
 

 

 18شماره کارگر سوسیالیست                     

 کانون سوسیالیست های کارگری

 زنده باد تشکل  مستقل و طبقاتی  کارگری 

بدون مبارزه سیاسی  رسیدن به آن هر چند اقتصادی است ولیمبارزات روزمره کارگران برای خواسته ها و مطالباتشان 

منافعش به تشکل های خود نیاز دارد یعنی نیازمند سازمان هائی است که بوسیله طبقۀ کارگر برای تحقق  .امکان ناپذیر است

تشکلهای مستقل کارگری باید توسط خود کارگران تشکیل شود و .  آن بتواند منافع خود و جامعه را بمرحله عمل درآورد

این تشکلها .  این تشکلها باید از نظر مالی مستقل و متکی به اعضای خود باشد.  متکی به اراده جمعی در محیطهای کار باشد

ضمن اینکه برای خواسته ها و مطالبات کارگری در جهت منافع طبقاتی خود مبارزه می کنند، باید بتوانند نسبت به مسائل 

اجتماعی جامعه دخالتگری نمایند، و هر مسئله ایی در رابطه با توده های مردم و سایر جنبشهای اجتماعی اتفاق می افتد 

استقالل تشکلهای .  مسئله خود دانسته و نسبت به آن عکس العمل نشان دهند و از مبارزات هم طبقه ایهای خود دفاع نمایند

کارگری به معنای استقالل از جامعه و مسائل اجتماعی آن نیست بلکه مستقل از تشکالت دست ساخته دولت سرمایه می 

تشکل مستقل طبقاتی به عنوان ابزاری در دست کارگران باید بتواند اشکال مختلف مبارزاتی در عرصه های سیاسی، .  باشد

 . اقتصادی و اجتماعی را به پیش ببرد و متحق نماید



 

 نشریه کارگر سوسیالیست

 شماره هیجده

93تاریخ انتشار بهمن   

 کانون سوسیالیست های کارگری
http://www.socialist-workers.org  
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3صفحه   

 

رفع پراکندگی در مبارزه کاارگاراو س زاازمااو  ااتای  ا ا  

دزتیاتی ته مطالبات آناو درمقاتل دسل  ، صاابابااو زارماا اه 

سکل دزتگاه تورژسازی همیشه  کای از نایاازهاای یارسری 

ته هامایال دلایال .  در   او س ا راو توده س هس  طبقه کارگر 

 کی از مواردی کاه هاماواره در صاکاوگ کاارگاراو آگااه س 

زوزیالیس  س نیرس های زیازی مدافع طبقه کارگر تاثاب تار 

انگیز توده، مساله چاگاوناگای  اراباه تارماواناع زاازماانایااتای 

تا تاو اه تاه  .کارگراو س  افتل راهکارهای عمری آو می تاشد

شرا ط عینی سبجم تاال ی از ماباارزات کاارگاراو در ا اراو 

رفع موانع مخترف س منجمره م متر ل آو  اعانای عادک تشاکال 

های  اتی گسترده کارگراو ترای طبقه کارگر دارای اهمایاتای 

ا ل امر م م در طول تار خ مبارزاتی کارگاراو .  بیاتی از  

در ا راو  در مقاطعی تارها ته تثقق رزیده س دزاتااسردهاای 

تسیار ارزنده ای ترای آن ا داشته از  ، اما تدالئل مختراف س 

تو ژه از طرگ بکومت ای ازتبدادی زرکوب س ماناثال شاده 

قبل از سارد شدو ته مسئره تشکل های مستقل سزرازری .  اند 

سترای شناخ  از سیعی  مبارزه کاارگاراو در ا اراو الزک 

از  مرسری کوتاه ته مقاطع تار خی ا جاد تشاکال در ا اراو 

مبارزه کارگری در ا راو از  ا  قارو گاهشاتاه .  داشته تاشیم

تاکنوو تغییراتی را از زر گهرانیده که تررزی آو در ا اناجاا 

الزک ته تاکید ازا  کاه هار  اا شارا اط س .  مورد نظر نیس 

امکاو متشکل شدو س ود داشاتاه ازا  کاارگاراو س فاعاالایال 

 .عمری کارگری از تالش ترای ا جاد آو قصور نکرده اند

کارگراو چاپخانه در ا اراو در زمااو  اناباو مشارسطاه در 

، ته زازماو دهى زند كا ى پرداختند س  ناخاساتایال 6091زال

 تعد از مدتی هنگامى كه . تشکل کارگری خود را ا جاد كردند

ارتجاع زركوب شد د را آ از نمود ا ل زند كا تادسو آو كاه 

در مادت زماانای .  ى رزیده تاشد، منثل گش  ته نتا ج  دی ا

خود نماودناد، اقدام به سازمان دادن كه كارگراو چاپخانه ها، 

از اقداک ته چند اعتصاب، دسل  را مجاباور زااخاتاناد تار    پس

اى كه تنظیم كرده تودند س منازاباات تایال  قرارداد دزته  معى

كارد، صاثاه گاهارده س تال  كارگراو س كارفرما را تعییل مى

آن ا همچنیل موفق گشتند تا در اف  ماطاالابااتای شارا اط .  دهد

ا ال قارارداد دزاتاه  اماعای، .  اقتصادی خود را ت بود تخشند

هش  زااعا  كاار در رسز، ماقاررات ازاتاخاداک س اخارا  

كارگراو، س نرخ ایافه كار را در دزتور کار خود قرار داد 

س ت بود سیع تا اداشاتاى كاار در چااپاخااناه س  ایاره را تاه 

ا ل ماوفاقایا  كاارگاراو چااپاخااناه هاا، .  مطالبات خود افزسد

ى تشکل  اتی را در میاو تخش ای د گر طبقه کاارگار  رسبیه

، كارگاراو ( خبازاو) ها  ى كارگراو نانوا ى اتثاد ه.  ارتقاء داد

ى  ها س پس  س ترگراگ س ترکل س تااالخاره اتاثااد اه دز  تافى

شوراى .  شدند   از د گرى تازیس  ها،  كى پس كارگراو كکاشى

تشاكایال گارد اد س س ایاکاه  6099اتثاد ه هاى ت راو ته زال 

ا و ا ل تود کاه اتاثااد اه هااى كاارگارى را رهابارى كاناد، 

ا ال .  دهد س اتثاد اه هااى  اد ادى را زاازمااو دهاد   آموزش

در آ ااز .  شاد شورا از زه نما نده از هر اتثاد ه تشاكایال ماى

، ده زند كا تا ده هازار عواو كاارگار،  اعاناى تایاسا  6099

درصااد از كاال كااارگااراو تاا ااراو، در شااوراى زاانااد ااكااا ااى 

زاناد اكااى فاوك الاهكار، چاناد ال ته  یر از .  عوو   داشتند

زازماو كارگرى د گار نایاز در شارگ تشاكایال تاود، چاوو 

 .زند كاى دارس زازاو س كارگراو تراموا س  یره

ا ل امر تشکل  اتی کارگری تن ا ته ت راو ختم نشد تسرع  

اى  در تبر ز اتثاد ه. در چند ش رزتاو د گر هم ادامه  اف 

ا ل بزب . تشكیل گرد د «بزب كارگر»از كارگراو تناک 

كارگرى، تن ا افرادی را  ته عوو   خود در میآسرد كه از 

، ا ل 1921در اساخر . كردند ازتثمار د گراو زندگى نمى

در زا ر مناطق  . زازماو در بدسد زه هزار عوو داش 

ت راو   ا راو، اتثاد ه هاى كارگرى مطاتق هماو رسش

در مجموع در ا راو، تیس  هزار . اند زازماو داده شده

اتثاد ه هاى كارگرى ا راو، عرى . كارگر زازماو داده شد

                     1921ى دسک زال  شاو، در نیمه ر م  وانى

 درباره تشکل های مستقل و سراسری کارگران

(اهداف و چگونگی ایجاد آن)  
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از آو  اماراه .  چند ل اعتصاب تسیار موفق را زازماو دادناد

تا د اعتصاب خاباازاو، كاارگاراو چااپاخااناه هاا، كاارگاراو 

  .ها، پس  س ترگراگ س ترکل را ناک ترد ر سندگى

در دهه ی تایاسا ، تاعادادی از زاناد اکااهاا در  ا  اتاثااد  

در آو دسراو، .  زرازری ته ناک شورای متثده فعالی  کردند

مبارزات کارگری ترای    دهه در تاعادادی از شا ارهاای 

تزرگ  ا راو  ر او داش  س  نبو کارگری تطور فعال در 

در مقطع  نگ دسک   اانای .  عرصه ا تماعی بوور داش 

چاناد ال تشاکال کاارگاری در  ار ااو دها اا  س پس از آو، 

س زمینه ترای متثد  . اعتصاب س اعتراض کارگری ا جاد شد

شورای متثده  .  شدو آن ا س ا جاد تشکری زرازری فراهم شد

که در تاال اشاره شد  مدت ز ادی نتوانس  دساک تیاسرد س تاا 

زرکوب    س باکم شدو ارتجاع  س 29مرداد زال  92کودتای 

تشکل های کارگری، ا ل تشکل زرازری کارگاراو نایاز از 

 .تیل رف 

در اکاثار ماراکاز کاار س زنادگای کاارگاراو  ١٢٣١از زال 

در ا ل میاو .  تشکر ای کارگری شرسع  ته رشد س نمو کردند

تشکر ائی از قبیل اتثاد ه کارگراو زیرو، اتثااد اه کاارگاراو 

راه آهل شمال، اتثاد ه کارگراو ماعاادو ز ار آب، اتاثااد اه 

کارگراو دخانیات، اتاثااد اه کاارگاراو تسارایاثاات، اتاثااد اه 

نسا ی های شمال، تشکیالت کارگراو نک   نوب، اتاثااد اه 

ته زرع   ای خاود را در . … کارگراو زاختماو راه آهل،

میاو توده کارگراو تاز نمودند س ته تشکر ای ماورد اعاتامااد 

 .کارگراو تبد ل شدند

تصو ب قانوو کار س  ١٢٣۵س  ١٢٣۴در فاصره زال ای 

شرک  نما ندگاو تشکر ای کارگری در شورای عالی کار ته 

ا ل رسند . مثور اصری مبارزات کارگری تبد ل شده تود

اعترایی تا اعتصاتات کارگراو نک  در خوززتاو ته 

اعتصاب کارگراو نک  در . مربره  د دی سارد شده تود

آ ا اری  کی از نقطه عطف های تار خی ا ل  مبارزات ته 

.                                                           شمار میرسد  

در  ١٢٣۵پس از اعترایات کارگری در اسل ماه مه زاال 

خوززتاو، ده هزار کارگر نک  در آ ا اری تا خوازته های 

از قبیل افزا و دزتمزدها، پارداخا  باق تادی آب س هاوا، 

ت بود شرا ط کار س ت داش  س مسکل، بق اعتصاب س تجمع 

س تااه رزاامایاا  شاانااازای تشاکاال کااارگااراو نااکا ، دزا  تااه 

شرک  نک  در تاقااتال تاا کاارگاراو اعاتاصااتای . اعتصاتزدند

توزط   نیرسهای نظامی  س عشا ار  مسارا ،  آ اا ااری را 

مثاصره ناماود س باتای در  ا ا  فشاار تاه کاارگاراو آب 

 در  درگیری   میاو  کارگراو   س . آشامیدنی  را قطع نمود

نیرسهای نظامی تعدادی از کارگراو کشاتاه س تاعاداد ز اادی  

در اعاتاراض تاه ا ال اقاداک .  دزتگیر س رسانه زندان ا گرد دند

شرک  نک ، کارگراو زا ر مناطق نکاتای س هاماچانایال زاا ار 

مناطق کشور نیز ته کارگراو اعتصاتی آ ا اری پیوزاتاناد س 

تا تظاهرات س تجمعات ته پشتیبانای از کاارگاراو اعاتاصااتای 

ا ل اعاتاصااتاات گساتارده س درگایاری .  آ ا اری اقداک نمودند

رسز تااه درازا  ١١ماایاااو کااارگااراو س ناایاارسهااای نااظاااماای 

 .کشاااااایااااااد                

در اعتصاب زرازری کارگراو ناکا  س زاا ار مانااطاق صاد 

ا ل اعتاصااب در خاوززاتااو تاا . هزار کارگر شرک  نمودند

درگیر  ا س بمالت سبشیانه نیرسهای مسر  شرک  انگریاسای 

نک  س عشاا ار مسارا  شاده تاوزاط آنااو هاماراه تاود س ا ال 

تاثا  فشاار . ناکار گارد اد ۵١درگیر  ا منجر ته  او تااخاتال 

 نبو اعترایی کارگاراو س هاماچانایال هارا  باکاوما  س 

شرک  نک  از انکجار عظیم ا تماعی، دسل  تالفاصره قااناوو 

در ا ل قانوو کار موادی از قبیل تعیایال .  کار را تصو ب نمود

درصاد  ٢۵زاع  کاار رسزاناه،  ٨بداقل دزتمزد، تصو ب 

ایافه دزتمزد،  کرسز تعطیل هکتاگای، دس هاکاتاه مارخصای 

زالیانه تا بقاوك س تاه رزامایا  شانااخاتال تاعاطایارای رزامای 

عریر م تصو ب قانوو کار تاوزاط . کارگراو مطرح شده تودند

کااری، کاارفارماا ااو از دسل ، در تخو هائی از مثیط های 

ا رای ا ل قاناوو زار تااز مایازدناد س ا ال زمایاناه را تارای 

اعااتااصاااتااات تاایااشااتاار کااارگااری در مااناااطااق مااخااتاارااف ا ااجاااد 

 نبو عظیم اعتاصااتای کاارگاراو ناکا  در خاوززاتااو  .نمود

کاارگاراو در  اعتصاتایتخشی  م م  س  تاثیر گهار از   نبو 

 .تار خ معاصر از 

اعتصاتات کارگری س تو ژه اعتصاتات  75انقالب  ر او در 

کارگراو صنع  نک  در زرنگونی رژ م زرطنتی نقو تعیایال 

کننده ای داشتند س  نبو کارگری ا راو تاا بواور خاود در 

صثناه ماباارزه طاباقااتای نشااو داد در صاورت دارا تاودو 

زازماو توده ای س ازتراتژی ید زارماا اه داری مای تاواناد 

اگار چاه طاباقاه .  نقو رهبری  نبو انقالتای را ا اکااء ناماا اد

کارگر تا تشکیل شوراهای خود کنترل تخشی از کارخاناجاات 

را ترای مدتی تع ده گرف  سلی در مقاتل بماراه یاد اناقاالب 

که تا تسیج ارتجاعی س بما   زرما ه   انی باکام شاده تاود 

طاباقاه کاارگار تاا یارتاات زاناگایانای کاه از . شکس  خورد

ارتجاع ار ازالمی متثمل شد س نایاز ا اجااد شارا اط  اناگای 

توزط زرما ه، تا مدت ها در فراهم کردو مبارزه متشاکال تاا 

مقطع زرنگونی رژ م زاراطاناتای در .  مشکل  دی رسترس تود

 تار خ مبارزات کارگری از اهمی  خاصی ترخوردار  تود س   
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مطالباتشاو ته شکل اعترایات س اعتصاتات گسترده  اری 

توده از  س آمار آو بتی طبق اعتراگ ماقااماات باکاوماتای 

در تسایااری از ا ال .  در ا راو رس تاه افازا او تاوده ازا 

برکت ا کارگراو    صنعا  س مارکاز تاولایادی مشاخاصاا 

بول مطالبات س خوازته های خود دز  ته اعتصاب زده س 

در مواردی تا بدسدی ته کسب ترخی از مطالباتشااو رزایاد 

اما آنچه در ا ل برکت ای ما ام کاارگاری تاخاصاو  .  ه اند

اعتصاتات  ا ب از  زنجیره ای از اتثاد س همبستاگای ماا 

تیل کارگراو ا ل صنا ع در زط  زارازاری مای تااشاد کاه 

خود، پا ه س ازا  تشکر ای زرازری کارگری را تشاکایال 

در تسیاری از اعتصاتات س اعترایات کاارگاری .   می دهد

یمل ا نکه رسی مطالبات ازاازای تااکایاد شاده ازا  سلای 

برک   معی آنااو ناه تانا اا تاه ا اجااد تشاکال در صاناا اع 

مرتوطه منجر نشده بتی ترای مدت زماو طوالنی نتوانستاه 

تا تو ه ته تجرته ماباارزاتای کاه طاباقاه .  از  که تداسک  اتد

کاارگار ا اراو در تاقاااتال تاا  باکاوماا   

زرما ه  هار   م وری ازالمای  تاا تاه  

امرسز ازخود نشاو داده،عدک تشاکال تاه 

عاناواو  ا  خاالء تازرگ س پایاشارسی 

کارگراو تادسو اتاثااد س داشاتال تشاکال 

مساتاقال، ناخااواهاناد تاوانساا  در ماقااتاال 

 ورش سبشیانه ا ی که دسل  س صابباو 

زرما ه ته زط  معیش  آن ا می ناماا اناد 

.  تاغایایار دهانادتوازو قوا را ته نکع خاود 

تازگشا ی زند کای سابد س تشکیل زند کای هک  تپه  که تاا 

مبارزه ا ی طوالنی س پرداخ  ت اء ز اد مقدسر شد، ناماوناه 

های یرسری از تشکل های مستقل در ماثایاط  کاار تاوده 

، کاه " تشکل زرازاری کاارگاراو"   دا از تررزی طرح. اند

 مع مثدسدی ازفعالیل کارگری بول آو نشس  هاای خاود 

را ته اطالع عموک رزانیدند، مبابثی که عری الاعاماوک باول 

تشکل های زرازری کارگراو در مایااو فاعاالایال کاارگاری 

صورت گرف  درک گرا شات زیازی متکاست را در راتطه 

طاباق ناوشاتاه .  تا تشکل های زرازری کارگراو رسشل کرد

ها س نظراتی که تا کنوو در راتطه تاا ا ال ماویاوع ارائاه 

داده شده از ، تدرز  اکثر   تاالتکاك ا جاد چانایال تشاکال 

زرازری را ته ا ل شکل رد نموده  س  ا  یر ممکل دانساتاه 

تشاکال هاای " نظری تا انتقاد ازاموا ء کننده گاو طرح .  اند

 مع آنا اا را نااکاافای دانساتاه س تادناباال طایاف "  زرازری

سزیعتری از فعالیل کارگری هستند س تر ا ال ماعاتاقادناد کاه 

 ترای ا جاد تشکل های زرازری، شرا ط عینی  فراهم از  

س تا س ود شکس  تار خی در مقاتل زرما ه تاجاارب آو در 

 . بافظه طبقه کارگر تاقی ماند

از دس دهه قبل تا کنوو س در پناه ازتاباداد رژ ام ازاالمای در 

ا راو، تورژسازی از طر ق دسل  های رفسنجانی ، خاتمای، 

ابمدی نژاد س رسبانی  در صدد توده از  کاه زایاازاتا اای 

نئولیبرالی زرما ه   انی را از طر ق صندسك تایال الامارارای 

پول س تان    انی از طر ق خصوصی زااز ا اا تاه ا اراء 

در آسرد س قبل از هر چیزمی تا س  ت ای آو را تاوده هاای 

کارگر س زبمتکو، تموازات زرکوب س دزتگیری س  زنداو 

در ا ال  اناگ .  ،تا فقر س فالک  س تای خااناماانای تاپاردازناد

ناتراتر طبقاتی کارگراو چاره ا ی  ز مبارزه تر عریه دسلا  

در ا ل کشمکو طاباقااتای هار .  س صابباو زرما ه نداشته اند

رسزه که تا اعتراض س اعتصاتات کارگری هاماراه تاوده، س 

دامنه آو همچناو رس ته گسترش ازا   تاورژسازی در اثار 

تثران ای زیازی که تثراو بکومتی را هام در پای داشاتاه 

از ، تا تی ثباتی موا ه توده س بکظ تاقاای 

خااود را تاامااوازات زاارکااوب ماابااارزات 

کارگری در پی ا جاد آلترناتیوهای مختراف 

در تقاتل تا هر نوع بارکا  اعاتارایای س 

ناریا تی توده های کارگر س زباماتاکاو 

انواع گرا شات یاد کاارگاری .   افته از 

در رژ م س خار  از  آو تاه عارا  هارا  

از طبقه کارگر س توده ای شادو ماباارزات 

مستقل کارگراو  در  ساتاجاوی راها اا ای 

توده س هستند که از متشکل شدو آن ا مامااناعا  ناماوده س از 

تاالی زر آن ا دز  ته ا جاد ن ادها ی تزنند که س ائاف آنا اا 

م ار کردو اعترایات کارگری س منثرگ کاردو ازاتاقاالل 

طبقاتی آو در مسایار زاه  ااناباه گارا ای سماناافاع طاباقااتای 

تورژسازی ته منظور تاززازی زرماا اه س .  تورژسازی تاشد

ترداشتل موانع در    رشد انابااشا  س تاازتاولایاد زارماا اه 

سعمری کردو قوانیل نئولیبرالی در ا راو ا ل رسناد را آ ااز 

شاوراهاای ازاالمای،  ازتکاده از اتزارهای فازدی چوو.  کرد

خانه کارگر، ا جاد انجمل های صاناکای، س از طارگ د اگار 

تقالهای تیشمار  ر انات امپر الایاساتای، زاولایادارتای زاناتار 

نمونه ها ی از تاالش اناواع گارا شاات تاورژسا ای در زایار 

 رسند نامبرده ترای نکوذ در  نبو کارگری س م ار آو ته نکع 

 . پرسژه های زرما ه داری  توده از  

تموازات تالش نئولیبرالیستی تورژسازی در رفع تثراو 

زرما ه داری در ا راو، مبارزه کارگراو نیز طی چند زال 

 اخیر در زط  صنا ع س مراکز خدماتی ترای کسب بقوك س 

 



 

س شرا ط ذهانای عاقاب تار از شارا اط عایانای ازا  س تاا آو 

همخوانی ندارد س می تا س  ته ا ل کمبود  عنی ارتبااط طایاف 

تخشی تاا ناظارات .  سزیعی از فعالیل کارگری پازخ عمری داد

پازیکیستی خود طبقه کارگر را تی س یکه نموده، تا ا ل تثرایال 

که شرا ط ترای مبارزه س زازماندهی فاراهام نایاسا ، س تاا اد 

کارگراو منتظر شوند تا ته در ه ا ی فوای زیازی تاز شاود 

س تغییر س تثوالتی از  مره    اعتراض ا تماعی س  اا  ا  

انقالب در  امعه توقوع تپایاونادد زاپاس کاارگاراو در چانایال 

. شرا طی شرسع ته زازماندهی س ا جاد تشکر ای خود ناماا اناد

ا ل نظرات تجز ا نکه زبب پراکندگی تیشتر کارگراو مایاشاود 

 .نتیجه ا ی نخواهد داش 

کارگراو ترای تغییر شرا ط خاود چااره ا ای  از ماباارزه س 

تغییر در سیعی  مو ودشاو ندارند، که تخو م م آو تستگی 

ته متشکل شدو س متثد شدنشاو در اتعاد گساتارده ا ای ازا ، 

در ا نصورت از  که قادر خواهند تود تاورژسازی تاا دناداو 

مسر  را ته عقب رانده س فوای  زیازی  را ته در ه ا ی  تاه 

طبقه کارگر تاا .  نکع خود ترای پیشبرد مبارزاتشات تغییر دهند

زمانی تا ا ل شیوۀ پراکنده ته اعتصاب س اعتراض ادامه تدهاد 

خواهد تواز  تا بدسدی در عقب نشینی رژ م ماوفاق تاوده س 

اس را ته تار  س سبشا  سادارد اماا تاا ا ال شایاوه ناخاواهاد 

الاباتاه .  توانس  توازو قوا را ته نکع طاباقاه تاغایایار دهاد ازا 

همیشه س تدرز     مانع ساقعی متشکل شدو کاارگاراو  او 

زرکوب س خکقانی از  که باکم می تاشد اما نمی تواو تا چناد 

دهه د گر ا ل را عامل تازدارنده نامید س نتواو از  رسشا اا س 

 .کارگراو ازتکاده  نمودتاکتیک ای مخترف ترای زازماندهی 

ازتررزی کوتاه تار خ تشکل  اتی در ا راو چنیل تر مای آ اد  

که تشکل های زرازری کاارگاراو  ارگ عارانای س تاوده ای 

سمستقل کارگراو از  که تا هر شکرای کاه ا اجااد شاده تااشاد 

تاه .  متکی تر تشکل های مثیط کار س زندگی کاارگاراو ازا 

عنواو نمونه زمانی که  اماعاه در تساتار تاغایایار س تاثاوالت 

زیازی س عرس   نبو توده ا ی س شرا ط انقالتی قارار گایارد 

در ا ل فاصره برقه های تشکل های کارگری مثیط کاار  کاه 

پیو تر در زنجیره ای سابد ته هم متصل توده اند ماو اود ا  

ا ال .  رزمی خود را تا نما ند گانشاو در  امعه اعالک می کناناد

نکته نبا د فراموش شود که ا جاد تشکل های زرازری رعادی 

. در آزماو تی اتر نیس  که تا  واب آری  اا ناه پاازاخ گایارد

ترکه مابصل پارسزاه ای در ماباارزه  کاارگاراو  ازا  کاه 

فعالینعمری در مثیط کار ترای رفع موانع ا جاد آو تاالش تای 

. سقکه کرده اند س بتی نانوشته تنای آو را پی ر زی کارده اناد

کارگراو در خیری از مراکز کاارگاری تاا اعاتارایااتشااو تاا 

 بدسدی مانع ته  تعطیری کشانده  شدو  کارخانجات  س  ا رای 

طرح خصوصی زاز  ا شده اند س خاوازاتاه هاا شااو را تاه  

دسل  س صابباو کار تثمیل کرده اند س  روی تایاکاارزاازی 

 اا ای ماثال زاناد اکاای نایاشاکارهاکا  تاپاه .  ها را گرفته اناد

کارگراو تا تشکرشاو س تاا اعاتارایاات خاود ناگاهاشاتاه اناد 

دزتمزد پرداخ  نشده تداسک  اتد س تا ماباارازتشااو پارداخا  

آنرا تثمیل کرده اند س  اا کاارگاراو زاناگ ماعادو تاافاق تاا 

اعتصاب زازمانیافته تیو از    ماهه خود  رو خصوصای 

ما ام .  زاز  ا س تیکااری تاعادادی از کاارگاراو را گارفاتاناد

ا نس  که کارگراو تاا ا ال د اد طاباقااتای تاه دزاتااسردهاای 

ته ا ل ترتیب باماا ا  از ماباارزات .  مبارزا تشاو نگاه کنند

 کد گر، اتثاد عمل کارگراو درماباارزاتشااو، ماتاثاد شادو 

کااارگااراو بااول خااوازاا  زاارازااری مااثاال دزااتااماازد، 

تیکارزاز  اا، قاراردادهاای زاکایاد، خصاوصای زااز ا اا س 

مبارزه ترای آزادی کارگراو زندانی که رژ م تخااطارعاقاب 

زدو مبارزات کارگری س  امعه آن ا را در تند نگاه میدارد، 

 . همه قدم ا ی از  که ا ل مبارزات را  رو میبرد

تشکر ای مو ود در داخال کشاور تاا فاعاالایاتا اای ماوثار س 

همکاری نزد   تا هم می توانند پیو شرطا اای تشاکارا اای 

البته ا ل نوع مبارزه  د د نایاسا  . زرازری را فراهم آسرند

ترکه ا ل اتثاد عمل در گهشته انجاک گرفته س تا بدسد ز اادی 

موفق توده از ، طبقه کارگر س ا ل تشکارا اا تاجارتاه آو را 

تخوتی دارا هستند س نتیجه زیازای س ماباارزاتای آو قادما اا 

 نبو کارگری را ته  رو هدا   نموده س تر  س ساهمه ا ی 

در دل استاشاو س مزدسراو رژ م  م وری ازالمی اناداخاتاه 

تا د ا ل را هم ایافه ناماود، ا ال ناوع اتاثااد عامارا اا .  از 

یمل ا نکه فعالیل ا ل تشکر ا را ت م تزد   می کند آن ا تاا 

متثد شدو دسر خوازاتاه هاای مشاتارکای از ناظار زایاازای 

میتوانند هم نظر شده س در ارتباط گیری س تشکل زاازی تاه 

د گر صنا ع که تطور رستیل در بال مبارزه ترای مطالبات 

خود تا رژ م هستند کم  نما ند س نقو موثر خاود را ا اکااء 

در طول ا ل اتثاد س تثرک ا ازا  کاه زمایاناه هاای .  نما ند

تشکر ای زرازری کارگری توزیره توده های کارگر فاراهام 

 5142ژانویه .     میشود

 کانون سوسیالیست های کارگری
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7صفحه   

در  ر او ا ل انتخاتات  نبشی از پائیل تثرک  درآماد کاه 

طیف تسیار سزیعی از کارگراو س زبمتکشاو س تخشای از 

اقشار میانی  امعه که قرتانیاو رده اسل ا ل ر ای  کشای 

اقتصادی س زیازت ای صنادسك تایال الامارای پاول س تاانا  

آن ا تا ا ال بارکا  خاود .    انی می تاشند را در تر گرف 

هم زیازت ای راز  باکم تر ارسپا را ز ر زوال تردند هام 

زعی نمودند نطکه های  ا  قاطاب تانادی چار را در کال 

آن ا تا رای ته  الکسیس زیاپارا  رهابار .  ارسپا شکل تدهند

تیل گز نه ها ی که داشتند ا ل را در تقااتال " زیر زا"بزب 

مردک تا آراء خود از دل  اناباو تاوده .  تا رازت ا تر گزد ند

ا ی کاه مادتا اا ازا  تاراه افاتااده  س تاار هاا س تاارهاا تاا 

اعترایات میریونی خود تر عارایاه ا ال ر اایا  کشای تاه 

خیاتان ا ر خته  س اعتراض نمود ه اند تا امید ته تاغایایاراتای 

در اسیاع اقتصادی  وناو در انتخاتات شرک  نمودند س ته 

قول مطبوعات راز  س تورژسائی    بزب چر افراطی 

ابازاب رازا  در .  تا تاالتر ل آراء را ته قدرت رزاانادناد

زرازر ارسپا ته اشکال مخترف س ت د دهای متعدد ماردک را 

از رای دادو ته ا ل بزب ماناع کاردناد، اماا ماردک مصامام 

 وناو تا شرک  سزیع در اعترایات ا تامااعای س شارکااء 

فعال در انتخاتاات اعاتاراض خاود را تاه گاوش  ا اانایااو 

زیر زا کماکاو دسلاتا اای "  تعد از پیرسزی بزب .  رزاندند

بارکاتای کاه ماردک .   ارسپای ته ت د دهای خود ادامه دادناد

 وناو شرسع کرده اند س مردک ازپانیا نایاز در دزاتاور کاار 

خود دارند، تیاو تنکر س فاصره گرفتل مردک از زایاازاتا اای 

زرما ه داراو از  ستو ه  دی د گر کشورهای ارسپای س 

نیز د گر کشورها  را تث  تاثیر خود قرار داده از ، ا ال 

اعترایات س انتخاب ابزاب چر س راد کال فراتر از  ا  

انتخاتاات پاارلاماانای ازا  ،  اناباشای از پاائایال در باال 

شکرگیری از  که  نبو طبقات فرسدز    او از ، کاه 

 رقه اش از  وناو شرسع شده س پایاشارسی ا ال  اناباشا اا 

تستگی ته ا ل دارد کاه  اناباو کاارگاری ا ال کشاورهاا س 

زازمان ا شاو تا چه اندازه تتوانند ته تقو   س راد اکاالایازه 

شدو ا ل  نبو کم  نما ند، تا ادامه کاری س کسب ماناافاع 

اکثر    امعه در زمینه اقتصادی، زایاازای، ا اتامااعای س 

 .    فرهنگی تامیل گردد

  

 

  !یونان بعد از انتخابات به کدام سمت خواهد رفت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زاال  ۶تثران ای اقتصادی زرما ه   انای  اونااو را پاس از 

ر ای  کشی، اقتصاد ا ل کشور را فرج نموده  س آو را تر لاباه 

ترسئیاکاا " گرسه کنترل  وناو موزوک ته . پرتگاه زقوط زوك داد

که عبارتند از نما ندگاو کمسیوو اتثاد اه ارسپاا، ناماا انادگااو "  

تان  مرکزی ارسپا س نما ندگاو صندسك تیل الامارارای پاول، از 

شو زال پیو، از زماو آ از تاصطالح تثراو مالی، در عمل 

در تاره تود ه  وناو تصمیم گرفته اند،  عنی در ماورد تاقار اباا 

تماک تخو های م م زایاازا  اقاتاصاادی، ماالای، ا اتامااعای س 

اتثاد اه ارسپاا  «کم  مالی»میریارد  ٣٢۲.  فرهنگی ا ل کشور

در در ه اسل در اختیار تان  هاای تازاناو در آماده ای قارار 

گرف  که صابباو آن ا س  ا ز امداراو آن ا آلمانی، فرانسوی س 

از ا ل کم  ها نه تن ا چیزی نصیاب .   ا تاتع کشور د گری اند

مردک  وناو نشد ترکه ترعکس مردک تا پرداخ  انواع مالیات س 

 . کاهو دزتمزد رسترس شدند

باصل ا ل ا بار ته صرفه  وئی ا ل شده که امرسز طبق آمار 

. درصد رزیده از  ٢١رزمی میزاو تیکاری ته قر ب 

در صد  ۵۵زال رزما  ٣۵تا  ١٨تیکاری در میاو  واناو تیل 

تا  ٣١١١ عنی از زال . در صد از  ۲١تا  ۶۵س در ساقع تیل 

هزار شغل  ۴١١تن ا در تخو دسلتی . کنوو دس تراتر شده از 

اما ا ل ته . شده از " ترسئیکا" قرتانی طرح ر ای  کشی 

در صد از مردک  وناو فاقد  ٢١ا نجا فقط ختم نشد در بدسد 

مردک قادر ته پرداخ  هز نه های ترك س . تیمه درمانی هستند

.                                                           زوختی نیستند  

در دل چنیل تثراو خانماو زوز، انتخاتات در ماه ژانو ه 

در ا ل انتخاتات ابزاب دز  رازتی، .  صورت گرف 

فاشیست ا س زوزیال دمکرات ا س لیبرال س چر  وناو شرک  

چند زال قبل شکل گرفته س عریه ترس کاس از  نبشی که . داشتند

زیاز  های ر ایتی مبارزه کرده از  در زم  س زوی ا ل 

 . انتخاتات س تبعی  بزب چر از آو  نقو تعییل کننده داش 

http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/gfdrtr.jpeg


 

