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    در اٌراندر اٌران"زنانوزنانو  "اقتظاداقتظاد

    و چضم اندازىا(و چضم اندازىا(  مظاف ىامظاف ىا))        

 هقدهِ -1

 "آیٌدٍ هْفق اقتصادی ایراى در گرّ سازهاًدُی ًیرّی کار هسدی زًاى است." 

یک خولَ ظؼ ظٍ کلوَ فلكفَ تسْالت تؼییي کٌٌعٍ ظؼ قبضتبؼ ّ ظؼ قیبقت ُبی 

ؼاُجؽظی ِجمَ زبکن ظؼ ایؽاى ؼا ثعقت هیعُع. اهب کعام ایؽاى، کعام التًبظ؟ ّ ظؼ 

کعام آیٌعٍ؟ اگؽ چیؿی اؾ زؽف آضؽ ًْنتَ ؼا ظؼ ُوبى قطؽ اّل "فبل" کٌن ثبیع 

 خْاة ظُن، ایؽاى ؾًبًَ، التًبظ ؾًبًَ ّ ظؼ یک آیٌعٍ پؽ نتبة!  

ؾًبى ُویهَ کبؼ کؽظٍ اًع. اهْؼات ظنْاؼ هؿؼػَ ّ ظاهعاؼی ثؼالٍّ کبؼ ِبلت 

فؽقبی ثچَ ّ ضبًَ ظاؼی ثؽ ظّل ؾًبى ِجمَ هسؽّم ّ ؾزوتکم قٌگیٌی کؽظٍ 

اقت. کبپیتبلیكن ّ ثِؽٍ کهی اؾ ًیؽّی کبؼ ؾى ظؼ نِؽ ّ ؼّقتب ظاقتبى يع قبلَ 

هٌبقجبت غبلت اقت. اهب ثب ایي ّخْظ کبؼهؿظی ؾًبى پعیعٍ ًكجتب خعیعی ثٌظؽ 

هیؽقع کَ ثب نتبثی قؽقبم آّؼ ُوچْى یک گلْلَ آتهیي ظؼ ِی ثطًْو ظّ ظَُ 

 ؼّقتبُب ّ نِؽُب ؼا ثِن هیجبفع.  اضیؽ قؽاقؽ خغؽافیبی ایؽاى،

اؾ هٌظؽ تْاهبى "ؾًبى" ّ "کبؼهؿظی" تًْیؽ خبهؼَ ایؽاى یک تًْیؽ ُؽاقٌبک 

اقت. ثْؼژّاؾی ُبؼ ظؼ زبل نکل ظاظى یک ثبؾاؼ کبؼ ؾًبًَ، ظؼ هیبى اًجٍْ تِْئَ 

قؽ اؾ پب ًویهٌبقع. ًْنتَ زبَؽ تالنی ظؼ نٌبضتي ّ نٌبقبًعى ههطًبت ثبؾاؼ 

کبؼ ؾًبًَ هؼبيؽ اقت ّ ثؽای ایٌکبؼ  نبغلیي ّ انتغبل   ؼا ؾیؽ غؼٍ ثیي لؽاؼ 
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 هیعُع.  گؽٍ گبٍ ايلی ِجمَ کبؼگؽ ظؼ ایؽاى ثیکبؼی ؾًبى ًیكت، ثؽ ػکف، 

ایي انتغبل ؾًبى ِجمَ کبؼگؽ اقت کَ ثبیع هْؼظ تؼؽٌ لؽاؼ ثگیؽظ. ثطم اقبقی 

اؾ ایي "انتغبل" ثبیع فْؼا تؼطیل نْظ. چؽا ّ چگًَْ، هَْْع ثسث ّ ثؽؼقی 

 ِْل ًْنتَ اقت. 

 

زًاى  طثقِ کارگر کیاًٌد؟ )تصَیر طثقِ حاکن( -2

 
ظیبگؽام فْق تًْیؽ کلی ِجمَ زبکن اؾ ؾًبى ِجمَ کبؼگؽ اقت. ؼظیف "ؾًبى ظاؼای ظؼآهع 

آگبُبًَ  7953ظؼيع(" ؼا هیتْاى ثَ الهبؼ هؽفَ تؽ اضتًبو ظاظ. آهبؼ قبل  2ثعّى کبؼ )

يْؼت گؽفتَ اقت تب ثتْاى ؼًّعُبی ايلی ؼا ضبؼج اؾ تبثیؽات ًبنی اؾ اپیعهی کؽًّب 

هْؼظ ثؽؼقی لؽاؼ ظاظ. ظؼ هْؼظ ظیبگؽام ّ تًْیؽ آهبؼی هؽثَِْ چٌع ًکتَ اقبقی ؼا 
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 ثبیع هع ًظؽ ظانت. 

اّل6 ایي تًْیؽ ثؽ یک تسؽیف ثؿؼگ اقتْاؼ اقت. نیبظی هطعّل کؽظى پعیعٍ 

"انتغبل" ّ پعیعٍ "کبؼ" ؼقْاتؽیي نیبظی ثْؼژّایی ظؼ ّاؼًَّ کؽظى زمبیك ثٌیبظی 

خبهؼَ  ّ زولَ ثَ ِجمَ کبؼگؽ اقت، ّ ایٌدب ظؼ ػؽيَ ؾًبى ؼقْاتؽ اؾ ُؽ خبی ظیگؽ 

ضْظ ؼا ًهبى هیعُع. تیتؽ ايلی زکبیت اؾ "انتغبل ؾًبى" ظاؼظ ّ ظؼ فبيلَ یک ضّ ثَ 

ظؼيع اؾ خوؼیت ظؼ قي کبؼ ؾًبى، فؼبل 72اقتٌتبج ظؼثبؼٍ "کبؼ ؾًبى" هیپؽظاؾظ.  "تٌِب 

التًبظی ُكتٌع" آهعٍ ظؼظیبگؽام یک ظؼّؽ هٌسّ ّ نبٍ کلیع یک قیبقت ؼقوی قؽاقؽ 

 قْظخْیبًَ ضجیث ظؼ ایؽاى ؼا تهکیل ظاظٍ اقت. 

ظّم6 همْلَ "انتغبل" ثیبًگؽ ؼاثطَ هؼیي هیبى فؽظ کبؼکي ّ اثؿاؼ کبؼ اقت. ایي اثؿاؼ ظؼ 

تًبزت ّ ظؼ اضتیبؼ کف ّ کكبًی اقت  کَ اؾ ایي ظاؼایی ّ اضتیبؼ ظؼ ضعهت اُعاف ّ 

هٌبفغ ضْظ ثِؽٍ ثؽظاؼی کٌٌع. ظؼ ایي تْيیفبت قؽهبیَ ظاؼ زػف هیهْظ، نؽایّ کبؼ ّ 

 اقتثوبؼ زػف هیهْظ. ثدبیم "انتغبل" ظؼ غبلت ًؼوت آقوبًی ظبُؽ هیگؽظظ.

قْم6 ایي آهبؼ ًفف ّخْظ ظقت کن ظّ هیلیْى ؾى افغبًكتبًی ظؼ ایؽاى ؼا ًعیعٍ گؽفتَ اقت 

ّ ثَ ُویي ظلیل ًویتْاًع اؾ اػتجبؼ لبثل تْخِی  ظؼ ؾهیٌَ کبؼ، هؼیهت ّ قبؾًعگی ظؼ 

قبضتبؼ التًبظی ایؽاى ظؼ یکی اؾ "پؽ کبؼ تؽیي" ظّؼٍ ُبی تبؼیطی آى ظیبؼ ثؽضْؼظاؼ 

 ثبنع.   

چِبؼم6 هِن ظؼ ایي هیبى آًدبقت کَ ایي اؼلبم ّ تمكین ثٌعی ؼا پْیب ثٌگؽین. ؾًبى پهت ایي 

اؼلبم  ظاؼای گػنتَ هؼیٌی ُكتٌع. انتغبل یب ثیکبؼی ّ هؼٌبی ػولی ُؽ کعام، ضبؼج اؾ 

اؼاظٍ آًِب ّ اقبقب هسًْل نؽایطی اقت کَ ظؼ آى لؽاؼ گؽفتَ اًع. کعام نؽایّ، کعام 

قیبقتِب ّ چگًَْ کبؼ ؼا ثَ ایٌدب ؼقبًع؟ ّ ؼّ ثَ کدب هیطْاٌُع ثجؽًع؟ ثَ پبقص ثَ ایي 

قْاالت هفًال ضْاُین پؽظاضت. اهب لجل اؾ آى ثبیع ؼّی تًْیؽ ؾًبى ِجمَ کبؼگؽ اؾ 

 هْلؼیت فؼلی هکث کٌین.
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 )تًْیؽ اؾ ؾاّیَ ِجمبتی کبؼگؽی(زًاى طثقِ کارگر کیاًٌد؟  -3

اگؽ ُعف پبیَ اؾ قبضتبؼ ّ کبؼکؽظ التًبظ خبهؼَ ظؼ ایي ضاليَ هیهْظ کَ اًكبًِب چَ 

ثطْؼًع، چَ ثپْنٌع ّ ثمب ّ ثبؾ تْلیع ضْظ ؼا تبهیي ًوبیٌع، ایي اهؽ اقبقب ثعّى کبؼ ّ 

هیلیْى ؾى ضبًَ ظاؼ  73ظضبلت هكتمین ّ فؼبل ؾًبى ِجمَ کبؼگؽ غیؽ هوکي اقت. کكی کَ 

ِجمَ کبؼگؽ ؼا "غیؽ فؼبل اؾ ًظؽ التًبظی" للوعاظ هیکٌع، ًَ فمّ چهن ثؽ یک ّالؼیت 

ثعیِی هیجٌعظ، ضْظ ؼا ثَ ًبظاًی هیؿًع، ظؼ ظاالًِبی زکْهت ثْؼژّایی هسول یک قیبقت 

 َعکبؼگؽی اقت. 

ظؼ ظل خٌگ ّ ثسؽاى ّ هسبيؽٍ التًبظی، ظؼ ظل چِل قبل اؾ ظقتوؿظُبی ؾیؽ ضّ فمؽ 

ّ ظؼ ظل قبلِبی ِْالًی اؾ تْؼم ّ گؽاًی کَ تٌِب هكئْلیت ظّلت ظؼ یبؼاًَ ُبی فکكٌی ّ 

"قبهبًعُی" يعلَ ضاليَ هیهْظ، کبؼ ّ فعاکبؼی ؾًبى ِجمَ کبؼگؽ تٌِب تُویي ثمبی 

خبهؼَ ػول کؽظٍ اقت. کبؼ ضبًگی، يف ُب ّ کْپي ُب ظاقتبى فؽقْظگی یک ًكل اؾ 

ؾًبى ِجمَ کبؼگؽ اقت کَ ظؼ هیبى اػعاظ ّ  ًوْظاؼُب اًکبؼ هیهْظ. ایي "اًکبؼ" ًَ ًبنی 

اؾ ًبظاًی ّ یب ظنوٌی کْؼ ِجمبتی ثلکَ ظؼ تعاؼک قیبقتِبی َعکبؼگؽی ثیهتؽ ظؼ ظقتْؼ 

 لؽاؼ هیگیؽظ. 

