاش تشديد شده اس دليل بد بودن وضعيت غذايی مشکل
 از بازداشت شدگان پس از انتخابات که زهرا جباریچنين در مورد   هم

دچار رماتيسم پيشرفته و پوکی استخوان و مشکالت شديد قلبی است و 
 ماه از ۵بايد تحت نظر پزشک متخصص باشد، پس از گذشت بيش از 

های الزم جهت ارسال داروهای وی صورت  بازداشت هنوز هماهنگي
 دليل نرسيدن دارو شرايط جسمی وی هر روز در حال نگرفته است و به
   ١٣٨٨ اسفند ١٨. وخيم تر شدن است

.................................................  
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  اعترافات صاحب منصبان رژيم
  درصد برسد۵٠می تواند به  تورم

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی، رئيس مرکز پژوهش های مجلس 
همزمان با آغاز بررسی ) هشتم مارس( اسفند ١٧دوشنبه ايران، روز 
 در صحن علنی مجلس اين کشور، با انتقاد از نحوه ١٣٨٩بودجه سال 

  :تهيه و محاسبه اليحه بودجه گفت
مرکز پژوهش های مجلس با روش های متفاوت نرخ تورم در سال آينده "

شی از  محاسبه کرده است و با افزودن تورم نا۴۴/۶ تا ٢۵را مابين 
 ." درصد برسد۵٠حذف يارانه کاالهای اساسی اين نرخ می تواند به 

با افزايش نرخ تورم و رکود اقتصادی که منجر به افزايش : او اضافه کرد
هم کمر مستضعفان خم خواهد شد "نرخ بيکاری خواهد شد و يدين ترتيب 

  ."و هم کمر توليد کنندگان داخلی خواهد شکست
، اگر قيمت نفت ......يديم و يارانه ناکافی داديم وقتی مدتی تورم آفر" 

  "کاهش يافت و درآمد برای پرداخت يارانه ناچيز شد چه می کنيم؟
 دالر در نظر گرفته شده، اين ۶۵قيمت هر بشکه نفت در بودجه سال آينده 

 . دالر بوده است٣٧٫۵در حالی است که قيمت نفت در بودجه سال جاری 
چند  ":قدان به بودجه دولت احمدی نژاد ميگويد  يکی ديگر از مننادران

هزار ميليارد تومان از بودجه را به عنوان بودجه فرهنگی در اختيار يکی 
دو فرد قرار می دهيم که هم سوابق رفتاری آنها معلوم است و هم نسبت 

 ".به مجلس هيچ مسئوليت پاسخگويی ندارند
است که صدای آن سازی ":  دولت ١٣٨٩ از نظر نادران بودجه سال 

 ".چند سال بعد در می آيد
 روز تاخير به مجلس ۴۵اليحه بودجه بنابر آئين نامه داخلی مجلس با 

ارائه شد در حالی که اين اليحه بايد در پانزدهم دی ماه به مجلس ارائه 
  .می شد

 اين است که در سال آينده قانون حذف ١٣٨٩از ويژگی های بودجه سال 
 قلم ١۶گذاشته خواهد شد و در مدت پنج سال يارانه يارانه ها به اجرا 

از جمله مهمترين آنها حذف يارانه مواد . کاال و خدمات حذف می شود
سوختی نظير بنزين و گاز و برق و کاالهای اساسی نظير نان، قند و شکر 

  .و روغن است

.................................................  
   فقر در ايرانخط: آمار سخن ميگويند

 !هزينه زندگی خانوارها در تهران، يک ميليون تومان در ماه
بررسی مرکز آمار ايران در زمينه متوسط هزينه کل ساالنه : ايسنا

 ميليون ١٢١دهد که استان تهران با  يک خانوار شهری نشان می
 ريال و به عبارت ديگر بيش از يک ميليون ٢٣٢ هزار و ۵۶۴و 