 

، تا بمرۀ مسرثانه ترسر س  ٣١١۵ژانو ه  ۲رسز چ ارشنبه 

در "  چاارلای اتادس" های ازالمی ته دفاتار رسزنااماه فاکااهای 

تال از کاارکانااو س دزا  انادرکااراو ا ال  ١٣پار س بدسد 

ا ال  اناا ا  .  نشر ه کشتاه س تاعاداد د اگاری ماجارسح شادناد

هولناک در  امعه ا ی که بکومتو خود را ما اد آزادی مای 

انگایازۀ مساتاقایام باماراۀ مساراثااناه   نامد خبر تکاندهنده ی تود

آدمکشاو ازالک گرا ته دفتر شاارلای اتادس، کاار اکااتاوری از 

مثمد س ته س ژه انتقاد ا ل مجره از تارسر سا  هاای ازاالمای 

اما انگیزۀ تنیادی س ساقعی آن ا در ید   تا آزادی تایااو .  تود

البته نبا د فراماوش کارد کاه ا ال زاردماداراو س .  س قرم از 

بامیاو بکوم  فرانسه هستند که  تاا ادعاای آزاد اخاواهااناه 

خود در تطل منازبات زرما ه ا ی که نما ندگی می کاناناد ا ال 

. خشون  س  نا ات را هر رسز تولیاد س تااز تاولایاد مای کاناد

همچنیل فرانسه ته عنواو  کی از کشورهای امپر الیساتای در 

زیازت ای   انی در تقو   نیرسهای تنیادگرای ازالمی ناقاو 

  .س ژه ا ی را تا ته امرسز ا کاء نموده از 

 امعه فرانسه همانند تسیاری از  وامع د گر ارسپا ی م ا ر 

نشیل می تاشاد، درصاد قااتال تاو ا ای از ما اا اراو آو از 

کشورها ی تا مههب ازالمی می آ ند س فرزنداو س نوادگانشاو 

ته مثالت پائیل ش ر تبعید میشوند، ستث  تدتر ال فشاارهاای 

اقتصادی، تبعیض نژادی س رفتار خشون  آمیاز پارایاس قارار 

فرانسه تا شو مایارایاوو ناکار مسارامااو، تااالتار ال .  می گیرند

درصد  معی  مسرماو را در ارسپا دارا از ،  اماعایاتای کاه 

ی مساراماانااو تاا   امعه.  از اقشار فرسدز   امعه اند"  اکثرا

دهاد، در  درصد از  معی  فرانساه را تشاکایال مای  ۹ا نکه 

  امعه از بقوك ش رسندی  تراتر ترخوردار نیستند، س  پریس 

 . ها تث  تعقیب س اذ   س آزار مقرار می دهد  واناو آو

همچنیل الزک ته اشاره از  که بکوم  ازاتاعامااری فارانساه 

 وامع شمال آفر قا را تث  مستعمره خود داشته از ،  اا ای 

ها در زطثی گسترده هم در قرو نوزدهم س هام   که فرانسوی

  . قرو تیستم ته کشتار مردک در آنجا پرداختند

ای چااوو شااارلاای اتاادس کااه    تااه هااماایاال تاارتاایااب، مااجاارااه

ی  تایانای خاود را در دهاه  ها و منشأ  ا ااو   کار کاتور س 

تنیاو گهاشته اند، تا د دی زکوالر ستی س اناتاقاادی تاه   ١۹۶١

ا ل طنز ناو سااو س .  اد او مخترف ته کار خود ادامه می دهند

کار کاتور س  های هنرمند نسب  ته تامااک باواده ما ام در 

  او د دی زیازی س خالك دارند، س در ا ل زمینه تا انتقاد تاه 

ا تماعی  در فرانساه س  ا ااو ماوفاقایاتا اا ای   -مسائل زیازی

اما نکته ا ی که تا د ته آو تو ه داد ا ال ازا  .  کسب کرده اند

تغییار کارده ازا  س ا ال اد ااو در  ١۹۶٨که،   او تعد از 

قالب ارتجاعی تر ل اشکال خاود از تانایاادگارائای گارفاتاه تاا 

اعمال انتثاری س ترسر ستی از طرگ امپر الیساتا اا باماا ا  

سعارا  .  شده س در تثمیق هر چه تیشتر تاوده هاا ناقاو دارناد

س ودی آن ا در منطقه ترای زرکوب  نبش اای ا اتامااعای س 

ا ال .  توده ا ی س از تیل تردو نیرسهای چر توده س مای تااشاد

 ر انی از  که تا ته امرسز تقو   شده س ته عاناواو تاازسی 

زرما ه داری   انی در منطقه خاسرمیانه ترای نکوذ در ا ال 

منطقه س تصرگ مواد خاک س  نا م س تقسیم دستاره   او عمل 

 . می کند

شکی در ا ل نیس ، که ا ل برک  ترسر ستی در دشامانای تاا 

آزادی تیاو، آزادی عقیده، س بقوك فردی افراد توده از ، اما 

نمی تواو تنیادگرا ی س عامالو ترسر را مثکاوک ناماود تادسو 

آنکه نقو دسل  س زیازت ای امپر الیستی اش س دخالتگری آو 

در مناطاقاه کاه در رشاد س تاقاو ا  عااماالو ا ال  اناا ا  س 

تنیادگرا ی نقو مستقیم دارد را ز ار زاوال نابارد س ماثاکاوک 

 . نکرد

ا ل  نا   آشکار س زازماو  افته، ته باق از  ااناب افاکاار  

 عمومی آزاد خواه س مترقی در زطثی سزیع  مثکوک  گش ،  
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اما دسل  فرانسه تا ا  ار همدردی س تسیج نیرسی پریس  

افکار عمومی را ته ا ل زم   رب نمود که در ا ل ما را 

نقشی نداشته س ادعای دمکرازی خواهی اش گوش   انیاو 

دسل  فرانسه ازا ل فرصتی که مدت ا در . را کر نموده از 

انتظارش تود ازتکاده نموده، تا ازتکاده از رزانه های 

تبریغاتی اش در همکاری تا شرکای امپر الیستی در آمر کا 

س ارسپا ته زرع  از ا ل  نا   ترای پیشبرد زیاز  های 

از اسلیل . ارتجاعی خود بداکثر ت ر ترداری را می نما د

زاعات سقوع ا ل  نا  ، تا میرتیار زه شدو  امعه فرانسه 

س تکارگیری رزانه های تبریغاتی زیازت ای  نگ طربانه س 

"  یرسرت تشد د  نگ تا ید انقالتی خود را تث  عنواو 

را شدت تخشیده، در ساقع فرصتی ته " تنیادگرا ی ازالمی

دسل  زرما ه فرانسه داده شده که از ا ل زوژه ته بقوك س 

"  دفاع در مقاتل ترسر سم" آزاد  ای فردی م ا راو ته ناک 

.                       بمره نموده س هر برکتی را کنترل نما د  

در فاصره    رسز قبل از ا ل بادثه ترسر ستی س تبریغات 

فرانسه " شارل دسگل"متعاقب آو خبر اعزاک ناس هواپیما تر 

ته خریج فار  ترای مشارک  در  نگ تر عریه داعو نیز 

هم اکنوو نیز در پرتو تاثیرات ناشی از ا ل بادثه . اعالک شد

ترسر ستی س تا تالش های تی شائبۀ ترخی از  ناح های 

امپر الیستی در  رب مو ی از تبریغات نژادپرزتانه تا 

موموو مسرماو زتیزی س دامل زدو ته تواد تیل مردک 

ته ا ل ترتیب . مسیثی س مسرماو س   ودی تراه افتاده از 

آشکار از  که دسل  فرانسه چگونه از عمریات  نا تکارانه 

ترسر س  های ازالمی در     تسر ع پیشبرد نقشه های 

ارتجاعی س ید مردمی خود ازتکاده کرده تا تکارگیری 

رزانه های خبری س ا جاد رعب س سبش   می کوشد، 

یمل گسترش فعالی  های  نگ افرسزانه امپر الیستی، 

تعرض زرکوتگرانه  د دی را ته آزادی ها س بقوك 

                       ..   دمکراتی  س مدنی مردک زازماو دهد

تثراو   انی مو ود که دامل کشورهای ارسپا ی را هم 

گرفته، اسلیل تعرض خود را ته معیش  توده های کارگر س 

زبمتکو تا بهگ خدمات عمومی س ا تماعی س 

تیکارزاز  ای تث  عنواو صرفه  و ی س ر ای  

دسلت ای کشورهای ارسپا ی در هرازند که تا . اقتصادی کرد

اعترایات س  نبش ای توده ای رسترس شوند س در پی       

آلترناتیوها ی هستند که تا تث  کنترل در آسردو  امعه      

تتوانند  رو ا ل اعترایات را تگیرند، نمونه مشخص آو  

امرسزه  وناو از  که تا اتثاد س همبستگی زرازری تر عریه 

ر ای  کشی دسل  س مو  سزیع تیکارزاز  ا که تا آو 

رسترسند در تدارک    مبارزه زرازری تر عریه دسل  

فرانسه هم که مدت ا از  دچار تثراو شده س نتا ج ا ل . هستند

ا تماعی تر اقشار  -تثراو را در تیشتر ل فشار اقتصادی

فرسدز   امعه که تخو قاتل تو  ی از م ا ر ل را در تر 

می گیرد می تواو مشاهده نمود در پی ت انه ا ی از  که 

زمینه را ترای مقاتره ته اعترایات توده ا ی در مقاتل تثراو 

 مو ود را فراهم نما د                                                

شدگاو، انبوهی از  تعد از بمره ترسر ستی در میاو تازداش " 

مال چاارلای "   واناو تجرک مخالک  تاا رزااناه هاای خاباری 

زاتاا او "  ی ته ات اک  زاله  ٣٣ واو .  تازداش  شده اند" هستم

  .دزتگیر شد" ترسر سم

گااه کشااناده  تسیاری از ا  اراتی که  واناو را تاه تاازداشا 

ی ماردک تاا پارایاس س  از ، تیانگر مخالک  س خصوما  تاوده

تسیاری از فعاالو کارگری س دانشجو ی، تسایاج . هاز  دادگاه

ی سابدهای نظامی س پریاس را ناوعای اعاالو  اناگ  گسترده

هازار  ١١تعد از ا ل ساقاعاه سزارت دفااع فارانساه  .دانند می

زرتاز را  اهراً ترای بکظ نظم س قانوو س براز  از اماکال 

ها تاه صاف کارد س فاوری تاه تصاو اب  عمومی، در خیاتاو

 (6." )هز نه زرزاک آسری ترای تامیل امنی  مبادرت کرد

نتا ج زیازی س ا تماعی ناشی از ا ل تراژدی س تبارایاغاات در 

ارتباط تا آو، شاهد د گری تر تنایادگای زایاازا  هاای  اناگ 

طربانه س ماناافاع اماپار االایاسا  هاا تاا  ار ااناات ماوزاوک تاه 

افکار آزاد خواه س ماباارز تاخاوتای .  تنیادگرا او ازالمی از 

می دانند که در طول دهه های اخیر چگونه دسل  آمار اکاا تاا 

کم  زا ر دسل امپر الیستی س رژ م های دز  نشاناده خاود، 

را آفار ادناد س تاا در اخاتایاار "  تنیاد گرا ی ازالمای" هیوالی 

تاا تاا هار   گهاشتل تسریثات س تج ایازات آنا اا را رشاد دادناد

زیاز  س مبارزه انقالتی ته مقاتره ترخیزند س آو را زارکاوب 

ا ل نیرسهای مادسنی در زرکوب  نبش ای ا اتامااعای س . کنند

نیرسهای چر تیشتر ل خدم  را ته تورژسازی   انی ناماوده 

 . اند

" چاارلای اتادس" بمره ترسر س  های ازالمی ته دفتار ماجاراه 

 روه ای از تداسک هماو زیازتی ازا  کاه  از طار اق دار س 

 دزته های ازالمی نظیر القاعده س داعو که خود  مخروك   س 

 

9صفحه   



 

دز  پرسرده امپر الیسم آمر کا س شارکااء هاماچاوو فارانساه    

ته ساقع، آو چه کاه امارسز در .  هستند، ا را می گرددتوده س 

قالب تثرکات ید کمونیستی س ید آزاد خواهی دار س دزاتاه 

های مزدسر س رنگارنگ ازالمی در زور ه ،ا اراو، عاراك، 

 مل، افغانستاو، زومالی، نیچر ه س فیریپیل تاالخره شا ارهاای 

ارسپا در باال رسی دادو ازا  س نایازعارتاده هاای  اناگای 

مقامات دسل  های امپر الیستای، تاداسک ماناطاقای رسنادی مای 

تاشد که توزط دسل  توش اعالک س عمری شاد س تاا کاناوو در 

تادسو شا ، زایار .     ت ا م زرازری نیز ادامه  افته ازا 

تانایااد " رس دادها تار د گر ته همگاو ثاتا  خاواهاد ناماود کاه 

 از سزایاراه ای در  ا ا  گساتارش زاراطاه "  گرائی ازالمی

 .امپر الیسم نمی تاشد

در ا راو بکوم   نا تاکاار ازاالمای 

در  75ته زرکردگی خمینی در زاال 

ادامه همیل تا بما   امپر الیست ا تاود 

که سقتی  نبو انقالتی توده ای رژ ام 

زرطنتی شاه را زارناگاوو کارد ، تاه 

ماانااظااور زاارکااوب انااقااالب سبااکااظ 

باکاوما  .  زرماا اه تاه قادرت رزایاد

  ل  س ترتر   ازالمی زارماا اه در 

ا راو،  در اتتدای زر کار آمادناو تاا 

بماراه کاردو تاه تامااک دزاتااسردهاای 

انقالب، تا زانسور س شکستل قرم ها س بمره ته دانشاگااها اا س 

ا جاد فوای رعب س سبشا ، دزاتاور شاکاناجاه س قاتال عااک 

زندانیاو زیازی، ته تردگی کشاندو زناو، کشتار کمونیست ا س 

نایاارسهااای انااقااالتای در کاردزااتاااو، تاارکاامال صااثارا، تاارسر 

مخالکاو، بماراه تاه دفااتاررسزنااماه هاا، کاتااب فارسشای هاا، 

تظاهارات دانشاجاو ااو س کاارگاراو، باماراه تاه اعاتاصااتاات 

. کارگری س بمره ته شوراهای ساقعی کارگری را صادر کارد

ا ل سبشیگری داعشی  م اوری ازاالمای تاا تاه امارسز در 

  .شد دتر ل اشکال همچناو ادامه دارد

اکثر عامالو چنیل  نا   هائی در کشورهای  رتی فرزناداو 

م ا رانی هستند که در ا ل  وامع ته باشیه رانده شاده اناد س 

از مثرسمی  های اقتصادی، ا تماعی س فرهنگی تبعیو اای 

ته رانده شدو ا ل طیف ته باشیه شرا ط . نژادی رنج می ترند

مساعدی را ترای  هب آن ا ته دامل تنیادگرا او ازالمی آمااده 

 آن ا  یمل ا نکه  عامل  دز   تنیادگرا او  می . نموده از 

ته ا ل ساقف نیستند که ترسر آزاد خواهاو س زرکوب تاشند، 

آزادی تیاو توزط ابکاک د نی در خدم  ته ازتبداد س 

آن ا نمی دانند که تنیادگرا ی س ته طور . امپر الیست ا از 

(    ودی، مسرماو، مسیثی، هندسئی)کری بکومت ای د نی 

همواره در طول تار خ زاخته س پرداخته دز  امپر الیسم ها 

ترای ته تثمیق کشاندو توده ها س مرت ا توده اند س مخالک  

ها س نزاع های موردی آو تا ا ل  ا آو قدرت امپر الیستی 

.چیزی  ز نزاع  ارتگراو تر زر تقسیم  نا م   او نیس   

در هنگاک ترسز ا ل بادثه یمل ا ناکاه تاظااهارات گساتارده 

تر پاا شاد س " ا دس-چارلی" ید ترسر ستی در همبستگی تا 

اما از زوی د گر، ا ل تظاهرات ر اکاری لیبرالیسام  ارتای 

س اژه سقاتای اتاثااد ماقاد  زاراو    را ته نما و گهاش ، ته 

تاکارقااه افاکاانااو س ) کشاورهاای دنایاا 

س  (   ناگ افارسزاو  اواماع تشاری 

کسی چوو نتانیاهو، زالخ  ازه، در 

صااف نااخااساا  تصااو اار، در ماایاااو 

د ده "  د گر رهبراو  نا تکار   او" 

آن اا فارصا  را  انایاما  .  شود  می

شااماارده س تااار د ااگاار تااا اتااثاااد س 

همباساتاگای اماپار االایاساتای خاود در 

بما   از زرماا اه داری  ا اانای س 

در ید   تا طاباقاه کاارگار س تاوده 

 .های زبمتکو ته نما و تگهارند

اتثاد مقد  ا ل زراو مزدسر زرما ه س صاف فشارده آنا اا 

موثکه زشتی از  ترای الپوشانی تمب هائی که  رب از 

   هکته پیاو تار رسی عاراك مای ر ازد، تاه فاراماوشای 

زپردو هزاراو کشته ی  زه،  زه ای که آس گدسر لیبرمال، 

سز رامورخار ه ازرائیل بتی در فکر پارتااب تاماب اتامای 

تاا (  سز ر اقاتاصااد س د اازاپاورا) تود هنگامی که نکتالی تِنِ  

تادی در  بغب می گک  که عرب ها را کشاتاه ازا ک  ا  

میریوو قرتانِی که مثاصره اقتصادی در عراك ته تار آسرده 

از ،  نا تی که در زور ه س افاغاانساتااو زاالا اا ازا  در 

تماک ا ل بوراتی کاه .....   ر او از ، را از  ادها تزدا د س

در صف نخس  تظاهرات پار س د اده شادناد، دزاتاشااو تاه 

خوو هزاراو انساو تیگناه س زبمتاکاو تارای باکاظ ماناافاع 

 . زرما ه س طبقه اشاو آ شته از 

 ا ل زراو در  صف مقدک تا ناک اتثاد  مقد  ترای   ربه  تر 
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زیازی که تا آو رسترس هستاناد، در ا ال   -تثران ای اقتصادی

فکراند که چگونه هر  ر او ارتجاعی را از گور زناده کاناناد 

تا تتوانند برکت ای آزاد خواهاناه س اعاتارایاات ماردمای را 

ما امرسز شاهد اس گایاری فااشایاسام در ارسپاا   . کنند  زرکوب

هستیم، کمتر کسی از  نداند که فاشایاسام از فااشایاسا  مارای 

فاشیس  ماههابای ماثاصاول زارماا اه نازیونالیستی تا   -گرائی

از ، که در ا امی که زرما ه از   داری س زوپاپ اطمیناو آو

زیازی سا اتامااعای نااتاواو ازا  س -بل تثران ای اقتصادی

توده های مردک تا معول  دی تیکاری س تی خانمانی، فقار س 

فالک  ستبعیض تژادی رسترس هستند ا ل گرا شات ارتاجااعای 

س یاادتشااری تااوزااط طااراباااو نااظاااک زاارمااا ااه داری تاارای 

زرکوب خوازته های توده های کارگر از گاورهاای چاناد ال 

زاله تپا میخیزند س فعال می شوند، کما ا نکه امرسز ما شااهاد 

تاورژسازی .  اس گیری فاشیسام تار عارایاه ما اا اراو هساتایام

  انی ترای بکظ منافع خود آنجائایاکاه الزک تااشاد تاا لشاکار 

کشی نظامی س  نگ افرسزی مناطقی را تاثا  اشاغاال خاود 

عراك س افغانساتااو س  ار ااناات :  در می آسرد ته عنواو مثال

ارتجاعی تنیادگرای ازالمی س داعشی ای تارتار س  اما اوری 

ازالمی را در منطقه  تقو   می کند، در ارسپا تا عارام کاردو 

 ر انات نازیونالیس  س فاشیس  ته زرکوب اعترایات باق 

 .طربانه می پردازد

آنچه مسرم از ، مبارزه ترای آزادی های ا تماعی س فاردی 

منجمره آزادی تیاو س عقیده، گردهمائی، تشکل، مبارزه تارای 

آزادی در داشتل  ا نداشتل د ل  ا تغییر آو، آزادی تبریغ د انای 

 ا ید د نی، آزادی اعتراض س نقد، آزادی کار کاتور س طناز 

 زء ارکاو م می از  که طبقه کارگار س تاوده ..... نو سی س

های زبمتکو در مبارزه رسزمره اشاو ترای رفع ازاتاثاماار 

هرگونه تعارض تاه آزادی تایااو، تاکاکار س .  ته آو نیاز دارند

اند شه خواهی راد کال س انقالتی، ته نااک د ال س  اا هار ازام 

د گری ته نکع طبقات دارا از  که رابتر می توانناد طاباقاات 

 . فرسدز  را ازتثمار س زرکوب نما ند

نکته ا ی که تا د تو ه را ته آو داد، در فرانسه  اا داناماارک، 

ها کارگر گهشته از هر تکاست اای  در آلماو  ا ازپانیا که میریوو

مریتی س نژادی س ا نکه چه مههابای را دارناد تاطاور  اکاسااو 

 ازتثمار میشوند س مجبور ته کارهای دشوار س ز انبار هستند، 

 آن ا  متعرق  ته طبقه ا ی هستند که منافع مشترکی   را  دارا 

ا ن ا چاره ا ی ندارند  ز متثد س متاشاکال شادو در .  میباشند

تورژسا ی س ارگان ای زرکوتگرشاو، س ا اازه نادهاناد مقاتل 

تورژسازی تا تکرقه افکنی س تر ساتاه ناماودو تارسر سام کاه 

خااود آفاار اایاانااده آو ازاا   ااو پااراایااساای را تاارای مااقاااتاارااه تااا 

اعترایات مردک تشد د نما ند س هر برکتی را تاه نااک دفااع 

از دمکرازی س مبارزه تار عارایاه تارسر سام در ناطاکاه خاکاه 

دسل  هاای زارماا اه داری تارای پاوشاانادو ماباارزه .  نما ند

طبقاتی س ا جاد مانع درمقاتل آو اختالفات  ایار طاباقااتای را 

تر سته می کند تا تتواند نظاک  نا   کار س ید تشاری خاود 

ا ل برک  ترسر ستای ماثاکاوک ازا ، .  را مثکو  نگ دارند

قو ا تا د ته افشاگری عامریل آو س مبارزه طبقاتای عارایاه ا ال 
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طبقه کارگر تاساو تثران ای زرما ه داری مثری س  ا اانای 

ناظااک .  را تا د تا تیکاری، فقر س فالکا  س گارزاناگای تادهاد

زرما ه داری ترای فائق آمدو تر تثران ا ی مو ودی که تاا 

آو موا ه از  س زود زرما ه تیشتر از ا ل تاکی نیسا  کاه 

ترتر   را تا  نگ افرسزی، کشتار س فقر س فاالکا  س تای 

خانمانی زتمد گاو ته اس  خود ترزاناد، س تارای  اراباه تار 

سیع مو ود فاشیسم س نازیونالیسم را از گور تیرسو تکاشاد 

تا تا بمره ته صف معترییل س ازتثاماار شاونادگااو صادای 

تاورژسازی  ا اانای .  آزاد خواهی را در نطکه خاکاه ناماا اناد

ترای  ربه ترشرا ط مو ود خود، ترای م ار س  ربه تر ا ل 

تثراو ته تیکارزاز  ا، کاهو خدمات ا تماعی، پائیل ناگاه 

داشتل دزتمزدها س دامل زدو تاه ناژاد پارزاتای دزا  زده 

تا دامل زدو ته ا ل معوالت ا اتامااعای فااشایازک را .  از 

تطور که در کشورهای ارسپا ی شاهد رشاد .  رشد داده از 

فاشیسم در پارلماو س بمالت زیستماتی  س زاازمااو  اافاتاه 

ماا .   اشاو در اشکال گرسه ای فعال ترعریه م ا راو هستیم

زال ا از  شاهد فاشیسم س نازیونالیسم ارتجاعی  اما اوری 

در شارا اطای کاه .  ازالمی تر عریه کارگراو افغانی هساتایام

زایاازای   - امعه ا راو تث  شد دتر ل تثران ای اقاتاصاادی

از ، کارگرو افغانی مقیم در ا راو ته عنواو    تخو از 

طبقه  کارگر ا راو  زء تیثقوك تر ل افراد  امعه اند س تاه 

عر  دزتمزدهای تسیار ناازل تااالتار ال زاودهای را تارای 

زرما ه داراو ا رانی س بکوم  منکور  اما اوری ازاالمای 

اما آنچه نصیب کارگراو م ا ار در ا اراو مایاشاود، . دارند

 تی هو تی، تی خانمانی، تبعیض،  تثقیر،  فقر س  فالک   س 

 

بکوم  زرما ه   م وری ازالمی در زاال هاای اخایار، از 

-   طرگ تماک طبقه کارگر ا راو را آما  بمالت اقتصاادی

زیازی خود نموده س ته ازتثمار شد د کارگراو هم  گماشاتاه، 

س از طرگ د گر، تا ته تردگی کشاندو تخاشای از ا ال طاباقاه 

شامل کارگراو م ا ر افغانستانای، هام زمااو تاا ازاتاکااده از 

نازیونالیسام س شاوسنایاسام قاومای س تاو ایا اات اقاتاصاادی س 

فرهنگی، کارگراو ا رانی را ته دشمنی آشتی ناپاه ار س کایاناه 

در ساقاع .  سرزانه نسب  ته کارگراو افغانستانی فرامی خاواناد

بکوم  زرما ه ازالمی ته ا ل شکل، ناتوانی س عدک کاارا ای 

خود ترای بل تثراو تیکاری، کاهو تورک، تیاکاار زااز ا اا، 

را تر دسش ا ل ...  درصد تاالی  رک س  نا  ، گسترش فقر س

که شامل کارگراو س ما اا ار ال افاغااو ازا  مای “  د گری”

اندازد، س ا ل بمره زیستماتی  که در طی زال های اخیار تاه 

عناس ل مخترف ترسز نموده از ، س تمصداك فارهاناگ بااکام 

تر  امعه فرهنگ طبقه باکم ازا ، اکاناوو ماو  تااال ای در 

 .میاو مردک تر عریه آن ا تراه افتاده از 

م ا ر زتیزی س خار ی زتیزی بکوم  زرما اه  اما اوری 

ازالمی که چند دهه از  ته اشکال ماخاتاراف تارسز ناماوده س 

مختص ته امرسز نیس ، تا  ائی پیو رفاتاه کاه در شاکال س 

.  اهر شده س عامال کارده ازا “  ا دئولوژی فاشیسم” شما ل 

فاشیسم که زائده ا دئولوژی نظاک زرما ه داری س ن اد نه شاده 

درآو از ، در زمانی که الزک تاشد در قام      اناباو کاه 

اتعاد مخترف نژاد پرزتانه س نازیونالیستی را دارا می تاشد تاه 

چنیل از  کاه در پارتاو تاثاراو شادت  ااتاناده .  میداو می آ د

اقتصادی، گساتارش تایاکااری س فاقار فازا اناده، کاارگاراو س 

زبمتکشاو ا رانی درمقاتال هام طاباقاه ای هاای خاود  اعانای 

کارگراو س زبمتکشاو افغانستاانای در ا اراو قارار داده مای 

 .شوند

ها تاه ا اراو، تادتار ال ناوع ما اا ارت  دازتاو م ا رت افغاو

م ا راو افغاو نه تن ا هنگاک عبور از مارزهاا قارتاانای .  از 

دهندک ترکه در داخل ا راو نیز در معرض تبعیض دائام از  می

طرگ ارگان ای دسل   م وری ازالمای سکاارفارمااهاا قارار 

 ا راو  از  مره  . شود شاو پا مال می گردند س بقوك انسانی می
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رزمی رسی ا ل مسأله که اتباع تیگانه س تاه س اژه افاغااو هاا    

مانع فرص  های شغری ترای نایارسی کاار ا ارانای هساتانادک 

ات اک ا رب  نا ات س  نثه ها ته م ا ر ل افغاو تادسو ارائاه 

هیچ آمار مشخص س دقیقی، بال آو که تر ازا  آمار س ارقاک 

مو ود، درصد ارتکاب  رک در مایااو اتابااع افاغاانساتااو تاه 

ا اراو نسب   معی  شاو تاه نسابا  ا ارانایا اا کاماتار ازا ک 

کاناد، تادسو     هزاراو افغاو را شتااتازده از کشاور اخارا  مای

ا نکه فرص   اتند از بق ش رسنادی خاود دفااع س  اا آو را 

در قااناوو ا اراو  .ثات  کنند  ا درخواز  پانااهاجاو ای دهاناد

ها ی که دارای ا ازه کار ته عنواو پناهنده هستند، تدسو  افغاو

، تاه اناجااک مشاا ال   تو ه ته مایازاو تاثاصایاالت س ما اارت

شوند که شامال کاارهاای خاطارنااک س تاا  معدسدی مثدسد می

از تسایاااری باقااوك     هااا  هااماچانایاال افاغااو.  دزاتامازد کام ازا 

 .ش رسندی مثرسمند س ازدسا  تا آن ا ممنوع از 

ازتکاده از نیرسی كار ارزاو کاارگاراو افاغاانساتااو، تاثامایال 

کارهای شاك س طاق  فرزا تا کمتر ل دزتمزدها ترآن اا قااتال 

  ..                                                 اناااکاااار نااایاااسااا 

كمتر ا رانی را می تواو زراغ داش  كه زاختماو هاای آنا اا 

تاا تامااک ا ال .  توزط كارگراو افاغاانساتاانای، آتااد نشاده تااشاد

مشقاتی که کارگراو ارزاو افاغاانساتاانای در ا اراو ماتاثامال 

میشوند، بوور آن ا بتی زبب نگرانای تاخاشای ازکاارگاراو 

ا راو س ساکنش ای تبعیض آمیز س  یرانسانی از طارگ آنا اا 

در میاو کارگراو ا رانی کم نیستند که ته اشتباه عرا  .  شده اند

. تیکاری را از چشم هم طبقه ا  ای افغانستانی خود می تایاناناد

در عوض دسلا  س شاركا  هاای خصاوصای در ا اراو از 

بوور کارگراو افغانستانی ن ا   زود دهای را مایابارناد تاا 

آنجا ی كه  ك زال پیو كه  كی از رسزنااماه هاای ا اراو تاا 

زازندگاو ا اراو ، اماا  "  اعتراگ ته ا ل ساقعی  تث  عنواو 

ته ا ال ماویاوع اعاتاراگ ناماوده س آو را  "  تی ناک س نشاو 

 . .                                  ماااورد ارز ااااتااای قااارار داد

شركت های خصوصی چند هدف را از به كارگیری ككارگكران 

  : :                                    مككهككاجككر دنككبككال مككی كككنككنككد

كارگراو م ا ر، تاالتر ل تازدهی كار را در تراتر كاماتار ال 

دزتمزد ، ترای زرماا اه داراو ا ارانای دارناد در باالای كاه 

مشمول تیمه های تامیل ا تامااعای نایاساتاناد سدر چا اارچاوب 

 ..                                   قاناوو کاار قارار ناگارفاتاه اناد

کشورها ی از  که در صدر کشورهای نقاض باقاوك تشار 

از باقاوك "  م ا راو  ا پناهندگاو افغاانساتاانای . " قرار دارد

چندانی در ا راو ترخوردار نیستند چرا کاه اگار آنا اا باتای 

زال هم در ا ل کشور زندگی کنند ممکل از  زال تاعاد  ٣١

آن ا را گرفته، در مرز پیاده کرده س مجبورشاو کنناد کاه تاه 

تر ل نوع نقض باقاوك تشار  سبشتناک .  افغانستاو تازگردند

پا مال نمودو بقاوك انساانای کاودکااو ازا  کاه  اما اوری 

ازالمی ا ل برک   یرانسانی را در مقاتل کودکاو ما اا ار 

س ژه درتاره آزار س اذ ا  س تاجااسز  ته . دهد افغاو انجاک می

نیرسهای امنایاتای ا اراو نسابا  تاه کاودکااو ما اا ار تادسو 

زرپرز  که تدسو سالد ل س  ا هرگونه زرپرز  د گر زکر 

کنند، س تعداد قاتل تو  ی از کارگراو م اا ار س اخارا   می

 .دهند  ای تعمق سنگراو دارد شوندگاو افغاو را تشکیل می 

قر ب ته زه میریوو نکر م ا ر افغانستانی در ا راو تاه زار 

می ترند، که از ا ل میاو تن ا کمتر از    میریاوو ناکارشااو 

ا ازه اقام  دارند س تقیه ته صورت  یرقانونی زاکل ا راو 

هستندک تسیاری از اتباع  یرا رانی س افغاو زاکل ا راو، در 

ا راو متولد شده اند اما فاقد هر نوع اسراك س زند شنازانااماه 

ناک کودکاو م ا اراو افاغاانساتاانای   ا ی س هو تی هستندک ثب 

در مدار  اتتدا ی س راهنما ی ممنوع از ، آو هم کودکانای 

که عمده آو ها متولد ا راو توده س تعواً  کی از سالاد ال آو 

ها ا رانی از ک ممنوعی  تاز کاردو بسااب تااناکای تارای 

م ا راو افاغاانساتاانایک مارازک زااخاتال آو هاا تاه پارداخا  

های تسیار تاالتر ترای خدمات تا اداشاتای س درماانایک  هز نه

مرزک نمودو آو ها ته اخه مجوز از سزارت کشور ترای هار 

تار زکر از    ازتاو ته ازتاو د گرک تمد اد شاو مااه  ا  

تار کارت اقام  تا در ازای پارداخا  ماباالاغ هاناگاکاتای کاه 

دسلا  ا اراو هاماچانایال مبرغ آو در بال تغییر ازا ک "  دائما

مناطق سزایاعای از ا اراو را تارای زاکار س ازاکااو افاراد 

سرسد قارار داده ازا  باتای "  مناطق ممنوعه" ا رانی،   یر

اتباع افغاو ته تعدادی از ازتاو های کشور عمال امکااناپاه ار 

اقام  در تسیاری از ازتاو ها که ته ت ااناه  نیس ک ممنوعی 

اعالک نتا ج دانشگاه ها س ابتمال په رفته شدو اتباع افغاو در 

دانشگاه های مهکور، ممنوعی  اخیر تردد اتباع تایاگااناه کاه 

عموماً از م ا ر ل افغاو هستند ته ا ل ت انه که آنااو تا اد اد 

کننده ت داش  س امنی  عمومی هساتانادک تارخاورد  اد ی تاا 

 اشتغال اتباع تیگانه  در  ش رهای  متعدد س  مانور  دسلتی س 
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ازالمی تا زسر گو ی ته در آمدها و افازسده ازا ، رسزاناه    