ظؼ ؾهیٌَ کبؼ ّ انتغبل ؾًبى ظؼ لدٌؿاؼی اؾ ؼّاثّ ّ َْاثّ غیؽ لبًًْی ّ تجؼیٍ، 

خبیی کَ زتی ُوبى لبًْى کبؼ کػایی ثبًعاؾٍ یک ظقتوبل تْالت هًؽف نعٍ اؾ اؼؾل 

ثؽضْؼظاؼ ًیكت، اًتهبؼ قٌع "َّؼیت انتغبل ؾًبى ..." فمّ اؾ خوِْؼی اقالهی ّ آلیبژ 

 َع ؾى نٌبضتَ نعٍ آى لبثل تًْؼ اقت. 

 کبؼ کْظکبى، ضعهبت ّ ... 
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 تازار کار زًاى در ایراى -4

چگًْگی ثبؾاؼ کبؼ ؾًبى ظؼ ؾهؽٍ هكبیل اقتؽاتژیک ظؼ قبؾهبى ظاظى التًبظ خبهؼَ ّ 

قبضتبؼ ثْؼژّایی آى اقت. ؾًبى ظؼ لبلت چِل هیلیْى ًفؽ ًیؽّی آهبظٍ ثکبؼ اقبقب 

تسًیل کؽظٍ ّ نِؽی نالق ثَ ؼّیبُبی ُؽ ثطم اؾ ثْؼژّاؾی هیکهع. ظاهٌَ تْخَ ّ 

تؼعاظ اؼگبًِبی ظؼگیؽ ّخٍْ هطتلف کبؼ ؾًبى غیؽ لبثل ثبّؼ اقت. کبؼ ؾًبى اؾ اهْؼات 

ثؽظ تُویٌی ُوَ خبًجَ، ػؽيَ قْظُبی قؽنبؼ ّ آقبى، ّ ثبؾی ظؼ زیبِ ضلْت ثسكبة 

 آهعٍ اقت. 

ههکل خبهؼَ هب کبؼ ؾًبى ًیكت. ُویي االى کبؼ ؾًبى خبهؼَ ؼا ثؽ ظّل ضْظ هیچؽضبًع. 

ظؼظ خبهؼَ هب ثکبؼگیؽی کبؼ ؾًبى ّ ُوؿهبى اًکبؼ ُؽ گًَْ زك ّ زمْق ثؽای ؾًبى 

 کبؼگؽاقت.   

ههطًبت ػؽيَ ُبی هِن ثبؾاؼ کبؼ ؾًبى  گْیبی ّالؼیت خٌِن ظؼٍ ای ظؼ هتي ؼّؾهؽٍ 

 آى خبهؼَ اقت.

 

 خاًِ داری 4-1

خبهؼَ ایؽاى اؾ ثسؽاى التًبظی ػویك قؽهبیَ ّ ػْالت  گؽاًی ّ فمؽ ّ ثیکبؼی آى، ثَ 

لیوت فؽقْظگی ػظین کبؼ ضبًَ ظاؼی ؾًبى خبى قبلن ثعؼ ثؽظٍ اقت. ظؼ یک زولَ 

ّزهیبًَ ثْؼژّاؾی ثَ ُكت ّ ًیكت ِجمَ کبؼگؽ، ظؼ تْزم ثی ظؼ ّ پیکؽ زکْهت ّ 

قْظخْیی قؽهبیَ کَ ظقتوؿظُب ثَ لؼؽ ضّ فمؽ قمِْ کؽظ کْپي ّ یبؼاًَ ُب ثب يف ّ 

يؽفَ خْیی خبًکبٍ ؾًبى نکوِب ؼا قیؽ ًگَ هیعاؼظ. ظؼِْل چِل قبل آؾگبؼ یک 

چِبؼظیْاؼی ّ یک ؾى ثكیبؼ ثیهتؽ اؾ یک ضبًَ ثْظٍ؛ اؾ ًمبُتگبٍ تب هبهي قبلوٌعاى، ُوَ 

چیؿ ثْظٍ؛ ّ کوبکبى ثؽ ظّل کبؼ، کبؼ ّ ثبؾ ُن کبؼ ؾى ضبًَ قٌگیٌی کؽظٍ اقت. هؽظ 

 قبالؼی کعام ػفؽیتی اقت کَ چهن ُب ؼا ثؽ ایي زمیمت آنکبؼ کْؼ قبضتَ اقت؟     
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 کار خاًگی  4-2

گفتَ هیهْظ ثسؽاى التًبظی ِْالًی هعت  ثبػث ظلكؽظی ػوْهی ّ ًؿّل اًگیؿٍ کبؼ ّ 

کبقجی هیهْظ، ظؼ ػٌْ اًتظبؼات اؾ ظّلت ثبال هیؽّظ. ُؽ چَ ُكت ایي زکن ظؼ هْؼظ 

ایؽاى يعق ًویکٌع. ظّلت زبکن ثدبی کوک ُؿیٌَ ّ ثدبی ثیوَ ثیکبؼی ضبًَ ُب ؼا ثب ظاؼ 

لبلی لكطی  پؽ کؽظ. خبهؼَ ثَ تت ثیؿیٌف تْلیع ضبًگی، ّ ایٌجبؼ اقبقب ثب کبؼ هُبػف 

ؾى ضبًْاظٍ هجتال گؽظیع. کبؼ ضبًگی هسعّظ ثَ لبلی ثبفی ًوبًع، اهب آًچَ هكلن اقت ظّؼٍ 

قی قبل اضیؽ ثب نکْفبیی ػظین يٌؼت لبلی ثبفی ایؽاى، ُن ظؼ ظاهٌَ اثتکبؼات ّ غّق ّ 

ُوچٌیي ظؼ کیفیت ّ ثبفت نٌبضتَ هیهْظ. لبلی ثبفی نِؽی نع. ًوبیٌعگی فؽّل ّ 

قفبؼتطبًَ فؽل ظؼ گْنَ ّ کٌبؼ ظًیب ازیب نعًع، فؽل ثؼٌْاى خبًهیي يبظؼات ًفت ثؽ 

 قؽ ؾثبًِب افتبظ، ثطًْو کَ ًَ يٌؼت اقت ّ ًَ قؽهبیَ هیطْاُع.   
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هعتِبی ِْالًی اقت کَ اؾ هؽظ ًبى آّؼ ضبًْاظٍ خؿ یک لًَ چیؿی ثبلی ًیكت. ثعّى 

کبؼ ؾى قؽ ّ تَ ضؽج یک ضبًْاظٍ ثِن ًویبیع.  "ؾًبًی کَ ثؽای پؽکؽظى زفؽٍ ُبی ؾًعگی 

ثَ ُؽ کبؼی تي هیعٌُع" چِؽٍ التًبظ خبهؼَ ؼا ػٌْ کؽظٍ اقت. ایي "زفؽٍ" هیتْاًع 

کكؽی کؽایَ ضبًَ، لكّ لؽٌ نِؽیَ ّ هطبؼج تسًیل پكؽک ًْؼ چهوی، هطبؼج 

ظاؼّی هبظؼ ثؿؼگ ّ یب زتی هطبؼج خؽازی چؽّک لؼٌتی پبی چهن ثبنع. ؾًبى کبؼُبی 

ضعهبتی، هْج ثؿؼگ اًكبًی ُكتٌع اؾ کلَ قسؽ تب آضؽیي قبػبت نت اؾ ُؽ خب قؽ ثؽ 

هیآّؼًع، چٌع قبػت ایٌدب ظؼ ًظبفت ایي ضبًَ، چٌع قبػت آًدب  ظقتیبؼ  هطت یک ظکتؽ ّ 

غیؽٍ.  فًل ههتؽک ُوَ ایي کبؼُب قبػبت کبؼ پؽاکٌعٍ، ّظبیف قطت اقت کَ ثب ضؽظٍ 

 فؽهبیهبت تبؾٍ کبؼفؽهب ُؽ ؼّؾ ظنْاؼتؽ هیهْظ.
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پْنبک ظؼ خوؼیت ُهتبظ هیلیًْی اؾ الالم هًؽفی ؼا تهکیل ظاظٍ اقت کَ هجبزث 

پیؽاهْى ّاؼظات ّ زوبیت اؾ تْلیع ظاضلی یک ظم فؽّکم ًعانتَ اقت. فمؽ ػوْهی ضیلی 

ؾّظ پْنبک ؼا اؾ لیكت اّلْیت هًؽفی  اکثؽیت هؽظم پبییي کهیع. یک ًیبؾ ػوْهی ظؼ 

پی پْنبک اؼؾاى  نکل گیؽی قؽِبًی کبؼگبٍ ُبی تْلیع پْنبک ؼا ثعًجبل ظانت. 

"يٌبیغ ؾیؽ پلَ ای" تْيیف هْخَ ثؽای ظؼًعنت تْلیع اقت کَ ثب یک چؽش ضیبِی  ظؼ 

 ُؽ قْؼاش قٌجَ  هٌبؾل ثؽای ُویهَ خب ضْل کؽظ.  
  

 صٌایع خَراک 4-5

کبؼ ضبًگی ؾًبى ظؼ ػؽيَ ضْؼاک ّ آنپؿی کل ػبظات ّ ؼژین غػایی خبهؼَ ؼا 

ظگؽگْى کؽظٍ اقت. هسالت ؾزوتکم ًهیي، ضبًَ ثَ ضبًَ، ُؽ یک گْنَ ای اؾ هدوغ 

الدؿایؽ  آنپؿضبًَ ُبی ثؿؼگی ثطْؼ هعاّم ظؼ فؼبلیت ُكتٌع تب لفكَ فؽّنگبٍ ُب تب غػای 

آهبظٍ ؼقتْؼاًِب تبهیي نْظ.  ظؼ غیبة کبؼ ضبًگی ؾًبى يٌبیغ غػایی ثؽای تبهیي ًیبؾُبی 

آى خبهؼَ هكتلؿم هؽاکؿ يٌؼتی غْل پیکؽ ثب قیكتن ُبی گكتؽظٍ خِت ًگِعاؼی، پطت ّ 

پؿ، تؽاًكپْؼت ّ ثبؾیبثی ؾثبلَ هیجْظ.  يٌبیغ ضْؼاکی ظؼ ًْع ضْظ اؾ يٌبیغ کبؼثؽ، 

پیچیعٍ، فؽقبیٌعٍ ّ آلْظٍ ثَ زكبة هیبیع. کبؼ اؼؾاى ؾًبى ثبؾاؼ ؼقتْؼاًِب ؼا گؽم ًگَ 

ظانتَ، اقتبًعاؼظ تغػیَ ػوْهی ؼا ثبال ثؽظٍ ّ ثب تبهیي غػای اؼؾاًتؽ  قفؽٍ ِجمَ هتْقّ ّ 

هؽفَ ؼا ؼًگیي قبضتَ اقت. ایي ظؼ زبلی اقت کَ ظقتوؿظ ؾیؽ ضّ فمؽ کیفیت غػای قفؽٍ 

 کبؼگؽاى ؼا ثهعت پبییي آّؼظٍ اقت.  
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اؾ کبؼ ؾًبى ظؼ کبؼگبٍ ُبی ثؿؼگتؽ اؾ پٌدبٍ ًفؽ ّ یب ظؼ ثطم ُبی يٌؼتی ثدؿ آًچَ لجال 