 .  است شترين هزينه را در سال گذشته داشتهتومان در ماه، بي
 هزار ۴۶٠از سوی ديگر استان سيستان و بلوچستان با بيش از 
 .است تومان در ماه، کمترين هزينه را در سال گذشته داشته 

  . نفر در نظر گرفته شده است٣٫٨در اين آمارگيری هر خانوار 

.................................................  
  بزرگترين فروشنده بنزين جهانبزرگترين فروشنده بنزين جهان

 معامله با ايران را قطع کرد 
خبرگزاری رويترز به نقل از تايمز مالی گزارش داد که : راديو آلمان

های  شرکت.  فروش بنزين به ايران را قطع کرده استويتولشرکت 
هاست از فروش بنزين به ايران خودداری  را نيز ماه ترافيگور و کو گلن
ه شرکت بيش از نيمی از نياز وارداتی ايران را تامين اين س. کنند می
محمد رويانيان، رئيس ستاد )  اسفند١۵/  مارس۶(روز شنبه . اند کرده می

 ليتری سهميه بنزين برای ٢٠مديريت حمل و نقل و سوخت از کاهش 
های چينی و دوبی درصدد تامين نياز  شرکت.  خبر داده بود١٣٨٩سال 

ران يکی از بزرگترين صادرکنندگان نفت خام در اي. بنزين ايران هستند
جهان است، اما توانائی توليد بنزين مصرفی خود را ندارد و مجبور است 

ای با  در مناقشه هسته.  درصد از نياز خود را وارد کند۴٠ساالنه 
جمهوری اسالمی، اواخر سال گذشته کنگره آمريکا اليحه تحريم فروش 

  . دبنزين به ايران را تصويب کر

............................................  

  و  هزار مرگ٢٠ثبت 
    ماه ماه ماه١٠١٠١٠ طی  طی  طی  هزار مجروح تصادفى هزار مجروح تصادفى هزار مجروح تصادفى٢٥٣٢٥٣٢٥٣

   در جمهوری اسالمی ايران در جمهوری اسالمی ايران
 هزار مرگ و   ٢٠سازمان پزشكى قانونى با نتشار گزارشى از ثبت        ايلنا  
صادفى در  ٢٥٣ روح ت زار مج زود ١٠ ه ر داد و اف سال خب ه اول ام :  ماه

  .  هزار نفر فراتر رود٢٢ مى شود اين ميزان تا آخر سال از پيش بينى
رين  شور، در آخ انونى آ كى ق ازمان پزش ا، س زار ايلن زارش خبرگ ه گ ب
ار مرگ              گزارش خود از ميزان مرگ و مير تصادفات رانندگى در آشور آم
رده است               شر آ اه امسال منت و مير و مجروحان تصادفات را تا پايان دى م

شان مي   . ذشته هنوز منتشر نشده است    اما آمار بهمن گ    ار ن ا    اين آم د، ت ده
دگى     ٦٩٤ هزار و ١٩پايان دى امسال در مجموع       ر حوادث رانن ر اث  نفر ب

در آشور جان خود را از دست دادند آه نسبت به مدت مشابه سال گذشته                
  .  نفر آمتر است٣٩٢ هزار و ٢٠با 

انى  ٦٩٤ار و  هز١٩مار سازمان پزشكى قانون از مجموع   بر اساس آ    قرب
سال،     ١٠تصادفات   اده   ١٢ هزار و   ٦ ماه ام صادفات ج ر در ت هاى درون   نف
زار و   ٦٣١هزار و ١١شهري،   ر  ٩٠٠ نفر در تصادفات بين شهري، ه  نف
هاى نامعلوم جان خود را از          نفر به در محل    ١٥١هاى روستايى و      در جاده 

  . اند دست داده
زار و      سال ه روردين ام زارش ف ن گ اس اي ر اس شت  ٧٩٢ ب ر، ارديبه  نف