هزار دالر ترای نما ندگاهی  ما اوری ازاالمای 699تا مرز 

تر ازا  گزارش شاهداو عینی .  درآمد س منکع  ت مراه دارد

هر  كی از نما ندگاو ا راو در هرات ، قندهار، كاتل رسزانه 

نکر متقایی زکر ته ا اراو تاه دلایال ز اارت،   600تا  999

درماو ، تجارت، زیاب  س پیگیری مسائل بقوقی ناچاار تاه 

بال، اگر رقم باداقال، .  پرداخ      س زای خود می تاشند

نکر را ترای هار ناماا انادگای در ناظار تاگایار ام،  999هماو 

نکر س زا گرفته س هر كداک در تراتر هار س ازا،  299رسزانه 

هازار  29دالر پرداخ  می كنند كه در نتیجه، رسزانه  699

  . دالر در آماااد را تااارای ا اااراو، تاااه هاااماااراه دارد

هزار دالر در هر ماه ته مبرغی  29تا تو ه ته درآمد رسزانه 

در بدسد دس میریوو دالر خواهد رزید كاه ا ال ماباراغ درزاه 

مایارایاوو دالرتاخامایال زده  62فصل زال  ز ا اک زمستاو تا 

  .                                                    شااااده ازاااا 

نکر از  299س در داخل ا راو نیز همیل تعداد 

زر مرز افغانستاو تا ت راو تادسو ا اناکاه تاه 

 29 ای د گری زکر کنند هر نکر اگر باداقال

دالر را مصرگ كناد،  27هزار توماو معادل 

هزار دالر س در زاال تاه هشا   92رسزانه 

میریوو س چ ارصد هزار دالر مای رزاد كاه 

مایارایاوو س چا اارصاد  29در مجموع زاالنه 

 .                   هزار دالر نصیب تا  تگیراو دسل  ا راو خواهد شد

دسل   م وری ازالمی تاه ا انا اماه تاا  س خارا ای کاه از 

م ا ر ل افغانستانی در اف  می نما د اکتکا ننموده، تا اخارا  

ا باری ته ت انه م ا رت  ایار قااناونای هام درآمادی کساب 

استاشااو  اما اوری .  نموده س م ا ر ل را  زر کیسه می کند

ازالمی ته اقتوای منکعتشاو هر سق  تخواهناد قاوانایانای را 

تصو ب نموده س تاه ا اراء در مای آسرناد تادسو ا اناکاه از 

از همایال .  یمان  ا را ی قوانیل م ا رتی تر خوردار تاشد

 299رسز  كه کامال ترنامه ر زی شاده، رسزاناه پاه ارای 

تاعادادی از .  نکر از م ا ر ل افغانساتاانای تاه ا اراو مایاشاود

م ا ر ل ته دلیل مسائل درمانی، س  اا پایاگایار ا اای مساائال 

رسز مای  57قادر نیستند در سقا  قااناونای کاه ...  بقوقی س

تاشد تر گردند تناترا ل در چنیل شرا طی شارسع تاه اخارا  

" عساكارآتااد "  از اردسگااه "  ا ل افراد می نما ند که معماوال

 نکر از مرز مجبور ته خرس   199سرامیل در طی  ك هکته 

که ا ل مویوع ، ناه تانا اا تاه .  تل ته ایافه کاری می دهند

زرع  کا ر می افزا د ترکه بااسی زاود دهای چاناد تاراتار 

 .ترای صابباو زرما ه می تاشد

ا ل کارگراو تا س ود نا امنی شرا ط کار، از هایاچ پاوشاشای 

بتی در چا اارچاوب تایاماه باواده س از کاارافاتااده گای س 

آن ا در هماو قاوانایال بااکام  اا ای   . تازنشستگی قرار ندارند

تا هار  ندارند، بق ترخورداری از شکا   ندارند س مجبورند

شرا طی که کارفرما هاا تاعایایال کارده  اعانای تاا ناازلاتار ال 

دزتمزد، تمثاته ترده گاو خاموش ته هر قیمتی تیشتر ل زاود 

 ..                                  دهاای را تااه آناا ااا تاارزاااناانااد

ازتکاده از کارگراو افغانستانی در زخ  تر ل س شااك تار ال 

کارها، کارها ی همچوو زناگاباری، گااسداری، مار اداری، 

کار در مزرعه، کارهای زاخاتاماانای، کاارهاای خادمااتای س  

کارها ی که درصد تسیار کمی از کارگراو ا رانای تاا ناازل 

  .تر ل دزتمزد س تدتر ل شرا ط کارما ل ته انجاک آو هستند

زااازماااو مااراال مااتااثااد از اتااتاادای ماا ااا اارت 

افغانستانی ها ته ا راو تا تاه امارسز در قاباال 

زه میریوو م ا ر افغانی، میریوو هاا دالر تاه 

که ا ل را .   م وری ازالمی كمك نموده از 

 م وری ازالمی طباق قاوانایال تایال الامارارای 

مو ف از  که ترای ا ل م ا ر ل هز نه کند 

نه تن ا آو را ته  یب زده، رزانه ها س مقامات 

در .   م وری ازالمی از خبر رزانی آو خوداری می نما ناد

بالی که م ا ر ل کامال از ا ل کم  مالی تای نصایاب شاده 

اند مجبورند ترای امارار ماعااش خاود تاه هار کاار شااك س 

مخاطره آمیزی دز  تزنند تا تتوانند هز نه های زندگی خاود 

 .را پرداخ  نما ند

 م وری ازالمی از کارگراو افغانستانی ته عناس ل مختاراف 

م ا ر ل ترای هر نوع خدمات ا تامااعای، .  چپاسل می نما د

. آموزشی س درمانی تا د هز نه کنند س پول پارداخا  ناماا اناد

تا  تگیاراو اداره ما اا ارت از هار ما اا ار تارای تاماد اد 

هزار توماو در اف  مای  59ششماهه ترگه اقام  شاو بدسد 

کنند كه در مجموع اگر  ك میریوو ما اا ار قااناونای افاغاانای 

مجبور شوند اقام  خود را تمد د ناماا اناد، آو هاا زااالناه تاا 

میریوو دالر تن ا تات  تعو ض ترگه اقام  خاو او  52زقف 

 . ته دسل  پرداخ  می كنند

 صدسر صدها س زا در رسز که  طی دس زال اخیر  م وری 
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زه میریوو نکر افغاو از مشمولی  در اف   ارانه های ناقادی،  

ته  یب می زند س در مقااتال چایازی عاا اد آنا اا نشاده تاراکاه 

 . سیعی  معیشتی اتباع افغانستانی، رسز ترسز تدتر میشود

رئیس پریس ا راو تاصطالح مخالکا  خاود را عارایاه اخارا  

مارز " کارگراو م ا رافغانستانی اعالک نموده س ماعاتاقاد ازا 

را تستیم اما هنوز هم از راه در ا س خالء هاای مارزی سارد 

کشور می شوند اگارچاه تسایااری از افاغاانای هاا تاا گارفاتال 

گهرنامه س س زا سارد کشور مای شاوناد اماا د اگار تااز نامای 

 ."گردند

چند زال قبل سقاتای افاغاانای هاا را از " ا شاو تاکید کرده که 

کشور طرد کارد ام د اد ام تاعاداد ز اادی از گااسداری هاا س 

ا رانی هاا  او اای کاار .  صنع  تولید آ ر کشور متوقف شد

هستند اما ا ل کارها را انجاک نمی دهند س نمی رسناد تار زار 

درخ  میوه تچینند  واناو ما ته دلیل ا نکه تثصیل کرده اناد 

   میز س ترکل همراه می خواهناد تاا ماعااماراه هاا را  اوش 

 ."دهند

تا د ایافه کرد، دفاع رئیس پریس از کارگراو افغانستاو  از 

زر خیر خواهی س انساندسزتی نیس ، ترکه نگرانی ا شاو از 

 .تخطر افتادو زود زرما ه  م وری ازالمی از 

تا ازتناد ته نمونه های فوك الّهکر، می تاواو تاه ا ال ناتایاجاه 

رزید که ا ل طرز ترقی خصمانه س زتیزه  او ااناه باکاوما  

مردک نسب  ته افغاو ها که ماباتانای تار شاکال "  ا راو س تخشا

شنیعی از رفتار آگاهانه س تبعیض نژادی از ، اگر  اکای از 

فجیع تر ل انواع آپارتا د س تنیاِو ته راه افاتاادو  ا   اناباو 

 ؟!م ا ر زتیز س افغاو زتیز نیس ، پس چیس 

 

ازتراتژی تورژسازِی در تثراو، ا جاد تکارقاه س شاکااگ در 

تیل نیرسی کار از طر ق اعمال شکاگ در تیل طبقاه کاارگار 

از ، که ته س ژه در پا یل تر ل ال اه هاای طاباقاه کاارگار س 

تاورژسازی تارای عاباور از .  زبمتکو کاارزااز مای تااشاد

زیازی که تا آو دز  س پنجه نرک مای   -تثراو های اقتصادی

کند، مو ود   خود را ته ازتثمار هر چه تیشتر کاارگاراو س 

توده های زبمتکو گره زده، س تاا ا اجااد تاکارقاه از طار اق 

مقاتل هم ن ادو کارگراو زو س مارد، نایارسی کاار پایار در 

مقاتل  واو، کارگراو تومی س کارگراو ما اا ار، کاارگاراو 

رسزتا ای س بااشایاه شا اری در تاراتار کاارگاراو شا اری، 

 کارگراو دارای قرار داد  دائم  س  رزمی  در مقاتل کارگراو 

اگر ا ل سیاعایا  را در زارازار ا اراو در ناظار .  میشوند

تگیر م ، شا د تاعاداد اخارا  شادگااو ا ابااری در هاکاتاه تاه 

البته، ا ل در بالی از  كه هز نه ا ال .  نکر ترزد 6999مرز

هازار تاومااو سدر كال  29خرس  از مرز از هر نکر بدسد 

 . دالر میباشد  29199معادل " میریوو توماو، تقر با 29

اعمال نژاد پرزتانه س تبعایاض آمایاز در ا اراو ناه تانا اا از 

طرگ دسل  ته آو مشرسعی  س بقانی  داده شده ، باتای در 

 امعه طوری ن اد نه شده که فرهنگ بااکام در  ااماعاه تار 

عریه بوور کارگراو افغانستانی در ا راو از  س ماردک آو 

را تا اعمال خشون  آمیزس رفتار تشدت تثقیر آمیز نسب  تاه 

دهند، سهیچ قااناوو س  اا باماا اتای تارای  پناهندگاو نشاو می

فایاز اکای     هاای  در تراتر خشاونا     افغانستانی ها مثافظ  از 

ناشی از بمالت سبشیانه تار عارایاه آنا اا، س نایاز ماجاازات 

 .عامریل ا نگونه اعمال  یر انسانی مو ود نیس 

طبق گزارش ای زازماو د دتاو بقوك تشر، موارد خشاونا  

از  مره یرب س شتم، ببس در شرا ط  یر ت داشتی س  یر 

انسانی، ا بار ته پرداخ  پاول تارای اناتاقاال س ازاکااو در 

اردسگاه اای مارزی، کاار ا ابااری س  ادازاازی ا ابااری 

ها س تارخاورد هاا ای از ا ال دزا  تشادت  اعوای خانواده

سیع م ا راو افغانستانای در ا اراو را تاثارانای س تاکااو 

ا ال رفاتاار  ایار انساانای  اادآسر رفاتاار .  دهنده نموده ازا  

ها ، رفتاار  های قرسو سزطی س آلماو نازی تا   ودی ارسپا ی

نژادپرزتاو زکید پوز  در امر کا س آفر قای  نوتای دسراو 

 . پوزتاو از   آپارتا د تا زیاه

هم چنیل تا ازتثمار مواعف کارگراو ما اا ار افاغاانساتاانای 

طی زی زال گهشته آن ا  کی از مناتع زاودهای قااتال تاو اه 

ا ی ترای رژ م زرما ه ازاالمای تاوده اناد س تارخاالگ ا ال 

تصور که دسل  ا راو را مایازتااو س ارائاه دهاناده خادماات 

ا تماعی ته اتباع تیگانه ترزیم می کناد، باکاوما  زارماا اه 

داری ازالمی ته ت انه ها س ته ازامی مخترف هامااناطاور کاه 

در تاال اشاره شد، مبالغ کالنی را از قبال بوور م اا ار ال 

افغاو در ا راو کسب نموده س در ازای آو نیز بداقل خدمات 

س امکانات قانونی، مطاتق قوانیل تایال الامارارای ما اا ارت س 

زود هاناگاکاتای کاه .  پناهندگی را شامل بال آناو نکرده از 

بکوم  زرما ه داری ازالمی پس از ته اصطالح هدفمنادی 

س در ساقع از میاو تردو  ارانه ها، ته دلایال  باهگ  قار اب  

ت سه میریوو نکر افغاو از مشاماولایا  در اافا   ااراناه هاای 
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تامااک اقشاار زباماتاکاو ...  قرارداد موقّ  س  یار رزامای س   

 امعه که دارای منافع مشترکی هستناد س هاماه تاه عانااس ال 

مخترف ترای زرما ه زوددهی دارند را در تقاتل تا هم قارار 

ا ل تقاتل های کاذب که شکاگ های  یارساقاعای را .  می دهد

در تیل ال ه های مختاراف طاباقاه کاارگار مای انادازد، تارای 

گمراه س مغشوش نمودو کارگراو در قااما   ا  طاباقاه در 

 . مبارزه تا تورژسازی از 

کارگر م ا ر س  یر م ا ر، تا هر نژاد س رنگ س مریتی کاه 

تعر ف شوند متعرق ته طبقه کارگر هستند، س از  ا  ماناافاع 

هیچ توطئه ا ی س تکرقه ا ی از .  طبقاتی مشترک ترخوردارند

طرگ عوامل زرما ه نمی تواند س نبا د در ازتراتاژی طاباقاه 

کارگر که اتثاد س همبستگی  زرازری را مای طاراباد تااثایار 

درساقع، طبقه کارگر آو زمانی طبقه مای شاود، کاه .  تگهارد

ا ل پراکندگی س انشقاك ناپه ری خود را که تورژسازی مایال 

. دارد ته آو تثمیل کند، تر عریه آو مبارزه نموده س فائاق آ اد

در ا ل معنا، هم تخو های مختاراف طاباقاه کاارگار در  ا  

 دا ی ناپه ر از    کری  هم آهنگ س هام  کشور معیل  زء

زرنوش  در رسند مبارزه طبقاتی هستند، س هم طبقه کاارگار 

در ا ل زرزمیل س آو زارزمایال، سبادت ماناافاع  ایارقااتال 

همانطور که تاورژسازی زارماا اه .  انکاری تا  کد گر دارند

های زیالو را هر  ا کاه تاا ماواد خااک س کاارگار ارزاناتار 

زرما ه ترای .  همراه تاشد ترای زودهی تیشتر منتقل می کند

بکظ منافع ازاتاثاماارگاراناه اش، تاه س اژه تاا  ا اانای شادو 

زرما ه، تیو از هر زماو د گری ترای انتقال زارماا اه اش 

درزاا  در شارا ااطای کااه .  تاه ا ال یارسرت رزایااده ازا 

زرما ه داری یرسرت پایاوناد دادو ماناافاعاو را در اکاثار 

اقصی   او ته عیاو تر ل شکل ممکل طی دس قرو اخیار س 

تا در ات مخترف پیچیدگی ته معرض نما و گهاشاتاه ازا ، 

هم زماو می کوشد طبقه کارگر را متکرك کند س از قِابلال ا ال 

از هم گسیختگی س تکرقه، تیو از پیو تار  ازئایاات هساتای 

ا تماعی خود س طبقه کارگر مسرط شود س آو را ساتساتاه تاه 

چنیل از  که دز  تاه ا اجااد شاکااگ .  نیازهای خود گرداند

در میاو طبقه کارگر می زناد س تاا ازاتاکااده از تارفانادهاای 

ا دئولوژ کی از قبیل شکاگ های قومیتی، مریّتی، فرهاناگای، 

 نسیّتی س مههبی، طبقه کارگر را پراکنده کرده، س تیل تخو 

ها ی مخترف ا ل طبقاه فااصاراه اناداخاتاه، س مااناع اتاثااد س 

 تناترا ل، مسأله ما نمی تواند  ز . همبستگی تیل آن ا میشود

تی سازطه عریه تماک آو ماواناعای تااشاد کاه  مبارزه فوری س

زبب تکرقه س  دائی تیل کارگراو مای شاود، س تاخاشای از 

فرسدزتاانای کاه    . آناو را عریه تخو زتمد ده تر می شوراند

 ز زنجیرها شاو چیزی ترای از دز  دادو ندارند، اما هر 

   ته مثاته برقه ای از زنجایاره در اتاثااد س هاماباساتاگای 

 .   انی تاثیر تسزائی دارند

تا مرسری ته  نا اتی که در مورد م ا ر ل افاغاانساتااو در 

ا راو تا کنوو صورت گرفته از ، می تواو ته باادثاه  ازد 

که  کی از دلخراش تر ل باوادثای تاود کاه بادسد دس زاال 

پیو ترعریه م ا ر ل افغانستاو اتکاك افتاد ناک تارد س دها اا 

مورد اذ   س آزار س تثقیر که هر رسزه اتکاك می افتد س در 

شرا ط کنونی ته دلیل اسیاع تثارانای ا اراو تاه اس  خاود 

س چه طور می تواو در تاراتار ا ال فاا اعاه س .  رزیده از 

 توطئه های تورژسازی زکوت کرد؟

در تراتر ترخوردهای تبعیض آمیز م ا ار زاتایازی کاه از 

عمق شکاگ طبقااتای س شادت  ااتای تاثاراو هاای فاراگایار 

اقتصادی س زیازی هر دک تیرسو می زند، کارگاراو آگااه س 

کمونیس  ته خوتی می دانند که تنا اا گاز اناه ازاتاراتاژ اکای 

ترای افشاء نمودو ا ده های ید تشاری تاباعایاض ناژادی س 

اقدامات تب کارانه فاشیس  ها س خالقاو آو مبارزه تر عارایاه 

 .آن ا س نظاک زرما ه داری از 

مبارزه تا انواع اشکال آپارتا د، ناتراتری س تارتاری  او ای 

. نازیونالیستی،  ز در درسو نبرد طبقاتی میّسار نامای شاود

تجرته شکس  های طبقه کارگر طی قرو تیستام، بااکای از 

آو از  که بوور طبقه کارگر در نبرد عریه ا ل برکت ای 

 .ید تشری،    یرسرت طبقاتی توده از 

ا ل اسلیل تار نیس  که، چ ره فاشیستای رژ ام ازاالمای در 

راتطه تا مردک زبمتکو افغانستاو ته مثاته باراقاه یاعایاف 

 . نیرسی ا تماعی کار در ا راو خود را ته نما و می گاهارد

تیو از زه دهه از  که تا بقوك ناچیز، ازتثمار سبشایااناه  

س انجاک شاك تر ل کارها کارگراو س زبمتکشاو افاغاانساتااو 

ته آشکارتر ل شکل از زاتام مارای س   آناو.  تث  فشار هستند

پنجاه در    کارگراو افغانستانی از دهه . طبقاتی رنج می ترند

ا راو تث  شد دتر ل شرا ط کاری ازتثمار میشوند س از تی 

بقوقی کامل اقتصادی، زیازی س ا تماعی در عاهاتانادس در 

کارگاراو تاه .  معرض دزتگیری س اخرا  دائمی قرار دارند

عنواو ش رسند مستقل از زتاو س رنگ س نژاد ساعتقاادات س 

  یره هر   ا  که  کار  می کنند  س  ثرست  می آفر نند   ز 
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ش رسنداو آو  اماعاه هساتاناد س مای تاا سا  از اماکااناات      

 . ش رسندی آو مثل ترخوردار شوند

کارگراو م ا ر افغانستانی تخشی از طاباقاه کاارگار ا اراو  

هستند س شا سته برم  س    زندگی انسانی می تااشاناد کاه 

ماتاشاکال .  تدسر از تبعیض س تر  س رعب س سبشا  تااشاد

نمودو کارگراو م ا ر افغانستانی  زء س ا ف طبقه کارگر 

طبقه کارگر س مردک زبمتکو ا راو  تا د تاالش .  ا راو از 

مصاونایا    نما ند در مبارزات خود خوازته ها ی کاه شاامال

ا تماعی، بق تثصیل، زندگی در هر ش ر س مکاو دلخاواه، 

اشااتااغااال، تاارخااورداری از امااکااانااات تاا ااداشااتاای، رفاااهاای، 

ی منازب س مانند آو می تاشاد را تارای هاماه  آموزش، تغه ه

 . ش رسندها را ته    میزاو س ته طور تراتر مطالبه نما ند

 

زازماندهی زرازری تر عریه ا ل زیازاتا اای فااشایاساتای س  

م ا ر زتیزی  م وری ازالمی س یکه خطیری را ته عا اده 

کارگراو زوزیالیس   ا رانی سافاغاانساتاانای مای گاهارد کاه 

یمل افشای اهداگ رژ م زرما ه در ا راو سبدت طاباقااتای 

همه کارگراو را در مثل کار س زندگی اشاو مستثکم کارده 

س نشاو دهند که منافع کارگر ا رانی س افغانستاانای تا ام گاره 

 . خورده از  س  دا از هم نیس 
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 کانون سوسیالیست های کارگری

  

 

 

 

 

 :شعری از برشت

 متحد شوید اي خلقها

 در نبرد خویش اكنون

 نعمت جهان میباید

 از شما شود بي چون

 اي سیاه، سفید، زرد و سرخ

 این جدل بدور افرن

 جنگ بین خلقها از چیست؟

 مرر و حیله دشمن

 برپا، مبر ز خاطر

 كه قدرتت در چیست

 گر سیري، ور گرسنه

 برپا، مبر ز خاطر

 قدرت در همبستگیست

 گر سرآید این شام غم

 از تالش من با توست

 با من از تو دشمن گردي

 كرده اي صف خود سست

 از نزاع ما خشنودند حاكمان و اربابان

 تا دو دستگي ها باشد سروري كنند آنان

 متحد شو اكنون كارگر تا شوي ز بند آزاد

 اي سپاه معظم بستیز

 با هرآنچه استبداد

 برپا، مبر ز خاطر

 كه قدرتت در چیست

 برپا، مبر ز خاطر فردا، زمان كیست؟

 دنیا، از آن كیست؟            
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هادگ ا ال .  عمق زتاله داو متعکال تاار اخ زار تارآسرده اناد

لشکر زیاه س   ال  تسرط تر مناتع،  ارت س ازتثمار قارسو 

سزطائی س ته تردگی کشاندو مردک زباما  کاو درماناطاقاه 

 . از 

 نگ س مبارزه کوتانی در تقاتل تا چنیل ارتجاعی یرسرت 

   مبارزه هدفمند س آگاهانه که آشاکاارا تاو اه تامااک .   اف 

آزاد خواهاو س  نبش ای ا تماعی   او را تخود  رب نماود 

باتای رزااناه هاای تاورژسا ای هام .  س زتانزد تماک دنایاا شاد

کوتاانای .  نتوانستد منکر انعکا  ا ل مبارزه بق طربانه شوند

تاا اتاعااد ماباارزاتایاو تاوطائاه هاا س زایاازاتا اای ارتاجااع، 

ماهی  دار س دزته های مازدسر س .  امپر الیسم را افشاء کرد

 یره خواری که تا تراه اندازی اختالفاات شایاعاه س زانای س 

کرد س عرب س تکیه تر نازیونالیسم، ته ماقااسما  س ماباارزه 

 . توده ها خط تطالو می کشند را افشاء نمود

نبا د ا ازه داد امپر الیس  ها س کشورهای طرفدار داعو 

در منطقه س رهبراو س بکمراناو نازیونالیس  اقریم 

کردزتاو عراك س  یره خوار امر کا که در انتظار زقوط 

.            کوتانی تودند، خود را ز یم در ا ل پیرسزی تدانند  

ماهه کوتانی زناو رزماناده س آزاده ا ای  5در نگ مقاسم  

که دسش ته دسش مرداو ترای آزادی س تراتری  ناگایادناد س 

در  ا اانای کاه زنااو در .  مبارزه کردند، باماازاه آفار ادناد

ناتراتری  نسیتی س طبقاتی تسر میبرند س در هایاچ عارصاه 

ا تماعی، اقتصادی س زیازی تا مرداو تراتر نیساتاناد، زنااو 

کوتانی تا مبارزه، مقاسم  س ازتقام  ازتراتژ کای تاراتاری 

ا انا اا .  مرد س زو را در ترخی عرصه ها ته اثبات رزاانادناد

ته تماک ر ز خوان ا س مدافعاو تورژسا طارفادار باقاوك زو 

ثات  نمودند که تراتاری زنااو تاا مارداو در عارصاه هاای 

ا تماعی س اقتصادی تن ا تاا ماباارزه س بواور مساتاقایام س 

کوتانی تا رشادت س زناو .  دخالتگری زناو تدز  خواهد آمد

ذکاستی که در ا ل مبارزه از خود نشاو دادند زمبال آزادگای 

 !س تراتری اند س الگو ی ترای تماک زناو دنیا خواهند تود

مسئره کوتانی س پیرسز و تن ا ته کوتانی ختم نمیشود، مسئره 

در .   نبو کارگری  ا اانای س ماناطاقاه خااسر مایااناه ازا 

 کوتانی، شنگال س   ا هر نقطۀ  د گر  خاسرمیانه، در  ازا  
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!کوبانی برعلیه داعش پیروز شد   

 !درود بر جنبش مقاومت کوبانی
نه تنا اا تاا  درسد ته ت  ت  آو زناو س مرداو آزاده ا یک که

عزک دفاع از کوتانی ترکه ته عزک مبارزه تار عارایاه داعاو، 

توبو س ترتر   دز  پرسرده زرما ه  ا اانای، تاه ناباردی 

ته مردک مقاسک کوتانی کاه تاا اراده ا ای .  ق رمانانه ترخازتند

رازخ س اتثادی مثکم س ازتوار ز ر رگبار گرولاه س آتشاباار 

زنگیل توپخانه س خمپاره انداز نا تکاراو داعو ا ساتاادناد س 

مقاسم  کردند، رنج س آساره گی را تثمل نمودند س تماک ا ال 

مشقات را تجاو خر دند تا تثقق آزاد ز ستل س آزادگی را در 

مقاتل   انی که در تردگی س ازارت تسر مایابارد، تاه ماردک 

 .کوتانی س   انیاو عریه نما ند

   

از  او گهشتگی زناو س مرداو مبارز کوتانی الگوی موفقی 

از ازتقام ، اتثاد س همبستگی را ته   انیاو عریه کرد، 

نه تن ا در تار خ تشری ثب  خواهد شد ترکه ته عنواو نمونه 

ا ی از    مبارزه موفق راهگشای مبارزاتی ترای تماک 

ا ل نقطه عطف . زتمد دگاو در زرازر   او خواهد تود

تار خی در مبارزه توده ای، عالسه تر ا نکه دزتاسردهای 

ارزنده ا ی نصیب تشر   کردک چ ره کر ه داعو  نا تکار 

.               س بامیاو امپر الیستی آو را نیز تر مالء زاخ   

مبارزه کوتانی، مبارزه خواز     زندگی انسانی در مقاتل 

آدمکشاو داعشی، ا ل مثصول زیاز  تجاسز امپر الیستی 

ته منطقه خاسرمیانه، ا ل زپاهیاو   ل س تثجر تنیادگرا ی 

که مانند ! س ا ل مناد او تار کی، تردگی س خکقاو از 

همتا او د گر خود، رژ م  م وری ازالمی، القاعده، 

طالباو، النصره، اخواو المسرمیل، بزب هللا س   یره، از     

 



 

ا ل کارگراو س زبمتکشاو اند که مورد تا اا ام سبشایااناه س    

قرسو سزطا ی ارتجاع زارماا اه داری قارار گارفاتاه س مای 

دزتاسردهای مثب  مبارزات چند مااهاه ا ال د اار در .  گیرند

مقاتل ارتجاع   انی ته تقو    نبش ای ا تماعی س توده ا ای 

زنت ای قوی مبارزاتی س طاباقااتای . منطقه کم  خواهد نمود

مبارزات مردک کوتانی، در تار خ معاصر ثب  خواهاد شاد س 

راه گشای مبارزات آزادی خواهانه س بق طربانه تارای تامااک 

مریت ا ی خواهد تود که از زتم طبقاتی نظاک زرما ه داری در 

 .عهاتند

پیرسزی کوتانی زمانی می تواند معنی ساقعی داشته تاشاد کاه 

دخاالاتاگاری ماردک در اداره دزتاسردها ی را که از طار اق 

در قاباال .  تدز  آماده باکاظ شاده س تاداسک  ااتادامور  امعه 

ترپائی کانتون ا س خودمد ر تی باکم تار آو تاود کاه زنااو س 

مرداو رزمنده کوتانی توانستند در ا ال  اناگ نااتاراتار دساک 

تیاسرند س نیرسهای نظامی تدسو اتاکااء تاه ا ال کااناتاونا اا س 

راز .  شوراها امکاو مقاسمتشاو در مقاتل دشمل یعایاف تاود

موفقی  ادامه  نگ س پیرسز ن ا ی آو فقط در هاماباساتاگای س 

اتثاد توده های مردک تود که تا شور س مشورت س هم ناظاری 

امرسز آنچه کاه تاا اد در کاوتاانای س .  آو را ته انجاک رزاندند

منطقه س نزد   انیاو تر سته گردد نه تن ا مقااسما  ناظاامای 

کوتانی ترکه نیرسهای نظامی ای که تث  ناظار کااناتاونا اا س 

 گان ای س ژه ماردمای هادا ا  مای شادناد س در پارتاو رای 

همگانی تود که هم  نگ می توانس  ادامه  اتد س هم تار کال 

 .امورات ش ری مردک نظارت داشته تاشند

قطعا امرسز که کوتانی ته ا ل پیرسزی دز   افته س تسایااری 

از زنت ای    دموکرازی مستقیم را در  امعه ن اد نه نموده 

اند، دشمناو کوتانی از امپر الیست ا س نازیونالیست ا گرفاتاه تاا 

بکومت ای دز  نشاده منطقه ترای درهم شکستل کانتون ا س 

دمکرازی مردمی باکم تر آو زاک  نخواهاناد نشاسا  س در 

پی ا ل توطئه اند که ا ل دزتاسرهای ارزنده تشری را در هام 

آنچه که تیو از هر زماو د گر ا ل مسئولی  س باس .  شکنند

هشیاری را از مردک کوتاانای مای طاراباد تاا تامااک نایارس ا ال 

دزتاسرها را بکظ س توطئه های دشمناو رنگارنگ را خاناثای 

نما ند س بما    نبش ای ا تماعی س نیرسهای مترقی را در 

 .ا ل راتطه ته کم  تطربند

مردک آزاده کوتانی تا قامتای تار افاراشاتاه س کاولاه تااری از 

 تجارب گرانب ا  س  تنی  خسته ته  ش ر س راو  شده  کوتانی 

ترگشته اند، زماو آو از  که ترای ارتقاء مبارزه س ادامه آو 

کارگراو س زبمتکشاو کوتانی تشاکارا اای طاباقااتای خاود را 

ا جاد نموده س مبارزات خود س توده هاای ماردک را زاازمااو 

 .دهند

همچنیل الزک از  باامایااو تاا کاناونای ماقااسما  س ماباارزه 

کوتانی تا تکار گرفتل هر اتتکار س امکانی ته زازماو مرال س 

دسل  ها را تثمیل نما ند تا عمالً در تااززاازی شا ار دخایال 

ا ل ش ار نامااد .  آا ل د ار نیاز ته تاززازی زر ع دارد.  شوند

مقاسم  س آزادگی زتمد دگاو دنیا را تا د هامایاشاه زناده ناگاه 

 . داش 
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زنده باد پیروزی و مبارزه خستگی ناپذیر مرد م 

!کوبانی  

 کانون سوسیالیست های کارگری
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 نام حقیقِی شورشی، انسانی است 

 که دیگر حیوان بارکش نیست،

 که تنها از خرد پیروی می کند

 که با اعتماد گام برمی دارد

 زیرا خورشیِد دانش

 .سرخ از افق بر می دمد

 

 در برابرت ای نکبِت وحشی

 در برابرت ای بردگِی سنگین

 شورشی قیام می کند 

 

 .با تفنگ ُپر

 می توان او را دید 

 با رفیقان در سنگر 

 خندان، شوخی کنان، جان بر کف

 و مردمک مصمم اش

 که از شکوه اندیشه 

 و از سرخی پرچم اش

 .فروغ می گیرد

 

 در برابرت ای نکبِت وحشی

 در برابرت ای بردگِی سنگین

 شورشی قیام می کند 

 .با تفنگ ُپر

 به هنگام  نبرد برای کمون

 

 آنان می دانند که زمین یکی است

 که نباید تقسیمش کرد، 

 که طبیعت منبعی است؛ که سرمایه کیسه ای است 

 .که همه حق بهره وری از آن دارند

 

 در برابرت ای نکبِت وحشی

 در برابرت ای بردگِی سنگین

 شورشی قیام می کند 

 .با تفنگ ُپر

 