انبؼٍ نع، ضجؽ ظلیمی ظؼ ظقت ًیكت. ایٌدب قؽ ّ کبؼهبى ثب همْلَ ظیگؽی هی افتع6 ثبؾاؼ 

ؼئیف کویتَ ثبًْاى کبؼ غیؽ ؼقوی. ظؼ ایي هْؼظ کبفی اقت اظِبؼات ضبًن قویَ گلپْؼ، 

 ُبی يٌفی کبؼگؽی" ؼا اؾ ًظؽ ثگػؼؼاًین6 کبًْى ػبلی اًدوي

ُبی  گیؽًع ّ اؾ زوبیت تؽ، هؿظ کوتؽی هی "ؾًبى ظؼ ایؽاى ظؼ همبثل قبػت کبؼ ِْالًی

ضْاًعٍ ّ  «غیؽؼقوی»لبًًْی ثؽضْؼظاؼ ًیكتٌع. اّ اضػ چک ّ قفتَ ظؼ کبؼگبٍ ُبیی کَ 

ؼا اؾ ظیگؽ ههکالت ؾًبى کبؼگؽ ػٌْاى کؽظٍ ّ  «ُبی نغلی تؽـ اؾ ثیي ؼفتي فؽيت »

ثؽضی کبؼفؽهبُب ثؽای ایٌکَ ؾیؽ ثبؼ تؼِعات لبًْى کبؼ، زمْق ؾًبى هتبُل  گفتَ اقت 

اّ ظؼ اظاهَ  . هٌعی ّ ظیگؽ هْاؼظ ًؽًّع، ؾًبى هدؽظ ؼا اقتطعام هی کٌٌع ُوچْى زك ػبئلَ

اؾ انتغبل گكتؽظٍ ؾًبى ظؼ ایؽاى ثعّى ثؽضْؼظاؼی اؾ ثیوَ ضجؽ ظاظٍ اقت. ثَ گفتَ اّ، ظؼ 

 ظؼيع ههبغل ثعّى ثیوَ ؼا ثَ ضْظ اضتًبو ظاظًع.  ۰۸ؾًبى  ۶۹۳۱قبل 

 (7954اؼیِهت  4)"ًؽش ثیکبؼی ؾًبى ایؽاًی ظّ ثؽاثؽ هؽظاى ّ ..."، قبیت کبؼگؽاى ایؽاى،  

 

 گسارش از یک کارخاًِ، یک رسَایی! 

ههکالت ؾًبى کبؼگؽ ؾیؽًگبٍ هؽظاى کبؼفؽهب" ػٌْاى گؿاؼل هٌعؼج ظؼ قبیت ضبًَ "

ایلٌب(  زبيل خع ّ خِع ؾیبظ تین ضجؽًگبؼی ضجؽگؿاؼی کبؼ ایؽاى  ثؽای ظقتؽقی )کبؼگؽ 

ثَ چٌع ًفؽ اؾ هیبى کبؼگؽاى ؾى یک "کبؼضبًَ ظؼ نؽق تِؽاى" اقت. ایي گؿاؼل اؾ 

لسبظ اِالػبت هؽثِْ ثَ کبؼگؽاى فبلع اؼؾل ضجؽی اقت. اهب اُویت آى آًدبقت کَ 

ّالؼیت هِوی  ظؼ ؼاثطَ ثب ضبًَ کبؼگؽ ّ اؼتجبِ آى ثب هكبلَ  ؾًبى ّ ثبؾاؼ کبؼ ؼا "افهب" 

 هیکٌع.  ضاليَ ایي گؿاؼل ثَ ًمل اؾ قبیت "ّکبلت آًالیي " هیگْیع6
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ههکالت اختوبػی ؾًبى کبؼگؽ آًمعؼ ػیبى اقت کَ کبؼفؽهب اخبؾٍ ّؼّظ ثَ هسیّ کبؼ 

ؾًبى کبؼضبًَ ال ؼا ًویعُع تب آًدب کَ ثؽای يسجت کؽظى ثب چٌع کبؼگؽ ؾى، ثب گػنت اؾ 

چٌعیي يبفی ثَ پهت ظؼ کبؼضبًَ ؼقیعم، ظؼ نؽلی تؽیي ًمطَ تِؽاى پف اؾ ثبؼُب ؼفت ّ 

آهع ّ قفبؼل چٌعیي ًفؽ آى ُن ًَ ثَ اقن ضجؽًگبؼ کَ زكبقیت ثؽاًگیؿ ثبنع، ثَ اقن 

ظاًهدْ، ًتْاًكتن اخبؾٍ ّؼّظ ثَ کبؼضبًَ ؼا ثگیؽین، ظقت آضؽ هدجْؼ نعم قبػتی ؼا 

پهت ظؼ کبؼضبًَ هٌتظؽ ثبنن تب کبؼگؽاى تؼطیل نًْع... قَ ضبًن اؾ ظؼ کبؼضبًَ ثیؽّى  

 یآیٌع، ثَ قوتهبى هی ؼّم، هیپؽقن آیب آًدب کبؼم هیکٌٌع ّ نغلهبى چیكت؟ م

قبل اقت ظؼ آًدب کبؼ هًْتبژ هی کٌٌع، ثب آًِب ُوؽاٍ هی نْم  22هیگْیٌع6 ًؿظیک ثَ 

ضیلی ظلهبى پؽ اقت. ثَ ضًْو اؾ آلبیبى، هیگْیٌع6 زؽین هب ؼا زفع ًویکٌٌع ّ ُؽ ِْؼ 

 .کَ ظّقت ظاؼًع ثب هب يسجت هیکٌٌع

هب پبثَ پبی هؽظاى کبؼ هیکٌین، لطؼبت قٌگیي خبثَ خب هی کٌین اهب هؽظُب ًویگػاؼًع هب 

 -اؼتمب پیعا کٌین ّلتی ُن نکبیتوی کٌین، هیگْیٌع ضت لؽاؼظاظی نْیع، ّلتی کَ هب تب یکی

ظّ قبل ظیگؽ ثبؾًهكتَ هی نْین، چؽا ثبیع لؽاؼظاظی نْین، َوي ایٌکَ هیعاًین لؽاؼظاظ 

لعم اّل اضؽاج اقت، هی گْیٌع6 هِؽ پبؼقبل ُوَ لؽاؼظاظی ُب اضؽاج نعًع، اگؽ هب کَ 

چٌع قبل تب ثبؾًهكتگی ًعاؼین اضؽاج نْین، کدب ثبیع ظًجبل کبؼ ثگؽظین تبؾٍ کبؼی خؿ ایي 

 6کبؼ ثلع ًیكتین. یکی اؾ آًِب هیگْیع

ههکل یکی ظّ تب ًیكت، ضبًْاظٍ ّ ثچَ ُب، کوی زمْق، ضؽج ؾیبظ، ًعانتي اَبفهَ کهبؼی، 

اختوبع اگؽ ثطْاین ثهوبؼین ههکهالت ؾیهبظ ُكهت، ههِهع  ثؽضْؼظ ثع آلبیبى ظؼ هسیّ کبؼ ّ

کْظک ًعاؼین، قؽظکٌٌعٍ ّ گؽم کٌٌعٍ ُْا ًعاؼین ّاقَ ُویي ؾهكتًِْب یص هیؿًین، تهبثكهتهْى 

 ُب اؾ گؽهب ضفَ هی نین، پبؼقبل ُن هي ّاقَ ؼضتکي ثطبؼی ثؽلی آّؼظم، گفتي ثؽق

ُّوچٌیي ثَ ػلت قٌگیٌی هكئْلیتی کَ ثؽ ظّل ایي ؾًهبى  گفتي6 ًَ! هًؽف هیکٌَ ثجؽل.

 ...اقت اکثؽ آًِب ظچبؼ ثیوبؼی ّ پیؽی ؾّظؼـ هیهًْع
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 74قبلَ تب هبظؼی کَ پكؽل  74ایٌدب هكبلَ تجؼیٍ خٌكیتی هطؽذ اقت، ظٍ ؾى اؾ ظضتؽ 

هتؽی کبؼ هی کٌٌع. ؼّؾ اّل ثَ آًِب گفتَ اًع ثؼع اؾ قَ هبٍ،  22قبلم اقت ظؼ ایي اتبق 

لؽاؼظاظ ّ ثیوَ ظاؼیع اهب ثؽضی اؾ آًِب ًؿظیک یک قبل اقت ثعّى لؽاؼظاظ ّ ثیوَ کبؼ 

 !ُؿاؼ تْهبى 222هیکٌٌع ثب هبُی 

6 لجل اؾ ایي، خبیی کبؼ هی کؽظم ثؼُی اؾ آًِب ضبِؽات غن اًگیؿی ظاؼًع، ؾیٌت هیگْیع

کَ ُؽ کف هؽضًی ؾایوبى هی ؼفت، ثؼع اؾ ؾایوبى ثب ُؿاؼ اهیع ثَ قؽ کبؼ ثبؾ هیگهت 

 . اهب ظیگؽ اؾ کبؼ ضجؽی ًجْظ

 6لیال لجال ظؼ ههِع کتبثعاؼ ثْظٍ اقت اّ هیگْیع

آًدب ضیلی ػلٌی اؾظّاج لعغي ثْظ، یؼٌی تْ ؼا اگؽ هدؽظ ثْظی اقتطعام هیکؽظًع ّ اگؽ 

قبلَ  02اقتطعام هیهعی ّ اؾظّاج هیکؽظی کبؼت ؼا اؾ ظقت هیعاظی، هي آًدب ُوکبؼ 

 . ظانتن کَ چْى ثَ زمْق آًدب ًیبؾ ظانت اؾظّاج ًویکؽظ

ظؼ ایي نؽکت ثؽای آًِب اَبفَ کبؼی زكبة ًوی کٌٌع ّ ظؼ اقبـ ًبهَ آى چیؿی ثَ ػٌْاى 

هؽضًی ّخْظ ًعاؼظ، اگؽ یک ؼّؾ ُن هؽضًی ثطْاٌُع اؾ زمْلهبى کكؽ هیهْظ یکی 

 . ثؽگَ هؽضًی ؼا ًهبًن هیعُع. گؿیٌَ "ثعّى زمْق" تیک ضْؼظٍ اقت
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ایي ظّ ًِبظ ثؼٌْاى نبضى اقبؼت ؾًبى ظؼ چٌجؽٍ کبؼ هؿظی چْى یک لکَ قیبٍ تبؼیص 

تسْالت خبهؼَ ایؽاى ثكْی آؾاظی ّ زؽهت اًكبًی ؼا تؼمیت ضْاٌُع کؽظ. ّخعاى اًكبًی 

خبهؼَ خؿ ثب غؽثبل کؽظى قؽگػنت اقتثوبؼّثِؽٍ کهی ثیم اؾ قَ هیلیْى ؾى ّ فؽؾًعاى 

آًِب ظؼ پهت ظیْاؼ ّ ظؼّاؾٍ ظقت ًیبفتٌی ُؽگؿًطْاُع تْاًكت ؼّی آؼاهم ثجیٌع. ایي 

ؾًبى اؾ نؽیف تؽیي اػُبی ِجمَ کبؼگؽ ُكتٌع، زك ظاؼًع ًدبت یبثٌع، خبهؼَ ّ ثیم اؾ 

ُؽ کف ِجمَ کبؼگؽ ثبیع ظیي ّ غؽاهت قبلِبی قیبٍ ِْالًی اؾ قکْت ّ تسول ضبهْل 

 ؼا ثَ گؽظى ثگیؽظ.  
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ظؼ زبلیکَ فًْکكیًِْبی ؼقوی خبهؼَ ثب قؽقطتی ّ ثطْؼ قیكتوبتیک اؾ ُؽ گًَْ کوک 