زار و  زار و ٦٧٣گذشته ه رداد ه ر، خ ر٩١٥ نف ر، تي زار و ٢ نف  ٢٥٠ ه
رداد  ر، م زار و ٢نف هريور ٤٠٩ ه ر، ش ر  ٢ نف زار نف ر  ٢٤٨ ه ر، مه  نف

زار و   ٩٥١ نفر، آبان هزار و ٣١٩ هزار و   ٢امسال ر، آذر ه ر  ٦٦١ نف  نف
آشور جان  نفر بر اثر تصادفات رانندگى در ٤٧٧و دى ماه گذشته هزار و 

ر و     رداد و تي ات در م ن تلف زان اي شترين مي ه بي د آ ود را از دست دادن خ
  . آمترين آن در دى ماه گذشته بوده است

ه       بينى مي  بر اساس اين گزارش پيش     ز ب شود طى بهمن و اسفند امسال ني
ه        ٢٠٠طور متوسط در هر ماه حداقل شاهد مرگ هزار و            ر در آشور ب  نف

شود تا آخر سال        م، به اين ترتيب پيش بينى مي      علت تصادف رانندگى باشي   
دود      ه ح صادفات ب ى از ت ر ناش رگ و مي وارد م داد م د ٢٢تع زار برس   .  ه

ات     زان تلف ه مي شان داد آ ته ن ال گذش انونى در س كى ق ازمان پزش ار س آم
  .  نفر بود٣٦٢ هزار و ٢٣تصادفات در آشور 

شان مي           ين ن انونى همچن د،     گزارش سازمان پزشكى ق زا ١٥ده  ٥٥٨ر و ه
رد و           زار و    ٤نفر از اين تلفات تصادفات امسال م ه       ١٣٦ه د آ ر زن بودن نف

 برابر زنان بوده ٤بر اين اساس ميزان تلفات ناشى از تصادفات در مردان  
  . است

زار و     ٢٥٢در اين گزارش آمده است آه تصادفات رانندگى امسال            ٦٤١ ه
داد                ن تع ه از اي ر   ٨٨٣زار و   ه ١٨٧نفر را نيز در آشور مجروح آرد آ  نف

    ١٣٨٨ اسفند ١٦ . نفر زن بودند٧٥٨ هزار و ٦٤مرد و 

.................................................  
 با نزديک شدن به روز همبستگی جهانی بين المللی روز کارگر،

دو نفر از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس 
  .می احضار شدندرانی تهران به داده انقالب جمهوری اسال

اقدام عليه امنيت می و " اسفند به اتهام ١١آقای همايون جابری در 
 اسفند بعلت شرکت در مراسم ١٠و غالمرضا خانی در " عليه نظام

انقالب جمهوری اسالمی احضار دادگاه  بزرگداشت اول ماه مه به
الزم به يادآوری است که منصور اسالو رئيس هيئت مديره  .شدند

د و ابراهيم مددی نيز در بازداشتگاههای رژيم زندانی شرکت واح
  ٢٠١٠ مارس ٤.                          هستند

............................................. 
   کردکردکرد   شل فروش بنزين به ايران را متوقفشل فروش بنزين به ايران را متوقفشل فروش بنزين به ايران را متوقف

رويال “يک تاجر محصوالت نفتی امروز چهارشنبه گفت که شرکت نفتی 
به گزارش عصر .به ايران را متوقف کرده استفروش بنزين ” داچ شل 

ايران به نقل از رويترز، اين اقدام پس از آن صورت می گيرد که کنگره 
آمريکا با تصويب قانونی ، خواستار مجازات شرکت های صادرکننده 

شل فروش بنزين به : اين تاجر بنزين اضافه کرد.بنزين به ايران شده بود
ست که از صادرات بنزين به ايران توسط شل مدتی ا. ايران را متوقف کرد

 .خبری نيست

……………………………………… 
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 سرگردانی ميان آمارهای بيکاری:بيکاری در ايران
دامنه اختالف درباره اعالم نرخ بيکاری در ايران با ارائه :مردمک 