 او ماشین می خواهد

 دیگر نمی خواهد زیرفشار بخار
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 شورشی
 [4881]اوژن پوتیه 

 ترجمۀ یحیی سمندر

 



 

    
 از شما، از گوشت شماست که می َکنند

 چنین سودی که بین خود تقسیم می کنند

 .کارگران، معدن کاران، دهقانان

 

 از شما، از گوشت شماست که می َکنند

 چنین سودی که بین خود تقسیم می کنند

 .کارگران، معدن کاران، دهقانان

 

 او مادر مهربان مان زمین را

 که در زیر یوغ فردیت ضجه می کند

 می فهمد؛

 شورشی می خواهد جهان را طوری سامان دهد

 که از پستان ِ ِگردش

.رفاه همگانی جاری شود  
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 .پشت خم کند 

 چونکه استثمارگر با دست خشنش

 از وسیلۀ رستگاری

 .ابزار بردگی می سازد

 

 در برابرت ای نکبِت وحشی

 در برابرت ای بردگِی سنگین

 شورشی قیام می کند 

 .با تفنگ ُپر

 

 شورشی درگیر جنگی اجتماعی است 

 به ضد طبقۀ کارفرما،

 نتوان دید راجنگی که پایانش 

 تا زمانی که در گیتی

 کسی بتواند بدون کار کردن غنی شود

 .تا زمانی که کارگری گرسنه باشد

 

 در برابرت ای نکبِت وحشی

 در برابرت ای بردگِی سنگین

 شورشی قیام می کند 

 .با تفنگ ُپر

 به بورژوازی تهوع  آور

 نمی خواهد دیگر چند میلیارد

 !هر ساله باج دهد

 



 

   

 (تیانیه مشترک در راتطه تا  نبو کوتانی س منطقه)

داری  ا اانای تاا دس تاثاراو  طی چ اردهۀ گهشته زرما ه 

ها ی که نه تانا اا تاا  تثراو. عمیق دز  ته گر باو توده از 

گروتالیزازیوو س زیاز  های اقتصادی نئولایابارالایاساتای بال 

هاا هارچاه تایاشاتار س در  نشدند، ترکه ترعکاس ا ال تاثاراو

منطقۀ خاسرمیانه طی .   ی   انی تشد د هم شده اند    زنجیره

های زیازی نه چناداو کام در   ا ل مدت س ته موازات تثراو

آو، شاهد عرس  ارتجاعی تر ل نیرسهاای ماههابای مااناناد پاا 

گرفتل رژ م ازالمی در ا راو، بزب هللا در لابانااو، باماا  

در  زه، مجاهد س طالباو در افغانساتااو س پااکساتااو، اخاواو 

هاای  المسرمیل در مصر، توزعه س عدال  در ترکیه ، شااخاه

ها س اکناوو داعاو در زاور اه س  مخترف القاعده س زرکیس 

هاا ای از بواور ارتاجااع  عراك توده اند که خاود ناماوناه 

ازالمی در منطقه توده س قبل از هار چایاز بااصال س پایااماد 

هاای کااپایاتاالایاساتای در  هاای دسلا ها س ازتراتژیزیاز 

تاشد س از آنا اا در امار زارکاوب  زط    انی س منطقه می

 .  ی ازتکاده شده س خواهد شدهای توده نبو

ته افغانستاو س عاراك آمر کا س متثد نو کشی  ساقعی  لشکر

در تیو از    دهه قبل نیز نشاو داد که آمر کا نه تن ا قاادر 

هاى زیازى در ا ل منطقه را شاکال نشد نظمى فارغ از تنو

س   ها در اشکال تازه دهد، ترکه ترعکس تاعب شد تا ا ل تنو

بال، چنانچه ا ل بد ساقاعاى قادرت .  تری ترسز نما ند پیچیده

تاثیرگهارى زیاز  امر کا تر   او تاشد، معنا و ا ل ازا  

 که پیشبرد زیاز  آمر کا در هر گاک در گرس  بل  تناقوات 

دهد کاه آمار اکاا در بال  اما شواهد نشاو می.   ی از  تازه

ا ل نتاقوات نه تن ا تا شکس  موا ه توده ترکه تقو   تیشتر 

گرای ارتجاعای ازاالمای س زار تار آسردو  نیرسهای ساپس

هاای تاه  داعو در منطقه باصل ا ل تانااقواات س زایاازا 

البته ا ل معول چیازى .  تاشد  ا   زرطه  و انۀ آمر کا می

 ز تغییر د نامیسم منازبات   انى پس از ختم دسراو  نگ

 . زرد نبوده س نیس 

 ای  هیاهوی تبریغاتی دسل  امر کا تر عریه داعاو مواثاکاه

گی آمر کا داعاو را  ها ته زرکرده امپر الیس .  تیو نیس 

تقو  ، ترتی  س بما   کرده س پس از آو م متر ال مانااطاق 

زور ه س همچنیل همه گونه تسا ایاالت تارای  سمرزی ترکیه 

های نک  موصل را در اختیار نیرسهای آو قارار  اشغال چاه

داده اندک ا ل تس یالت س زمینۀ گسترش نکوذ نیرسهای داعاو 

هاای  چه از طر ق دزتور ته افسراو عراقی کاه تاا زاازمااو

کردند، س چاه مساتاقایام تاه اطالعاتی آمر کا س ترکیه کار می

سزیرۀ نقل س اناتاقاال هازاراو داعشای، تاوزاط هاواپایامااهاای 

هایاالری " چانادی پایاو  .نظامی آمر کا، مساعد س اناجااک شاد

ها و آشاکاارا اعاال ک داشا  در  کی از زخنرانی" کرینتوو

کاه داعاو را ماا تااه س ااود آسرد ام س فارد مساا سل د ااگاار 

از ماو اود ا  زنادانایااو   آمر کائی در پنتاگوو، نیز صثابا 

زنااداناای در عااراك در دسرۀ " ) تااوکااا"  ااازااو  در زنااداو 

تا .  نمود(  اشغال،  ائی که اتوتکر البغدادی از آنجا تیرسو آمد

تواو از تاجارتایاات تاجااسز س اشاغاال کشاور  ا ل بساب می

تاولایاد " س "   نگ تا الاقااعاده" عراك س دز  آس ز قرار دادو 

در ا ل کشور ناتایاجاه گارفا  کاه "   معی های کشتار  زالح

 . های دسل  آمر کا چه اهدافی را تعقییب می کنندزیاز 

هاا ما انادزای  اکنوو تا بوور داعو در منطقه امپر الیاسا 

افکار عمومی را چنیل زازماو داده اند که گو ا پا او دادو ته 

تا س  از آن ا خاوازا  تاا  ترتر   داعو کار آن از  س می

اگر آمر کا س ناتاو هازاراو .  تا قدرت تیشتر سارد میداو شوند

کاردناد، نامای  متخصص ازتخداک س میریاردها دالر هز نه می

گی س راباتای یارسرت سارد شادو  توانستند ته همیل زاده

های نظامی ناتو ته منطقه را تا ا ل در ه از موفقایا   نیرسی

  ی  ته پیو  ترند  س  اذهاو س تدسو مقاسم  نیرسهای منطقه
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 اهمیت جنبش کوبانی و روژئا وا در چیست؟ 

 



 

اکاناوو .  تطل  نگ زرد در منطقۀ خاسرمیانه شاکال گارفاتاناد  

دسلا  " نیز در شرا طی د گر س در تداسک هماو ازاتاراتاژی، 

 ا داعو تا تصرگ مناطقی در عراك س زاور اه تاه "  ازالمی

  ور رزید س ترگ د گری از نا ات س آدمکشای در تاار اخ 

تاخ  س تاز داعو در عاراك تاا کام. تشر را ته ثب  رزانید

تر ل مقاسم  صورت گرف  س در ا ل رازتا قرتانیاو ز اادی 

در .  ته خصو  از زنااو س کاودکااو را تاه هاماراه داشا 

کشای  لشاکاربالیکه نیرسهای داعو تا زرع  س توبو ته  

دادند، بمره ته کوتانی را نایاز آ ااز  شاو در منطقه ادامه می

تاا اشاغاال تارك نیرسهای مزدسر س  نا تکار داعشی .  نمودند

دفااع س س اراو  آزا ش رهای عاراك س تاا کشاتاار ماردک تای

زاختل هر آنچه که زر راهشاو آمد، فا عۀ شنگال را آفر دند 

اماا پایاو.  س ته فوای رعب س سبش  در منطقه دامل زدند

رسی آناو که بدسد دس زوک خاک زور ه س  ا  زاوک خااک 

داعاو .  عراك را در تصرگ دارند در کاوتاانای ماتاوقاف شاد

ترای تکمیل تصرفات خو و ترای چندمیال تاار تاه کاوتاانای 

 ورش ترد تا ا ل منطقه ازتراتژ   را که چساپایاده تاه مارز 

ها در بالیکه از  کوتانی.  ترکیه از  ته اشغال خود در آسرد

رفته ترای ا ل مقاترۀ ناتراتر مثرسک تاودناد،  های پیو زالح

 ی تاوانساتاناد در  اما تا نیرسی ا تماعی س زازماو  افتۀ توده

ازاتاقااما  .  مقاتل لشکر  انیاو ازالمی داعو پا اداری کاناناد

کوتانی فقط  ورش نظامی داعو را زمیناگایار ناکارد، تاراکاه 

هاای ارتاجااعای  ها س دسل  های اسلیۀ امپر الیس  زیاز 

طنیل پا داری .  ر ز س درش  در منطقه را نیز ز ر زوال ترد

هاا  کوتانی س رسژئآسا زرازر   او را فرا گرف  س مایارایاوو

 . نکر را تاخود همصدا س همراه زاخ 

هاا نشااو از   ی س زازماو داده شدۀ کوتاانای ازتقام  توده

 ی دارد که طی مادت ناه چاناداو طاوالنای،  شرا ط ا تماعی

کوتانی تا ازتقام  خاود .  زناو س مرداو در آو پرسرش  افتند

ا ل شرا ط ا تماعی را تاه خاار  از مارزهاای خاود س تاه 

نااک کاوتاانای س رسژئااسا تاا .  چ ارگوشۀ   او ماعارفای کارد

 ی که در آو امور  امعه تا دخالا  افاراد  های توده کانتوو

تا س ود قارار .  رسد همراه شد س تصمیم های  معی پیو می

اردی  داشتل در منطقه  ی که اکثر   زاکانااو آو تاه زتااو ک 

ها س افراد دخالتگِر شامل فاقاط کارد  تکرم می کنند اما کانتوو

عرب زتاو س آشوری زتاو س یره  نایاز در .  ها نیستند زتاو

 ها  بوور ادارۀ امور  امعه همگاک تا  د گر  ش رسنداو آو

 ۴١ائاتاالگ .  مردک را ا نقدر دزتخوش فر ب س نیرنگ زازند

خااتاماه "  تارسر سام  ا اانای" ته  از کشور قدرتمند که قرار 

تدهد تنا ته چه نیاز س یرسرتی س در خدم  ته چه ازتراتژی 

 ی شکل گرف ؟ ساقعی  ا ل از  که ا ل  ب ۀ ائتاالگ عارایاه 

ا ل  ب ۀ ائتالگ ترای تثقق تخشیدو ته پارسژۀ .  داعو نیس 

ها س ا جااد  های  د د امپر الیس  خاسرمیانه  د د طبق طرح

ثباتی در منطقاه ازا ، تاا دخاالا  در اماور داخارای ا ال  تی

کشورها س  ارت س تارا  مناتع ا ل کشورهاا را تارای مادت 

تا د در نظر داش  که خاسرمیانه پال .  طوالنی امکاو په ر کند

از  نه نقطاۀ "  پرسژۀ  د د شاو"ترقی آمر کا س شرکأ تسوی 

زمینی  یررزامای س لاباا  داعو در بقیق  ارتو .  پا او آو

کشور از  که تاه زسر س تاا فار اِب  ۴١شخصی ا ل ائتالگ 

خواهند ته مردک ا ل منطقه  ا جاد دمکرازی در خاسرمیانه می

در تماک مدتی کاه کاوتاانای در ماثااصاره ازا  .  تثمیل نما ند

کشور تبد ل ته تماشاچی منکاعال س تای اراده   ۴١گرسه ائتالگ

در یمل در ا ل زنار وی یدتشری ناتو نه تن اا تاه .  شده اند

عنواو کارگزار س نیرسی تثقق دهانادۀ ا ال پارسژه تاراکاه تاه 

مارال  المرری میرسد که  ااگاز ال زاازمااو عنواو    ن اد تیل

گردد س نقو آو را در م  ر تأ ید زدو ته ازتراتژی س زیاز 

داری   انی ته ع ده تگایارد س تاه  ا  تاازی  های زرما ه 

المرری دامل تزند، که قطعاً هایاچاکاداک  خطرناک در زط  تیل

از کشورهای منطقه از پیامدهای ا ل رسند در اماو ناخاواهاناد 

ها س  اتاجاا ای هاا در خادما  ماتاوهام  تمامی ا ل تازی.  ماند

هاا ای ازا   ها در تراتر  اناگ ها س مقاسم  آو نمودو توده

 ای س  ا اانای  که ترای رزیدو ته اهداگ ازتراتژ   منطاقاه

در ا ال رسناد تسایااری از .  آمر کا س شرکأ طرابی شده از 

قاطار، کاو ا ، :  کشورهای منطقۀ بوزۀ خریج فار  از  مراه

زاعاودی از   ا راو، زور ه س ته س اژه تارکایاه س عارتساتااو

گایاری ا ال پارسژه س   مره کشورها ی هستاناد کاه در شاکال

 . نیرسهای آدمکو داعو نقو تعییل کننده داشته س دارند

هاای   ی ازا  کاه از زاال ا جاد کمرتند زبز در منطقه پد ده

دهۀ هکتاد قرو گهشته در لابانااو، ا اراو، فاراساطایال،  امال س 

گای  افغانستاو تا طرح س ترنامۀ دسل امپر الیستی ته زارکارده

آمر کا   ور نمود س تا عمری شدو آو نتا ج س دزتاارسردهاای 

داری  ا اانای تاه ارماغااو  خوب س مکیدی ترای نظاک زرما ه

نیرسهای ارتجاعی ازالک زایاازای دقایاقااً در تاقااتال تاا .  آسرد

  ی س  نیز  در های  تودهنیرسهای انقالتی  س گسترش  نبو
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هاا تارکایابای ازا  زایاازای از هاماز ساتای  کااناتاوو.  دارند    

ا تماعی افراد،  دا از ترتری نژاد س  نسی  س اعاتاقااد، کاه 

در آو زناو س مرداو در امور مرتوط ته  امعه دخالا  مای

 نبو ا تماعی کوتانی س رسژئآسا که دس منطاقاۀ د اگار .  کنند

گایارد، اگارچاه دارای  را نیز در تار مای(   ز ره س عکراو) 

تنوع گرا شات زیازی از  سلی شاکال گایاری آو تار تساتار 

 ی توده که منجر ته مشارک  س فعالی  مستاقایام  شرا ط عینی

 . افراد در ا جاد زاختار آو شده از 

مبارزۀ ا تماعی س مردمی کوتانی عرایاه تاوباو ازاالمای س 

دفاع از بقوك انسانی س تراتری زو س مرد که ناقاطاه ماقااتال 

داری ازا  ناقاطاۀ قاوت  های مههبی س زرماا اه تمامی نظاک

مبارزاو زو س مرد کاوتاانای تاراتار س دسش تاه .  کوتانی تود

در شرا طی که .  گی کردند  دسش هم عریه ا ل توبو ا ستاده

دسل  ازالمی دز  زاختۀ آمر کا تا کم  ترکیه بما   مای

شود، زناو س مارداو ماباارز کاوتاانای تاوانساتاناد  ساوراناه  

عمومی   او ماتاو اه شاد     مبارزه کنند س ته زرع  افکار

. که  نگ کوتانی فراتر از    اناگ مارای س ماههابای ازا 

داری  پیرسزی کوتانی پیرسزی انسانی  عارایاه قاوانایال تارده

زرما ۀ باکم تر   او س قوانیل مههبای قارسو سزاطاا ای در 

 .منطقه از 

ها س مصاببه های مبارزاو در کوتانی تازگو کنندۀ ا ل  تیانیه

 ی    پاارچاه  گونه از  که زمانی که افراد     امعه ته 

ته دسر از تبعیض س دارای بق تراتر س در پارتاو تصامایاات 

تاواناناد در ماقااتال هار   معی ته میداو مباارزه تایاا اناد، مای

هاا  کوتانی صدای میریاوو.  رسی کنند نیرس ی مقاسم  س پیو

مردک مثرسک از آزادی س تراتری هستند کاه در ز ار زاراطاۀ 

خالء زایاازای نااشای نوعو زرکوب میشوندک   زرما ه ته هر

 ای در  ازعدک بوور قدرت بکوم  زور ه شرا ط س اژه

کردزتاو زور ه ا جاد کردک چنیل شرا طی عینای س بواور 

گرا شات زیازی متنوع  امعه را ته طرگ نوعی هماز ساتای 

زیازی زوك داد س یرسرت ا جاد خودگردانای س کاانارا در 

کوتانای،  از اره س عاکار ال زاه .  پیو رسی  امعه قرار داد

 ی از هام قارار  منطقه در کردزتاو زور ه هر چند تا فاصره

گرفته اند سلی در همکاری س انتقال تجارب س شاور س تاباادل 

هاا تاا خاود کااناتاوو.  تارناد نظر تا همد اگار تاه زار مای

 ها  امعه چناو شکری تخود گرفته از  که در آو  گردانیتوو
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 امعه گیرند تا رای مستقیم افراد   ها کسانی که مس سلی  می

شرا طی دموکاراتایا  کاه تاا س اود تاعادد .  شوندانتخاب می

گرا شات زیازی در  امعه ن ادها ی شکال گارفا  کاه ماردک 

زناو در ن ادهای ا تماعی خود را .  در آو ته فعالی  مشغولند

هاا ماناجاماراه  متشکل کرده س در رفاع تاباعایاض س نااتاراتاری

تاالش تارای .  ناتراتری ناشی از زن  مردزاالری در تالشاناد

های فردی س نیز آزادی ا تماعی خاود را در  تومیل آزادی

بتی تنا ته موقعیا  .  های مخترف کاری نشاو داده از  گرسه

 غرافیا ی که رسژئآسا در آو ساقع شده ازا  زنااو در کاناار 

هاای مادافاع خاراق  مرداو ته دفاع نظامی از منطقه در  اگااو

تا تو ه ته تعدد ابزاب س گارا شاات زایاازای .  متشکل شده اند

های عینی  در رسژئآسا همز ستی زیازی تاتعی از یرسرت

گی افراد  امعه از  س ا ل خود ته شکوفا ی ماناازاباات  زنده

 .ا تماعی خدم  کرده از 

اهمی   نبو ا تماعی کوتانی در چیس  که انعکا   ا اانای 

پیدا کرده از ؟ اهمی  کوتانی س تر پائی نظاک ا تماعی آو ته 

در طاول ا ال .  گردد دس زال قبل از بمره داعو ته آو تر می

ها  مدت مردک کوتانی ا ل فرص  را  افتند که تا ا جاد کانتوو

ته طر ق شورا ی زازماو ا تماعی س رساتط باکم تار آو را 

مشارک  کال ماردک در ادارۀ  ااماعاه تاه .  زازماندهی نما ند

طر ق دمکراتی  از نکات تر ستۀ ماناازابااتای ازا  کاه تار 

کوتانی باکم از  س توانسته اند تادسو بااکامایا  از تااال در 

در  ا اانای .  تعییل زرنوش  خود س  امعه نقو داشته تااشاناد

که منازبات زرما ه داری بااکام ازا  س اقارایاتای زارناوشا  

های نظامی زرکاوتاگار س  اکثر    امعه را از طر ق ارگاو

گی تاوده تورسکرازی در دز  دارند س تر تماک ش سنات زنده

تاشند، الگوی منازبات باکم تر کوتانی  های مردک مسرط می 

 .  تو ه   او را ته خود  رب نموده از 

هاای دماکاراتایا  س شاورا ای ماردک  پتانسیل ن کته س ارزش

المررای را تارای کاوتاانای تاه هاماراه  گی تیل کوتانی همبسته

ها س تا تاواناا ای هاا او، تاا  کوتانی تا تو ه ته یعف. داش 

اف  س خیزش تا کنوو توانسته    زیستم ا تامااعای تاراتاری 

های مردک ا جاد نما د که رساتاط س ماناازاباات را در تیل توده

تالنده س پیشرس ی را  ا گز ل رساتط عقاب مااناده س نااتاراتار 

تغییر س تثول ا تماعی که  تاا بااکامایا  دماکاراتایا  .  تنما د

 گی زناو س  واناو را دگرگوو مردک ترقرار شد شرا ط زنده



 

هاا س  تار در کنار مرداو در کااناتاوو زناو ترای اسلیل.  نمود    

های شورا ی بق رای س مسا سلایا  تاراتار در کاناار  ارگاو

مرداو  افتند س تا مشارک  خود در تماک امورات ا تمااعای س 

 نگیدو تر عریه نیرسهای متوبو داعشای پاا تاپاای مارداو، 

. تراتری خود را از نطر  نسیتای س طاباقااتای ثااتا  ناماودناد

مبارزه تر عریه نیرسهای ارتجاعی داعاو تاا شارکا  چشام

ها تاعب شد تا زنااو  گری آن ا در کانتووگیر زناو س دخال 

کوتانی تیو از هر زماو د گر ته نیارس س تاواو خاود ا امااو 

تیاسرند س تا اعتماد ته نکس تیشتر ترای ابقاك باقاوك خاود س 

. خاتمه دادو تاه اسیااع گاهشاتاه قاوانایانای را مادسو زاازناد

 ی  کوتانی  اگر  تاطاور  ساقاعای  دزتاسردهای   نبو  توده

 نبشی فارامارای تاا اناعاکاازای  ا اانای ازا ، ارز اتی شود 

 نبشی از  عریه هاارتار ال ارتاجااع زایااه،  اناباشای تارای 

 ی س ا تماعی در باماا ا   گی توده زازماندهی    همبسته

طربانۀ انسانی،  اناباشای در  از بقانی     مبارزۀ زندۀ بق

باامااا اا  از ماااناادو س ز سااتااِل مااردماای تااه 

پاخازته س در دفاع از تراتری س مو اود ا  

مقاسم  کوتانی س  ناباو باماا ا  از .  خود

گی س تاداسک  ا ل مقاسم ، در  ر او ا ستاده

ها  اش، تخو ز ادی از زیاز  امپر الیس 

هاا س تاوطائاه را رس نمود س خیری از نقشه

تاه .  تشری را ناقاو تار آب کارد های ید

 ای کاه در  ار ااو    مل چنیل  نبشی تاوده

گااو س  ازا ، تایاو از پایاو چا ارۀ  اناا اتاکااراناۀ زاازناده

گاو داعو س ناقاو زاناار اوپاردازاو س صاثاناه  زازماندهنده

 .گرداناو ا ل  نا ات س توبو را افشاء س رزوا کرد

هاای  ها س ر ااکااری  اکنوو س در پرتو چنیل  نبشی، شیادی

، '' عارایاه تارسر سام'' آمر کا س  رب س ائتالگ درس یال آنا اا 

تری از مردک  ا ااو تارماالء  های هرچه سزیع ترای توده

تار از  ته   مل راه افتادو چنیل  نبشی، تار ساتاه.  گشته از 

هر زماو د گر عمرکرد ارتجاعی س یدتشری دسلا  تارکایاه 

تاا راه افاتاادو چانایال  اناباشای، .  ته تصو ر کشیده شده ازا 

ارِد  گند ده گی نازیونالیسم ک رد س براقاه تاه گاوشای ابازاب ک 

باکم در اقریم کردزتاو، تیشاتار از پایاو تاه ناماا او درآماده 

تا ترپا ی ا ل  نبو س تداسک آو، افکاارعاماومای  ا ااو .  از 

 تیشتر از هرزمانی متو ه بقانی   مبارزۀ  مردمی  زتمد ده 

گرد ده از  س تداسک ا ل  نبو توانسته از  تیشتر ل همبسته

های آزاد خواه س تث  زاتام را در زارتاازار  گی تیل انساو 

  او ته س ود تیاسردک ا ساتاادگای ماردک کاوتاانای س ماباارزۀ 

رزمنده گاو زو س مرد آو تا بداقل امکانات س تدسو بماا ا 

های سزیع در زط  منطقه س   او نه تن ا قاتل زتا او ازا  

ترکه تا اهدافی همراه از  که از نظر تار خی اهمایا  س اژه

ها از مو ود   س تقای خود در مقاتل  کی  آو.   ی  افته از 

تر ل نایارسهاای ارتاجااعای دزا  نشااناده س از  از متوبو

 ی س بق تعییال زارناوشا  خاو او دفااع مای  باکمی  توده

 ای تاا دخاالا  مساتاقایام  کنند، ترای ا ل مردک باکمایا  تاوده

آنا اا نامای .  رسد ها ته شمار مای خودشاو از اهداگ م م آو

خواهند ا ل دزتاسرد ما ام ماباارزاتای تااکاناونای شااو را کاه 

. الگو ی نو ترای ادارۀ  امعه از  ته رابتی از دز  تادهاناد

های  دی کشورهای منطقه س  ارب س  طبعال  کی از نگرانی

آمر کا س ابزاب باکم نازیونالیس  تر اقریم کردزتاو، هامایال 

ها چنیل الگاو ای  آو.  الگوی بکومتی از 

تاتند س عمیقاً نگاراو  از باکمی  را تر نمی

هااای  از گسااتاارش آو تااه د ااگاار تااخااو

بکاک اقریم کردزاتااو .  کردزتاو س منطقه اند

عراك نه تن ا چنیل باکمیتی را ته رزمایا  

نشناخته اند، ترکه همواره نیز عرناً س عاماالً 

. کاوشاناد ترای ناتود و کوشیاده اناد س مای

گای کاوتاانای در  البته ماقااسما  س ا ساتااده

مقاتل داعو تا اهداگ شوک نازیونالیسم کارد در تاقااتال قارار 

هاا  گرفته س کامالً در مغا رت تا ک رنو در مقاتل امپر الیاسا 

دسل  اقریم کردزتاو عراك س در کل نازیوناالایاسام .  قرار دارد

ک رد عرس  س  ا اور گساتاردۀ داعاو را تا ااناه س فارصا  

در باقایاقا  .  منازبی ترای اعالک ازتقالل کردزاتااو دانساتاناد

ترای دار س دزته تارزانی س شرکا و آنچه که در سهاراۀ اسل 

م م تود مرزهای کردزتاو س تقو   قوای نظامی دسل  اقارایام 

ا ناو از ا ل فرص  ازتکاده نموده تصور کردند کاه .  ک رد تود

د د س تازد د تا زردمداراو آمر اکاا ای س  ارتای قارار ازا  

ارد تااشاد  ی در شکل فصل تازه در .  گیری دسل  مستاقال ک 

ا ل رس کرد آنچه در نظر گرفته نشد عواقب پد دۀ داعو تاود 

های تزرگی از ماناطاقاۀ خااسرمایااناه س  تر آ ندۀ زیازی تخو

های تایاگانااهای کاه قارتاانای ا ال  گی انساو تاثیر آو تر زنده

 ها ساقعی  ا نس  که دسل  اقریم کردزتاو س تخو. توبو اند
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ی تزرگی از تورژسازی کرد در کری  آ نده س تقای زایاازای      

هااای  اانااگ  خاود را تاایاو از پاایااو در رازاتااای زاایااازا 

از ا ال .  تایاناناد افرسزانۀ آمر کا در منطاقاۀ خااسرمایااناه مای

رسهیچ عجیب نیس  که ا ناو خود را همپیامااو تارکایاه مای

 . تینند س نه مردک کردزتاو

نقو ترکیه س عرتستاو زعودی س کشورهای بوزۀ خریج 

فار  در اسیاع  اری در خاسرمیانه س همیاری آن ا تا 

هدگ .  تاشدها نمیها کمتر از نقو نازیونالیس امپر الس 

ها تسرط های امپر الیس ا ل کشورها در پیشبرد زیاز 

کشورهای بوزه خریج فار  .  ها تر منطقه از زیازی آو

خوازتار پس راندو نکوذ ا راو هستند، خوازتی که تا منافع س 

کشورهای عوو شورای .  عالئق ازرائیل  کساو از 

امارات متثده عرتی، تثر ل، :  همکاری خریج از  مره

کو  ، عماو س عرتستاو زعودی د رزمانی از  که تا شدت 

های ازرثهتماک مشغول مسر  زاختل خود هستند س کمپانی

زازی آلماو، فرانسه، انگرستاو س آمر کا از ا ل طر ق 

همگاک تا ا ل اقدامات، ناتو .  کنندزودهای کالنی کسب می

هم همکاری خود را تا کشورهای خریج فار  س اردو تقو   

 ا داعو زبب شده از  "  دسل  ازالمی"کرده از ک فعالی  

که هم عرتستاو س هم ترکیه در یمل تثکیم مرزها، خود 

شاو را مسر  زازند س از ناتو تقایای در اف  کم  نظامی 

عرتستاو از آلماو    زیستم نظارت نظامی س مقاد ر .  کنند

های نیرسی ترکیه تان .  ز ادی ازرثه در اف  کرده از 

هزار زرتاز در کنار کوتانی ١١زرهی خود را همراه تا 

های متمرکز زاخته س چشم ته آو دسخته از  که داعشی

هر دس کشور ترکیه س .  مزدسر، منطقه کوتانی را من دک کنند

عرتستاو از پیدا و منطقۀ زنی نشینی که فعال در تصرگ 

ترند، ز را از  کسو دشمل د ر ل آوداعو از  زود می

ها زور ه تیشتر توعیف می گردد س زرزمینی که در 

شود س از زوی د گر ارتباط اختیار دارد کوچکتر می

زمینی خوتی که میاو ا راو، عراك، زور ه س بزب هللا 

 .شودلبناو س ود دارد، قطع می

های کشورهای خریج فار ، اردو س ترکیه هز نه گرسه

ارتجاعی  ب ة النصرة س داعو را در عراك تأمیل می

ها ته ا ل استاشاو آدمکو ا ازه می دهند که تدسو آو.  کنند

ترکیه س اردو در زال .  ها تگهرندمانع از مرزهای آو

ها ترای ا ازه دادند که انبوه زالح از مرزهای آو  ٣١١١

. کاراو  افراط گرای  مسرماو  تگهردرزیدو ته  نا  

مرز  نوتی ترکیه س همچانایال سبشیانۀ داعو عریه کردها در 

دسر  د د تمباراو آمر کا س ناتو در عراك س زور ه ته تا ااناۀ 

 ای  هاای تسایاار  ادی بهگ داعو، دسل  ترکیه را تا چالو

رزاد ماویاع اردس ااو  اکنوو ته نظر می.  موا ه کرده از 

در مقاتل پد دۀ داعو، تستل مرز ته رسی مردک زارگارداو س 

آساره کرد، س شاخ س نشاو کشیدو مجدد ترای کردهای تارکایاه 

 -تورژسازی تارکایاه تاا  ارفایا  ارتاجااع ازاالمای.  تاشد می

انسانی اش در مقاتال  شوس نیستی اش، تا مویع ته  ا   ید

آسارگاو کرد رسژئاسا، از انجاک هیچ فجا عی تاا تاناگ ناماودو 

در .  عرصه ته رسی مردک کوتاانای کاوتااهای ناه ناماوده ازا 

ها ته دفعات  بالی که مس سلیل بزب باکِم ترکیه س آمر کا ی

در مورِد زقوط ش ر زخل گکتند س کسی شانسی تارای ناجاات 

ناظایار زنااو س  گای تای ش ر قائل نبود، ماقااسما  س ا ساتااده

هاای خاود  مرداو کوتانی مو ب گرد د تا هاماه در ارز ااتای

هرچه ا ل دفاع ق رمانانه تایاشاتار تاه درازا . تجد د نظر نما ند

کشد، مخالک  زرزختانۀ اردس او س  ارانو ترای مسدسد  می

رزانی ته کوتانی تیشتر مو ب انزسای  های کم  نمودو راه

گردد، س یمل ا جاِد انز ار عاماومای از عاماراکارد  آناو می

آناو مو ی از همدردی س باماا ا  از مادافاعااو شا ار را در 

گارچاه تارکایاه در رسزهاای .  زرازر   او ترانگیخاتاه ازا 

اسلیۀ هجوک داعو ته شمار تزرگای از ماردک کاوتاانای ا اازۀ 

سرسد ته خاک ترکیه را داد، اما تصاس ر ترو ز ونی نشاو مای

داد که شمار ز ادی از مردک آساره ته دلیل تسته تودو آگاهانۀ  

مرزها توزط دسل  س نیرسهای نظامی امکاو سرسد ته تارکایاه 

را نیافته س در طول مرز زرگرداو مانده تودند س ا ل عمرکارد 

هاا  فاشیستی ترکیه نیز تر دامنۀ ا ل هامادردی  –دسل  ازالمی

تامابااراِو ماوایاع پ ک ک تاوزاط .  در زط   ا ااو افازسد

گای  توانس  ته شدت تار پایاچایاده نیرسی هوا ی ترکیه که می

هاای تایاشارمااناۀ  های اسیاع منطقه تیکزا د صثه تر زیاز 

بزب عدال  س توزعه گهاش  س چشم   انیاو را تایاشاتار تار 

 . تشری بکوم  باکم ترکیه گشوداعمال ید

 ای در  هاای  اناباو تاوده  کی از دزتاسردها س ناکاتاه قاوت

کوتانی نقو زناو در مبارزه ترای تاراتاری س اباقااك باق س 

در  ار ااو رس ادادهاای اخایار رسژئااسا، .  تاشد بقوقشاو می

زناو س دختراو پیشرس در صف مقدک نبارد س ماقااسما  قارار 

 آن ا . داشتند س تا همیل اکنوو تا رشادت شاو بمازه آفر ده اند
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در تطل مقاسم ، انسجاک س ا ستادگی اهداگ انساانای خاود را     