ثَ ؾًبى قؽ ثبؾ هیؿًٌع، ظّ ًِبظ ًبهجؽظٍ ظائوب ّ ثب انتِبی ثیهتؽ ثَ نکبؼ ؾًبى ههغْل 

ُكتٌع. ّظیفَ ایي ظّ ًِبظ یک قؽ قْؾى ؼثطی ثَ اهعاظ ّ کوک ؼقبًی ًعاؼظ، ثؽػکف، 

کبؼکؽظآًِب ظؼػوك کثبفت ِجمبتی ثْؼژّایی خبهؼَ، خوؼبّؼی "تلفبت اًكبًی" زبيل اؾ 

کبؼکؽظ ًظبم ّ قپؽظى ثبؼ هكئْلیت ثؽ ظّل ؾًبى اقت. ایي ًِبظُب اهؽ ثبؾًهكتگی، 

ظؼهبًگبٍ، ًگِعاؼی قبلوٌعاى ّ هؼلْالى ّ اؾ کبؼ افتبظگبى ّ ثبؾهبًعگبى ؼا هٌسل قبضتَ، 

ّظیفَ ؼا ثَ ؾًبى قپؽظٍ؛ ّ قپف ثب ؼیب کبؼی ًفؽت اًگیؿ ظؼ ثبة "ثیْگبى ّ ثیٌْایبى" اؾ 

 فؽقْظگی ظؼظًبک ُویي ؾًبى ظؼ همبثل ایي ثبؼ قٌگیي کیكَ قْظخْیی ظّضتَ اًع. 

"ؾًبى قؽپؽقت ضبًْاظٍ" ثیبًگؽ ؾًعگی ثطم لبثل هالزظَ ای اؾ پیکؽ ؾًبى ِجمَ کبؼگؽ 

اقت کَ ظؼ اقبؼت کبؼُبی قطت اؾ لجیل لبلی ثبفی ظؼ همبثل ظقتوؿظُبی ًبچیؿ ػالٍّ ثؽ 

تسمیؽ ظائوی،  ثبؼهكئْلیت ُبی خبهؼَ ؼا ثؼِعٍ ظاؼظ. ُیچ َبثطَ ّ همؽؼات تؼؽیف نعٍ 

ای ثؽای کبؼ ّ ظقتوؿظ ایي ًِبظُب ظؼ ظقت ًیكت. کبؼ ّ تْلیع ایي ؾًبى ظؼ نوْل 

چِبؼچْة هكطؽٍ اهْؼ ضیؽیَ ظقتَ ثٌعی هیهْظ، اقبـ ؼّاثّ تْلیعی ثؽ هؽاّظات لؽّى 

ّقطبیی کٌتؽاتی اقتْاؼ اقت ّ ُیچ ضجؽی اؾ زك تهکل، هػاکؽٍ ظقت خوؼی ّ زك 

 قبؾهبى یبفتگی ظؼ هیبى ًیكت.

ثطْؼ کلی زًبؼ ثلٌع اهٌیتی ّ ؾظ ّ ثٌعُبی ظّایؽ ظّلتی ثب ًِبظُبی هْؼظ ثسث ُؽ گًَْ 

اِالػبت ظؼ هْؼظ نؽایّ کبؼ ؾًبى ؼا غیؽ هوکي کؽظٍ اقت. یک هْؼظ ظؼؾ خؿئیبت ظؼ 

الثالی اضجبؼ تجلیغبتی کبفی اقت تب پؽظٍ اؾ اؼظّگبٍ ُبی کبؼ اخجبؼی ّ پؽ قْظ ؾًبى ظؼ 

 ایي ًِبظُب ثؽظاؼظ.

ؾى قؽپؽقت ضبًْاؼ کویتَ  04ثب ػٌْاى " 7955ضجؽگؿاؼی نجكتبى، ظّاؾظُن هبٍ هِؽ 

 اهعاظ نیؽّاى هكتوؽی ثگیؽ نعًع"6

ثؽاقبـ تْافك يْؼت گؽفتَ ثیي کویتَ اهعاظ ثب قبؾهبى تبهیي اختوبػی، ثب پؽظاضت زعالل 
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تْاًٌع  قبل، ؾًبى قؽپؽقت ضبًْاؼ تست زوبیت هی ۵۵قبل زك ثیوَ ّ نؽایّ قٌی  ۶۸

 .هٌع نًْع اؾ هؿایبیی هكتوؽی ثبؾًهكتگی ثِؽٍ

.. زك ثیوَ ایي لهؽ .هیلیْى لایر هكتوؽی پؽظاضت هی نْظ ۱ثَ ُؽ ضبًْاؼ ثبؾًهكتَ،  

تْقّ کویتَ اهعاظ پؽظاضت هی نْظ، ... ؾًبًی ظؼ اّلْیت لؽاؼ گؽفتي ثیوَ تبهیي اختوبػی 

قبل  ۰۵تب  ۰۸ُكتٌع کَ هعظخْی تست پْنم ایي ًِبظ، قؽپؽقت ضبًْاؼ ّ قي آًبى ثیي 

ؾى قؽپؽقت ضبًْاؼ ؼّقتبیی ثیوَ يٌعّق ؼّقتبیی ّ ػهبیؽی  ۶۰۱... ُوچٌیي .ثبنع

 ".قبل اقت ۱۵قبل زك ثیوَ ّ نؽِ قٌی  ۶۵ُكتٌع کَ نؽِ ثبؾًهكتگی آًبى 

ؼئْـ ضجؽ ظؼ ُویي زع ثكیبؼ گْیبقت، ظؼ تْافك ثب ّؾاؼت کبؼ، زعالل ظٍ قبل کبؼ ثب  

 ُؿاؼ تْهبى ظؼ هبٍ!  222یک ثبؾًهكتگی هؼبظل 

 
   

 داستان زندگی حسٍبو و طًبی از کارگران "زن سرپرست  خانًاده" 4-6-1

ؾى "قؽپؽقت ضبًْاظٍ" اقت کَ اؾ ِؽیك کویتَ اهعاظ ظؼ هؽکؿ  722زكیجَ یکی اؾ 

تفکیک ؾثبلَ اُْاؾ ظقت ثکبؼ نعٍ اقت. اّ ّ ُوکبؼاى ؼّؾاًَ ثب ثیم اؾ یک ُؿاؼ تي 

 قبل پیم ثؽ اثؽ تًبظف فلح ّ ؾهیٌگیؽ نعٍ اقت.   71ؾثبلَ قؽ ّ کبؼ ظاؼًع. نُْؽ اّ 

حسیبه ساعت پنج و نیم صبح هر روز از خانه خارج می شود، خانه ای در انتهای محله  

پردیس در کنار بیمارستان بقایی که تقریبا در محدوده خارج از شهر قرار دارد. در این 
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ساعت از صبح اتوبوسی برای تردد نیست و به ناچار باید یک مسیر طوالنی تا میدان 

           .دانشگاه را با تاکسی طی کند تا به سرویس شرکت برسد

 

تا هشت ساعت در  ۲زنان سرپرست خانوار و یا بد سرپرستی هستند که روزانه بین 

که به گفته خودش سابقه پنج ساله در تفکیک  میان کوهی از زباله کار می کنند. حسیبه

سال پیش بر اثر یک تصادف شدید فلج و بعد از آن خانه  ۵۱زباله دارد می گوید: همسرم 

 .نشین شد، بعد از آن برای تامین مخارج خانه همیشه با مشکل مواجه بودیم

 

او ادامه می دهد: از چند سال پیش تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتیم اما مستمری 

فرزند و یک همسرمعلول  ۶کمیته امداد واقعا برای هزینه های یک خانواده چهار نفره با 

 کافی نبود به همین دلیل تصمیم گرفتم تا خودم کاری پیدا کنم.

  

ساله که گرد پیری بر چهره آفتاب سوخته و دست هایش نشسته توضیح می  ۷۱حسیبه  

دهد: پیدا کردن کار برای زنی که سواد و سابقه کار ندارد خیلی سخت است مدت های 

اما کسی حاضر نبود به یک زن ساکن در منطقه  زیادی برای پیدا کردن کار گشتم 

 .حاشیه نشین اعتماد کند

 

در نهایت از طریق کمیته امداد با یک شرکت تفکیک زباله آشنا شدم که به  او می گوید: 

دنبال نیروی کار بود، حتی تصور هم نمی کردم روزی در مکانی کار کنم که انبوهی از 

 .و آلودگی گیرامونم را فرا گیرد و من بی توجه به آنها باید زباله تفکیک کنم مگسها

این کارگر زن درخصوص مخاطرات کارش می افزاید: وقتی نام تفکیک زباله به میان 

می آید خیلی ها تنها به یاد زباله های مشمئزکننده می افتند اما در کنار آن خطرات 
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بسیاری هم ما را تهدید می کند زیرا در میان این زباله ها سرنگ ها و اشیای نوک تیز 

 .بسیاری وجود دارد که هر آن می تواند ما را به بیماریهای سخت مبتال کند

 

روز  ۶۱وی می گوید: سال گذشته یک سرنگ آلوده در دست من فرو رفت که باعث شد 

 در یک بیمارستان بستری شوم.

 

سال سن دارد و با  ۰۴طوبی دیگر زنیست که در سایت تفکیک زباله کار می کند حدودا 

ها مریض احوال بود هزینه  سه فرزند خود زندگی می کند او نیز می گوید: همسرم سال

بسیاری برای درمان آن کردیم اما در نهایت عمرش به دنیا نبود و خیلی زود من و چهار 

 .فرزندش را ترک کرد

 

می دهد می افزاید: دختر بزرگم سال گذشته  او که دائم زانوهایش را با دست هایش ماساژ

دختر و یک پسرم در حصیرآباد زندگی می کنیم. طوبی بیش  ۶ازدواج کرد و اکنون با 

از آنکه از کم بودن حقوقش گله داشته باشد نگران بیکار شدن است و می گوید: حقوق 

میلیون تومانی برای اداره کردن زندگی در این شرایط اقتصادی برای  ۶یک ونیم تا 

 ۵۴بعضی خانواده ها که خرج زیادی دارند محال است اما من برای همین حقوق روزی 

 .مرتبه خدا را شکر می کنم

 

وی می افزاید: از اسفند سال گذشته که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیکار شده ایم هیچ 

 .حقوقی دریافت نکرده ایم، حتی سنوات سال های گذشته هم به ما پرداخت نشده است

 (1911اریبهشت  11)"جستجوی زنانه برای یک اقمه نان..."، ایرنا، 
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 تعرض ًٌگیي تَرشٍازی - 5

آپبؼتبیع ؼقوی ػلیَ ؾًبى ّ ُوَ ّخٍْ اؼتدبػی آى ثؽ کكی پْنیعٍ ًیكت. ػؽيَ ثبؾاؼ 

کبؼ ؾًبى ُوَ خُْؽٍ چؽکیي ایي آپبؼتبیع ؼا ظؼ ظقت ِجمَ ثْؼژّا ظقتوبیَ یک تؼؽٌ 

قبؾهبى یبفتَ ػلیَ ثٌیبظُبی تفکؽ ّ توعى اًكبًی ظؼ خبهؼَ، ّ ظؼ ؼاـ آى تؼؽٌ ػلیَ 

ِجمَ کبؼگؽ قبضتَ اقت. ُكتَ ايلی قیبقت خوِْؼی اقالهی قؽهبیَ ؼا لطغ ُؽ گًَْ 

کوک التًبظی ثَ ؾًبى کبؼگؽ نکل ظاظٍ اقت، ُیچ ّلت ثیوَ ثیکبؼی زتی ظؼ ُوبى 

هسعّظٍ هكطؽٍ کبؼگؽاى هؽظ ثَ ًفغ ؾًبى کبؼگؽ اخؽا ًهع. ایي ظّؼٍ ای اقت کَ ثیؽزوی 

ّ ثی هكئْلیتی اؼگبًِبی ظّلتی ظؼ لجبل فمؽ ّ گؽقٌگی کبؼگؽاى ظؼ هالء ػبم لؽاؼ 

گؽفت. ػکف ؾًبى ظؼ خكتدْی هیبى ؾثبلَ ُب ّ کبؼتي ضْاثی لجر ضْظ ؼا اؾ ظقت ظاظ ّ 

 ُؽ ؼّؾ ظؼ ؼقبًَ ُب قؽ ظؼ آّؼظ.  