  . تر شد های صنفي، گسترده گزارشی از کميته دفاع از انجمن
گويد که جمعيت  ای صنفی کارگری ميه يک عضو کميته دفاع از انجمن

 ٧٫۵ تا ۶های کاذب و دستفروشی در ايران بين  ، شغل فعال غيررسمي
  . ميليون نفر است

های شغلی رسمی  اسمايلي، مرکز آمار ايران تنها گروه به گفته حميد حاج
کند با واقعيت جامعه تفاوت زيادی  کند و آماری که اعالم مي را بررسی مي

دربرآورد مرکز آمار تغيير » فرد بيکار« سال پيش، تعريف از چند. دارد
  . اساسی کرد

بر اساس تعريف مرکز آمار، فردی که يک يا دو ساعت در هفته کار کند، 
  . شود شاغل شمرده مي

به همين دليل است که آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ايران با نرخ 
  . بيکاری واقعی تفاوت زيادی دارد

  ری آمار رسمی بيکا
بهمن ماه امسال، مراکز رسمی آمار ايران، نرخ بيکاری در فصل پاييز را 

 درصد ١٫٨ درصد اعالم کردند که نسبت به مدت مشابه قبل، ١١٫٣
  . افزايش يافته است

ها و مراکز آموزش عالی  آموختگان دانشگاه براساس همين آمار، دانش
  . دهند  درصد بيکاران را تشکيل مي۴۵کشور ، 
ی از بيکاران ايران به دليل روی آوردن به   ديگر، بخش بزرگاز سوی

های کاذب مانند کارگری فصلي، ساختمانی و روزمزد و همچنين  شغل
  .فروشندگي، در آمارهای رسمی جايی ندارند

در ايران به دليل فراهم نبودن شرايط کاريابی برای جوانان و افزايش 
ت و به ويژه نوروز، پديده بيکاری در مقاطع مختلف سال مانند تعطيال

کند که خارج از چارچوب  های کاذب ديگر رشد مي دستفروشی و شغل
  . بازار کار است

  چه نهادی مسوول کودکان کار است 
 هزار کودک کار در تهران را تاييد ٢٠آمار غيررسمی وجود بيش از 

 سال ١۵براساس قانون کار ايران، به کار گماردن کودکان زير . کند مي
 ساله نيز ١٨ تا ١۵اين قانون همچنين برای کار کودکان . نوع استمم

  . بينی کرده است شرايط خاصی را پيش
ديدگان اجتماعی بهزيستی گفته بود که  چندی پيش مديرکل امور آسيب

 سال به کارگران نوجوان گفته می شود و به ادعای او ١٨ تا ١۵کودکان 
  . تکار اين دسته از کودکان پذيرفته شده اس

مشخص نيست چه نهادی در ايران مسئوليت اجرای کنوانسيون جهانی در 
  ١٣٨٨ اسفند ١١ .کند ممنوعيت کار کودکان را پذيرفته و آن را اجرا مي

.................................................  
 در مشهد  بازداشت مجدد محمد رضا لطفی

واحد مشهد ساعات پايانی محمد رضا لطفی يزدی دانشجوی دانشگاه آزاد 
 اسفندماه به طرز وحشيانه ای توسط نيروهای لباس شخصی از ١١شب 

 .منزل ربوده شد
عده ای از نيرو های لباس شخصی با ارائه حکم بازداشت به نيابت از 
دادگستری تهران و بدون ارائه کارت شناسايی با يورش به منزل وی 

همراه لوازم و وسايل شخصی ضمن درگيری با اعضای خانواده،او را به 
خويش از جمله کامپيوتر ، موبايل شخصی وی و خانواده اش به مکان نا 

 .معلومی منتقل کرده اند
تا کنون هيچ ارگان امنيتی مسئوليت اين بازداشت را بر عهده نگرفته و 

   ٢٠١٠ مارس ۴                 .جوابگو نبوده است

.................................................  
 محمد اوليايی فرد وکيل دادگستری بازداشت شد