بوور زناو در ا ل مبارزه در رسژئاآسا، .  ته نما و گهاشتند

در .  را تاقاو ا  ناماود  های زیازی، دمکراتی   اناباو  نبه

رسژئآسا، آزادی زو تا مک وک آزادی در آو  امعه عجیل شاده 

 ای  طور که زناو رسژئاسا معتقدند که در  امعاه هماو.  از 

تار .  که زناو در آو آزاد نباشند، آو  امعه،  امعۀ آزاد نیسا 

هاای ا اتامااعای س  ازا  ا ل نگرش، زنااو تارای خاوازاتاه

هاا تاه عاناواو  مشاارکا  آو.  نما اناد زیازی خود مبارزه می

زناو رسژئاسائی در تطل ا ل مبارزه، نه تن ا تاا آزادی تارای 

آن ا همراه از  ترکه پیاک آزادی را ترای زناو دنیا ته هاماراه 

زناو کوتانی تار ا ال تااسرناد کاه مشاکاالت، ماواناع س .  دارد

آنا اا .  ناتراترهای مو ود عریاه زنااو در دنایاا  اکاسااو ازا 

خواهند تا بوور متکاست خود در صثنۀ مباارزاتای س تاا   می

 ی در بال  ارائۀ تصو ری از زناو انقالتی، نقو تعییل کننده

 .س رفع ا ل موانع ا کاء نما ند

در پرسزه مبارزاتی زناو کوتانی در ساقاع تاا هار بارکاتای، 

زاتایازاو   ماباارزه تاا زو:  گایارناد اهداگ متکاستی را نشانه می

. داعو س مبارزه ترای تراتری س بق تعییل زارناوشا  خاود

درعیل بال ا ل مبارزات یرتات  دی ته فرهناگ، آداب س 

فارهاناگ .  زاتایاز سارد کارده ازا  س زو  مااناده زنل عاقاب

 ی که ترای زناو تن ا س تانا اا س ایاکاۀ ماادری س  مردزاالرانه

در باال باایار زنااو .  شنازد گی را ته رزمی  می کارخانه

های  نگ، فرمانادهای ناظاامای  کوتانی در زه منطقه از  ب ه

پاه اری  گی، مسا سلایا  در ه از خودگهشته. را ترع ده دارند

هاای زایاازای س ناظاامای ا ال  س تع د ته منافع مردک س توانا ی

از  که بیرت   انیاو را تاراناگایاخاتاه   زناو مبارز ته بدی

های دنیا، بتی ناخوازته مجبور شاده اناد  از  س اکثر رزانه

ته آو اعتراگ نموده س اخبار آو را در زاطا  دنایاا ماناعاکاس 

هاای  زتیزی س قاتال در اقریم کردزتاو عراك نیز که زو.  نما ند

کاانااد، خاایاااناا  رهاابااراو ارتااجاااعاای س  داد ماای نااامااوزاای تاای

هاا تاا دسلا  تارکایاه، ماو اب  آو نازیونالیس  س هاماکااری 

انز ار عمومی مردک در ش رهای زریمانیه، ارتیال س دهاوک 

امرسزه مبارزۀ مساراثااناۀ زنااو کاوتاانای تاا تامااک .  شده از 

هاا س کاماباودهاا او درعارصاۀ رهاباری س مشاارکا   کازتی

تاخاشای کاه  اراو خاود گاهاشاتاه اناد،  ا تماعی س افق رها ای

های تار خا سرشکستۀ زاازش تاا  بل  توانسته از  بدسداً راه

 تار خ ثات  کرده از  . دشمناو زو زتیز را ته چالو تطربند

 افته س دسلاتای تارعارایاه ماردک تاه  که سقتی خشون  زازماو 

گایارد، تانا اا  س ژه زناو در اشکال گوناگوو آو صاورت مای

مبارزۀ ق رآمیز تومیل کنندۀ خاتمه دادو ته زتم  نسیاتای س 

طبقاتی از  س می تواند زنااو س تاوده هاای ماردک را رهاا 

 ای ازا  کاه تاارهاا در طای ماباارزات  ا ل تاجارتاه.  زازد

کاوتاانای تاا .  طبقاتی در زرازر   او ته اثبات رزایاده ازا 

شرطا اا تارای ا اجااد شارا اط مشاارکا   فراهم آسردو پیو

ا تماعی س شورا ی ته   انیاو نشاو داده از  کاه الاگاو ای 

. داراناه اماکااو پاه ار ازا   یر از الگوی منازبات زرما ه

تعدادی از ابزاب س زازمان ای زیازی نکتۀ قوت س تر سته 

گی مبارزاتی کوتانی را فاقاط در ماباارزه اش عارایاه ازاالک 

اما پاو اا ای .  تینند، البته ا ل    س ه قویه از  زیازی می

کاناد،   ی که در کاوتاانای دارد عامال مای زاختار ا تماعی

زاختار ا جاد شدۀ آزادِی عمِل ا تماعی در کوتانی ازا  کاه 

های زرماا اۀ  ا اانای  در تواد کامل تا خوازته ها س ترنامه

چیزی که توانسته از  شااخصا اای اناقاالتای را .  قرار دارد

ماندۀ     امعۀ زاناتای را کاه  تر سته نما د س تقا ای عقب

تااشاد ز ار  هم  کی از س وه ازاازای آو مای"  مههب" طبعاً 

 . ز ال تبرد س نوک بمره را متو ه ازالک زیازی تنما د

کوتانی رسزهای زختی را در پیو دارد س تعایاد نایاسا  در  

الار ام ماباارزات  ادی     معادله ناظاامای نااتاراتار عارای

اما تا ا ال فارض .  رزمندگانو، مقاسمتو درهم شکسته شود

ابتمالی هم، دزتاسردهای تاکنونی اش ارزنده س قااتال تاو اه 

گایاری   کی از دزتاسردهای ارزندۀ ا ل مقاسم ، شاکال. اند

    نبو بما تی انترنازیونالایاساتای تاود کاه تاا مشاارکا  

سزیع مردک آزاد خواه دنیا در اکثر   کشورهای   او س در 

خاودش را نشااو داد س ماردک آزادۀ "  فراخواو اسل نوامبر"

هام اکاناوو ا ال  اناباو در .  دنیا را تا خاود هاماراه زااخا 

کشورهای همجوار خریج فار  ته س ژه ترکیه اتعاد راد کال

تاری پایادا کارده ازا  س ا ال کشاورهاا را تاا  تر س عمیق 

زاقاوط اباتاماالای کاوتاانای  .چالشی  دی رسترس زاخته از 

هاای  تیو از آنکه اعالک شکس  مقاسم  س ماباارزات تاوده

مردک کوتانی تاشد، اعاالو  ا  شاکاسا  تازرگ تارای آو 

کشور را گرد هام آسرد  ۴١ادعای درس ینی از  که زراو 

تجنگند س آو را از پا درآسرندک تاا زاقاوط '' عریه ترسر سم''تا 

      ابتمالی   کوتانی،   ز   رزوا ی   ترای  مدعیاو  درس یل 
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هاا س  س  از شارمسااری تارای دسلا ''  مبارزه تا ترسر سم''    

س  از ''  ائاتاالگ ماباارزه تاا تارسر سام'' مرداو عوو  دسل 

زرافکندگی زراو اقرایام کاردزاتااو کاه در خادما  زاناار او 

پردازاو مت ا م داعشیاو توده س هستند، چیزی تبار ناخاواهاد 

چه زقوط ابتمالی کاوتاانای، تاراکاات  اانای ز ااد س  اگر .آمد

خسارات مالی تسیار س آسارگی تیشتر مردک را تدنبال خاواهاد 

 ای س  داش  س دزتااسردهاای تاا کاناونای  ا  ماباارزه تاوده

های مردک لطمات زاناگایانای خاواهاد  باکمی  ا تماعی توده

ها ی خواهند خورد که مازا   د د، اما شکس  تزرگ را آو

ها ای خاواهاناد خاورد کاه تاازار  شاو کنار خواهد رف ، آو

شاو کساد س از رسنق خواهد افاتااد س تاخااطار ''  کوردا ه تی''

خودفرسشی س زر زپردگیشاو ته امپار االایاساتا اا رزاواتار س 

 .منکورتر از قبل خواهند شد

هااای آزاده س مااتاارقاای تااجااسااماای از  کااوتاااناای تاارای انساااو

آزاد خواهی س تراتری ا تماعی در مقاتل نیرسهای ارتجاعی 

المارارای  تا س ود ا نکه در زط  تیل.  س متوبو داعشی از 

گای رستارس   نبو کارگری س چر تا عدک انسجاک س پراکاناده

از ، اما بما   از مردک کوتانی طی فراخوان ا ی در چاناد 

در زط    او (  تو ژه فراخواو زرازری اسل نوامبر) نوت  

های سزیعای از ماردک را  تا ازتقبال رسترس شد س تو ه توده

تاا .  نسب  ته کوتانی س  اری س پشتیاباانای از آو  اراب ناماود

زقوط  ا عدک زاقاوط …  المرری چپ ا گی تیل تو ه ته پراکنده

المررای، زد  کوتانی تیشتر ته مثازبات دقیق توازو قوای تیل

های پانا ااو  فعاو کوتانی س ترنامهاس تند گرا شات زیازی مد

ها در منطقه س   او رتط دارد تا قدرت نظاامای  امپر الیس 

هاناوز .   ی نیرسهای مترقای س چار س زاوزایاالایاسا منطقه

... های تسیاری از نظر ماالای، دارسئای س کوتانی از بما  

اما الزمه اش ا ل از  که گرا شات چر س .  ترخوردار از 

زوزیالیس  س آزاد خواه در منطقه س در زط    او تا اتثاد 

گی س انسجاک تیشاتاری تاه باماا ا  از کاوتاانای س  س همبسته

گااری ناایاارسهااای ارتااجاااعاای ماانااطااقااه س نااقااشااۀ شااوک  افشاااء

تاثیری که کوتانی در زاطا   ا ااو .  ها تپردازند امپر الیس 

هاای ماردک در تاعایایال  تا ازتکاده از مشارک  همگانی تاوده

زرنوش  خود از طر ق رساتاط شاورا ای اناجااک داده ازا  

هاای ماردمای ازا  کاه دلشااو تارای  زتانزد اکثر ا  تاوده

 زخل از کوتانی س دزتاسردها و . تپدآزادی س تراتری می

امرسز در هر مثل س  رسه س  معی نه تانا اا تاه تاثاب رسز 

 ای  تبد ل شده از  ترکه تأثیرات مثب  س انعکا   نبو تاوده

کاوتاانای .  شاود آو در منطقۀ خاسرمیانه ته عیناه مشااهاده مای

نشاو داد که تا    مبارزه  معی س تا بوور تدسو تاباعایاِض 

همۀ ش رسنداو س شرک  مساتاقایام شااو در تصامایاماات س تاا 

گای  ترخورداری از بق تراتر نه تن ا امکاو ا جاد  ا  زناده

زازد، تاراکاه  آزاد س تراتر ترای همۀ ش رسنداو را ممکل می

 .الزمۀ دز   افتل س تومیل کنندۀ آو نیز از 

در شرا طی که مردک افغانستااو س ا اراو در ز ار بااکامایا  

های ارتجاعی ازالمی تث  زتم موااعاف  هارتر ل بکوم 

قرار دارند،  ا دارد تا تاا تاأثایار پاه اری از ماباارزات ماردک 

کوتانی س نوع مشارک   اماعای بااکام تار آو، تارعارایاه ا ال 

های مستبد س خودکامۀ باکم س در ماورد افاغاانساتااو  بکوم 

هاای  المارارای بااکامایا  ارتاجااعای س دارسدزاتاه بامیاو تیل

ازالمی چوو طالباو، تپاخیزند س مبارزات س اعترایات خود 

 ای، تاا کاوتاانای هاماساو  را تر عریه ارتجاع داخری س مناطاقاه

نما ندک بکظ کوتانی مسترازک باماا ا  هاماه  ااناباه از  ااناب 

. تااشاد المرری مای نیرسهای مترقی س چر س زوزیالیس  تیل

ا ل نیرسها در یمل متثد نمودو صکوگ خود تا زازمانادهای 

هاا  های مردمی که ته بما   از کوتانی تارها ته خیاتاو توده

 ی  ر خته اند س تا قدرت میریونی س صف فشردۀ خود تا در ه

هاای شاومشااو تارعارایاه  ها را از انجاک نقشاه هم امپر الیس 

 ی که مناجار تاه  کوتانی ته عقب رانده اند از طرح هر توطئه

 ای کاوتاانای شاود  اراوگایاری  توعیف  ا شکس   نبو توده

تااشاد کاه  تناترا ل، س یکۀ هر انساو آزاد خاواهای مای.  نما ند

ترای دفاع از انسانی  س تراتری طربی از کاوتاانای س  اناباو 

 ی آو بما ا  ناماوده س تاه دفااع از آو تارخایازد س تاا  توده

همصدا ی تا مردک آزاد خواه س انقالتی کوتانی ا ل  اناباو را 

 .در منطقه تقو   نما د

در کوتانی مجموعۀ گرا شاتی که تا    توافق موق  در کنار 

س سقتای .  هم قرار گرفته اند نه  کدز  هستند س نه هم هم نظر

گردد، رهبراو کردهاا  هم که ته  ر انات نازیونالیستی تر می

ها س  ته دلیل ماهی  نازیونالیستی شاو ا رب خائنیل ته آرماو

مطالبات خرق ای خود شاو توده س هستند س تا آمر کا س شرکاء 

ناماوناۀ تاارز آو رهابار اقارایام .  دزتشاو در  ا  کاازاه ازا 

 کردزتاو  ناب  تارزانی س تعداد  قاتل  تو  ی  از  رهبراو 
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تار ال س اه ماقااسما    کای از ماثابا .  کردهای ا راو از    

کوتانی افشاء توهمات س آشکار کردو چ ره ساقعی رهبرانای 

مقاسم  کوتانای .  کوتند از  که دائم تر طبل نازیونالیسم می

نشاو داد که از طر ق متوزل شدو ته نازیونالیسم کرد نمای

گای  تواو ته نیرسی ا تماعی س مشارک  س باکمی  تر زناده

س زرنوش  خود دز   اف  س در تراتار تا اا ام ارتاجااع س 

در تاار اخ لاثاظااتای .  امپر الیس  ته دفاع از خاود پارداخا 

کاوتاانای درزا  در ا ال لاثاظاه …  هستند که دسراو زازناد

 .تار خی در منطقۀ خاسرمیانه قرار دارد

مقاسم  کوتانی در منطقۀ خاسرمیانه عالسه تار ا اناکاه تامااک 

ها را نقو تار  ها س نازیونالیس  های شوک امپر الیس  نقشه

گی ا تامااعای  گی س زنده آب کرد، الگو س خالقیتی از آزاده

همگانی را آفر د که تراتری س عدال  ا تمااعای تارای آبااد 

ته هامایال دلایال .   امعه ته خصو  زناو را ته همراه آسرد

شکس  س پیرسزی کوتانی ترای کل منطقه تأثیاری ماثابا  س 

هاای  کوتانی نقطۀ امید س ال ااک تاخاو  اناباو.  اسدانه دارد

گای آو فواای  مترقی منطقه از  س ا ل  اناباو س ا ساتااده

رعب س سبش  را در مقاتل ارتجااع بااکام ماناطاقاه در هام 

هاا در  هرقدر دمکرازی مستقیم س مشاارکاتای تاوده.  شکس 

تر تااشاد تااثایار آو تارای  زرنوش  خو و قو تر س طوالنی

های مقاسم  مترقی س مردمای امارسز س آ انادۀ  تمامی  نو

 . منطقه موثرتر س انکار ناپه رتر خواهد تود

هاای  مقاسم  کوتانی افشاگر دسزتاو س دشمناو ساقعای تاوده

هار رسز س .  زبمتکو در درسو س تیرسو منطقه خواهد تود

هر زاعتی که عمر ماقااسما  کاوتاانای تایاشاتار شاود تااثایار 

تسزائی ترای بال س آ ندۀ نیرسهای مترقی س مستقل ماناطاقاه 

 .خواهد داش 

 ر ان ای زیازی مری منطقه همگاک س هم ناظار تاا زارماا اۀ 

  انی طرح فرسپاشی س زرکوب زاختاار ا اتامااعای شاکال 

هاای کاردزاتااو زاور اه را در  گرفته در کوتانی س کاناتاوو

های زرما ه توافق تماک  ناح  . دزتور کار خود قرار داده اند

های کردزتاو زور ه از همایال  داری ترای شکستل کانتوو 

مویع کسب ارزش ایاافای س فاراهام آسردو نایارسی کاار 

ترخی کشورهای ارسپاا ای از .  تاشد ارزاو قاتل تویی  می

طر ق  ترکیه  خر دار  نک   ارزاو  داعو هستند  که  زاود 

 کندزرشاری را ته  یب تاندهای زیازی ترکیه زراز ر می

دانند که کداک شارکا  در کاداک  ا ل را متخصصیل نکتی می 

س همایال .  از نک  تولیدی داعو ازتکاده کند کشور قادر از 

داند که خر داراو س دالالو نک  داعو چه  اتثاد ه ارسپا می

 . کسانی هستند

مبارزۀ کوتانی عریه توبو ازالمی س دفاع از بقوك انسانای 

س تراتری زو س مرد در منطقه نقطۀ مقاتال ناظااک زارماا اه

داری س ارتجاع ازالمی باکم ترآو از ، س ا ل نقاطاۀ قاوت 

گای در ماقااتال ارتاجااع  ا ساتااده.  ا ل  نبو ا تماعی ازا 

داعو نه  نگی مری  ا مههبی ترعکس تاز شدو افقی تارای 

ها ی ازا  کاه در دفااع  صدای انساو. تشر   امرسز از 

از آزادی س تااراتااری بااقااوقاای تاادسو تاابااعاایااض س تااا بااق 

ترخورداری از مشارک  در امور  امعه س تصامایاماات آو، 

 اناباو کاوتاانای .  هاا رزایاده ازا  تا همیل اکنوو ته گاوش

ها س زاکا  شکری از همکاری عمری تدسر از تنگ نظری

های بزتی س زازمانی تا مشارک  آزادانۀ افراد در  ااماعاه 

 ی هستند که تا کوتاانای عاجایال  ها نکات تر سته ا ل.  از 

 .دهندشده اند س ته آو اهمی  می

 5141دسامبر 

 

سازمان سوسیالیستهای کارگری 

 افغانستان
 

 کانون سوسیالیستهای کارگری
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توقف خصوصی زازی ماراکاز خادماات رزاانای کاودکااو 

هاا،   -اس  - ای  -هندسزتاو ته هرعنواو، مانند ساگهاری ته او

 .های خود  اری س  یره ها، گرسه شرک 

 .اختصا  تود ه منازب ترای ا ل مراکز-

سیع قوانیل ته نکع کارگراو س مددکاراو در ا ل مراکز س   -

 .های ا تماعی پرداخ  بداقل بقوك س تیمه

فدرازیوو زرازری کارگراو س مددکاراو ماراکاز خادمااتای 

میریوو امواا  ١۶۶۴کودکاو هندسزتاو موفق ته  مع آسری 

 .از کاااااارگاااااراو س افاااااراد ذ اااااناااااکاااااع گااااارد اااااد

پادمنات او، رئایاس س تااپااو زال، .  ک. در ا ل راهپیما ی، آ

 و، زیتاراک  چوری عوو پارلامااو،  -تی  -آی  -دتیر کل زی

عواو هاایائا  زایااازای س رهابار هایاائا  پااارلامااناای باازب 

هامااالتاا، ماعااسو، .  ، ک( مارکسیاسا )کمونیس  هندسزتاو 

 و، نیریاماا ماا اتارا،   -تی  -آی  -دار زی رانجانا نیرسال، خزانه

زایانادهاو، دتایار کال فادرازایاوو زارازاری .  ر.  رئیس س آ

کارگراو س مددکاراو خدماتی کودکاو هندسزتاو زاخانارانای 

 .نمودند

در قطعنامه پا انی ا ل راهپیما ی اعترایی ته دسل  اخطار 

نمودند در صاورتایاکاه ناخاسا  سز ار تاا فادرازایاوو سارد 

های آناو رزیادگای ناکاناد  ا   مهاکره نشود س ته درخواز 

 .اعااتااراض زاارازااری در کشااور تاارگاازار خااواهااد شااد

 :تر مه س ترخیص از

http://www.wftucentral.org/india-twenty-three-thousand-women-

workers-march-parliament/ 

 

 

 

 

  بارزه زنان کارگر در هندم

فدرازیوو زرازری کارگراو س مددکاراو خدماتی کاودکااو، 

 -آی  -زای) که همکار اتثاد ه زند کاهای مرکزی هندسزتاو 

، ترای اسلیال ٣١١۴نوامبر  ٣١می تاشد، در تار خ (   و  -تی

نکره ی زناو کاارگار  ٣٢١١١تار    راهپیما ی اعترایی 

ا ال  س زند کاهای زرازر هنادسزاتااو را تاه زاما   ٣١از 

 .پارلماو هند ترتیب داده تود

هزار نفری زنان گارگر بطرف  ۳۲راهپیمایی 

 پارلمان هندوستان

ا ل راهپایاماا ای تاوزاط فادرازایاوو زارازاری کاارگاراو س 

مددکاراو خدماتی کودکاو، که همکار اتثاد اه زاناد اکااهاای 

هساتاناد تارتایاب داده (   او  -تای  -آی  -زی) مرکزی هندسزتاو 

 داده شااااااااااااده  تااااااااااااود.  شااااااااااااده تااااااااااااود

ترای اسلیل تار س طی    تادارکاات عاظایام در تایال زنااو 

ناکار از  ٣٢١١١، ٣١١۴نوامابار  ٣١کارگر در دهری، در 

هاای  های دسلتی س مددکاراو که در ماجاتاماع کارگراو پناهگاه

ا ال  س نیاز زاناد اکااهاا ای از  ٣١خدماتی ترای کودکاو از 

زرازر هانادسزاتااو، تساما  پاارلامااو هاناد س تاا صاکاوفای 

 .رنگارنگ دز  ته راهپیما ی زدند

 

آنها خواسته های خود را  به نخست وزیر هندوستان 

 :بطریق زیر اعالم نمودند
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(قسمت سوم)تاریخچه مبارزه زنان کارگر جهان و ایران  

 سحر صبا
 

 

http://mazanan.com/?p=54790
http://mazanan.com/wp-content/uploads/2015/01/DSC0105.jpg


 

  

سیعی  زناو ا رانی در طول قارنا اای ماتاماادی تاه لاثاا  

اما  کای .  ا تماعی دچار تغییر س تثوالتی شده اند  -اقتصادی

از مویوعات م م در راتطه تا  زناو، چگونگی ناقاو آنااو 

زنااو در ا اراو .  در تولید س منازبات باکم تر  اماعاه ازا 

همواره در کارهای اقتصادی مشارک  فعال س تعیایال کاناناده 

داشته اند س در ترخی زمینه ها مانند تاولایادات کشااسرزی س 

صنا ع دزتی نقو م می ا کا نموده اند، اما تا پایادا او ناظااک 

 . زرما ه داری آن ا سارد عرصه صنع  س تولید شدند

های زناو در ا راو  ها س تشکل گیری اسلیل انجمل زاتقه شکل

داری س سرسد تاه دسره  نیز همگااک ازا  تاا رشاد زارماا اه

تدارک انقالب مشرسطه در ساقع طی همایال دسره ازا  کاه 

البته ا ال .  اسلیل زازمان ای زناو ته طور مخکی شکل گرفتند

ها در اتتدا ته طور مشخص س آشکار تاه دناباال کساب  تشکل

بقوك زناو نبودند، ترکه در پیوند تا  نبو مشرسطه فعالایا  

تار زناو ا رانای در دسراو بااکامایا   سیع رق .  کردند می

ها س ماباارزات  فئودالیسم در ا راو س آگاهی از اخبار فعالی 

ا ل تخو از  اماعاه در کشاورهاای ارسپاا ای س آمار اکاا س 

همچنیل امتیازاتی که زناو در پای پایارسزی اناقاالب اکاتابار 

زاز ا جاد  در رسزیه ته دز  آسردند، ته مرسر زمینه ١۹١۲

های زناو در ا اراو تاا هادگ تا اباود سیاعایا  آنااو  تشکل

 . گااااااااااااارد اااااااااااااد       

ّر   زناو در زال اخادرات ١٣٨١تازیس انجمل ب  ، انجمال م 

، اناجامال ١٣۹٣، انجمال شاکاوفاه در ١٣۹١سطل در زال 

، ماجاماع اناقاالتای نساواو در ١٢١١پی  زعادت نسواو در 

خاواه تاوزاط  اماعای از  س  معی  نسواو سطل ١٢١۶زال 

های اسلیه زناو در  ها ی از تشکل زناو رسشنککر، تن ا نمونه

ها عمدتا ارتاقااء آماوزش  اهداگ ا ل زازماو.  تاشند ا راو می

زناو تود س گاه از ا ال فاراتار رفاتاه س در پااره ای ماوارد 

 . خواهاو بق رای س ترداشتل بجاب نیز تودند

 كی از پژسهشگراو رسزی در كتاب خود كه باسی   

اطالعات گرانب ا ی درتاره اسیاع اقتصادی س ا تماعی 

دسراو قا ار ه از ، درزمینه سیعی  اشتغال زناو 

كار زناو س كودكاو ته طور سزیعی در صنا ع : نو سد می

كشور را ج تود س ترخی از صنا ع تقر باً ته طور كامل 

مثالً در كارخانه اتر شم . ساتسته ته كار زناو س كودكاو تود

در . نکر كارگر را زناو تشكیل میدادند ١۵١تاتی رش  تماک 

صنا ع نسا ی س تخصو  درقالیبافی زناو تخو اعظم 

در شیالت شمال متعرق ته . دادند نیرسی كار را تشكیل می 

ته . نکر كارگر زو اشتغال ته كار داشتند ٢١١لیانازسگ 

تر ا راو تا  رب در  عر  رشد زرما ه داری س ارتباط سزیع

ا ل دسره در زندگی زناو پا تخ  س ش رهای تزرگ 

تغییرات عمده ا ی صورت گرف  ا ل رسند در تغییر زندگی 

ز را رشد . زناو ا الت س رسزتاها هم تأثیر گهاش 

داری در زط    او زبب شد تا ا راو سارد تازار  زرما ه

تقایا ترای تولیدات كشاسرزی س صنا ع .   انی شود

دزتی، ته س ژه گریم كه توزط زناو کارگر ا ل مناطق تولید 

ا ل زناو كه . میشد، زبب تغییراتی در زط  زندگی آناو شد

از تولید کنندگاو اصری ا ل صنا ع تودند زود کالنی ترای 

اما خود ته تدتر ل شکل تا . صابباو خود ا جاد می نمودند

ا ل زناو کارگر در کنار . دزتمزدهای پائیل ازتثمار میشدند

کارهای تولیدی مسئولی  خانواده س کارهای خانگی را ته 

اگرچه مجموعه . عنواو همسر س مادر هم ته ع ده داشتند

ا ی از ا ل کارها فشار ز ادی را ترآن ا تثمیل می نمود اما 

مشارك  آن ا در تولید، قدرت آن ا را درخانواده تیشتر كرد 

اشتغال . س میزاو  دا ی دنیای زناو را از مرداو كاهو داد

زناو، ته معنای تراتری بقوك ا تماعی زو س مرد در ا ل 

تواو گک   تركه فقط در مقا سه تا گهشته می. دسره نبوده از 

كه زناو توانستند از عرصه کار خانگی فراتر رفته س در 

 كی از تزرگتر نوقا ع ا راو، . تیرسو از خانه اشتغال  اتند

ا ل انقالب از نظر زیازی، ا تماعی . انقالب مشرسطی  تود

.  س فرهنگی در سیعی  زناو ا راو تثوالتی ته س ود آسرد

اصل هشتم قانوو ازازی اهالی ممرك  ا راو را در مقاتل 

در خالل . قانوو دسلتی متساسی الثقوك اعالک كرده تود

چ ار زال تعد از تصو ب قانوو ازازی كه هنوز زرنوش  

/٣۶/۱٣قانوو كار مورخ   رزید، آو نامعروک ته نظر می

نیز ته صورت قانوو آزما شی تا مدت  كسال           ۱٢٢۲
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تاریخچه اشتغال زنان ت

کارگر و تشکلهای آنها 

 در ایران

 



 

اما تا اصالباتی كه تعدها نیز در آو تعمل آمد .تصو ب شد    

زال ته عنواو قانوو کار باكم تود س عمل  ٢٣ته مدت 

.  میکرد  

ته تیاو شرا ط  ٣١تا  ۱۶فصل چ ارک قانوو مهكور از ماده 

كار زناو س كودكاو اختصا  داش  س ته مو ب آو كار 

شب ته ازتثنای كار پرزتاری در تیمارزتان ا س مشا ل 

.د گر ته تشخیص سزارت كار، ترای زناو ممنوع تود  

همچنیل اشتغال زناو در ا اک تارداری شو هکته قبل از 

زا ماو س چ ارهکته پس از آو ترای آناو ممنوع اعالک شده 

.  تود س كارفرما بق اخرا  آناو را در ا ل دسراو نداش 

مادر شیرده نیز ته ازای هر زه زاعـ  كار، نیـم زاع  

.                        سق  شیـردهی ته نـوزاد خود را داش     

ی کار  معوالت س مشکالت زناو ترای سارد شدو ته عرصه

های  ز  که نه فقط ر شه در ا راو، از مویوعات م می

های زیازی س  اقتصادی را در تر داشته ترکه دارای ر شه

                                 ..          ا تماعی نیز توده از  

همچنیل در تررزی سیعی  زناو کارگر ما تا مشکالت س  

معوالتی همچوو دزتمزد، زاعات کار، مسائل ا منی مثل 

کار، ت داش  س درماو، مسکل، تیمه تیکاری س  ا مسا ل 

نقض بقوك زناو در . شو م ها رسترس می بقوقی س رفاهی آو

ی کارگر نیز تدر اتی متکاست توده  تازار کار در میاو طبقه

س تسته ته مثل کار، نوع کارخانه س  ا کارگاه، نوع کار 

، زط  زواد س  ا بتا موقعی   غرافیا ی (زاده  ا ماهر)

مثل کار، داشته ت میل دلیل ما تا شرا ط متکاست کاری س 

 س ژگی ا ی ترای زناو کارگر رسترس هستیم                     

     توسعه سرمایه داری و زنان کارگر در عصر قاجار  

ا راو تا آ از نظاک زارماا اه  ،  امعهدر اساخر دسره قا ار ه

ازانااد .  داری دزتخوش تغییراتی در     صنعتی شادو شاد

از  عیاساوینوشته » تار خ اقتصادی ا راو«مو ود در کتاب 

 ااا هااا اای کااه در طااول ا اال دسره ا ااجاااد س  اناواع کااارخااانااه

تاخاشای از .  ند، سقا عی را تازگو می کانادشکس  شده تودسر

دسلا  زارماا اه س ک زناو ا راو نقو م می در تولید داشاتاناد

صابباو کار آو زماو از دزترنج زنااو کاارگار کساب زاود 

در مناطق رسزتا ای زنااو کاارگار تادسو در اافا  .  میکردند

کارده س چاای تاولایاد  ترنج، کره، زبز جاات خشا  کدزتمزد

گندک،  او، مثصوالتی چوو کردند س ز م م می در تولید  می

          شده،  فرآسری  ا ، اتر شم خاک  (بیوانات)تنباکو، پنبه، پوز  

 . نمودند ا کا می ا، پشم س نخ گشده، تر اک، رن فرآسری 

 ١٨۵١اسلیل کارخانه نسا ی طبق مدل ارسپا ای در دهاه   

در نساا ای فعاالایاتا اای  اما در کنار آو همچناو.  زیس شدات

عمده تولیدات گرف ، در هر دس بال  تخو  منازل انجاک می

در تخو ر سندگی پشم س نخ در خاناه س .  تولید میشدنسا ی 

گار رهای  د د، زناو ز ادی از طاباقاات کاا در کارخانهنیز 

زنااو در مانااطاق گایاالو، ماازنادراو، .  مشغول کار تاودناد

کاشاو،  زد س اصک او عمدتا در تولید نخ س اتار شام  ا ا  

تاازار اشاتاغاال فارسش در مصارگ خانگای س نایاز تارای 

زااالاا ااای  تااا قاابال از اکااتااشاااگ س تااولاایااد ناکاا  در.  داشاتاانااد

صادرات عمده ا راو تولیدات کشاسرزی س  ،١۹١١ــ١۹١۴

در ا راو از ا ال طار اق صنا ع دزتی تود س تولیدات زناو 

قسم  اعاظام .  رزید تازارهای داخری س   انی ته فرسش می

تجاارت نصف مثصوالتی که زناو تولید می کردند تیو از 

خشکبار، پاناباه خااک،  ،که شامل تولیدات گیاهی را ا ل دسره

ماثال پایاراه ) تولیادات بایاوانای خااک آو را چ ارک  ترنج،   

 آو را چا اارک کمتر از     چیزی س(  اتر شم، پوز  س پشم

 (مثل فرش، منسو ات اتر شمی، نخی، پشم س چارک) صنا ع 

 در ا ل دسره کارگراو زو رس تا د گک  ازا ل.  داد تشکیل می

 . اند نقو م می در تجارت خار ی ا راو داشته

تا پا او قرو نوزدهم تیشتر صنا ع فارشاباافای تاا اناتاقاال از 

بیطه منازل ته مراکز ش رها  تخو اعظمی از نیرسی کار 

تولید فرش  اکای از .  زناو کارگر را ته خود اختصا  داد

در .  صادرات م م ا راو ته تازارهاای ارسپاا را شاامال شاد

دزتاگااه تاافانادگای  صد س پنجاه   کارخانه فرش تا  ١۹١٣

 . زیس شدادر دس زاختماو ته سزیره کمپانی شرك ت

س اهمی  نقو زناو در کارهای تولیدی،  ،در عصر قا ار

تازار داخری س خار ی قاتل عریه تولیدات آن ا در 

تخو اعظم تولیدات ترنج در گیالو س . چشمگیر تود

توزط زناو کارگر انجاک  اتر شم نخ پرسرش کرک اتر شم س

در  در مناطق س ش رهای مخترف ا راو، زناو .میگرف 

تولید فرش، دامپرسری س تولید رنگ، شال، کاله س 

پوشاک، قالب تافتل تافی، تافی، قالب میل دسزی، ر سندگی  

زناو در تخش ای . پرداختند می بتی ازرثهتافی س  بس طنا

فرزا تر رسی زمین ای کشاسرزی  طاق د گر ته کارهای 

آنطور که از شواهد پیدا از  در زال ای . پرداختند می

کارگاه مخمل هزار دربدسد زه،  ١۹١۶ــ  ١۹١۲ تافی در   

 