ظؼ ِْل چٌع ظَُ ّ ظؼ ظّاؾظٍ ظّؼٍ ؼیبقت خوِْؼی تًْیؽ ؾًبى ثی پٌبٍ، ظؼ لجَ پؽتگبٍ 

قمِْ آغیي ثٌع ههتؽک ؼقبًَ ُب ّ ثیبًگؽ قیبقت ؼقوی ایؽاى ثْظٍ اقت. يفسبت 

ؼّؾًبهَ ُب ظؼ گؿاؼل پیبپی اؾ اضجبؼ تؼعی ّ پبیوبل ظقتوؿظ ّ ثیوَ ّ زمْق کبؼگؽاى 

ؾى، ّ پبقص  گكتبش ّ ّلٌگبؼاًَ هكئْلیي تٌِب یک پیبم ّازع ؼا ثَ خبهؼَ هطبثؽٍ کؽظٍ 

 اقت6 اهیع ثیدب هوٌْع! خبى ثکٌیع ّ لعؼ کبؼفؽهبی ضْظ ؼا ثعاًیع! 

 

 ایام سیاُ ارتجاعی 5-1

آیٌعگبى ؼّؾًبهَ ُبی ظّؼٍ هؼبيؽ ؼا ّؼق ضْاٌُع ؾظ، تسْالت ثبؾاؼ کبؼ ؾًبى 

تْخِهبى ؼا خلت ضْاُع کؽظ ّ ظؼ همبثل تِبخن ُبؼ ِجمَ زبکن ُبج ّ ّاج ضْاٌُع هبًع. 

ظؼ ؾهبًیکَ ظّلت زبکن ظؼ ثبالتؽیي ؼظٍ ُبی نبضى فكبظ ّ ظؾظی ظؼ ضبؼج ّ ظاضل 

کهْؼ خب ضْل کؽظٍ اقت ُوؿهبى ثب پؽچن "اػبًَ، ًَ! کبؼ کٌیع ّ ؼّی پبی ضْظ 
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ثبیكتیع!" زولَ قطیف ّ خٌبیتکبؼاًَ  ػلیَ کل خبهؼَ ّ نؽیف تؽیي ثطم خوؼیت 

 ؾزوتکم قبؾهبى هییبثع.  

 

 تَرشٍازی فرٍهایِ ٍ فرصت طلة  5-2

ثبؾاؼ کبؼ ؾًبى ثبظ ثَ ثیؽق قْظ خْیی خجْى ثْؼژّاؾی ایؽاى اًعاضت. تدبؼتطبًَ 

ثبؾاؼیبى، ؾیؽ پلَ ُبی  هًْتبژ پْنبک، ثیغْلَ ُبی لبلی ّ خبخین ثبفی ؼًّك گؽفت، 

پكتُْبی ثكتَ ثٌعی گیبُی ثب ػٌْاى "يٌبیغ ظاؼّیی قٌتی" ؼّاج یبفت ... ُوَ ایي ؼًّك 

چیؿی خؿ زبيل اقتثوبؼ کبؼ اؼؾاى ؾیؽ ؾهیٌی ؾًبى  ّ ظقتوؿظُبی پؽظاضت ًهعٍ 

کبؼگؽاى فؽاتؽ ًجْظ. ثْؼژّاؾی ایؽاى چیؿیی ثیهتؽاؾزکْهت اقالهی آى چَ ظؼ افك، چَ 

 ظؼ ؼّل ّ چَ ظؼ اضاللیبت ظؼ چٌتَ ًعانت. 

 

 عُرضِ ّای پٌْاى خردُ تَرشٍازی در تْرُ کطی از کار زًاى 5-3

اهب پعیعٍ ثبؾاؼ کبؼ ؾًبى چبلَ ؼقْایی ّ هِؽ ًٌگ ثؽ پیهبًی ضؽظٍ ثْؼژّاؾی ایؽاى نع. 

ثٌگبٍ ُبی "ػؽََ ُبی ضْظ ؼا کهف کٌیع" ّ کتبة کالقِبی "ؼاٍ ّ ؼّل ثیؿیٌف 

هْفك" اؾ ُوَ خب قؽ ثؽ آّؼظ. هطت پؿنکبى ّ ُؽ زدؽٍ ّ پكتْ يبزت تلفٌچی گهتٌع. 

هغبؾٍ ظاؼاى  "ؼاٍ هْفمیت" ؼا ظؼ ثکبؼگیؽی ؾًبى پهت پیهطْاى ظؼ پیم گؽفتٌع. قبػبت 

کبؼ ِْالًی، نؽِّ ثیهؽهبًَ کبؼ ّ ظقتوؿظُبی  ًبؾل ّ ػوعتب ًكیَ ّخَ ههتؽک لیكت 

ِْالًی اؾ "ههبغلی" اقت کَ ثؽ اقتثوبؼ فؽيت ِلجبًَ ًیؽّی کبؼ ؾًبى اقتْاؼ ثْظ. 

 ؼقْایی ضؽظٍ ثْؼژّاؾی ایؽاى ظؼ ثسجْزَ ثبؾاؼ کبؼ ؾًبى ٌُْؾ ظؼ خبی ظیگؽ اقت. 
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 خاًِ کارگر ٍ ضَراّای اسالهی ٍ اًجوي ّای صٌفی   5-4

 ظؼ ثؽؼقی ؼًّع ثبؾاؼ کبؼ ؾًبًَ ظؼ ایؽاى ًمم ظّ پعیعٍ ؼا ًویتْاى ًبظیعٍ گؽفت. 

 

 اًجوي صٌفی کارگری زًاى  5-4-1

ؼظ پبی ایي اًدوي ظؼ ؼقبًَ ُب ّ ظؼ ظًیبی اضجبؼ کبؼگؽی گفتگُْبیی ثب فبيلَ چٌع هبٍ 

یکجبؼ ؼا هیتْاى قؽاؽ گؽفت. ُویي! ظؼ آضؽیي ًوًَْ ُبی ایي هْاؼظ "قویَ گلپْؼ" ظؼ 

قوت "ؼئیف کویتَ ثبًْاى کبًْى ػبلی اًدوي يٌفی کبؼگؽی ؾًبى" ظؼ گفتگْی هفًل ثب 

چهن ضْاًٌعگبى  7955اؼظیجِهت قبل   71ضجؽگؿاؼی خوِْؼی اقالهی )ایؽًب( ظؼ تبؼیص 

 ؼا ثَ ّالؼیت تلص اؾ َّؼیت انتغبل ؾًبى ثبؾ هیکٌع. اّ هیگْیع6 

ثؽؼقی لؽاؼظاظُبی هْلت ّ نفبُی ؾًبى کبؼگؽ ًهبى ظٌُعٍ ًبثكبهبًی ظؼ تٌظین 

لؽاؼظاظُبی کبؼ ؾًبى اقت. ُوچٌیي ظقتوؿظ پبییي ّ ًبثؽاثؽ ثؽای تبهیي زعالل ؾًعگی، 

ُبی ِْالًی کبؼ، فؽؾًع پؽّؼی ّ هبظؼی ّ تِعیع اؾ ظقت ظاظى نغل، هكبئل ثیوَ  قبػت

ُبی ؾًبى کبؼگؽ اقت کَ ػوعتب یب قؽپؽقت ضبًْاؼ ُكتٌع یب  ّ هْاؼظ ظیگؽ اؾ خولَ ثین

  .ثؽای تبهیي هؼبل ضبًْاظٍ ُوؽاٍ ُوكؽ ضْظ ّاؼظ ثبؾاؼ کبؼ هی نًْع

ظؼيع ؾًبى کبؼگؽ ظؼ ثطم ضًْيی نبغل  ۳۸... هطبثك آهبؼهؽکؿ آهبؼ، ثیم اؾ 

ُكتٌع ّ ثٌبثؽایي هیؿاى تؼِع کبؼفؽهبیبى ضًْيی ثَ لبًْى کبؼ ّ زوبیت اؾ ؾًبى کبؼگؽ 

 .ثكیبؼ زبئؿ اُویت اقت

کبؼگؽاى هكتمل یب کبؼکٌبى فبهیلی  ... ثیم اؾ ًیوی اؾ ؾًبى کبؼگؽ، کبؼگؽاى ضْظانتغبلی،

 .ُكتٌع کَ تًوین قبؾی ثؽای ایي لهؽ ًیؿ زبئؿ اُویت اقتثعّى هؿظ ّ زمْق 

... ثیهتؽیي آقیت ُبی انتغبل ظؼ زْؾٍ ؾًبى کبؼگؽ نبهل افؽاظی هی نْظ کَ ثعّى ػمع 

کٌٌع، لؽاؼظاظُبی ًبههطى ّ قفیع اهُب ظاؼًع؛ ظقتوؿظ آًِب کوتؽ اؾ  لؽاؼظاظ کبؼ هی

ثعّى  کٌٌع؛ زمْق ضْظ ؼا ثَ يْؼت ًبهٌظن ظؼیبفت هی ظقتوؿظُبی لبًًْی اقت ّ
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    ّ چشن اًدازُا(ّ چشن اًدازُا(  هصاف ُاهصاف ُا))        

ای ّ هؿایبی آى ثب ػعم اهٌیت نغلی ّ ًجْظ ثیوَ ثیکبؼی  ُبی ثیوَ ثؽضْؼظاؼی اؾ پْنم

یب زتی ظؼ قي کوتؽ اؾ قي لبًًْی ّاؼظ ثبؾاؼ کبؼ هی نًْع ّ زك  کبؼ هی کٌٌع ّ

  .اػتؽاٌ ثَ کبؼفؽهبیی کَ لْاًیي کبؼ ؼا ؾیؽ پب هی گػاؼظ ًعاؼًع

ظؼيع اؾ فؼبلیت ُبی ظاهعاؼی ّ ثطم  ۱۹ظؼيع اؾ فؼبلیت ُبی کهبّؼؾی،  ۱۸...  