محمد اوليايی فرد، وکيل پايه يک صبح امروز در پی احضار به دادگاه 
انقالب در اين محل حضور يافت که نيروهای امنيتی با بازداشت نامبرده 
تحت عنوان اجرای حکم يکسال زندان ايشان وی را به نقطه نامعلومی 

محمد اوليايی فرد، وکالت بسياری از زندانيان سياسی را . دندمنتقل کر
عهده دار است و پيشتر در پی اعتراض به اجرای حکم بهنود شجاعی و 

 بهمن ماه از سوی دادگاه انقالب ١٨ساير نوجوانان روز يکشنبه مورخ 
تهران به اتهام تبليغ عليه نظام به تحمل يک سال حبس تعزيری محکوم 

  ٢٠١٠ مارس نهم. شده بود

……………………………………….  

  کارگریاحضار و دادگاهی چند تن ديگر از فعالين
 از فعالين کارگری شهرستان سنندج به دادگاه فواد شبکی فرد

  . احضار شد
 در شعبه کاوه گل محمدی ١١/١٢/٨٨همچنين روزسه شنبه 

دوم دادگاه انقالب سنندج باز پرسی شد واز نامبرده خواسته شد تا 
  .  بازهم به اين شعبه مراجعه نمايد١٧/١٢/٨٨خ در تاري

 نيز پس از مراجعه به دادگاه ، در روز سه شنبه آزاد منيرنيا
شی شعبه با خبر شد که پس از  از سوی من١١/١٢/٨٨مورخ 
  .، مجدد برای نامبرده احضاريه فرستاده خواهد شدمدتی

از شعيب صابری پس ازمراجعه به شعبه اول دادگاه انقالب سنندج 
 ١٣٨٨اسفند ١۵      .سوی رئيس شعبه باز پرسی شد

.............................................  
  فعال کارگری در اهواز پژمان رحيمی پرونده سازی برای

اخبار روز پژمان رحيمی طی ارسال يک اخطاريه از سوی  به گزارش
ک دستگيری با خبر شد که متعاقب ي اجرای احکام دادگاه عمومی اهواز،

غيابی به يک   سال؛ به صورت۴ و پس از ١٣٨۴و بازجويی در سال 
پژمان رحيمی طی يک سخنرانی و ارائه ی ! سال حبس محکوم شده است

 به نقد و ١٣٨۴علمی در دانشگاه چمران اهواز در سال  يک سمينار
پرداخته بود که به دنبال آن به مدت  بررسی آسيب اجتماعی روسپيگری

و مورد بازجويی  وسط اداره ی اطالعات اهواز بازداشت شد ساعت ت۴٨
 .قرار گرفت و سپس به قيد قرار کفالت آزاد شد

!! ”اشاعه ی فحشاء“به صورت غيابی و به اتهام   سال۴اکنون بعد از 
اکنون منتظر اعالم نتيجه ی  وی هم. به يک سال زندان محکوم شده است

به اتهام )  دادگاه عمومی ویدادگاه تجديد نظر است و همچنين جلسه ی
 . برگزار خواهد شد٢٢/١/١٣٨٩هم در تاريخ ) اخالل در نظم

……………………………………....  
 اصفهان  کارگران کارخانه سيمين روبروی استانداری تجمع

سيمين اصفهان در  بافندگی -تعدادی از کارگران کارخانه ريسندگی
عقب افتادن دريافت حقوقشان روبروی استانداری اصفهان  اعتراض به
خواستار توجه استانداری اصفهان به وضعيت  اين کارگران. تجمع کردند

 .شدند کارگران کارخانه سيمين و حل مشکالت آنان
شش ماه است حقوق دريافت : يکی از کارگران حاضر در اين تجمع گفت

مزايا نيز خبری  گويند از عيدی و ساير ايم و مسئولين کارخانه می دهنکر
 .نيست

 ٦حقوق به مدت  در حال حاضر کارگران کارخانه با وجود عدم دريافت
 .است دهند و کارخانه مشغول به کار ماه، هنوز به کار خود ادامه می