32صفحه   



 

س تقر با کل نیرسی کار ا ال کاارگااها اا از  دائر تودهها  خانه   

 .زناو تشکیل میشد

اگرچه کار تولیدی خانگی مستارازک زااعاات کاار طاوالنای،  

بقوك س دزتمزد ناچیز ترای زناو کارگر تود، اما کار زنااو 

ها  ا کاارگااها اا نایاز سیاعایا  چاناداو تا اتاری  در کارخانه

شاد س  دزتمزد زناو ترای    زال کار پرداختاه مای.  نداش 

کاارگاراو را تاه  تاوانسا  رابتی مای  تهصاببکار  رس ازا ل

تر س کار تیشتاری سادارد س چاوو هایاچ  طوالنیکار زاعات 

قانوو کاری شامل کار زناو نمیشد تناترا ل، کارفرما تاه هار 

 . شکری می خواز  کارگراو زو را ازتثمار می نمود

نشاو داد رسنق  صاناعا  فارش در ، شواهد  ۱۹١١در زال 

کشورهای خاار ای، تاه  امال نایارسی کاار ارزاو زنااو س 

کودکاو کارگر ته زودآسرتر ل صنع  تبد ل شد کاه قساما  

اعظم زرما ه داخری س خاار ای را 

، ارزش ۱۹۱۴ هب کرد س تا زاال 

لایار  مایارایاوو  ا   صادراتی آو تاه

  .رزید

در آو دسره طاابااقااه کااارگاار ا ااراو 

تسیار  واو تود س زرما ه داری در 

پارسزاه تاکااماال س صااناعاتاای شاادو، 

گرچه ازتثمار کارگراو تاه شادت س 

قااوت خااودش تاااقاای تااود، امااا از 

زازماندهی س ماتاشاکال شادو طاباقاه 

 . کارگر س تو ژه کارگراو زو شواهدی در دز  نیس 

تا   انی شدو زرما ه س رشد زر ع صنع  س مااشایال آالت 

در ا راو تولیدات مثری س خاناگای هار چاناد از مار اوتایا  

تاال ی ترخوردار تودند، اما تاا تاولایادات در زاطا   ا اانای 

در ساقع تولیدات مثری رس تاه زسال .  نتوانستند رقات  نما ند

گهاشته س تعداد ز ادی از زناو کارگر که درصدی از آن ا هم 

اماا تاا ا ال .  ناو آسر خانواده تودند کارشاو را از دز  دادناد

سصف، در کشورهای در بال توزعه کار زناو س کودکاو ته 

عر  ارزاو تودو نیرسی کار آن ا همیشه مورد تو ه زرما ه 

 . داراو می تاشد

 شدن ایران در دوره رضاشاه  پروسه صنعتی

 الامارارای تایالته عوو   زازماو  ۱۹۱۴ا راو در اسا ل زال 

در زااال ا اال زااازماااو درآمااد س تااه تاابااع   (I.L.O) کااار 

 ت بود  شرا ط                                    ترمبنای   دزتوراتی صادر شد  ۱۹٣١ــ۱۹٣۱

در نظر گرفتل شرا اط زانای در  س زاع  کار طوالنی ،کار

مایال تا اداشا  س اتا س هاماچانایال پسراو،ازتخداک دختراو س 

هامازمااو هام .  ، ترخی موارد د گر تا د رعا   میشدزالم 

زعی شد پسراو س دختراو در کارگاه ای  داگانه کار کاناناد 

ک هاماچانایال طورکارای ماماناوع شاوناد هس کارگاه ای مخترط ت

، تاا اد تاه کاارگااه دخاتاراو سارد شاود دزرکارگر مرد ناباا ا

دلیل  دا ای .  زرکارگر زو ا ل مسئولی  را تع ده می گرف 

کارگراو ته چه عر  توده س تا کی ا ل  دائی اا اداماه داشاتاه 

 . شواهدی در دز  نیس 

شادو ا اراو س ا اناکاه  اسلیل مربره صاناعاتای ١۹٢١در دهه 

ا ااراو سارد ماارباارااه  ااد اادی از شااکاال گاایااری صاانااعاا  س 

در ا ال رازاتاا  ااده، .  مدرنیزازیوو شد مشاهاده شاده ازا 

طاور  هاای دسلاتای س هامایال آهل، کارخااناه ترکل، اتومبیل، راه

مدار  مادرو، دانشاگااه، تاعادادی 

آموزشاگااه تارای دخاتاراو، کشاف 

باجاااب س مااواز اال بااقااوقاای  ااد ااد 

در ا ال دسره زنااو تاه .  ا جاد شدند

 ناد،شرک  در دانشگااه تشاو اق شاد

شغل معرمی را ترع اده گارفاتاناد س 

ترای رشاد تاخاو دسلاتای فاعاالایا  

دزتگاه اداری دسلاتای رشاد .  کردند

نسبتا زر عی کرد س تعداد اندکی از 

. زناو طبقه متوزط را  اهب ناماود

کارخانه ر سندگی در مقیا  سزیع در زال اای  در بدسد زی

  هکارمااو، تا س س عمدتا در اصکا ااو،  ازد ١۹٢۹تا  ١۹٢١

هارباال   هت.  ندخصوصی زاخته شد نیز تخوسزیره دسل  س 

شادو  هربال ش رنشینی،  اسلیل مربره صاناعاتایش رنشینی، 

ا راو س ا نکه ا راو سارد مرباراه  اد ادی از شاکال گایاری 

در ا ل رازاتاا .  صنع  س مدرنیزازیوو شد مشاهده شده از 

هااای دسلااتاای س  آهاال، کااارخااانااه  اااده، تاارااکاال، اتااومااباایاال، راه

طور مدار  مدرو، دانشگاه، تعدادی آموزشگااه تارای  همیل

. دختراو، کشف بجاب س مواز ل بقوقی  د اد ا اجااد شادناد

شاغال  ند،در ا ل دسره زناو ته شرک  در دانشگاه تشو ق شد

معرمی را ترع ده گرفتند س ترای رشد تخو دسلتای فاعاالایا  

دزتگاه اداری دسلتی رشد نسبتا زر عی کرد س تاعاداد .  کردند

 در بادسد زای.  اندکی از زناو طبقه متوزط را  اهب ناماود

 تا   ١۹٢١کارخانه ر سندگی در  مقیا   سزیع  در زال ای  
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سزیراه دسلا    هکرماو، ت س س عمدتا در اصک او،  زد ١۹٢۹   

هربال ش رنشایانای،   هت.  ندخصوصی زاخته شد نیز تخوس 

مایازاو، رشاد نایارسی  هامااو  شدو مثدسد تاود س تاه صنعتی

ترآو قانوو تاثار ام   عالسه.  کارگر زو ش ری نیز مثدسد شد

فعالی  طبقات کارگر را کااهاو  ١۹٢۶های کار در  اتثاد ه

درصد  ماعایا  ماردک  هکتاد س نه  ، هنوز١۹٢١در دهه . داد

، ١۹٢۲در ماار  .  کاردناد در مناطق رسزتا ی زندگای مای

 چا اارهازار س زایاصاد س زایازدهر سی   دسازده کارخانه نخ

دسهزار س زایاصاد سهاکاتااد زو  س    ن صد سشص   مرد،

ماثال  کاودکااوته زنااو س .  ازتخداک کردند سهش  کودک را

همیشه دزتمزد کمتری نسابا  تاه کاارگاراو مارد پارداخا  

 . شد می

درآماد س  ،چه در مناطق ش ری س چه در مناطق رسزاتاا ای

در صنا ع تخو خصوصی،  تو ژه.  شرا ط کار تسیار تد تود

 هاا صاابابااو کاارخااناه.  اسیاع تشدت  المانه ای باکم تاود

ا رب ته کارگراو ت م  مایازدناد، از پارداخا  دزاتامازد س 

بقوك آن ا خوداری میکردند س  ا آن ا را ته ماثاض مشااهاده 

تاارا اال در   عااالسه.  کااردنااد نااقااض قااانااوو تاانااباایااه تاادناای ماای

صوصی از کار کودکاو س کارگراو زو خکارگاه ای تخو 

از سیعیا  .  ازتکاده شده س آن ا را تشدت ازتثمار می نمودند

گازارش داده  ١۹٢٢س شرا ط تد کارخانه های اتار شام در 

را تاا ا اباار میشود که ترای تاف  اتر شم  زدی، کاارگاراو 

کارگراو را که عامادتاا  ،در صنع  فرش.  کردند ازتخداک می

تشکیل میشد، در شرا ط  تسیار نامطروب  کودکاواز زناو س 

س نمور س تار   ته کار میگماردند س پس از مدتی کارگراو 

تینا ی خود را از دز  داده س دچار کجی زتوو فاقارات مای 

 . شدند

شادو کشاور در زمااو ریااشااه، در زاال  عریر م صنعتی

فارش در مانااطاق  نادگایکارگاه ای ر سندگی س تاافا ١۹۵١

زنااو کاارگار را  اهب  ، نایارسی کاارش ری س رسزاتاا ای

در مناطق ش ری گارسهای از زنااو تاه خادماات .  کردند می

آناو تاه کاارهاا ای چاوو .  خانگی س خصوصی گرفته میشدند

خدمتکاری خانه، نظاف ، آرا شاگاری، فاال تایانای س الاباتاه 

 . تجارت زکس مشغول تودند

  ۱۰۵۹شدن پس از دهه  روند سریع صنعتی

تعداد  ،۱۹۵۶شدو در ا راو س زرشماری  در رسند صنعتی

.      نکر شمارش شد هزار ، پانصد سهکتاد سزه زناو کارگر

ا ل زرشماری نیمی از  معیا  کشاور در مانااطاق  مطاتق

، خصاوصاا کاودکااوناد س کاار ردکا رسزتاا ای زنادگای مای

هاای  زناو عامادتاا در کاارخااناه.  تودمتداسل  ،دختراو  واو

های کبر   زازی، لایاواو  ر سی، در کارخانه فرشبافی س نخ

هاای تاولایاد چاای،  های مقوا ی س نایاز در کاارخااناه س  عبه

دسزی مشغول تکار  تافی س صنا ع زوزو کنی، گونی پاک پنبه

در تخو های خادمااتای هام تاه کاار  زناو س کودکاو . تودند

کاماتار از  ،کاردناد اشتغال داشتند، دزتمزدی که در اف  مای

س   بادسد زای ١۹۵۶زناو کارگار در .  دزتمزد مرداو تود

درصد کارگراو را تشاکایال  چ ل  ١۹۶۹چ اردرصد س در 

 . دادند می

زال  دسازده، زیزده درصد کل زناو تاالی ١۹۲١در اتتدای 

تیشتار شاامال  ا ل درصد،.  مشغول کار تودند(  میریوو ١/۴) 

 ۲٣۷تافندگاو پوشااک س  ۲١۷.  دش نوابی اطراگ ش ر می

 کاردناد، فاعاالایا  مایتافندگاو فرش که در تخو رسزاتاا ای 

در  ١۹۲١در زااال .  عااماادتااا زناااو س دخااتااراو تااودنااد

لایر در رسز  ۹١هاای ر سانادگای  ازد تاه زنااو  کارخاناه

 . شد که ا ل رقم ز ر خط فقر تود پرداخ  می

ا راو ته  کی از کشورهای عمده  ١۹۲١در طول دهه 

شدو  که پرسزه صنعتی  همانگونه. صادرکننده نک  تبد ل شد

ها س مراکز صنعتی   اف  س کارخانه ته زرع  گسترش می

کردند، زناو تیشتری ته عنواو کارگراو صنعتی  رشد می

 پس از انقالب. کار گرفته شدند  هدر تخش ای مخترف تولید ت

بکوم  ارتجاعی  م وری ازالمی شرسع ته  ۵۲

در دسره . فرزتادو زناو ته خانه س تیکارنمودو آن ا نمود

ر از  رفسنجانی ته عر  طرح تعد ل نیرس زناو کارگر 

زپس تا تدس ل . اسلیل قرتانیاو ا ل طرح ارتجاعی شدند

طرب ای تشدت ید کارگری از  مره قراردادهای زکید س 

موق  س پیمانکاری نه تن ا زناو کارگر ترکه کل طبقه 

کارگر تا ته امرسز تاالتر ل درصد تیکاری س آزیب ای 

در دسره بکوم  خاتمی . ا تماعی را متثمل نموده از 

نکر از مشمولی   ١١تود که تا خار  شدو کارگاه ای ز ر 

تیمه های ا تماعی طیف سزیعی از زناو کارگر را که در 

ا ل کارگاه ا ته کار اشتغال دارند نه تن ا شامل ا ل 

مشمولی  شدند ترکه تا بداقل دزتمزد در ا ل کارگاه ا ته 

تماک ا ل قوانیل ید کارگری زناو . کار گرفته میشوند

کارگر را تا تیکاری سزیع، عدک امنی  شغریک س تامیل      
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امرسز شاهد هستیم که اشتغال زناو .  ا تماعی رسترس زاخ  

تااو ااژه زناااو کااارگاار در تااازار کااار از درصااد ناااچاایاازی 

  .ترخوردار از 

ایران        کارگری تشکلهاییک نگاه تاریخی به  

در آخر قرو نوزدهم، صنا عی که تیشتر در ا راو رسا   

ته تنا زازی که  قالیبافی س چرک: داش  عبارتند تود از

تقایای تازار   انی تیشتر از صنا ع د گر رشد نموده 

های خار ی در ا جاد اسلیل کارگاه ای  بتی زرما ه. تودند

تزرگ قالیبافی که شکری از مانوفاکتورها در انگرستاو 

های تولیدی ترای  زا ر رشته.  تودند، نقو موثری داشتند

داراو  ناک زرما ه رشد س گسترش، تو ژه تا مانع تزرگی ته 

تو ژه . خار ی س ساردات کاال از آو کشورها رسترس تودند

های انگریس س رسزیه در  که قدرت س نقو مستقیم دسل  آو 

زاختار س قدرت زیازی ا راو س 

داراو خودی  ها از زرما ه بما   آو

دز  تودو دسل   در تراتر آل  

ا راو س دادو امتیازات س ژه ته 

داراو خار ی، در تراتر  زرما ه

ت د دات س معوالتی که 

داراو داخری تا آو رسترس  زرما ه

تودند، از  مره عوامری تود که مانع 

شد ها می رشد صنا ع در زا ر رشته  

نقو ته ” تار خ اقتصادی ا راو“چارلز عیسوی در کتاب 

تافی اشاره می  های خار ی در گسترش صنع  قالی زرما ه

ها س کودکاو نیرسی کار  ها زو کارگاه ا ی که در آو. کند

دادند س در شرا ط تسیار زختی  ی آو را تشکیل می عمده

اس در ا ل . مجبور ته کار تا دزتمزدهای تسیار پائیل تودند

نو سد که  ای متعرق ت ی  تا ر رسزی می کتاب از کارخانه 

هزار  ۵١هزار س پانصد کارگر داش  س زود زاالنه آو ته 

.                                              رزید لیره انگریس می  

طبق آماری که از میزاو کارگاه ای ” قا ار ه  در دسره

کارگاه تا  ٣١مو ود در اساخر قرو نوزدهم باکی از  که 

کارگاه تا  ۴١داراو ا رانی س  کارگر متعرق ته زرما ه ۵٣۴

در . داراو خار ی توده از  کارگر متعرق ته زرما ه ١١۵٣

داراو  های متعرق ته زرما ه میاو کارگاه ا س  ا کارخانه

کارگر زو س در میاو  ١۵١ا رانی کارخانه اتر شم تافی تا 

داراو خار ی، کارخانه  قند  ک ر زک  های زرما ه کارخانه

ها ته زناو خیاط در  تا فراهم آسردو مواد اسلیه س دادو آو 

خانه س  ا گرد آسردو تعدادی از زناو در    مکاو س در 

اختیار گهاشتل سزا ل کار س پارچه، از کارگراو زو 

بتا . میزاو مزد زناو خیری ناچیز تود. کردند کشی می ت ره

ی خود  ای از تا راو، کارگراو زو را ته صیغه عده

آسردند س تا ا ل رسش از پرداخ  هماو مبرغ ناچیز  درمی

زناو نه فقط از نظر کاری تث  . زدند نیز زرتاز می

مالکی  س تردگی صابب کار خود تودند ترکه صابب 

کاراو آن ا که از تا راو پولدار تودند تعدادی از ا ل 

از  مره : تعنواو مثال. کارگراو زو را هم مال  تودند

زو را ته ا ل شکل ته صیغه خود درآسرده س  ٨۴تا ری که 

ی  کشی  نسی س همه کرد، بتا ت ره کشی می ها ت ره از آو

ی مثرک شدو  ها تا توزل ته قوانیل ازالمی س ته ت انه ا ل

تیل زو کارگر س کارفرما صورت 

.  گرف  می  

در دسره انقالب مشرسطه س تو ژه 

تعد از آو، تر تعداد صنا ع تث  

داراو  ی زرما ه پوشو زرما ه

نسا ی ا رانی از  مره صنا ع 

افزسده شده از  که از  مره 

تافی   تواو ته کارخانه پارچه می

سطل اصک او اشاره نمود که بدسد 

در ا ل کارخانه کارفرما شرا ط زختی . کارگر داش  ۵١١

کرد س کارگراو مجبور تودند  را تر کارگراو اعمال می

مزد کارگراو مرد س زو پا یل . زاع  کار کنند ١٣رسزانه 

تود، اما زناو کارگر از مرداو هم دزتمزد کمتری در اف  

علت وجود تشکیالت مخفی   در این کارخانه به. می نمودند

 ۳۲۳۹کارگری، کارگران توانستند در اردیبهشت سال 

ها  دست به اعتصاب بزرگی بزنند که اگرچه تعدادی از آن

دستگیر شدند، اما کارفرما مجبور گردید برخی از 

.های کارگران را جوابگو باشد         خواست  

ی مصوب بزب   چنیل سیعی  تد زناو کارگر در ترنامه هم

 ١٢١۶اش که در زال  کمونیس  ا راو در دسمیل کنگره

در ا ل ترنامه  دا از تاکید تر . ترگزار کرد، انعکا   اف 

ی کارگر همچوو هش  زاع   های عمومی طبقه خواز 

کار رسزانه، تر منع کار شبانه ترای زناو س مرخصی تا 

بقوك ترای زناو چ ار هکته قبل س چ ار هکته تعد از        
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.                  زا ماو تاکید شده تود     

در آو زماو زاعات کار تاال س دزتمزد ناچیز  کی از 

مشکالت تزرگ کارگراو زو س مرد تود، اگرچه مشکل 

. دزتمزد در مورد زناو کارگر تدتر از مرداو کارگر تود

 ۵تافی همداو از  ترای نمونه زاعات کار در کارگاه ای قالی

 اف  که در طول  تعداز  ر ادامه می ۶تامداد شرسع س تا 

در کارخانجات . داشتند کوتاهرسز کارگراو    ازتراب  

زاع  در رسز هم تالغ  ١۴کنی زاعات کار گاه ته   پاک پنبه 

   .                                                                 شد می

هایاچ  ا  از .  شد طرك گوناگوو پرداخ  می  دزتمزد نیز ته 

. کارگراو قادر نبودند ککو س لبازی ترای خود تا ایاه ناماا اناد

کاردناد،  صورت کارمزدی کاار مای  قالیبافاو نیز که عموما ته

قراو  ١/ ۵دزتمزد زرکارگراو . گرفتند    قراو دزتمزد می

 .شااد قااراو تااالااغ ماای ۴تااا   ٢س دزااتااماازد ازااتااادکاااراو تااه 

چنیل منجر ته م ا رت صدها هازار  سیعی  تد اقتصادی هم

نکراز دهقاناو س کارگراو از مناطق شمالی کشور از خرازاو 

. تا آذرتا جاو ترای کار ته کشورهای مجاسر س تو ژه تاکو شد

نکری که در صاناعا   ٣٢۵١١از  ١۹١٢ترای مثال در زال 

درصد ا رانی تودند کاه  ٣٣/  ٣کار تودند  نک  تاکو مشغول ته

 -(  ١۹١١) در زاال .  درصد رزایاد  ٣۹ /١ته  ١۹١۵تا زال 

هاازار کااارگاار دائااماای    ٢٢هاازار کااارگاار مااوقاا  س  ١۶١

تخشی از کارگاراو ما اا ار .  کردند در رسزیه کار می ا رانی

کارگراو زو تودند ترای مثال در معدو ناکا  تااکاو س زاا ار 

کاارگار   ٣١۹٣۵   (١۹١٢) های آو منطاقاه در زاال  کارخانه

کاردناد کاه در زاال  کارگر زو ا رانی کار مای ١۹١۵مرد س 

کارگار زو  ۹١٣۴کارگر مرد س  ٣٢١٢۴ا ل رقم ته   ١۹٣١

 .ا رانی افزا و  اف  

در زال . صنع  نک   کی از صنا ع م م در ا ل دسراو تود  

انگریس رزما اعالک مو ود    –شرک  نک  ا راو  ١۹١۹

ا راو رزما  ١۹١٣نموده س شرسع تکار کرد س در زال 

شدت  های تعد ته  صادرات نک  خود را آ از کرد که در زال

تیو از  ١۹١٢ – ١۴طوری که در زال   افزا و  اف  ته

هزار تل نک  صادر شد س زود خالص شرک  نک   ٣۵١

کارگراو هندی . هزار لیره تالغ گرد د ۶١انگریس ته  –ا راو 

در اتتدای تدس تازیس شرک  نک  درصد تاال ی را شامل 

میشدند س در تخش ای تخصصی تر تا درآمدی تیشتری ته 

تر ل س پس    کار اشتغال داشتند، اما ته کارگراو ا رانی زاده  

تود، رفته رفته تر تخصص س تعداد  تر ل کارها ساگهار شده  

در صنع  نک  اگرچه . کارگراو ا رانی افزسده گرد د

اما زنان کارگران مرد بویژه کارگراو زو بوور نداشتند 

حضور بسیار فعالی  ۳۲۹۱در جریان اعتصاب در سال 

داشتند و عالوه بر فعال بودن در تشکلهای مخفی کارگران، 

در برابر نیروهای سرکوبگر به مقاومت و مبارزه پرداخته 

و از روحیه ایی رزمنده برخوردار بودند و برای آزادی 

.کارگران زندانی اعتراضات متعددی را سازمان دادند  

س در  ۴١تعد از تصو ب اصالبات اریی در ت مل زال 

رفراندسمی که ترای اسلیل تار بق رای ته زناو داده شده 

داری  تود، نطکه های رشد س شکوفائی منازبات زرما ه

تا پیدا و منازبات زرما ه داری باکم، نیرسی . فراهم گرد د

ته دلیل نیاز ته نیرسی . کار هم دزتخوش تغییراتی گرد د

کار در مراکز تولیدی س کارخانه ها در زماو رسنق زرما ه 

داری تعداد ز ادی نیرسی کار از رسزتا ته ش رها هجوک 

از زوی . آسردند که ا ل خود تاعب گسترش ش رنشینی شد

ها س  د گر نیاز ته نیرسی متخصص ترای کار در کارخانه

پازخگو ی ته نیازهای  د د، آموزش س پرسرش س مراکز 

..                       برفه ای س صنعتی گسترش  اف    

ترای مثال تثصیالت را گاو تا هش  زال اسل تصو ب شد 

میزاو تازوادی در . س مراکز آموزش عالی گسترش  افتند

 ۴۵درصد تود در زال  ٨تن ا  ١٢٢۵ میاو زناو که در زال 

درصد افزا و  ٢۵بدسدا ته  ۵۴س در زال درصد   ١٨ته  

 ۵چنیل زنانی که تثصیالت دانشگاهی داشتند از  هم.  اف 

. رزید ۵۶هزار نکر در زال  ۲۵ته  ۴۵هزار نکر در زال 

ته  ٢۵درصد در زال  ۹/ ۵میزاو اشتغال زناو نیز از 

.                              رزید ۵۵درصد در زال  ١٢بدسد   

افزا و مشارک  زناو در تازار کاار ناتایاجاه تاغایایارات در 

منازبات تولیدی زرما ه داری تود که هاماراه تاا خاود رشاد 

تاه  ۵۵تاا   ۵١های  در زال. همراه آسرده تود اقتصادی را ته

 ٣۴/  ۲گاهاری تاا  دلیل رشد قیم  نک ، نرخ رشاد زارماا اه

ها همه تغییراتی تودند که منجار تاه  ا ل.  درصد افزا و  اف 

هاا ای  افزا و مشاارکا  زنااو در تاازار کاار س مشاخاصاه

 .   هاا گارد اد چوو تااال رفاتال نارخ تاازاوادی در مایااو آو هم

ساقعی  ا ل از  که در تازار کار   انی موردی که تا د تاه 

از .  آو تو ه داد، رشد نرخ تیکاری در زرازر  ا ااو ازا 

 های  اخیر، در  تا کنوو،  در  زال ١۹٢١ی  رکود دهه  دسره
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اختیار دارند س از ا ل کارگراو که عموما زو هساتاناد تارای  

کنند س    تاخاو از  ی افراد مرفه، ازتکاده می کار در خانه 

همچنایال در .  دزتمزد ا ل زناو را ته خود اختصا  میدهند

زالیاو اخیر شاهد ارائه خدماتی ته ترخی از طبقات مرفاه س 

از قبیل پاک کاردو س زارخ .  متوزط در امور آشپزی هستیم

زنانای کاه در .  کردو زبزی، تادمجاو س از ا ل نمونه کارها

کااناانااد، از زاااعااات کااار طااوالناای س  ا اال تااخااو کااار ماای

 .دزتمزدهای بداقل ترخوردارند

   :کااااااار رنااااااان در  اااااا اااااا  کشااااااا رر 

زناو کارگر در تخو کشاسرزی ته دس گارسه عاماده تاقاسایام 

صاورت خااناوادگای  تخو اسل زنانی هستند کاه تاه.  شوند می

در ساقع رسی قطعه زمیل س  ا دامای کاه دارناد . کنند کار می

کاه  تار از اس س در باالای زو در کنار شوهرش س گاه زخا 

در ا ل گاوناه .  کند ی اسز  کار می کارهای خانه نیز ترع ده

ای س از ا ال  ا ا   کار، زناو نه دزتمزدی دارند س نه تیمه

زو در ا ال .  تااشاناد شااو مای درصد متکی ته همسراو ١١١

گونه رساتط ناتراتر هرگاز تاه ماوقاعایاتای تاراتار تاا مارد س 

 ..                            کاناد ازتقالل اقتصادی دز  پیدا نمی

تخو دسک زناو فاقد زمیل هستند که تر زار زمایال د اگاراو 

تاواو تاه شاالایازارهاای تارناج،  کنند که از  ماراه مای کار می

های میوه اشاره کرد که در تامااک ا ال   های چای س  ا تاغ تاغ

زنانی که در ا ل تخو کاار .  تاشد موارد کار زناو فصری می

کنند فاقد تیمه توده س تا معول دزتامازد ماناازاب رستارس  می

درصد کشاسرزی ا ل ازاتااو  تیشتر لکه   تا س ود آو.  هستند

تر دسش زناو  از ، اماا زنااو کشااسرز از هایاچ باماا ا  

 .                     . .       ا ااتااماااعاای تاارخااوردار ناایااسااتاانااد  

ها نیز زناو کاارگار  ها س کشتارگاه ها، دامداری در مر داری

زناو کارگر در ا ل کشاتاارگااه تار ام آو کاه .  بوور دارند

کنند از در اف  دزتمزد تعایایال  زاع  کار می ٨بتا تیو از 

ها همچنیال ماجاباور تاه  آو.  شده در قانوو کار مثرسک هستند

 ۵ایافه کاری س فعالی  در شیک  شب هستند که از زاعا  

 . ااتاد صابا  اداماه مای ٨تعاداز ا ار شارسع س تاا زااعا  

چنیل زناو کارگر در تخو صید، پرسرش ماهی س آتز او  هم

در ازتاو هرمزگاو س  ازا ار خارایاج .  در ا ی بوور دارند

زنااو کاارگار در ا ال .  تااشاد فار  تعداد زناو صیاد تاال می

تخو نیز تا معوالت تسیاری رسترس هستناد، تارای ناماوناه 

تیشتر کشورهای صنعتی نرخ تیکاری ته تاالتر ال مایازاناو 

اما نکته قاتل تو ه تراز آو نارخ تسایاار تااالی .  رزیده از 

تیکاری در کشورهای دربال تاوزاعاه ازا  کاه رسزافازسو 

در شرا ط کنونی همازمااو تاا تاثارانا اای زارماا اه …  از 

  انی س طاربا اای خصاوصای زاازی کاه از زایاازاتا اای 

صندسك تیل المرری پول س تان   ا اانای نااشای مایاشاود ا ال 

تیکاری در زرازر   او س تاو اژه در کشاورهاای در باال 

توزعه همچوو چیل، کشورهای شرك س  نوب شرقی آزیا س 

هندسزتاو، ا راو رس ته رشد توده س ته فقر س فالک  طاباقاات 

فرسدز   امعه که زناو کارگر تیشتر ل درصد آو را شامل 

 .می شوند دامل زده از 

 :ارگران زن بخش خدماتیک

 ١٣تاا  ١١کارگراو زو در تخو خدمات که عموما در قبال 

زاع  کار رسزانه بتا از باداقال دزاتامازد س تایاماه تاامایال 

از سیاعایا  تسایاار  .تااشاناد ا تماعی نیاز تارخاوردار نامای

ا اال کااارگااراو کااه تاارای ناامااونااه .  ازااکااباااری تاارخااوردارنااد

فرسشندگاو زو هستند  ا ته کارهای خانگی اشتغال دارند در 

زااعا  در رسز س  ١٣تراتر زاعات کار طوالنی که گاه تا 

طور معمول بتا نیمی   شود، ته آو هم هک  رسز هکته تالغ می

از بداقل دزتمزد تعییل شده تاوزاط دسلا  را نایاز در اافا  

 .                                                    .کاااناااناااد نااامااای

. ها    نمونه تسیار رسشل ا ل ازاتاثاماار هساتاناد م د کودک

دزتمزد مرتیاو ما اد کاودک کاه هاماگای زو هساتاناد، تاا اد 

ترازا  قانوو کار پرداخ  شاود، اماا در ا اراب ما ادهاای 

ها بدسد    چ ارک تا  ا  زاوک باداقال  کودک، دزتمزد آو

از زوی د گر تااال تاودو شا ار اه .  دزتمزد    کارگر از 

م دهای کودک،  کی از موانع م م تر زار راه زنااو تارای 

ز  کارگار زنای کاه  طبیعی.  تاشد سرسد ته تازار کار نیز می

تواناد تاا ا ال دزاتامازد  گیرد هرگز نمی بداقل دزتمزد را می

در ا ل صورت  ا تا د از کاار .  هز نه م د کودک را تپردازد

کردو منصارگ شاود س  اا ا ال کاه ناگا اداری تاچاه را تاه 

ازا   معنای خدم  مجانی اطرافیاو خود تسپارد که ا ل نیز ته

 . ترند داراو از آو ت ره می که زرما ه

چنیل در تخو خدمات زناو کارگری هستند که ناچارشاده  هم 

داراو ته کار آشپزی، نظاف  س د گر  های زرما ه اند در خانه

هاای  امارسز شارکا .  دازناد هاا تاپار ی آو کارهای امور خااناه

 عنواو  مستخدک  در  پیمانکاری س ود دارند که تعدادی زو ته
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. صورت از کار افتادگی هیچ منبع درآمدی ناخاواهاناد داشا    