ثؿؼگی اؾ فؼبلیت ُبی ثبغی ّ فؽآّؼظٍ ُبی اؾ ایي ظقت ظؼ ؼّقتبُب ثؽػِعٍ ؾًبى کبؼگؽ 

اقت ّ زتی ضْظنبى ًیؿ ضْظ ؼا نبغل ًوی ظاًٌع ّ ضْظ ؼا يؽفب ؾًبى ضبًَ ظاؼ تلمی هی 

  .کٌٌع

ًفؽ  ۶۸... ًکتَ لبثل تبهل ایٌدبقت کَ ؾًبى کبؼگؽ ظؼ نِؽُب اغلت ظؼ کبؼگبٍ ُبی ؾیؽ 

ظؼيع کبؼگبٍ ُب ؼا تهکیل هی  ۳۸ًفؽ کبؼ هی کٌٌع کَ ایي کبؼگبٍ ُب ثیم اؾ  ۵یب 

ًفؽ  ۶۸تًْیت نع، کبؼگبٍ ُبی کوتؽ اؾ  ٨۰لبًْى کبؼ کَ ظؼ قبل  ۶۳۶ِجك هبظٍ  ظٌُع؛

ؼا اؾ نوْل ثؽضی اؾ همؽؼات لبًْى هكتثٌی کؽظ ّ ثَ ایي تؽتیت ثطم ثؿؼگی اؾ ؾًبى 

.. ثب تْخَ ثَ گكتؽظگی ّ فؽاّاًی .ُبی لبًًْی ضبؼج نعًع نبغل ظؼ آًِب اؾ نوْل زوبیت

ُب ّ ُوچٌیي هسعّظیت ًیؽّی کبؼ ظؼ ّازعُبی ًظبؼت اظاؼات کبؼ، اهکبى  ایي کبؼگبٍ

ُب  ًظبؼت ثؽ نؽایّ کبؼی ؾًبى کبؼگؽ ثكیبؼ ههکل اقت ّ ؾًبى کبؼگؽ ظؼ ایي کبؼگبٍ

 .کَ لبًْى کبؼ تؼؽیف کؽظٍ، ؼا ًعاؼًع نؽایطی

ظؼ هَْْع ؾًبى کبؼگؽ ًویتْاى "قویَ گلپْؼ" ّ کویتَ ػبلی اهْؼ  ؾًبى ؼا اؾ للن 

اًعاضت. اُویت اؼخبع ثَ ایهبى ظؼ اِالػبت ّ آهبؼ ًیكت. اُویت هكبلَ ایٌدبقت کَ 

اًدوي ُبی يٌفی کبؼگؽی ظؼ لبهت یکی اؾ ظّ اؼگبى ؼقوی زمْق کبؼگؽی ظؼ ایؽاى 

 ظؼ ؾهیٌَ ؾًبى کبؼگؽ ههغْل چیكت. 

گلپْؼ افؿّظ6 لْاًیي ضْثی ظؼ ؾهیٌَ انتغبل ؾًبى ظاؼین کَ اگؽ ؼػبیت نْظ ثكیبؼی اؾ 

ههکالت ؾًبى ظؼ زْؾٍ کبؼ ثؽِؽف هی نْظ. ّی اظِبؼ اهیعّاؼی کؽظ کَ یک الگْی 

نبیكتَ ثؽای انتغبل ؾًبى تعّیي نْظ ثَ ِْؼی کَ ُوَ ؾًبى کبؼگؽ ؼا تست پْنم لؽاؼ 
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    ّ چشن اًدازُا(ّ چشن اًدازُا(  هصاف ُاهصاف ُا))        

تب ُن انتغبل ؾًبى ّ زفع زؽین ُب ظؼ  ظُع چؽا کَ َؽّؼت آى ثَ نعت زف هی نْظ،

  .ُن ایٌکَ نبئجَ اثؿاؼ ثْظى ؾًبى ثؽظانتَ نْظ لسبظ نْظ ّ  ثبؾاؼ کبؼ

 (7955اؼظیجِهت  71ُب ّ اهیعُب"، ایؽًب،  )"ؾًبى کبؼگؽ، ثین

 

 اتحادیِ زًاى کارگر 5-4-2

ایي "اتسبظیَ" ؾیؽ هدوْػَ ضبًَ کبؼگؽ ّ ثطهی اؾ نجکَ نْؼاُبی اقالهی کبؼ اقت. 

ظاؼای نبضَ ُبی اقتبًی اقت. ظؼ ؼاقتبی ًمم ّ ُْیت ضبًَ کبؼگؽ خوِْؼی اقالهی اؾ 

ایي ثطم، تب آًدب کَ ثَ زمْق ؾًبى کبؼگؽ ّ فؼبلیت ُبی اتسبظیَ ای هؽثِْ ثبنع،  

"اتسبظیَ ؾًبى کبؼگؽ" یکكؽ یک گٌعاة َع کبؼگؽی اقت. ثؽای آنٌبیی ثب نبضَ ؾًبى 

ضبًَ کبؼگؽ ّ نْؼاُبی اقالهی ًگبُی ثَ یک گؿاؼل کبهال گْیب اقت. ایي گؿاؼل ثب 

ُبی  ػٌْاى تکبى ظٌُعٍ "زمْق ؾًبى یک قْم هؽظاى ظؼ ّازع ُبی تْلیعی نِؽک

يٌؼتی" قؽ اؾ "اخؽای لبًْى کبؼ ثَ ًفغ توبم الهبؼ کبؼ ّ کبؼگؽی هبًٌع کبؼفؽهب، 

 کبؼگؽ ّ ظؼ ًِبیت تْلیع اقت." ظؼ هیبّؼظ. 

ؾُؽا ظؼّیهی، ؼئیف اتسبظیَ ؾًبى کبؼگؽ اقتبى فبؼـ ّ ػُْ نْؼای ػبلی کبؼ 

 هیگْیع6

... لؽاؼظاظ ُبی قفیع اهُب ّ هْلت ثبػث نعٍ کَ ثطهی اؾ ؼّاثّ کبؼگؽی ّ کبؼفؽهبیی 

هعؼى اقت ثَ ثؽظٍ کهی ضؽاة نْظ... ظؼ نؽایّ فؼلی چٌیي لؽاؼظاظُبیی ثیهتؽ نجیَ 

ِْؼی کَ کبؼفؽهبیبى ثؼع اؾ ایي کَ کبؼگؽ ؼا اقتطعام کؽظًع ثؼع اؾ هعتی ًیؽّ ههغْل ثَ 

کبؼ ؼا ثَ ثِبًَ ُبیی هبًٌع ػعم ًیبؾ اضؽاج ّ ظؼ اظاهَ یک ًیؽّی خْاى ؼا ثَ کبؼ 

هیگیؽًع...  هتبقفبًَ کبؼفؽهبُب ثؼع اؾ اتوبم لؽاؼ ظاظ العام ثَ اضؽاج کبؼگؽاى هی کٌٌع... 

ؾًبى ثبیع ظؼ هسل کبؼ هکبًی ؼا ظانتَ ثبنٌع تب ثتْاًٌع ثَ ًْؾاظ نیؽ ظٌُع اهب هتبقفبًَ 

 نبُعین کَ چٌیي لْاًیٌی ثَ ُیچ ّخَ ظؼ هسیّ ُبی کبؼ اخؽا ًوی نْظ.

... ظؼ هسیّ ُبی کبؼ اقتبى ّ نؽکتِبی هكتمؽ ظؼ نِؽک يٌؼتی ظقتوؿظ ؾًبى ثب هؽظاى  
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    ّ چشن اًدازُا(ّ چشن اًدازُا(  هصاف ُاهصاف ُا))        

کبؼفؽهبیبى ثب ایي ثِبًَ کَ هؼبل ّ هطبؼج ضبًْاؼ ثؽ ظّل هؽظاى اقت ثؽاثؽ ًیكت... 

 زمْق ؾًبى ؼا یک قْم هؽظاى اقت.

ًفؽٍ اًدبم هی  1الی  0گؽفتي چک ّ قفتَ اؾ کبؼگؽاى تْقّ کبؼگبٍ ُبی کْچک ّ  ...

 نْظ... تؼعاظ چٌیي کبؼگبٍ ُبیی ظؼ اقتبى ّ نیؽاؾ کن ًیكت.

... فؽاؼ ثیوَ ای کبؼفؽهبیبى ثَ ػٌْاى یک اهؽ ِجیؼی ظؼ قطر کهْؼ ظؼ زبل اًدبم 

اقت... ایي هِن نبهل کبؼگبٍ ُبی ضؽظ هی نْظ ثَ ِْؼی کَ ثیهتؽ ايٌبف ثیوَ گؽیؿ 

   .ُكتٌع ّ اؾ پؽظاضت زك ثیوَ کبؼگؽاًهبى اهتٌبع هی کٌٌع

 (54آثبى  25)"زمْق ؾًبى ..."، ایلٌب، 
 

 ًقص ارگاًْای دٍلتی 5-4-3

اؾ اؼگبًِبی ظّلتی هؼطْف ثَ هكبئل کبؼگؽاى ؾى هیتْاى ثَ کویكیْى ؾًبى هدلف ّ 

هؼبًّت اهْؼ ؾًبى ؼئیف خوِْؼ ًیؿ انبؼٍ کؽظ. اهب ههطًب ایٌگًَْ اهْؼ ثَ نبضَ ؾًبى 

ظّ اؼگبى ايلی ظّلتی کبؼگؽی ظؼ خوِْؼی اقالهی  قپؽظٍ نعٍ اقت.  پیهتؽ ثَ اتسبظیَ 

ؾًبى کبؼگؽ ّ اًدوي يٌفی کبؼگؽاى ؾى پؽظاضتَ نعٍ اقت. ثعّى ًیبؾ ثَ ُؽگًَْ 

تفسى،  فمّ ثب هطبلؼَ فؼبلیت ّ اظِبؼات هكئْلیي آًِب اثعا ظنْاؼ ًیكت کَ ًمم ّ ُعف 

 ایي اؼگبًِب ؼا ظؼ ًکبت ؾیؽ ضاليَ ًوْظ. 

اّل6 ظؼ ؼاثطَ ثب زمْق ؾًبى کبؼگؽ ظؼ همبثل کبؼفؽهب ایي اؼگبًِب ظلیمب ُوبى ًمم ؼا ایفب 

ثعاى   –یؼٌی ضبًَ کبؼگؽ ّ اًدوي يٌفی کبؼگؽاى   –هیکٌٌع کَ قبؾهبى هؽکؿی آًِب 

ههغْل اقت ظلیمب ُیچ! ایي ظّ اؼگبى ؼثطی ثَ ظفبع اؾ هٌبفغ کبؼگؽاى ًعاؼًع. فلكفَ 

 ّخْظی آًِب تسکین ّ تُویي ّ تْخیَ قیبقتِبی ظّلت ظؼ هسیطِبی کبؼگؽی اقت. 

ظّم6 ظؼ هْاخَِ ثب اػتؽاٌ ظؼ هیبى کبؼگؽاى، ًمم ایي ظّ اؼگبى ّلت ضؽیعى، ایدبظ 

تفؽلَ ّ فؽقْظگی يفْف اػتؽاَی  کبؼگؽاى ّ هٌؿّی کؽظى ؼُجؽاى کبؼگؽی ضاليَ 

 هیهْظ.  
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قْم6 ههطًب ظؼ هْؼظ ؾًبى کبؼگؽ، ایي ظّ اؼگبى فؼبالًَ ظؼ خعا قبؾی ؾًبى کبؼگؽ، 

ؼػبیت لْاًیي اقالهی ّ ثعیي تؽتیت ایدبظ یک هٌطمَ اهي خِت اػوبل  تجؼیٍ ػلیَ ؾًبى  

ضعهت هیکٌٌع. ظؼ هسیّ فؼبلیت ایي اؼگبًِب ُویهَ ؾًبى هٌؿّی ُكتٌع، ُن اؾ ِؽف 

 کبؼفؽهب ّ ُن اؾ ِؽف کبؼگؽاى هؽظ هْؼظ تؼؽٌ ّ تجؼیٍ لؽاؼ ظاؼًع. 