ی گذرد و رو به نابود زندگی همه ما به سختی می: يکی از کارگران گفت
 .تفاوت هستند اين مساله بی است و مسئولين کارخانه نسبت به

 ٢٠١٠مارس  ٤

................................................. 
 !مور قانون گذار نظاماعترافات يک مًا

 !هاى آشور  درصد آارخانه٤٠توقف فعاليت 
 ماه پيش محمدرضا خباز، مخبر کميسيون اقتصادی مجلس از توقف ٣
در اين : ها در کشور خبر داد و گفت  درصد از کارخانه۴٠يت حدود فعال

ای با وزير اقتصاد داشت و  باره کميسيون اقتصادی مجلس جلسه
های  درخواست تشکيل کميته بررسی آثار بحران اقتصادی جهان بر بنگاه

 .اقتصادی کشور مطرح شد
اقتصاد ها قبل بحث تاثير بحران اقتصادی جهان بر  از مدت:  وی گفت

ايران در کميسيون اقتصادی مجلس مطرح بود که چرا نسبت به اين 
گيری  تفاوتی و تصميم اتفاقات جديد دنيا و آثار آن بر کشور ما با حالت بي

 .نکردن روبرو هستيم
شهرک صنعتی طوس در مشهد و شهرک صنعتی : وی در ادامه گفت

. شابهی دارندالبرز در تهران و بسياری از جاهای ديگر نيز وضعيت م
کنند و دسته دسته  ها کار نمي  درصد کارخانه۴٠نزديک به 

بعد از بازديد از شهرک صنعتی فالورجان . کنند کارگران را بيکار مي
های  پيشنهاد تشکيل کميته بررسی اثرات بحران اقتصادی جهان بر بنگاه

  .اقتصادی کشور به رئيس کميسيون اقتصادی داده شد
  ات رسيده از ايرانمطابق آخرين اطالع

.................................................  
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 ١٣٨٨سراشيب تند اقتصاد ايران در سال 
.  خورشيدي، سال سراشيب اقتصاد ايران بود١٣٨٨سال  :وله  دويچه 
های خارجي، کاهش ظرفيت  های سنگين دولت، قطع همکاری شرکت بدهي

ها،   تورمی طرح هدفمندکردن يارانهتوليد، گسترش فقر و بيکاری و اثرات
  . محافل اقتصادی را به سختی نگران کرد

رسد که در پی تسليم بودجه   خورشيدی در حالی به پايان مي١٣٨٨سال 
ها در زمينه افزايش شديد نرخ تورم شدت   به مجلس، نگراني١٣٨٩سال 

ن، های منتشر شده در نشريات اقتصادی معتبر ايرا گزارش.... يافته است
  .  درصد ثبت کردند٢۵ميانگين نرخ تورم را در سال جاری 

  دپرسيون اقتصادی 
های بزرگ   خرداد و سرکوب معترضان، فرار شرکت٢٢پس از انتخابات 

ها و رشد  ها، کاهش ظرفيت توليد کارخانه گذاري خارجي، کاهش سرمايه
بيکاري، فضائی در اقتصاد ايران آفريد که اصطالح دپرسيون بهترين 

  . بازگو کننده آن است
تورم،  ناتوانی نهادهای رسمی در ارائه آمارهای شفاف در عرصه نرخ

ای  های گسترده ها و تعهدات دولت، امسال بحث بيکاري، خط فقر و بدهي
ها به ويژه در نيمه  اين بحث. ها و محافل اقتصادی برانگيخت را در رسانه

  . ها اوج گرفت دوم سال با مطرح شدن طرح هدفمندکردن يارانه
  ها و تورم  هدفمندکردن يارانه

ها، پس از آن که دولت دهم  بحث اثرات تورمی اليحه هدفمند کردن يارانه
 را تسليم مجلس شورای اسالمی کرد، در مجلس ١٣٨٩اليحه بودجه سال 