تااشاد کاه  دسل   کی از موانع عمده تیمه شدو زناو صیاد می

کاناد س ا ال  ها خودداری می از صدسر کارت مروانی ترای آو

 .کنند پای مرداو کار می  ز  که زناو صیاد پا ته در بالی

 پرستاران و معلمان

درصد پرزتااراو شاا ال در ا اراو، زو  ۹١ترازا  آمار، 

نکر تاه عاناواو پارزاتاار از   ۵١١١چنیل زاالنه  هم. تاشند می

درصاد آنااو زو  ٨۲شاوناد کاه  التثصایال مای دانشگاه فارغ

 ..                                           هسااااااااتاااااااانااااااااد

هاای تسایاار زاخا  اماا تاا  پرزتاری در ا راو  کی از شاغال

 کی از دال ل آو کاماباود پارزاتاار س عادک .  درآمد پا یل از 

هاا س  ازتخداک پرزتار ته میازاو ماورد نایااز در تایاماارزاتااو

طور مثال در بالی کاه ازاتاانادارد  ته.  تاشد مراکز درمانی می

 ١١١١ازای هار  میزاو پرزتاراو در کشورهای ارسپا ی تاه

ناکار  ١١١١ازای هار  تاشد در ا اراو تاه پرزتار می ١١نکر 

 .      کمتر از    پرزتار س اود دارد

تخو تزرگی از زنانی را که در تخاو 

خدمات مشغول ته کار هستند، معرامااو 

ترازا  اعالک ماعااسو . دهند تشکیل می

سز ر س رئیس زاازمااو مادار   ایار 

هزار پرزنل آموزش س  ۹١١دسلتی از 

هااازار ناااکااار زو  ۵۲١پااارسرش، 

                     .تاااااااشاااااانااااااد ماااااای

عالسه تر سزارت آماوزش س پارسرش، ماعارامااو شاا ال در 

موزسات آموزشی خصوصی س مدار   یرانتکاعی عاماوماا 

چنیل معاراماانای کاه  هم.  در ازتخداک آموزش س پرسرش نیستند

هاای پایاماانای در  صورت بق التدر س  ا تاوزاط شارکا  ته 

  کااناانااد، در ازااتااخااداک سزارت آمااوزش ماادار  تاادر ااس ماای

ا ل گرسه از معرماو، تو ژه معرماو مادار  .  سپرسرش نیستند

الاتادر سای ا اراب زو   یرانتکاعی در مقطع اتتادا ای س باق 

 ..                                      تاااااااااشاااااااانااااااااد ماااااااای

اما ساقعی  ا ل از  که در عمل معرماو مدار   یرانتکاعای 

نوعی ز ر ناظار  التدر سی س  ا مراکزی که ته   س معرماو بق

کاناناد، مشاماول قاوانایال  سزارت آموزش س پرسرش کاار مای

 ..                                        سزارت کااار ناایااسااتاانااد 

 ا که در تاتستاو مدار  تاعاطایال هساتاناد،  ا ل معرماو از آو

 چنیل  از   ها  هم آو .ها  ندارند  ماه  عمال  درآمدی  نیز در ا ل

چوو تیمه مثرسک هساتاناد س در صاورت تاماا ال،  مزا ا ی هم

خاود  تاا ااد هاز ااناه  تاایاماه  را  تاار ازاا   قااراردادی کااه  

سزارتآموزش س پرسرش تا زازماو تامیل ا تماعی تساتاه تاه   

در بالیکه بداقل دزتمازد کاارگار .  ا ل زازماو پرداخ  کنند

هزار توماو از  اما در افتای  ا  ماعارام باق  190تراتر تا 

التدر سی در ت تر ل شرا ط تا کار تامااک سقا  از ا ال ماباراغ 

از ) تا تو ه ته ا ل که ا ل معرم در ا اک تعطیل .  کمتر می تاشد

طاور از هایاچ  بقوقی در اف  نمی کند س همیل(   مره تاتستاو

تاواو  چوو تیمه ترخوردار نیس  ته ا ل نتیجه مای  مزا ا ی هم

التدر سی تا مادرک لایاسااناس   رزید که دزتمزد    معرم بق

از دزتمزد باداقال مصاوتاه شاورای عاالای کاار نایاز کاماتار 

 .تاشد می

 زنان کارگر دستفروش

ته عر  تثران اای شاد اد اقاتاصاادی در زارازار  ا ااو کاه 

تیکارزاز  ا مداسک را تادناباال دارد س اسلایال قارتاانایااو ا ال 

تیکارزاز  ا زنااو مای تااشاناد، تاعاداد 

چشاماگایاری تاه عارا  از دزا  دادو 

هاامااساارانشاااو  ااا  اادا شاادو از آناا ااا 

های خود را تاعا اده  زرپرزتی خانواده

س در تاارخاای مااوارد هاام از .  دارنااد

م ارت س تثصیالت کافای تارخاوردار 

نیستند، ترای امارار ماعااش تاه شاغال 

ته طوری .  دزتکرسشی رسی می آسرند

 6277، 6217، 6257هااای  کااه در ا ااراو س طاای زااال

 2.5، 5.5، 5.6تاه تارتایاب "  زو زارپارزا " هاای  خانواده

اند س تر ازا   درصد از کل خانوارهای کشور را تشکیل داده

. درصاد رزایاده ازا  0.57ا ال رقام تاه  6227آمار، زال 

  .(6227ی آماری کشوری  زالنامه)

از ا ال مایازاو زنااو  6227ها نشاو داد که در زال  تررزی

درصد ته شکل رزامای شاا ال   67.2زرپرز  خانوار، تن ا

اند زناو زبمتکو دزتکرسش تیو از بد معمول کار مای  توده

کنند اما نقو آناو در اشتغال نشاو داده نمی شود س کاار آنااو 

همچوو کارخانگی ارزش گهاری نشده س نه از تیماه در تایال 

. آناو خبری از  س نه هیچگونه بما   دسلاتای از کاار آنااو

اصوال تا تشد د فقر س م ا رت رسزتائیاو ته باشیاه شا ارهاا 

. دزتکرسشی  کی از مشا ل زناو باشیاه نشایال شا ارهاازا 

 تثران ای مو ود اقتصادی که   گر بانگیر  بکوم   زرما ه 
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ازالمی شده، تورک س گرانی را افزا و داده، س ته عدک امنایا  

شغری س تیاکاارزااز ا اای هاای دامال زده س هار رسز زنااو 

تیشتری را ته زم  ا ل شغر ای کاذب از  ماراه دزاتاکارسشای 

 . زوك میدهد

آناو صرگ نظر ازانجاک س ا ف مادری س کارهای خااناگای، 

تجای هاماسارانشااو کاه در خااناواده بواور نادارناد س کال 

مسئولی  خانواده تر ع ده آن ا قرار گرفته ته مانند مرداو در 

رفع نیازها س کمباودهاای اقاتاصاادی خااناواده مای کاوشاناد س 

مسئول هستند سلی از بقوك تراتر تا مارداو در هایاچ تاعادی 

رسز ترسز هم ته دلیل تااال رفاتال هاز اناه  ترخوردار نیستندک 

زندگی س عدک امانایا  اقاتاصاادی تار تاعادادشااو افازسده مای 

آن ا ا نا  خود را که تقر با از تازارهای سازطه تا ایاه  . شود

می کنند، تسیار ارزانتار از قایاما  ازاتاانادارد تارای فارسش 

عریه می کنند س دارای مشتر او ثاتتی هم نیستند چوو  اای 

 .ثاتتی ندارند

کار زناو دز  فرسش دارای مشاکاالت س ماثادسد ا  هاای  

ز اد مکانی س زمانی از ک از کار در هوای زرد س تارانی س 

نامنازب خیاتاو گرفته، تا تاعاواا مازاباما  هاا س آزارهاای 

 نسی مرداو رهگهر س خر دارک قبل از تار   شدو هوا تا د 

مثل کسب را ترک کنند تا که مبادا ا نا  آن ا ته زرق  رسد 

 . س  ا ابیانا آزیب ای  نسی متو ه آن ا شود

در اتتدا س پا او کار مجبور هستناد کایاساه هاا س  اعاباه هاای 

زنگیل ا نازشاو را ته زختی بمل س نقل کاناناد کاه ا ال امار 

مو ب  رب تو ه ماموراو ش رداری می شودک آن ا هامایاشاه 

زا ه شاوک مااماوراو شا ارداری س نایارسی اناتاظاامای را تاا 

ایطراب س نگرانی تاالی زر خود ابسا  می کنند که مباادا 

هر لثظه ترای آن ا مزابمت ا ی ا جاد نما ند س ا ناازاشااو را 

در مواردی نیز ا نا  یبط س توقایاف شاده  یبط کنندک بتی

را ته صابباو آو تر نمی گردانند که  ا ل  تخو  فا عه تاری 

س تد ل ترتیب همه زرما ه خاود را  ترای دز  فرسشاو از 

 آناو . از دز  می دهندک هیچ مقاک قانونی هم  پازخگو  نیس 

فقط زعی دارند قبل از رسترس شدو تا مااماوراو شا ارداری 

 .از مثل دسر شده تاشند

در مترسی ت راو ا ل زناو تساط دزتکرسشی خود را تار پاا 

الباتاه شاغال .  می کنند که مثل شروغ س پر رف  س آمدی از 

دزتکرسشی تن ا مختص ته ت راو نیس  ترکه در ش رزتاانا اا 

 . هم در تیل زناو رسا  دارد

شغل دزتکرسشی ترای زنانی که منبع درآمد خود را از ا ال 

راه تامیل می نما ند مز ت ا ی ته نسب  تعوی از مشا ل تاه 

همراه دارد، ا ل زنااو زااعا  کااری مشاخاصای نادارناد س 

زاع  کار خود را تر مبنای مسئولیت ا ی که در خااناواده س 

در ساقاع مای .  زرپرزتی فرزنداو خود دارند تنظیم می کنناد

اماا .  توانند سق  خود را تا نیازهای خانواده خود تطبیق دهناد

 .مخاطرات س ز ان ای آو هم کم نیس 

ا ل درصد از زناو که ته ا ل شغل مشغولند، زناو شر ف س 

زبامااتااکااشاای هسااتاانااد کااه تاارای تااقاااء خااود س فاارزناادانشاااو 

مخاطرات س ناامنی ای ا ل شغل را ته تل می خرند تا تتوانناد 

در یمل درآمد ناشی از ا ل شغال .  خود را زر پا نگه دارند

تا میزاو تورک س گرانی زرزاک آسری کاه در  ااماعاه ا اراو 

مو ود از  ککاگ زندگی را نداده س زنادگای ا ال زنااو در 

نقو  مادر س  زرپرز  خانواده همیشه تا نگرانی س تشو او 

 .همراه از 

زاعات طوالنی کار دزتکرسشاو س تثقیارهاا ای کاه تاه آنااو 

شود از معوالت قاتل تو  ی از  که زناو دزاتاکارسش  می

چرا که دزتکرسشاو ماجاباورناد .  هر رسز تا آو موا ه هستند

ترای فرسش کاالی خود خر داراو را ته هر شاکارای ماجااب 

. کند کنند س همیل فشار رسانی مواعکی را ته آناو تثمیل می

اصوال کار کردو در خیاتاو خطراتی را از نظر ا منای کاار 

 .های ا تماعی را تادناباال دارد ا جاد نموده س تاالتر ل آزیب

  ا ل مشا ل که مانند تعوی از مشا ل د گر تر اثار بااشایاه

نشینی س تیکاری ته س ود آماده ازا  از هایا  ناوع امانایا  

دسلا  س .  شغری س تیمه هاای ا اتامااعای تارخاوردار نایاسا 

ماموراو مزدسر ش رداری تارای  اماع کاردو تسااط زنااو 

دزتکرسش مترس تارها ته آن ا گاوشازد ناماوده اناد کاه ماردک 

ترعریه آن ا شکا   می کنند، اما مردک تا درک ا ل  مسئراه س 

خر د از آن ا کهب  ا ل درسغ  را تاارهاا تاه اثاباات رزااناده 

بااتاای خاایااراای ازمشااتاار اا ااا کااه ا اال ا اانااا  را از ا اال . انااد

 . دزتکرسش ا ته قیم  ارزانتر می خرند تسیار رایی هستند

تااا  ااا اایااکااه تااه زناااو دزااتااکاارسش شاا اارهااای د ااگاار ا ااراو 

ترمیگردد، زنانی که تا فرهنگ کارکردو در تیرسو از خانه 

 آشنائی دارند، چه در  مزارع   ا  تازارها ی  رسز،  آن ا هم 
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زناو زبمتکشی هستناد کاه ا اراب زارپارزا  خااناوار مای    

رسز ترسز هم ته دلیل تاال رفتال هاز اناه زنادگای س س .  تاشند

در .  عدک امنی  اقاتاصاادی تار تاعادادشااو افازسده مای شاود

 ٢١١ته نقل از خابارگازار ا اا  ١٢۹١  مجموع در فرسرد ل

طای "  زال دار م که قاطاعاا  ۵١ز ر    هراز زو دز  فرسش

ا ل چند زال اخیر افزا و تیشتری  افته از  کاه ا ال زنااو 

رده زنی س فرهنگی  گوناگونی را شامل می شوناد اماا هاماه 

ا ل زناو زبمتکو تعنواو تخشی از طبقه کارگار ماثاساوب 

شده س ترای مقاتره تا سیعی  مو ودشاو نایااز تاه زاازمااو 

 . افتل دارند

 زنان کارگر کوره پزخانه ها

کارگراو کوره پزخانه ها تخشی از طبقه کارگر ا اراناناد کاه 

کاار .  تا شاك تر ل شرا ط کار س زندگی دزا  تاه گار ابااناناد

 سمی کارگراو کوره پز خانه در زماره مشاا ال زاخا  س 

ز او آسر قرار دارد س در عیل باال در تای باقاوقای شاد اد 

 .مورد ازتثمار ساقع می گردند

زناو کارگر کوره پزخانه کارها ی را ترع ده دارناد کاه از 

تواو  سمی آن ا خار  از ، تسیاری از آناو کاودکااو خاود 

مارخصای .  را تر زر کوره های آ رپزی ته دنیاا مای آسرناد

زا ماو در کوره پزخانه ها ترای کارگراو زو ناآشناز ، ته 

طوری که آن ا پس از زا ماو فرزنداو خاود را تاه گا اواره 

 .می زپارند س ته زر کار تاز می گردند

آنچه در کوره پزخانه ها مشاهده میشود، درد است و رنج ، 

زنتان .  استثمار زنان کارگر در نهایتت سستاوت و رتیتر تمت 

 امله ای  که ضمن کار شاق روزانه در کوره پز ختانته هتا 

مجرور هستند وظایف خانته دار،، آشتپتز، و متراسترتت از 

و خیل  متواستر روز ایتن ستیته .  کودکان را ره عهده رگیرند

رختان را کتک خوردن از طرف هتمتسترانت  کته ختود زیتر 

. فشار و استثمار خرد شده اند، روز را ره پایان م  رسانتنتد

در این نوع کار سن، جنسیت و استاندارد کتار،،  تقتوق و 

آنچه در این کار متعتنت  .  مزایا و رازنشستگ  ر  معن  است

پیدا م  کند تمام خانواده را از هر جنسیت و ستنت  رته کتار 

زنان  امله، زنتان شتیترده، کتودکتان زیتر ده .  کشیدن است

 . سال و پیرمردان

در ارعاد، وسیع  نسلها از کارگران رخصوص کار رردگت  

زنان و کودکان ررا، سود ده  هر چه ریشتتترسترمتایته، در 

کتارگتران .  اشکال خانوادگ  تدوام یافته و سارل رویتت استت

 زن سررانیان این تو ش  سرمایه  و  رررریت  اکثراً  ریسواد 

هستند، خانواده هایشان ره آنها اجازه نداده اند که رته متدرسته 

ریشتر آنها ره علت فشار کار، زیاد و مت تروم رتودن .  رروند

از تمام امکانات و لذات زندگ  دچار پتیتر، هتا، زود ر  

 . هستند

سال است کته رته ایتن  02رعض  از این کارگران زن  دود 

آنها رچه گ  اشتان را رتا کتار .  کار طاست فرسا ادامه میدهند

صرح ریتدار  4از ساعت . در کوره پزخانه هاشروع کرده اند

ستاعتت کتار  51) م  شوند و تا هفت غروب کار م  کنتنتد 

در کنار این کار شاق و پر ز مت رتایتد پتختت وپتز، (  مداوم

ایتن نتوع .  رچه دار،، نظافتت وغتیتره  را هتم انتجتام دهتنتد

کارها، خانگ  فقط متختتتص زنتان استت و متردان در آن 

نکته سارل توجه این است که دستمزدها فقتط رته .  نقش  ندارند

و مردان ردون شریک کردن .  مردان خانواده پرداخت میشود

زنان در دریافت این دستمزدها کنترل کامل رر دخل و ختر  

 .منزل و خانواده را ره عهده دارند

از کارفرماها سوال میشود چرا دستمزد زنان را مستقیم نمت  

آنها متدعت  هستتتنتد کته متا رتا تتعتداد متعتدود، از .  پردازند

این وظیفه شوهتران و متردانشتان . کارگران در تما  هستیم

الترتتته ایتن  تکتم جتامتعته .  است که دستمزد آنها را رپتردازنتد

مردساالر، است و کارفرماها ررا، منتفتعتت رتیتشتتتر از آن 

 .ترعیت م  کنند

مسئله ا، که ریتشتتتر از فشتار کتار، شتاق و ستختت کتوره 

پزخانه ها زنان کارگر را آزار م  دهد خشتونتتت  استت کته 

که رتیتشتتتر از جتانتب .  در روارط خانواد ه گیشان  اکم است

مردان خانواده اعمال مت  شتود کته در اثتر ایتن فشتارهتا، 

رو   و جسم  تعداد، از زنان راه چتاره ا، نتمت  رتیتنتنتد 

جزء خودکش  که ریشتر از طریتق ختود ستوز، انتجتام مت  

 .پذیرد

زنان کارگر کوره پزخانه ها  تت تت انتقتیتاد ستتتم جتنتست  و 

طرقات  از یک طرف ره دلیل زن رود نشتان تت تت متالتکتیتت 

مردان خانواده سرار دارنتد  و ستررتانت  عتقتب متانتدگتیتهتا و 

خشونت  هستند که نظام سرمایه دار، هر روز تولتیتد و رتاز 

و از طرف دیگر سررانیان تو ش سرمتایته ا، .  تولید م  کند

هستند که را استثمار ریشتر و ره  ساب نیآوردنش رته عتنتوان 

یک انسان  ت  از پترداختت دستتتمتزد نتاچتیتزشتان ستر رتاز 

 ادامه دارد                   5141فوریه . میزند
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ارابایا  س اودی اش تاه  انگاره های   ود   هستی را در ص 

کارافزارهای هدگ تبد ل می کند تا آنچاه را ماناباع قادرت س 

ثرست س زاماو  اتی قوک از ، در     ترتری س زاراطاه س 

مسیثی  آو زرسه ماراتاب قادرت .  تشکیل دسل  ته کار گیرد

س ساگهاری س در ه تندی های ثرست س مکن ، فارمااو هاای 

ازلی س تقد ری را در رسند کار س زنادگای، مای تاا سا  تای 

اعتبار کند تا در اف  از تار خ س هستی آدمای تاه اماری ا ال 

باال تطال  س تی اودگای   .   انی س مرتوط های اس تبد ل شود

تالش س کوشو انسانی، تا د در معنا ی انسانی س هدفمند، کاه 

زندگی مادی را مک وک می داد ته نگاهی تار خی س فرسکاه ای 

قدرت تا د ماکا اومای هاماگاانای س .  ترای هستی تبد ل می شد

مل که نیااماده اک از ]   : عمومی می  اف  تا ا ل گکته ی مسی 

تاه .[  مل آمده اک تاه شاماا خادما  کانام .  شما خدم  تخواهم 

زمیانای کاردو س زمایانای د ادو آو فارامایانای تایاناجااماد کاه 

رسزگاری پنداشته می شد، از سرای هستی انساو تر اس نازل 

می شود تا انساو تن ا فرمانبرتاشد، تی آو کاه سعادۀ پااداشای 

   !ته اس داده شود

تعارض دس نگاه   ود   س مسایاثایا  تاه زنادگای س انسااو  

عالسه تر ا ل که تاعاارض دس گاوناه هساتای شاناازای ازا ، 

در  ا اود ا  خاوار  تعارض نگاه ته س ود انساانای نایاز تاود

داش  انساو از    س ود خدا ی تود که هماۀ هساتای اس را 

درهم می پیاچایاد "  آو " در امر معجزه س ق ار   اش ته    

پاداشی اخرسی س آو  ا اانای در کاار ناباود، .  می داد س  زا

    .هرچه تود ترهمیل عرصه س ود از  که اعمال می شود

درمسیثی  اگر  ازا ای س پااداشای اخارسی س آو  ا اانای  

. نیس ، اما از عقوت  س خوار داش  انساو نیز خبری نیاسا 

آدمای تاا دل .  تار مای آ اد"    دل"    ا ل  ا هر چه هسا  از

خو و تا ا ل   او در پیوند از  س اخالك تن ا منبع همگانی 

 !قدرت س ترقرار کردو عدال  از 

ا ال .  در فرسکه ی تار خ مسیثی ، انساو سامدار خو و ازا 

سامداری نه از     چگونه نگر ستل ته آو چیزی ازا  کاه 

" انساو در مورد خود می اند شد، ترکه اس از آو   ا  تاا اد 

را تثمل کند س دساک آسرد س صاباوراناه تار "  عقوت  هستی 

اش "  هسا  "  دسش کشد، که از عمری زرکشانه در اتاتادای 

گانااه "  اس سامادار هامایاشاه ی .  تر خاک از اس زر زده از 

رهاا ای .  ا ل عقوت  را پا انی نیاسا .  خو و از "  نخستیل 

از آو نه در رسندی خود آگاهانه س اناد شایاده، تاراکاه ناخاسا  

په رش گناه س آو گاه برک  در     پاال و خاو او از آو 

" گناه نخستیل س مجرمی  ازلی، از طر ق گونه ای در اافا  

تر اکراک س مثب  دائمی خاداسنادی ازا    " ش ودی س بسی 

ی اس "  سازاطاه "  که ا ل تار س تر خالگ   ود   از طر ق 

اس عیسای مسی    " پسر "    ترخاک هستی س در تجری  افتگی

 .ممکل از 

قادر   خداسند در انگاه های   ود   از طر اق ماعاجازه در 

در اا خشا  .  کوه فرس می ر زد.]  طبیع  صورت می په رد

زمیل ماتم مای کاناد س .  عصا ته مار تبد ل می شود.  می شود

. رتع زکوو کاهایاده س پاژمارده مای گاردد.  پژمرده می شود

زمایال ز ار زااکانااناو .  شر کاو اهل زمیل کاهیده می شاوناد

مروه می شود، ز را که از شرا ع تجاسز ناماوده س فارا اض 

تناترا ل لعنا ، .  را تبد ل کرده س ع د  اسدانی را شکسته اند

لا اها    او را فانی کرده از  س زااکانااناو زازا  اافاتاه اناد

زاکناو زمیل زوخته شده اند س مردماو تسیار، کم تاقی ماناده 

  . [اند

قادر   خداسند در مسیثی  اما مرمو  پاه ار س در ماعاجازه 

په ر کردو آنچه که مرتوطۀ تل آدمی ازا  س تارفارد ا  اس 

چایازی "  اعمال می شود، صورت می گیرد ا ل  ا انساو از 

تشاارت .  در مک وک  از " چیزی ترای خود "   ته" در خود 

در  ا اود ا  .  از طر ق خطاب مستقیم تاه اس داده مای شاود

فارامایال مانازلاتای الاوهای .  بامل ا ل تشارت تود[  پیغاک تر ] 

در معی  شاگردانو تر فاراز کاوه مای ا ل  ا مسی  .  داشتند

آ د س دهاو تاز می کند س تای سازاطاه س دزاتاوری از پایاو 

پرداخته، توده های فقر، ماتمیاو زمیل، گرزنگاو س عادالا  

پیشه گاو، پاکدالو س افریجاو، رنجبراو س صبوراو را ساره 

تاکااست آشاکاار   . تماک آنچه که در هستل خو و دارند، میداند

ترسو   افتگی انساو ا ل  ا س  مسیثی ، در  ناباه ی   . از 

 طر ق  مسئولی   رسبانی، اخالقی س پاال و  فرد  اس،  از  
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س ه تخاالاف آو تاا   . په ری شخصی س فردی درتعر ف از 

  ود   در ا ل از  کاه انسااو از بایاطاه تاعار اف پاه اری 

تاا   س هار فارد.  مای آ اد قومی  س زرنوش  مشترک تایارسو

اش، در ماعاناا "  هستومندی س تار خایا  "   تودو در تار خ س

ا ل  ا تار خ ته امری ارادی، آگاهاناه س اناد شایاده در .  از 

هر چند کاه  ا اود ا  تاا ا اجااتای کاردو  . نظرآسرده می شود

مههب،  عنی پیو کشیدو قوانیل منسوب ته خدا، انساو را از 

ازتقالل س آزادی فردی اش ت ی می کند س اس را در تاناگاناای 

امر پیشینی که المثاله  کی ازا  س د اگار هایاچ، قارار مای 

دهد، در انگاره های مسایاثایا ، هامایال ا اجااتایا  در گاوناۀ 

، ا بار ناوعای گاز اناو را " قانونی  "  درتراتر "   اخالقی " 

در هار دس   . در لکافه آزادی انتخاب تر اس تاثامایال مای کاناد

در هار دس .  نوعی تسته گی در تر رسح آدمی د اده مای شاود

ا بار س اختیار ته نوعی ا بار منت ی می شود، در آو  اکای، 

قانونی  س ازلی  تقد ر تار خ انساو را سرك می زند، در ا ال 

 کی اخالك تر فراز می آ د تا س داو سعاهاب، آو تساتاه گای 

 .ای تاشد که رسح را از آزادی تاز می دارد

مسیثی  تقد ر را ته امر تراژ   تبد ل می کند تا از آو  م   

ذات د ال کاه اماری   . انگیزتر ل شکل عبود   را طرب کناد

ذهنی از  درتبد ل خو و ته عینیا ، انسااو را از بواور 

خود تر زمیل شرمگیل می خواهد که چرا فخر ا ل   ااو را 

سان ادگی ته معاسیه نمی گهارد، تا عشاق را .  در سارزتگی

در تراتر هستی مادی س صربی    او عینی که گهرگاه انساو 

ا اباار پاه ارش   ! ته زم  تار خمند ی خو و از ، ترگز ناد

امر اخالقی س ابسا  گناه همیشگی، در افاتای اپایاکاوری از 

سارزتگی سعشق را طرب می کتد، تا از طار اق آو دسلا  س 

مسیثی  نگاه تاه   . قدرت در ذهنیتی تقد ر گرا انه مو ه شود

فرسکه ی تار خ را همچوو   ود   ته ا جاتی  مای تارد س از 

   .اخالك، ا بار آزادی انتخاب را در قید می گهارد

تا ا ل همه تکاست آشکار ا ل دس نگرش از تار خ س فرسکاه ی  

س وه زندگی را تاثابایا  "  رسح   ودی "  آو در ا ل از  که 

کرده ، منازبات بیات را ته ساقعیاتی عینی تباد ال کارده تاود 

سشرمی نداش  که همیال ساقاعایاات را تاه عاناواو عاطاا اای 

                                               !خداسندی طالب  تاشد

هم در هرگونه منازبات زنده، ساقاعایااتای   " رسح میسثی ]"   

ذات "  عینی می د د، اما از آنجا که عینی  ترای اس ته عنواو 

، ابسا  عشق را دشمل تزرگ تود، ته همیل دلیل فاقار اس " 

سلای اس تاه ثارستای کاه .  ته اندازه ی فقر رسح  ا اودی ازا 

    ودی ته خاطر آو عبود    می کرد،  ته چشم  تثقیر  می 

فرسکه ی تار خ مسیثی  په رش تاقاد ار در شاوالی .[  نگرد 

. اپیکوری آو، سان ادو تار خ ته دز  نیارسهاای کاور ازا 

اماا .  نجات عشق ترای مسیثی  ارماغااو آزادی رسح ازا 

ساقعی  دسل  ته مثاته ی قدرتی ا ل   انی آو تقد ری ازا  

  .که تا د ته خود ساگهاشته شود

 رنسانس

تار خ ش  اگرچه قدمتی طوالنی دارد س گونه هاای تاعابایار 

دسئیتی از هستی نیز ته درازای همیال تاار اخ شا  گارا ای 

از ، اما انگار تا د  اد ا  آو س اسلاو اتاو، درتساتاری از 

تار خ مطرح می شد که تی گماو امکاو ترسز آو س ماطارح 

کردنو کمتر تود س اگر هم می شد، تا صکات الثاد س ارتاداد 

زیطاره کارایاساا س قادرت زایاازای آو ا ال  . مترادگ می شد

امکاو را در مثاك خود داش  س اگر متککری تل تاه خاطار 

می داد، ت ای آو شا د چیزی تجز داغ س درفاو ناباود، اماا 

زرش  تککر چناو از  که درز  در هماو زماو ها ی کاه 

امکاو  والنو کمتر از ، شکااگ را در  اکاپاارچاگای تاه 

قاارناا ااای .   اااهاار آرازااتااه تااجااو ااد سآو را عااماایااق تاار کاانااد

شا د ته تعبیری زیاه تر ل دسره تار خ ارسپا از ، از   میانه

آو رس که چنیل انگاشته شده از  که هاماه چایاز در ماثااك 

توده از  س تاه رازاتای هام کاه تاوده ازا ، اماا آناچاه کاه 

مور انه سار س ته آهستگی رسال تاودگاِی خاود را طای مای 

کرد، همانا اند شه سرزی س تککر تاود کاه تاه اناگایازه هاای 

گوناگوو، ترک خوردگی ها را تعمیق مای داد تاا کارایاساا س 

قدرت زیازی آو از قدرقدرتی سمر عی  تاکاسایاراز هساتای 

 .زاقط شود

زمینه های رنسانس س نوگرا ی در تستر چنیل سیعیتی پیادا 

شد، اما تا  روه های نواند شگی س  او نو تبارز پایادا کاناد، 

تازاند شی   او تازتاو در هستی شنازی امر ماداسمای تاود 

که هر کس ستا هر توش س تاوانای از در اافا ، نااچاار مای 

چااه پاایااوزااتااگاای تااار ااخ نااه در .  تااا ساا  تااداو ر ااوع کاانااد

رس دادهای عینی آو که گاه سقکه ای چند قارنای را تاه خاود 

د ده از ، ترکه در ذهنی  ترآمده از چگونگی د دو سهستای 

شنازانه آو از  که تار خ را از قرنی ته قرنی س از زماانای 

ته زمانی می ترد س همیل از  که از دل تار کی قرو ها ی 

میانه، نگاه ته فرسکه س تار خ فاراساکاه، هام در گاوناۀ هساتای 

شنازی س هم در گونۀ تاعار اف از تاودو، هساتال س  اا اات 

رنسااناس ماثاصاول هامایال  ! هستل انسانی، خود را می تا د

اما تا آو زماو که ا ال تاثاول   . تازنگری س چالشگری از 

را تبینیم ناچار م همچناو   او تازتاو را درهستای شاناازای 

 .س فرسکه تار خو تکاس م
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 !  دوستان، رفقا

  نه  این یک بیانه نیست، یک دعوت هم

 این یک گردهمایی معمولی آبکی هم نیست

این بررسی پیشفرض های اقدامی عملی سكت عكلكیكه آن چكه 

 .هست

  

 اول اینکه باید از وقت شناسی تان تحسین کرد

 درست رأس ساعت موعود جمع تان جمع است

 .شما به اقدام فکر می کنید: این یعنی اینکه

 

 حاال می توانیم بی هیچ وقفه ای شروع کنیم

در کاپیتال چكنكیكن ":  به خود آمدن باشد "  نخستین اقدام باید 

 .آمده است

 باید از به دست آوردن امتیازات صوری بگذریم" 

ِ مكبكارزه بكرای :  "این انحراف از تحقق اهداف است  دربحث

 :کارمتعارف روزانه می خوانیم

 با زایش صنعت بزرگ در ثلث آخر قرن هیجدهم" 

تمامی مرزهایی که اخالقیات و طبیعت وضكع کكرده بكود، بكه 

 . "هم ریخت

 حاال دویست سال از این گفته می گذرد

آیا این به عیكنكه امكروز پكیكش روی شكمكا :  می پرسم از شما

 :نیست که تعدیات حاکمیت

از مرز تعدیات بی حد و حصر به جنس و سن ، به روز و "  

 و اضافه کن به آن  "شب 

به همۀ طبقات بی چیز جامعه، اعم از کرایه نشیكن شكهكری ]  

 و کارمندان و حاشیه نشین های شهر و روستا

وکارتن خواب ها و ولگردان و تكن فكروشكان و مكعكتكادان و 

 ! [بیکاران، گذشته است

پس خوب اگر نگاه کكنكیكم مكا از تكوجكیكه نكخكسكتكیكن فكرضكیكۀ 

 پیشفرض هایمان

 برای اقدامی عملی، علیه آن چه هست

 .برخورداریم 

 

 ما یک نیروایم

 .مقابل آنچه که یک نیروی دیگر است

 با ما چاره ای نیست، و نه با آن ها

تكا مكا بكه روز داوری :  سرانجام این اتفكاق خكواهكد افكتكاد

 برسیم به هم

 اگر چه حاال در آمیخته ایم به هم و آویخته ایم به هم

 یاد می شود، اما[ کلی ِ انسان ] و از ما به گونه ی 

 .ما از حقوق و سهم بری در آنچه هست برابر نیستیم

ایككن تككعككریككف ایككن جككا بككهككم مككی خككورد از مككا بككه گككونككۀ 

  انسان ِکلی

 با ما دو گونه ی انسان در نمایش است

 که هیچ به هم شبیه نیست

 .این دومین توجیه حضور ما در خیابان است

  

حاال ما می توانیم با تکرار این گفكتكه ی اسكپكانكیكایكی هكای 

 :قدیم بگوئیم 

 ما دیگر به مزخرفات شما باور نداریم] 

 ![  با این که گرسنه ایم ، فرمان می رانیم

  

 حاال ما در خیابانیم

 حاال ما کاپیتال خوان ایم

پیش فرض های اقدام عملی ما برای برهكم ریكخكتكن وضكع 

 موجود

 .درس های کاپیتال است  

  

 ما برای تغییر این وضعیت در خیابانیم

 حاال ما در میدان ایم

 .حاال ما نیروی اقدام ایم 

  

 شهریار دادور ـ استکهلم
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از کاپكیكتكال مكارکكس "  گیومه ها "  گفتاوردهای   :   پ ـ ن
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تا ا نجا گکتم س خواند د که در چه فوا ی تادنایاا اسمادک س در  