چِبؼم6 ثؽای ثكیح کبؼگؽاى ؾى ظؼ ظفبع اؾ زمْق کبؼگؽی ّ ػلیَ تجؼیٍ؛ ثؽای ثكیح 

يف ههتؽک ؾًبى ّ هؽظاى  کبؼگؽظؼهجبؼؾات ههتؽک ّ اقبقی کبؼضبًَ ثبیع فؼبالًَ ّ 

 ثعّى کْچکتؽیي تطفیف ػلیَ اثي ظّ اؼگبى ایكتبظ ضْاُبى اًؿّا ّ تؼطیل آًِب نع.

پٌدن، "يٌفی ثْظى" ّ "لبًًْی ثْظى" ایي ظّ اؼگبى ُیچ ّلت ًمطَ لْت هجبؼؾات 

کبؼگؽی ًهعًع، ثؽ ػکف ُؽ ظؼخَ اؾ اثؽاؾ ّخْظ آًِب ًمطَ َؼف يف کبؼگؽی ؼا 

ثؽخكتَ قبضتَ اقت. ظؼهْؼظ کبؼگؽاى ؾى ظیگؽ  "يٌفی ثْظى" ّ "لبًًْی ثْظى" ظیگؽ 

 یک ظنوٌی آنکبؼ اقت.  

 جٌثص کارگری، چطن اًداز ٍ هصاف ّا -6

خٌجم کبؼگؽی ایؽاى گكتؽظٍ ّ پؽ خْنم اؾ هیبى ظنْاؼی ُبی ثؿؼگ ؼاٍ ثَ خلْ ثبؾ 

کؽظٍ اقت. خٌگ، هسبيؽٍ التًبظی اهؽیکب، ثسؽاى ّ فالکت، ّ یک زکْهت ثب قیبقت 

ثكیبؼ فؼبل َع کبؼگؽی ... ُیچ کعام هبًغ اؾ تعاّم ّ زتی تؼویك هجبؼؾات کبؼگؽی ًهعٍ 

اقت. ایي خٌجم ظؼ تهطیى اّلْیت ُب ّ ػؽيَ ُبی ايلی ًجؽظ ظچبؼ غفلت گؽظیع، ًَ  

فمّ ظؼ ظفبع اؾ ثطم ؾًبى ِجمَ قٌگؽ ًجكت، ثلکَ اؾ کٌبؼ پیبهعُبی هٌفی ّ  لطوبت 

 اختٌبة ًبپػیؽ ایي غفلت ثؽ پیکؽ کل ِجمَ گػنت. 

کن  ًیكتٌع اؾ يبزت ًظؽاى کَ تسْالت ثبؾاؼ کبؼ ؾًبى ؼا ثَ "اًمالة ضبهْل" تْيیف 

کؽظٍ اًع. اگؽ کبؼگؽ ؾى ٌُْؾ توبم لْاؼٍ ضْظ ظؼ تْلیع ؼا ظؼ يسٌَ اختوبع آنکبؼ 

ًكبضتَ اقت، اهب ایي ُیچ تغییؽی ظؼ ّالؼیت اختوبػی ػظین زی ّ زبَؽ ایدبظ ًویکٌع.  

 لعؼ هكلن ایي اقت کَ ظّؼٍ ضبهْل ثَ آضؽ ضّ ضْظ ؼقیعٍ اقت. 
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 صَرت هسالِ –جٌثص کارگری  6-1

ثطم هِن اؾ گؽٍ گبٍ ُبی هؽثِْ ثَ ثبؾاؼ کبؼ ؾًبًَ ظؼ ّالغ ثیبًگؽ گؽٍ گبٍ ُبی ُوَ گیؽ 

خٌجم کبؼگؽی اقت. یک ضّ ؼاظیکبل قْقیبلیكتی خٌجم کبؼگؽی ایؽاى ٌُْؾ هکبًیكن 

ُوجكتگی قؽاقؽی ضْظ ؼا ًیبفتَ اقت، ظؽف خب افتبظٍ ای ثؽای تهکل ّ هجبؼؾات 

کبؼگؽاى کبؼگبٍ ُبی کْچک ثچهن ًویطْؼظ، ظؼ قطر هسالت ؾیكت کبؼگؽی تهکل 

کبؼگؽی یب اقبقب غبیت اقت ّ یب ظقت کن تْخَ آًِب ثَ ُوجكتگی ّ اتسبظ ضبًْاظٍ ُب ٌُْؾ 

 آًچٌبى کَ ثبیع ّ نبیع ًیكت.   

    

 جنبش کارگری "مردانو" 6-2

ُیچ تؼؽیف هؼتجؽی ظؼ هْؼظ خٌجم کبؼگؽی "هؽظاًَ" ظؼ ظقت ًیكت. ایي یک ػجبؼت 

ظلجطْاُی  اقت. اهب ثیگبًگی خٌجم کبؼگؽی ایؽاى ًكجت ثَ ثعًَ ؾًبًَ ضْظ غیؽ لبثل 

اًکبؼ اقت. هْلؼیت ؾًبى ِجمَ اقبقب ظؼ هجبؼؾات ّ کهوکم ُب غبیت اقت. ثدؿ هْاؼظ 

ًبظؼ تبؾٍ آًِن قوجلیک کوتؽ اثؽی اؾ پبفهبؼی ّ يف ثٌعی ثؽ قؽ زمْق ؾًبى کبؼگؽ 

هیتْاى قؽاؽ گؽفت. ثسث اثعا ثؽ قؽ ایي ًیكت کَ چَ کبؼی اؾ ظقت کبؼگؽاى هؽظ 

هیتْاًكت قبضتَ ثبنع. ثسث ثؽ قؽ ایي اقت کَ کبؼگؽاى هؽظ تب چَ زع َّؼیت ّ 

ههکالت ّ هطبلجبت ؾًبى کبؼگؽ ؼا هكتمیوب هؽثِْ  ثَ ضْظ ثجیٌٌع. آًچَ ظؼ ایي ؼاثطَ ثبیع 

خعی گؽفت هؽظقبالؼی اقت. ُیچ هکبًیكن ًبضْظآگبٍ ظفبػی ػلیَ هؽظقبالؼی ؼا ظؼ هیبى 

 کبؼگؽاى، چَ ؾى ّ چَ الجتَ ثطًْو هؽظاى، ًجبیع فؽٌ گؽفت. 

ؾًبى ظؼ فؽّظقتی ؼقوی ظؼ لْاًیي ّ لبهْـ اقالهی زبکن ثؽ ایؽاى تجؼیٍ ّ قتن ُبی 

قٌگیٌی ؼا هتسول ُكتٌع. هؽظقبالؼی تكوَ ًمبلَ ُویي فؽّظقتی  اؾ ػؽيَ ؼقوی ّ 

لبًًْی ثَ ػؽيَ ضبًْاظگی ّ اختوبػی  ػول هیکٌع. خبهؼَ هؽظ قبالؼ ًَ فمّ ضْظ هسل 
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اػوبل ّ تهعیع فؽّظقتی ؾى اقت ثلکَ ظؼ ثی اػتٌبیی ثَ قتن کهی ؾى هیعاى ؼا ثؽای ُؽ 

 کبپیتبلیكت  ًْ کیكَ فؽيت ِلت ثبؾ هیکٌع. 

کیفؽضْاقت ؾًبى آى خبهؼَ ثؽ ّخعاى ِجمَ کبؼگؽ ایؽاى قٌگیٌی هیکٌع ّ ثطم ػظین ایي 

کَ ظاظضْاقت آى ثی ثؽّ   ؾًبى ضبًْاظٍ ثؿؼگ ِجمَ کبؼگؽ اقت کیفؽضْاقت هؽثِْ ثَ 

ثؽگؽظ ظقت اػُبی هؽظ ایي ِجمَ ؼا هیجْقع. ِجمَ کبؼگؽ ظؼ ایؽاى آثكتي یک "اًمالة" 

فکؽی اقت، یک اًمالة فکؽی کَ يغیؽ ّ کجیؽ ایي ِجمَ نیبؼُبی فکؽی ّ هجبؼؾاتی 

ضْظ ؼا اؾ هعفْع تفکؽات هػُجی ّ هؽظ قبالؼاًَ الیؽّثی ًوبیع. ایٌدب ظیگؽ کبؼی اؾ 

ظقت کبؼگؽاى ؾى قبضتَ ًیكت. هؽظاى ایي ِجمَ ثبیع ضْظ کالٍ ثْلی ازومبًَ خٌف ثؽتؽ 

  ؼا اؾ قؽ ثؽ گیؽًع! قْاؼی ثَ ثْؼژّاؾی ظیگؽ ثف اقت. 

خٌجم کبؼگؽی ظؼ ایؽاى، چَ ظؼ قطر قؽاقؽی ّ چَ ظؼ ُؽ کبؼضبًَ ّ کبؼگبٍ ثبیع ثتْاًع 

لبِؼبًَ ػلیَ ُؽ نکبف ّ هیبى ؾًبى ّ هؽظاى کبؼگؽ ظؼ ظؼّى يف هجبؼؾاتی ّ ظؼ 

 هطبلجبت ّ اُعاف همبثلَ کٌع. 

 

 هصافْا ٍ چطن اًدازّا 6-3

ّالؼیت پؽ ُیجت ؾًبى ِجمَ کبؼگؽ خعالِبی ِجمبتی تؼییي کٌٌعٍ ؼا ثؽ پبنٌَ هسْؼُبی 

قْقیبلیكتی لطجی کؽظٍ اقت. پیهؽّی ِجمَ کبؼگؽ ظؼ ثِجْظُبی فْؼی ّ ظؼ قٌگؽُبی 

اقبقی هكتمیوب ثَ پیهؽّی ُبی "ؾًبًَ ّ کبؼگؽی" ِجمَ گؽٍ ضْؼظٍ اقت. تْاى ّ ًبتْاًی 

ُبی ِجمَ کبؼگؽ ًبچبؼا ثبیع اؾ "ؾاّیَ ؾًبًَ" یکجبؼ ثؽای ُویهَ ثبؾًگؽی نْظ. ایي 

ثبؾًگؽی ًویتْاًع ثَ لبًْى ّ همؽؼات ّ آظاة یک قؽ قْؾى گػنت ّ تُْن ًهبى ظُع. ایي 

ثبؾًگؽی ًویتْاًع ؼّ ثَ گػنتَ چیؿی خؿ پؽضبنگؽ   ّ ؼّ ثَ آیٌعٍ چیؿی خؿ ثیپؽّا 

ثبنع. توبم ػْاهل ّ ًیؽُّبی ثؽظگی ؾًبى ًهبى ظاظٍ اًع کَ اُل ؼػبیت ُیچ  لبػعٍ ّ لیع ّ 

ثٌعی  ًیكتٌع؛ پیم هیتبؾًع، ّ تٌِب یک ؼاظیکبلیكن اختوبػی ًیؽّهٌع اقت کَ هیتْاًع آًِب 
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ؼا قؽ خبیهبى ثٌهبًع. اگؽ ثسث ثؽ قؽ آیٌعٍ خٌجم کبؼگؽی، ثسث ثؽ قؽ نکكتي ؼًّع 

هِلک ظفبػی کًٌْی ّ چهن اًعاؾ یک خٌجم لْی ّ هٌكدن تؼؽَی ثبنع، ػؽيَ ؾًبى 

 لطت ًوب ّ ثبؼّهتؽ ثی چْى ّ چؽای ایي چهن اًعاؾ ضْاُع ثْظ. 