های مجلس  احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش. تر يافت طنينی سنگين
 ۴۵ها، تورم در ايران به  مندکردن يارانههشدار داد که با اجرای طرح هدف

   ........ درصد خواهد رسيد۵۵تا 
  نشينی شرکای خارجی  عقب

در . امسال کنسرن زيمنس آلمان اعالم کرد که از ايران خارج خواهد شد
های بزرگ اروپائي، يکی پس از ديگری  ديگر و بيمه پی آن، چند شرکت

های حامل کاال  يمه کردن کشتياعالم کردند که از همکاری با ايران و ب
  .برای ايران، خودداری خواهند ورزيد

های آلمانی گزارش دادند که اعتبار بيمه هرمس برای  حال، رسانه در همين
 ميليون يورو در ٢٠٠ ميليارد و ٢ضمانت کاالهای صادراتی به ايران، از 

ه کاهش يافت) يعنی سه درصد( ميليون يورو ۶٨دوران خاتمي، اکنون به 
   ..........و باز هم کاهش خواهد يافت

  خوابيدن صنايع داخلی
 ٣۴٣نماينده کارگران در شورايعالی کار بهمن ماه امسال اعالم کرد که 
   .کنند شرکت بزرگ ايرانی تنها با نيمی از ظرفيت توليد خود کار مي

های بحران حتی در صنايع زيربنائی نيز  هفته دوم اسفندماه امسال، نشانه
فوالد مبارکه و فوالد آذربايجان، به دليل نداشتن نقدينه، ناچار . ار شدآشک

های سازنده  همين امر شرکت. های خود را پس بگيرند شدند برخی از سفارش
  . قطعات برای صنعت فوالدسازی را نيز در آستانه ورشکستگی قرار داد

   دستمزد کارگران
 کارفرمايان قادر به پرداخت با توجه به اين که بسياری از: " روزنامه بهار

ها موافق افزايش حداقل دستمزد  دستمزد فعلی کارگران هم نيستند، دولتي
سفره کارگران « بهمن عنوان ٢٨روزنامه تهران امروز، روز . »نيستند
  . را برای گزارش خود برگزيده بود» شود تر مي کوچک

.  تومان است هزار٢٧٠حداقل دستمزد کارگران ايران، در حال حاضر حدود 
 ۴در حالی که ديماه امسال، نهادهای مختلف، خط فقر را برای يک خانواده 

 هزار ٧۵٠ تا ٧٠٠ها بين   هزار تومان و در شهرستان٩٠٠نفری در تهران 
  . تومان اعالم کردند

دهد که سه عضو يک خانواده کارگری ايرانی بايد  بررسی اين ارقام نشان مي
ند در حوالی خط فقر زندگی کنند، چيزی که در عمل، مشغول کار باشند تا بتوان

منابع رسمي، امسال رقم بيکاری . با توجه به نرخ باالی بيکاری ممکن نيست
 ميليون ايراني، يعنی ده درصد ٧اما نزديک به . اند  درصد اعالم کرده١٢را 

       ١٣٨٨ اسفند ٢٠. های کاذب اشتغال دارند جمعيت کشور نيز، به شغل

...........................................  
  اعتراض

 اتحاديه کارگران صنايع مواد غذايی ،کشاورزی و کارکنان هتل 
ری اسالمی در به سفارت جمهو با ارسال بيانيه ای سوييس_ ورستوران

 علی نجاتی رييس سنديکای کارگران نيشکر ی شدن زندانسوييس نسبت به
 بز پس گرفته شدن اتهاماتی شدند که اعتراض نمودند و خواستار هفت تپه

 .به علی نجاتی نسبت داده شده است
………………………………………………  

 

تجمع در اعتراض به تبعيض جنسی در روز 
  دانشگاه آزاد قم/ جهانی زن

بعد ازظهر يکشنبه، عده ای از دانشجويان دختر اين دانشگاه آزاد قم به 
دجوش در مقابل مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن و به صورت خو
  .ساختمان دانشکده علوم انسانی در پرديسان جمع شدند