ثؽای پبقص گْیی ثَ هطبلجبت ػؽيَ ؾًبى، ِجمَ کبؼگؽ ًیبؾ ثَ الگُْبی قبؾهبًی ّ ؼّل 

کبؼُبی خعیع ظؼ ػؽيَ هجبؼؾات التًبظی اقت. ظؼ اهؽیکب ّ اؼّپب اتسبظیَ قؽاقؽی 

کبؼگؽاى ؾى ثْظ کَ يعُب ُؿاؼ کبؼگؽ کبؼضبًَ ُبی پْنبک، ؾًبى ضیبِ ضبًگی ّ 

ظضتؽاى فؽّنٌعٍ قْپؽهبؼکت ُب ؼا ظؼ پیکت ُبی اػتؽاَی، ظؼ  تظبُؽاتِب  ّ 

اػتًبثبت قؽاقؽی  قبؾهبى ظاظ. آلتؽًبتیْ خٌجم کبؼگؽی ایؽاى لبثل پیم ثیٌی ًیكت، 

ثكتگی ثَ لعم ُبی ػولی ظاؼظ.  ّلی آًچَ هكلن اقت ایي اقت کَ ایي هجبؼؾات قؽیؼب هِؽ 

قیبقی ثطْظ ضْاُع گؽفت. یک ظلیل آى پتبًكیل اػتؽاَی ظؼ فُبی هجبؼؾات ؾًبًَ ظؼ 

ایؽاى اقت. ُیچ کف ّ ُیچ ًیؽّیی ًویتْاًع خلْی پتبًكیل قؽکم اػتؽاَی  ؾًبى ؼا ثب 

 هبؼپیچ لعم ثَ لعم )اؾالتًبظی تب قیبقی( ثگیؽظ. 

  

زؽف زكبة خٌجم کبؼگؽی ّ قْقیبلیكتی ِجمَ کبؼگؽ ظؼ ایي ضاليَ هیهْظ کَ خٌِن 

 ظؼٍ کبؼ ؾًبى ظؼ ایؽاى ثبیع ظؼ ُن پیچیعٍ نْظ.  

 ػؽيَ ُبی هجبؼؾاتی ؾیؽ ثٌظؽ غیؽ لبثل اختٌبة ثٌظؽ هیؽقع. 

 

 تعاًٍی ٍ هکاًیسن ّای ّویاری 1-3-6

ِجمَ  کبؼگؽ فبلع ُؽ گًَْ هکبًیكن ظفبػی هؼیهتی ظؼ همبثل تبهیي ًبى ّ گؽقٌگی قپؽ  

اًعاضتَ اقت. تؼبًّی ُب ّ انکبل هطتلف ُویبؼیِب ظؼ تبؼیص خٌجم کبؼگؽی خؿّ اّلیي ّ 

ثعیِی تؽی لعهِب ظؼ ؼاٍ زفبظت ضبًْاظٍ ُبی کبؼگؽی  اؾ اًْاع تجبُی ّ قوْم ثْؼژّایی 

 ثسكبة آهعٍ، ظؼ تبؼیص هؼبيؽ َؼیف تؽ اؾ ُؽ ؾهبى ظؼ تبؼیص کبؼگؽی ایؽاى ّ تدؽثَ 
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ُبی خِبًی اقت.  فمؽ ّ گؽقٌگی تٌِب ظؼ خوغ ّ چبؼٍ خْیی خوؼی کبؼگؽی تجعیل ثَ 

ًیؽّی هجبؼؾٍ ّ زك ِلجی هیهْظ. آقیت ُبی پیکؽ ِجمبتی کبؼگؽی اؾ اػتیبظ، اًؿّا، ثی 

پٌبُی ّ تكلین، ضْظ کهی ّ اهثبل آى تکبى ظٌُعٍ اقت. اهؽّؾ هسالت کبؼگؽی خْالًگبٍ 

هْقكبت ضیؽیَ اقت کَ ثدؿ تثجیت تًْیؽ فمؽ ّ ثیٌْایبى هظلْم ًمم ظیگؽی ایفب ًویکٌٌع. 

ایي َّؼیت ّاؼًَّ ّ غلّ اقت. ؾًبى ضبًْاظٍ ُبی کبؼگؽی لؽثبًیبى ايلی ایي َّؼیت 

ُكتٌع، چؽا کَ ًمم ّالؼی آًِب ظؼ ًگِعاؼی ضبًْاظٍ ؼا پٌِبى هیكبؾظ، ّ هِوتؽ اؾ ِجمَ 

کبؼگؽ ؼا اؾ یک پتبًكیل اػتؽاَی لْی هسؽّم هیکٌع. آًچَ اهؽّؾ ثب ػٌْاى ؾى 

قؽپؽقت، ثیٍْ یب فمؽا هْؼظ تسمیؽ لؽاؼ هیگؽظظ، هیجبیكت ظؼ خبی ضْظ آتهجبؼ زك ِلجی 

 کبؼگؽی ظؼ همبثل ثكبِ ؼیبکبؼاًَ ّ قْظخْیی ِجمَ زبکن ػول کٌع.    

 

 زًاى کارگر، ضتاب ٍ رٍح ًَیي در تیوِ تیکاری 6-3-2

اهب هِوتؽیي هطبلجَ هؽثِْ ثَ ؾًبى ظؼ ایؽاى، چَ نبغل ّ چَ ثیکبؼ، ّ آیٌعٍ هجبؼؾٍ 

 ِجمبتی کبؼگؽاى ثَ ػؽيَ ثیوَ ثیکبؼی گؽٍ ضْؼظٍ اقت.

اشتغال زنان و ورود آنها به بازار کار بخودی خود پدیده مثبت و هیجان انگیزی نیست. بطور کالسیک 

بورژوازی همواره از کارمزدی یک نعمت الهی ساخته است، بزعم بورژوای ما کارگر باید شکر گذار و 

 مجیز گوی استثمار خود باشد، مگر نه اینستکه بدون امکان اشتغال و کار صحبتی از دستمزد باقی نمیماند؟

دیر یا زود، طبقه کارگر درب بیمه های بیکاری مسخره امروز را تخته خواهد کرد. بیمه بیکاری یک زخم 

ملتهب در کشمکش های طبقاتی ایران است که تنها یک آینده در انتظار آن است: انفجار! این دمل چرکین 

با انواع توطئه و قرطاس بازی جمهوری اسالمی سرمایه، با درندشت بهره کشی وحشیانه محل های 

تولیدی عمارت وزارت کار را به آتش خواهد کشید. شرایط کار زنان، در صورتیکه راه به این رهگذر باز 

 کند، جنبش علیه بیکاری با خواست بیمه بیکاری را به صدر کشمکش های کارگری جامعه خواهد راند.
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 سیستن هسدی کارگراى در ایراى تاید تغییر کٌد 6-3-4

قیكتن هؿظی خبؼی ظؼ ایؽاى ثؽ هجٌبی هسبقجَ ضبًْاظٍ کبؼگؽی ثؼٌْاى قلْل ِجمَ کبؼگؽ 

ّ پبیَ تؼییي ظقتوؿظ کبؼگؽ؛ یک قن ثغبیت َع کبؼگؽی اقت. ایي قیكتن ؾى کبؼگؽ ؼا 

زلمَ هتًل ثَ کبؼگؽ هؽظ للوعاظ هیکٌع ّ ثؼٌْاى ػبئلَ هٌعی َؽیت هؼیٌی ؼا ثؽ ظقتوؿظ 

کبؼگؽ هیبفؿایع. ؾى کبؼگؽ ظؼ ایي قیكتن آظم ّ نِؽًّع هكتمل ثؽقویت نٌبضتَ ًویهْظ، 

کبؼ ؾى ظؼ ضبًَ ثؼٌْاى ثطهی اؾ کبؼ اختوبػی هفیع ّ هْلع اؾ ُؽ گًَْ اػتجبؼی قبلّ 

هیگؽظظ، ّ آًدب کَ ؾى ؼاقب ثَ کبؼ کهیعٍ هیهْظ ثب ُؿاؼ ثِبًَ ظقتوؿظ اّ هْؼظ قؽلت 

لؽاؼ هیگیؽظ. اگؽ قیكتن هؿظی هْخْظ ّ تؼییي ظقتوؿظ پبیَ ثؽ اقبـ ًیبؾ یک ضبًْاظٍ 

کبؼگؽی ؾهبًی هیتْاًكت هتؽاظف ثب ظقتوؿظ ثِتؽ ثؽای کبؼگؽاى ثبنع، ّ اگؽ ؼّؾی 

ضبًْاظٍ کبؼگؽی ًؽم غبلت ؾًعگی کبؼگؽاى ثْظ، االى نؽایّ ظگؽگْى ّ یب ثكؽػت ظؼ 

زبل ظگؽگًْی اقت. قْقیبل ظهکؽاقی غؽثی ظؼ خْاة ؾًعگی هعؼى اًكبًی قیكتن هؿظ 

فؽظی ثَ کبؼگؽ، چَ ؾى ّ چَ هؽظ ؼا ثؽلؽاؼ کؽظٍ اقت. ایي ظقتوؿظ ثبیع کفبف ضْؼاک، 

هكکي ّ قبیؽ ًیبؾهٌعیِبی فؽظ هؿظثگیؽ ؼا ؼا ثعُع. تبهیي ؾًعگی کْظکبى هكتمیوب ثب ظّلت 

 اقت.

 هثارزات کارگری در هحالت  6-3-5

هجبؼؾٍ ثؽ قؽ ؼفبُیبت ّ تكِیهالت ؾًهعگهی ؼّؾههؽٍ ظؼ   ظؼ پیًْع ًؿظیک ثب انتغبل ؾًبى

هسالت ثَ يعؼ ضْاقتِب ّ هطبلجبت ػوْهی ؼاًهعٍ ههیهههْظ. ؼضهتهههْیهطهبًهَ ػهوهْههی ظؼ 

هسالت، هِع کْظکِب ّ آنپؿضبًَ ُهبی ػهوهْههی ّ ههدهبًهی اؾ خهوهلهَ الهعاههبتهی اقهت کهَ 

قبػت غیمیوت اؾ فؽاغت، آقْظگی ّ فؽقبیم کوتؽ اؾ خكن ّ ؼّذ کهبؼگهؽاى ؼا   چٌعیي

ثِوؽاٍ هیبّؼظ. ایي ػؽيَ ای اقت کَ هؽظاى کبؼگؽ ثبیع ثطًْو ًمم فؼبلی ظؼ آى ایهفهب 

 ًوبیٌع، ػؽيَ ای اقت کَ ظیْاؼُبی ثلٌع فؽٌُگ هؽظقبالؼاًَ هیتْاًع تؽک ثؽظاؼظ. 