پس از مدت کمی پسران نيز در پی حمايت از دانشجويان دختر به ايشان 
  .پيوستند و بر اين اساس لحظه به لحظه به تعداد حاضرين افزوده می شد

پس از شدت گرفتن اعتراضات و تبديل اين تجمع اعتراضی به تحصن، 
ه ی رئيس دانشگاه و رئيس دانشکده ی علوم انسانی با حضور در نمايند

جمع دانشجويان خواستار حفظ آرامش ايشان و عدم تشنج شدند و پس از 
شنيدن اعتراضات برخی دانشجويان با انتخاب چند نماينده از بين ايشان 
  .قول پيگيری و بهبود شرايط موجود را دادند

ی رياست دانشکده ی علوم انسانی، در طی زمان تجمع، با وجود تذکرها
  .مامورين حراست اقدام به شناسايی افراد حاضر می نمودند

گفتنی است پس از جداسازی درب ورودی خانم ها از درب اصلی 
دانشگاه، مامورين حراست زن در جلوی درب ورودی با برخوردی 
نامناسب، بعد از درخواست کارت دانشجويی از تک تک دانشجويان دختر 

  !ايشان می نمايند" امربه معروف"قدام به ا
در اين برخوردها که بيش از هرچيز شان و شخصيت دانشجو را زيرسوال 
می برد و تبعيض های جنسيتی را نمايان می سازد، مامورين حراست پس 

 با توجه به اينکه چادر نيز برای –از درخواست رعايت حجاب کامل 
ش مانتوی دانشجويان نيز ايراد  به پوش-دانشجويان دختر اجباری است

گرفته و اعمال خود را تا آنجا پيش می برند که اقدام به شستن و پاک 
کردن هرگونه آرايش صورت ايشان در مقابل چشم ساير هم دانشگاهی 

هم چنين با وجود غيرقانونی بودن اين عمل، بعضا . های خود می نمايند
  .اقدام به گشتن کيف های ايشان می نمايند

رخورد های زننده اين چنينی که تمام دانشجويان دختر در دانشگاه آزاد ب
قم را به ستوه آورده است، تا جايی پيش می رود که اگر دانشجويان با 
کوچکترين اعتراض اجازه ی چنين برخوردهايی را ندهند از ايشان تعهد 
  .کتبی اخذ می شود و بعضا تهديد به احضار به کميته انضباطی می شوند

الزم به ذکر است که در پی اين اقدامات، زوج های دانشجو نيز حق ورود 
به همراه همسران خويش را نداشته و نگهبان و ماموران حراست با 
. برخوردی نامناسب خواستار جدا وارد شدن ايشان از يکديگر می شوند

هم چنين در صورت وارد شدن دانشجويان دختر يا پسر با خودرو به 
  !ننده با هر جنسيتی ملزم است سرنشين خود را پياده کنددانشگاه، را

گفتنی است برخوردهای عينی صورت گرفته با دانشجويان در بسياری 
  .موارد توهين آميز و متحجرانه توصيف شده است

شايان ذکر است که از مدت ها پيش زمزمه هايی مبنی بر تفکيک جنسيتی 
حد قم واقع در پرديسان به و زمانی در ساختمان جديد دانشگاه آزاد وا

گوش می خورد و اقداماتی نظير جداسازی راه پله ها، آسانسور، برخی 
به نظر می رسد . درب های ورود و خروج و مسيرها انجام داده بودند
  .فشارهای اخير زمينه ساز اقدامات گسترده تر می باشد

.............................................  
  ر شهيد سهراب اعرابيتقديم به ماد

 
اداره دولتی پست فرانسه به احترام و يابود شهدای راه آزادی در 
ايران تمبر مخصوص چاپ کرد و اين تمبر در فرانسه با استقبال 

 .است بسيار زيادی روبرو شده
……………………………………………  