ادامه هم زاعای مایاکانام تاکاه پااره هاای خااطاراتام رس تا ام 

تچسبونم، تا شا د  تتونم تیاو کننده آو ال ه از مردمی تاشم که 

کا ه کادسئی دسر آو پیچده تودند س دائماً میگکاتاناد کاه دار ام  

همه چیز آرسمه س هماه .  ته درسازه های تمدو تزرگ میرزیم

 .اک خیری خوشبختند

قصه های مل که میخونید ارزنیه  از خرسارها مصیب  هاا   

که طبقه مل س زاکنیل مثالت پائیل ش ر س بااشایاه نشایانااو  

 . ش ر ت رسو داشتند س میکشیدند

آقا  وو رس هیچ نصیث  س منطقی ناتاونسا  از زاکار تااز  

نمی ف میدک که داره چی میشاه، !  داره س رسز زکر فرا رزید،

فقط  ادمه که    شب تو ماه ازکند س چاناد رسز !  بالیم نبود

مونده  ته عید نورسز،  رسب که رفتم خونه هماه چایاز تا ام 

 .ر خته تود

گوشه اطاك    چمدسو نیمه تاز خود نما ی میکرد س رسی  

مادرک س تی تی هم تاا ناخ س . کرزی لباز ای آقا وو سلو تود

زوزو داشتند تعوی از آن ا رس دسخا  س دسز س رازا  س 

کاماد ی کاه .   ر س شوو میکردند س تو چمدسو  اا مایادادناد

اطاك نشیمل موو رس از اطاك می مونخانه  دا کرده تاود هام 

 .هر دس تا درش تاز تود

از چا اره عصابای س دزا  .  آقا  وو هنوز نیامده تود خونه 

تمثض د دو مال .  پاچگی مادر میشد ف مید که چه بالی داره

 !.در اطاك،  نیم خیز شد س تسم  مل هجوک آسرد

 ...... ؟  فکر  نکل  تی  !ذلیل مرده کجا تودی تا ا نموقع شب

 ...... صابب میشی س میتونی هر رطی تخوای تکنی ها 

تاا تاچاه اک .........  تی تی تا  یظ اسمد میوو س پر د ته مادرک  

دل  از  ای د اگاه پاره زار تاچاه اک ..........  ؟!چیکار داری

تایاا ناناه ا ال ....  س تا لثنی ما ارتاوو اداماه داد!  خالی نکل آ 

  ! زوزنو نخ کل سازم، چشاک زو نداره ننه

زردک تود سلی هر طرگ کرزی رس که سرانداز کردک پر تاود 

زوزنو تراش نخ کردک س تااالخاره  اه  اا ای .  از لباز ای آقاک

ترای خودک پیدا کردک س ته ت ااناه مشاق ناوشاتال خاز ادک ز ار 

گاهی چرتم میگرف  که تا صدای تی تی مایاپار ادک س .   کرزی

 . ترا و زوزو نخ میکردک

زاع  بدسد هک  س هشا  شاده تاود س ماادرک کاه پاناداری  

 : هنوزعصبانی تود صداک زد س گک 

پاشو ز ر طاقچه  ه تومل تردار س تپر دستاا ناوو تاگایار االو 

س خاودش هام رفا  تاه !  آقات میاد، شاک میخواد ناوو نادار ام

 .آشپزخونه

که البته آشپزخانه ما تی  ز ر پره خطاب میشد که در انتا اای 

تگهار اد .  آو هم دری تود ترای سرسد ته بیاط خروت خونموو

 .از خونموو  کمقدار تراتوو تگم

خونه ما شمالی تود س در کمر کو زاه ماتاری ماوزاوی، در  

خیاتاو طاسسزی، منطقه نظاک آتاد ، که  تا  ه درب چوتی، کاه 

سارد بیاط که میشاد اد  ا  ازاتاخار .  تاز میشد ته بیاط خونه

متارگاودی س پااشاوره  7/6متر س  7/9در  7/9تود ته تزرگی 

فاایال آتاو س ز اراتاو .  هم داش  س تا  ه ترماباه تااالی اسو

از درب .  مستقیم لوله کشی شاده تاود تاه  اوی سزاط کاوچاه

بیاط که سارد میشدی    تار که تا چه زم  چر خونه تود 

، کاه از ا ال ( انگور ) تا ته د وار مستراح، س    درخ  مو 

تا چه تنه کشیده تود س تا    دارتسا  تازرگ تاقار اباا هاماه 

بیاط رس گارفاتاه تاود س یاماناا زاا اه تاوو خاوتای  تاود تاو 

 .تاتستون ا

مستراح خونه ما زم  چر بیاط زاخته شده تود س الاباتاه تاا  

نقشه س موقعیتی که کوچه س خوناه هاا داشاتاناد ا ال ماویاوع 

همیشه مورد تثب عاراماای عاظااک مساجاد تاود س آخارش هام 

 .نک میدک که نتیجه چی شد؟

تعدادی معتقد تودند که مساتاراح رس تاه قاباراه ازا  س ر ادو  

 س  تعوی .   نداره  س  در  چنیل  مسترابی  شاشیدو  برسمه
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از راه .  تنبیه ما تود که تعداً ت و میرزیم س تیشتر میناو سام  

تاا  اه  5در  5پره ،تاال که میرفتی، در  بقه دسک   اه اطااك 

تالکل  روی اسو تود که ترای کم  خر  خونه هامایاشاه در 

 . اشغال مستأ ر تود

پش  توک هم که مثل خواب ما تچه ها در شبا اای تااتساتاوو  

 . که از  ه نردتوک چوتی میرفتیم تاالی توک . تود

 کی نامگهاری  کاوچاه :  دس مویوع رس مل هرگز نک میدک 

موو، که معرسگ شده تود ته زه متاری ماوزاوی، کاه باتای 

. رسی پاک  نامه ها هم نوشاتاه مایاشاد، زاه ماتاری ماوزاوی

س ادمه که ما متر کرده تود م س تا  وب سزطو، تزسر میشاد 

دسک خونه هاموو، که تا یارب  طاول س عاریاو  .  دس متر

متر مرتعی مایاشاد ،  19سصرگ نظر  از اعداد اعشاری  ه 

چارا ا ال ".   خونه پنجاه متر  ا : "  سلی  معرسگ شده تود ته

 .  ** ! وری میگکتند ما که نک مید م  

 . رازتی داشتم از رسز رفتل آقاک میگکتم 

کتم س ته تنم کردک س طبق معمول س ترای مثافظ  از زارماا 

 . دزت ا موهم  کردک تو آزتین اک س تدس شدک نونوا ی

تا نوو رس تگیرک س ترگردک  کساع  تیشاتار طاول کشایاد س  

 .سقتی سارد اطاك شدک کامالً دکور خونه عوض شده تود

عمو عاز ازهللا .   لباز ای آقاک ترنبار شده تود رسی رختخواتا 

عمه تزرگم که ا ل عمه  کاجاورا ای باق ) شوهرعمه رتاب، 

 . نشسته تود( مادری هم نسب  ته ترادرهاش داش  

عمو عز زهللا تخاطر زل س زالو معتمد س مثرک همه فاامایال 

تود، س هر کس که میخواز  کاری تکاناه، زو تاگایاره س  اا 

ترای دخترش خوازتگار میامد س  ا میخواز  دز  ته کساب 

س کاااری تاازنااه، عاامااو عااز اازهللا مااورد مشااورت قاارار 

س میگکتند که ازتخاره اش  هم رد خاور ناداشا  س . میگرف  

 . همه اش درز  از آب در میومده

زم  د گر کرزی هم عمو بسل، ترادر تزرگ  آقاک نشستاه  

 . س آقاک هم دس زانو قسم  پائیل کرزی. تود

پنداری تا توپ س تشر داشتند آخر ل تالششوو رس مایاکاردناد 

 .که شا د تتونند آقاک رس از ا ل زکر تازدارند

نوو رس طبق عادت همیشه تا زدک س گاهاشاتام رسی ماجاماعاه 

مسی که همیشه رس کرزی تود که همزماو هم مادرک تاا  ا  

زینی چا ی سارد اطاك شد س پنداری مثل همیشه که  د اواری 

چشم زکید ذلیل شده، :  کوتاه تر از مل پیدا نمیکرد،  ر زد که

کوری که رس مجمعه پره، ناوناا رس تابار تاپایاچ ال زاکاره تاو 

هاشوو هم قبره رس زم  د گه ای تشاخایاص داده تاودناد س 

خال  شدو در مستراح بیاط ما رس تالمانع تشخایاص داده 

 .تودند

تعدها ف میدک که چند تا از خاوناه هاای ماثال رس آقاا  اوو 

زاخته، منجمره خونه خودموو رس، س عر  ا اناکاه مساتاراح 

خونه ما زم  چر بیاط قرار گرفته،  دلیرو ا ال تاوده کاه 

خونه ما س همسا ه د وار تد وار ما همزماو س تا هام زااخاتاه 

شده، س مستراح هردس خونه، ترای صرفه  و ای فاقاط  ا  

چاه داشته س ازتکاده از چاه مشترک دلیل رس تاه قاباراه قارار 

گاو اا ماغانای در آو زمااو .  گرفتل مستراح خونه ماا تاوده،

   ... کمیاب س گراو توده از 

از درب سرسدی سقتیکه سارد بیااط مایاشاد ام  ا  در اچاه  

چاناد .  آهنی کف بیاط د ده میشد که راه ته آب اناباار داشا 

قدک  رو تر سارد    راهرس تار   میشد م که زاما  چار 

دس تا در تود که  کی ته اطاك خواب س نشیمل س د گری هام 

که ا ندس اطاك تقر بااً انادازه .   ته اطاك م مونخونه تاز میشد

. هم نبودند س اطاك نشیمل نیم متری از عرض تزرگاتار تاود

البته ا ندس اطاك تو در تو تودند س تاا قارار دادو  ا  کاماد 

 .چوتی س تقول معرسگ کمد خرکی از هم  دا شده تود

در اطاك می موو خونه    فرش نه متاری خارزا  پا ال  

شده تود که   یزه مادرک توده س رسی طاقچه آن م    قاراو  

س دس تاا .  تود، که نمیدسنم مجید تود  ا کر م س  ا چایاز د اگاه

رس  د وار تاالی آن م  ا  عاکاس زایااه س .  چراغ گردزوز

زکید ،از آقاک س مادرک،  نصب شده تود که گو ا قبل از تادنایاا 

آمدو ما س در برک بورت معصومه انداخته تودند س بارک 

 .بورت هم پش  زرشوو نما او تود

البته ترای گرفتل چانایال عاکاسا اا ای اباتایاا ای ناباود راه  

طوالنی رس زکر کرد س فقط کاافای تاود تار ام عاکاازای آقاا 

زر نظاک آتاد که چند تا ی از ا ل پارده هاا از امااک "  مددی" 

داش  س  ا  تاومال ایاافاه .....  ریا، کرتال، شاک ، قم  س 

میگرف  س پرده ای رس که میخوازتی پشا  زارت آس ازسو 

 . میکرد

س .  انت ای راهرس    راه پره تا پاگرد، میرف  ته طباقاه دسک

مستقیم س زم  چر راهرس  ه پاراه مایاخاورد  س  مایارفاتایام  

پائینکه آشپزخونه تود تا    چراغ زه فیتره ای س  ارگ س 

س انت ای اسو هم بیاط خروت تود که تیاشاتار اناباار .   رسف ا

همه .....  آقاک تود س شمشه س ماله پاله س ازتل تولی س زنبه س 

 .را آنجا  ا داده تود

 بیاط خروت  ه ازتکاده د گه هم  داش  که  زندسو  س  مثل  
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 .آشپزخونه    

؟  اادتاه ! بسیل  اادتاه:  عمو عز زهللا خطاب ته پدرک میگک  

صادتاار ....  سقتی که داشتی ا ل خراب شده رس مایاسااخاتای؟

! ت   گکتم ککر نکل س ا ل مستاراح رس، رس تاه قاباراه نسااز

؟، آقا خاتمی زید اسالد ! گوش نکردی  گکتم ، نگکتم!  نک میدی

هازار ( پیو نماز مسجد اماک ریاا ، مساجاد ماثال ) پیغمبر 

 ؟!، نگک !دفعه  ت   گک 

! ؟ خدا س پیغمبر که درسغ نایاسا ! نیستیم !  تاتا ما مسرمونیم 

؟ تاا ! خیال میکنی نک میدک، تراک خبر نیاسردند که چه میکانای

پش  زبیر  زبز شد تو دکوو ا ل کافر برسک فرسش زار ده 

متری ارامنه پاتوك انداختی سصد دفعه خبر تراک آسردناد کاه 

گاکاتام زارت تاه .  تارست نایااسردک!  دهن  توی مشرسب میده

؟ خیالا  نامای ! درز ! زنگ میخوره س خودت توته میکنی

 7؟ ا ل خونه رس که میاسااخاتای تا ا  ناگاکاتام تارس ! ف میدک 

توماو تده ته اقا تا تیاد س قبره رس تو خونه ات پایادا کاناه، تاا 

 ؟!؟ نگکتم !مستراح رس، رس ته قبره نسازی 

میاد تو برف ای عمو عاز ازهللا کاه الاباتاه ا ال )  عمو بسل  

اتکاك دائماً پیو میامد س همچنیل تی تای را هام ماخااطاب س 

مورد زائاوال قارار مایادادناد تاطاوری کاه تایاچااره تای تای 

عاز ازهللا خااو کایاه کاه ا اناا رس (:  نمیدسنس  چی تا د تگه 

! ؟ تیخود نیس  کاه تارکا  از خاوناه آدک مایاره! تک مه آخه 

منم صد تار ت و گکتم داداش،  سا می ا ستاادی !.  همینه د گه

تغل خودک س دزتمونو تو هم میهاشتیم س  ه لاقاماه ناوو باالل 

آقاا تاا رس چاوب تسا  رفاتال س  ااد گارفا ، .  در میاسرد م

 !. خواز  معمار تشه فکر کرده که ته ا ل زادگیه

تخدا عز زهللا خاو، تی تی شما که شااهاد تاود اد کاه هایاچای 

؟  ه لقمه نوو در میاسرد ام س  اه ! میهاشتم !  کسرش نمیهاشتم

 !.. چراغ تو خونموو رسشل تود س  ه زکره پ ل مایاکارد ام 

نمیدسنم کدسک از خونه تای (  خطاب ته خودش :) ستعد میگک . 

خونمونی انداخ  تو زرش کاه زاکاره اش رس از مال  ادا 

گکتم شا د زو تگایاره .!  ؟ که گرفتم ! تراش زو نگرفتم .  کرد

س دز  از سلگردی س شر س شور ترداره  س  رستا که دز  

زنادگایاو، ! از کار میکشه تیاد خونه، س تتمارگاه زار خاوناه

عز زهللا خاو خدا تسر شاهده ، مردک ..!  پیو زو س تچه اش 

از خجال  مردک که هی تراک خبر اسردند که بسیل دک زینماا 

همیل ممد آقا ککشی که اسناجاا  اراو .  مراد تو فوز ه د ده شده

زینما مراد تساط پ ل میکنه صد دفاعاه تاراک خابار اسرد کاه 

 .خودش د ده بسیل رس که آتجو میخوره

؟ اگه مایاخاوازاتای ! ای کارد تخوره تو شکم ، تو کار کنی  

تگو میخواک ترک  اا ای کاه !  کار کنی میومدی سردز  خودک

 .......اگه هر  رطی کردک کسی نبینه

خالصه کنم آنشب ف مید م اسیاع تد اقاتاصاادی  ........... ! 

خونه ما از تی ترکتی  س ق ر خدای تای انصاافاه،  تاخااطار 

نجستی خوردو آقااک س !  مستراح رس ته قبره خونموو تا ابیانا

زینما رفتنو س بتی تی بجاتی دخاتارهاای خاالاه اک کاه در 

 !.ت راو نو زندگی میکردند

رسز کار کردو س هش  رسز تیکار شدو آقاک  1پس تگو ا ل 

همه ا ن ا دز  س خوازا  ....... !  ستی ترک  تودو پول سسس

 .خدای تیربم توده س رتطی ته ما نداشته

خالصه شبو خواتید م س صب  متکاست تر س زسدتر از تاقایاه  

رسزها س تا زر س صدا در بیاط خونه از خواب تایادار شادک 

چمدسو آقااک .  س  ترای شستل زر س صورت رفتم لب بوض 

.  س در بایااط  هام تااز تاود.  تسته شده تود س تو بایااط تاود

صدای  عکر اصک انی سان  دار از کوچه تگوش میرزید که 

 ! تجنبید تاتا د ر شد"دائماً میگک  

خب تو اسو زل س زال، مل ساقعاً درز  نمیک مایادک کاه چاه 

 .سلی هر چی تود  یر عادی تود.  خبره  س بالیم نبود

مال رس پاا سا ساادک س .   عکر اصک انی اسمد داخال بایااط  

چمدسو رس انداخ  رس دسشاو س از خاوناه .   زالمو کردک

 .  رف  تیرسو

چند دقیقه تعد، پدرک ت مراه چاناد ناکار  از اهاالای کاوچاه از 

تی تی از .   تیرسو اسمدند تو خونه س هی صروات میکرزتادند

داک  تو اطاك م مونخونه قرآو رس آسرد س داد دز   کی از خ 

مسجد اماک ریا س خود تی تی هم    کازه آب از  باوض 

آقا  وو متو ه مل شاد س .  ترداش ، که تر زه پش  زر آقاک

 :اسمد  روک س رسی پا نشس  س تغرم کرد س  ادمه که گک 

تاتا مجبوره چند ماه تره زکرت س نباشه، پسر خوتی تااش س  

مادرس اذ   نکل، آخه د گه مردی شده ای س تعد از مال تاو 

موا ب خواهر س مادرت تااش، تااتاا زسد !  مرد خونه هستی

ترمیگرده س تا دز  پر میاد س اسنوق  د گه ابتیا ی نایاسا  

 . تو کار کنی

سلی، در آو لثظه س تا .   ادک نیس  که ا نا رس ت و گکتم  ا نه

کاه آقاا  اوو نارس، :  تماک س ود تو زرک تود، که تا او تاگام

تموو، چشم ت م تهاری خودک تزرگ میشم س کاار مایاکانام س 

. اس  اصغار داره  اوشاکااری  اادک مایاده.  دزتگیرت میشم

 ترس خدا نرس،  ترس خدا .  وشکار که تشم مزدمو ز اد میکنه
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تاشه، هر شب که دل  گرف  س عصاباانای تاودی ماناو .  نرس 

هر شب تندازک تو بیاط خاراوت، سلای نارس، تارس خادا .  تزو

   ......نرس

پدرک تعنواو آخر ل سداع از مل باللی  طارابایاد س ......... س  

 در چ ار چوب در گم شد س بدسد تیشتر از دسزال ناد ادماو

........... 

 س تا ا ل بساب س در  یاب پدر، مل شدک تن ا مرد خانه 

در مثل کار س ا نجا .  مل معموال لبا  آتی  میپوشم...........  

س آنجا، خیری ا که منو میشنازند س می تینند، آتی پوشیادنام رس 

در ا اراو کاه .  ته  کی از تیم ای فوتبال مطرح نسب  میادناد

س در خار ه هم چاراسای (.   ازتقالل )تودک همه میگکتند تا یه 

، هاماوو کاه طارفادار ! داسد: "  شدو نشوو س شنازناماه ماناه

 ؟"!چرسیه

.  س البته عالقه ته فوتبال سشغرم هم، کمکی شده تر ا ل اتا ااک 

طوری ا ل رنگ لبا  ترای د گرسو، نسب  تمل  اا افاتااده 

که اگر کسی س ته منازبتی قراره تراک چیزی  ا پیراهنی کادس 

 . ! تخره ،  بتما آتی میخر

در ا نجا س ا ل تخو از دازتاو میخواک راز نزد کیم  رس تاه  

 :  رنگ آتی فاش کنم

رف ، که تقول خودش دز   پر  .............. آقاک رف  

زکری که رفتنو . کو   ترگرده س آ نده ما رس تسازهاز

معروک س مشخص تود سلی تازگشتو تستگی داش  ته کار 

س . کرد س اندسخته ای که قرار تود از کو   تا خودش تیاره

.  تعبارتی دز   افتل ته رس اها و که همانا پولدار شدو تود

خانه ما تی پدر شد س مل موندک، مادرک س خواهر کوچیکم، س 

چوو تی تی خونه  ثاتتو خونه دا ی م دی . گ گاهی تی تی

. رسزهای هکته خونه،  شرا ط زخ  س زنگینی داش . تود

مادر میخواز  تجای آقاک هم عمل کنه س موا ب ترتی  مل 

اسلیل کاری  که کرد، تا اس  اصغر صثب  کرد س .  تاشه

ته توافق رزید که مل تعد از مدرزه که زاع  چ ار تعطیل 

تد ل ترتیب . میشدک دستاره ترگردک ترک آهنگری س کار کنم 

 شیک  رسزانه کار مل شد                                           

                                                         ::  چ ارتخو 

صبث ا گه ازخواب تیدار میشدک تعد ز شستل دز   

 5خر د نوو س  تعد ش  هم  . سصورت تا د میپر دک نونوا ی

تعد از صبثانه، تا  ه قایی نوو پنیر  ا گوش  . زیر پنیر 5

نزد   زاع  . کوتیده تو کیکم، راهی دکوو آهنگری میشدک

دسازده تدس میشدک مدرزه س شیک  زوک هم سقتی تود که 

 س. مدرزه تعطیل میشد س تا د دستاره ترمیگشتم آهنگری

سبدسد هک  س هش  شب هم که دکوو تسته میشد تا د زر 

                  .راه دستا نوو زنگ  میخر دک س میرفتم خونه

 ل ترنامه تدسو هرگونه تغییر  ا تنوعی رسزانه تکرار ا 

  .میشد                                                                   

لایر گهاشته رس بقوقم، که  15تعدها ف میدک که اس  اصغر 

البته مل تاز هم رنگشو نمید دک، چوو  ترای ا نکه لشمه 

خوری نکنم س سلخر  تار نیا م مزدک رس میداد ته مادرک تا 

س تاز هم . اس هم ترای آ نده اک نگ داره، درز  مثل آقاک

میگم که مل هنوز هم نک میده اک که ا ل آ نده چه سق  قراره 

پائیل خیاتوو ما تسم  چ ار راه نظاک آتاد س تیل در  .ترزه

قصاتی با  مظکر س تقالی  واد آقا س رسترسی نونوا ی،  ه 

که مشتر  ا میرفتند " موزی خیاط: "پیرهل دسزی تود تازم

س اندازه شوو رس میگرف  س ته قواره شوو پیرهل 

پارچه    قیم  داش  س بتی میشد پارچه رس تا . میدسخ 

س تر نی . هم خودت تبری س فقط دزتمزد دسخ  رس تدی

نداش  که مثالً پیرهنی رس پشتو تنما و تگهاره              

 ادمه که در آنزموو پیرهن ای  رثه مد شده تود  که ا رب  

 ادمه که در آنزموو پیرهن ای  رثه مد شده تود که ا رب  

 وسن ای تزرگتراز مل تتل میکردند س زر چ ارراه ا 

.                                                        ولوو میدادند   

 ادمه که در آنزموو پیرهن ای  رثه مد شده تاود کاه ا اراب 

 وسن ای تزرگتراز مل تتل مایاکاردناد س زار چا اارراها اا 

 .  ولوو میدادند

   رسز تعد از کار که در نوناوا ای ماناتاظار ناوتا   ناوو  

مال  .  تودک، از اسنطرگ خایااتاوو، ماوزای خایااط صاداک زد

نوتتم رس زپردک ته نونوا س رفتم اسناور خایااتاوو، کاه تابایانام 

موزی خایااط چایاکاارک داره؟   اه پایارهال دسخاتاه تاود کاه 

قبول کاردک س کا  .  میخواز  رسی مل امتثاو س اندازه کنه

س تروزک رس در آسردک اس پیرهل رس تتنم کرد س شارسع کارد 

 .                                تا زنجاك قکری ته درز گرفتل تغر ای پیرهل

در    لثظه، در عالم خیال، خودک رس د دک تا   ه پیراهنی 

   ..                            که رنگو آتی س  نسو  رثه تود



 

 

برگ در  خاوب س د اکاتاه تایاسا  رس زده .  رایی تاشه

س در پازخم زکارش خوب تاودنام پایاو اس  اصاغار !  تودک 

مادرک راه نامایاداد ، س .   آهنگر اسزا کارک رس در اف  کردک 

هرچه ا ل پا  اسو پا کردک تا  ه  وری تگم  که نوزده تاومال 

 اعانای  ار  تاو رس پایادا .  نتونستم !  س پنجزار پول میخواک 

 .نکردک

همینطور که تو فکر تودک تا راهی پیدا کنم ترای تیاو برفم 

چیه ؟ مثل عرم : س خوازته اک ، تا صدای مادرک تخودک اسمدک

........ ؟! ز د تاال زر مل سا سادی س کور س کر هم شدی 

کوری س نمی تینی دزتم تنده ، س کری که صدای گر ه 

ترس شیشه قنداقشو تزار تو ...... ؟!خواهرتو نمی شنوی 

رفتم س کاری رس که گکته تود  انجاک دادک . دهنو زاک  تشه

مادرک داش  دسنه دسنه ک نه ها . س دستاره ترگشتم تو بیاط 

س لباز ا ی رس که شسته تود تو بوض آب میکشید س رسی 

چه ! مرض....   ماماو: صداش کردک .  طناب پ ل میکرد 

مگه مشق : س ادامه داد ! درد ماماو گرفتی ؟ زمرگته امرس

نداری ، تی عار س درد ، که ا نجا نشسته ای سر دل مل ؟  

پا نمیداد س شرا ط  ور نمیشد ! نه ...... ترس مشقاتو تنو س 

نا امید رفتم تو اطاك س دمرس افتادک !  که برفم رس تزنم

سلی همه بوازم پیو . سدفتر مشقم رس  روک تاز کردک 

س پنزار خوشبختر ل تچه  تا نوزده تومل . پیرهل آتیه تود 

توی رؤ ای پوشیدو آو پیراهل، نقشه ها تسرک . دنیا میشدک

  ..                                                                 میزد

اگه ماماو، فرزتادک نکتی، تا دته رس پر کنام، تاچاای تایاسا  -

لیتر، هیجده لیتر نک  میخرک س زه قارسو تاه  ایاب مایازنام، 

چاوو تایاشاتار سقاتا اا، ماا !  نامایاشاه...  ناه!.  اسنکه نامایاکا اماه

تاازه اگاه هام ناقاد تاود س .  خر داموو رس نسیه انجاک میداد ام

خاوش .  مادر میک مید که زرش کاله گهاشت اک، ساس ال داشا 

تثال ز راب که تو زرمونی کار میکرد س  یر از مزدش از 

مشتر  ا شاگردسنه هم میگرف  س شااگاردسناه هاا بسااب س 

سلی در دکوو اس  اصغر آهنگر از ا نثرفا اا .  کتاب نداش 

خبری نبود س مشتر  ا معمارها ی تودند که تایاشاتار ماعااماراه 

بتی سقاتایاکاه رسزی دس .  هاشوو تو ق وه خونه انجاک میشد 

زه مرتبه اس  اصغر میکرزتاادک قا اوه خاوناه ، کاه چاا ای 

تگیرک ،  ا از تقالی که زیگار تراش تخرک ، پولی دزا  مال  

تااز .  نمیداد س نسیه تود که تعداً خودش میرف  س بساتمیکارد

 : فکر س خیال میکردک که

رازتو  ادک نمیاد که  تا آنموقاع، هایاچاوقا   اه پایاراهال ناو 

معموال لباز اموو رس از دز  دسک فرسشی اای .  پوشیده تاشم 

تاا   .   پش  چرخ طوافی ای میدسو نظاک آتااد تا ایاه مایاکارد ام

س ودا نکه میدسنستم که زر س صورتم کثیف س زیااهاه، سلای 

از خودک تا اسو پیرهنی که تنم تاود خایارای خاوشام مایاوماد س 

اسنقدر مس  س کیکور شده تاودک .   عجیب مجهستو شده تودک 

که ترای چند دقیقه ای که موزی خاو خیاط داش  رسی مال 

پیارهال . " پیرهنه رس اندازه میکرد، پنداری تو ا ل دنیا نبودک 

قایاما  اسناو ".  رثه آتی  قه آخاونادی کاه ماد آنارسزهاا تاود

ا ل رقم هموو موقع ا .   نوزده تومل س پنجزار: پرزیدک، گک 

 .هم پول ز ادی نبود

کار موزی خاو که تموک شد پر دک نونم رس گرفتم س تدس شادک 

خونه، سقتی رزیدک خونه مادرک داش  لب بوض کا اناه مای 

پارچه ها ی که تچاه رس تااهااش قاناداك مایاکاردناد، ) شس ، 

خاواهارک کاه بادسد .  اصطالح شده تود که میگکتند ک نه تچاه

 (. کسال س خرده ای داش  رس، مادرک هناوز قاناداك مایاکارد

پر دک تو آشپزخونه س نوو رس پیچیدک الی زکره س ترگشتم تاو 

مادرک که لب بوض پشتو تمل تود، فاکار کارد مال .   بیاط 

 : تا صدای ترند داد زد. هنوز تو آشپزخونه هستم 

چشب مامااو .  ننه  زه فیتره ای رس تکو پائیل ،  ها ته نگیره

فاتام ر  ه کوفتی دار م د گه   ؟! ماماو شاک چی دار م ......... ،

 .س فرمانو رس ا را کردک  س ترگشتم تو  بیاط  س  تی مقدمه

شرسع کردک ته ترمبه زدو آنقدر تند میزدک که صدای مادرک  

 ونم مرگ شده کی ت   گک  ترمبه تزنی ،مگه : در آمد

ترمبه رس سلو کردک س . کوری س نمی تینی آب زر رف 

.نزد    مادرک لب بوض نشستم                                   

؟                   !ماماو  وو    چیزی میخوای ترک تخرک-  

.                                                        نه: مادر-  

؟!ماماو نک  دار    

.آره دار م  

؟.........ماماو  

  اماو، چه مرگته؟ 

.امرسز د کته شدو تیس  س از خانم معرم صد آفر ل گرفتم -  

 تار کال ، زعی کل پسر خوتی تاشی س اس  اصغرک ازت -



 

 
 

تازه رفته، هنوز نامه اش نیومده، قراره تا . کار رفته کو  

دز  س ! پول که اسمد! نامه اش تراموو پول هم تکرزته

مامانخودش .......تالموو تاز میشه س می آئیم پیرهنو میخر م

.                                                                    گک   

که باال تو ته :  س  مره ای معنی دار گک  موزی تا پوز خند

مل تجای  کی ! تا ما  خورده م رتوو تاشه! مامان  تگو تیاد

.                                          چ ار تا پیرهل ته تو میدک  

مک وک برفو رس  اسو رسز نک میدک چی میگه؟ س پریدی)

تعدها که تزرگتر شدک ، متو ه شدک که اسو . درک نکردک 

(                                       تی ناموزمنظورش چی تود  

تاه تاو پسار کاه   -؟  ! موزی خاو ارزسنتر نمیشه:  ت و گکتم

شانزده تومل س پنجزارهام کاه  ،شاگرد اسل مدرزه اک هستی 

مانام زاه تاومااو !  تو پیغاک منو تاه ماادرت تاده  .تخوای میدک

 .تاشه آقا موزی، نکرسشی، میاک میبرمو -.ت   تخکیف میدک

نیم زاعتی هم زرکارک د ر تدس شدک خونه س تی تو ه که 

شده، تا ت انه ا نکه دفتر مشقمو  ادک رفته ، تا مامانم رسترس 

.                       شدک سپیاک موزی خیاط رس، ت و رزوندک  

هار .   انگاری زیم ترك ته مامانم س تی تی سصل کرده تودند 

دس پر دند س هر چی فثو تود نثار موزی کردند ا ل پیاغاوماا 

س .................  رس تارای خاوارمااادر خااودش تااکارزااتاه س 

. باال نزو س کی تزو .   خالصه هر دس افتادو تجونم س تزو 

 ! .  خالصه تا  ه چشم ت م زدو ، آش س الشم کردند 

کتک ا ، ترای ا ل تود که چرا زرمو نیانداختم پائیل نرفتاه اک 

 .زرکار س تی تی  ر میزد س آقاک رس هم نکر ل میکرد 

اگه مرد زر خونه س زندگی س زو ستچاه اش تشایاناه س  اه  -

 …! لقمه نوو س همینجا در تیاره س تا زو س تچه اش تخوره 

مرد ، مرد تاشه  ، تو ا ندسره زماوناه کاه زو  اوسو س اگه 

زیاه تختو رس که تا دستا تچه سل نامایاکاناه س نامایاهاره تاره 

ال ی اسنیکه ا ل نوو س گاهاشا  تاو زاکاره ماا .   دنبال شیدلی

س مال هاماچانااو   ............. خودش س تچه هاش خیر نبیاناناد

 ادامه دارد    ؟ !!نمی ف میدک مویوع عصبانی  شوو چیه

، ( تزر قات چی تود س تاچاه ناداشا )  ترک در خونه آقا نیازی 

آب بااوض شااونااو ماایااکااشاام س تاارااماابااه ماایاازناام بااویااو پاار 

چوو که آقا نیازی    تومل تیشاتار ا نم نمیشه، ..  نه....... کنم

تاازه .  نمیداد س تا نوزده تومل س پنجزار خایارای فااصاراه تاود 

خونه اسنا رسترسی خونموو تود س مادر مید د س مجبور تاودک 

کاه دکاوو اس   کااش مایاشاد  اماعاه هاا.  پولو تدک تاه اسو 

اصغرتسته تاود، دسر از چشام ماادرک مایاشاد تارک تاالل  اا 

گاوشااکاایاال تاااماایااه س  ااا آالزااکااا تااکاارسشاام ، مااثااه تااقایااه تااچااه 

اسالً ماادرک ا اازه !.   ا انام شادنای ناباود .....  نه........مثر ا 

نمیداد س دسماً تازه اگرک میهاش  ، زودشاو ازک مایاگارفا  س 

 ه تاره د گاه س ماا اع اش  اه کاتاکاه .  چیزی سازم نمی موند

میرک در خونه عمو بسل س  ا  کی از فامیال س مایاگام  ! د گه

مامانم زالک رزونده س پیغاک فرزتاده س تایاسا  تاومال قارض 

تازه شا د هم اعاتاباار .    ر  تو رس نداشتم ..  نه !  .... میخواد

نمیکردند که تیس  تومل س تدهاناد دزا  مال ، س خاودشاوو 

اسنوق  تعد از    فصل کاتا  ، ...... میبردند پیو مامانم ، 

 . تا د شبم تو بیاط خروت تخواتم 

خیری فکر کردک س ته ا ل در س آندر زدک تا پول پیرهم رس 

 ور کنم س نمیشد س هر رس هم در هر  ا ی که تودک، چ ار 

پنج تار می رفتم  روی خیاطی س پیرهنه رس که اسنجا چش  

شیشه آس زاو تود، نگاه میکردک س از د دو آو  رك اذت س 

.                                                 رؤ ا س تخیل میشدک  

.  د گه هیچ مرزی رس نمیشناختم ترای تدز  آسردنو 

بایر تودک ت ر کاری که  تیس  تومل پول توش تاشه دز  

.                  بتی اگه میشد، شا د دزدی هم میکردک. تزنم   

هر دفعه که می رفتم  روی پیرهل دسزی،  کسری هم  

میرفتم  داخل س ترای هزارمیل تار، قیم  پیرهنه 

رسمیپرزیدک  کرسز صب  که تو راه تودک که ترک زرکار، 

موزی خیاط رس د دک که داش  کرکره مغازه اش رس تاال 

طبق معمول رفتم تاز زرا و س زالک ترند تاال ی . میبرد

پیرهل آتی مل هنوز آنجا تود س پنداری  پیرهنه .  ت و کردک

پس : زئوال میکرد. تا د دو مل شکک  س لبخندازک گره داش 

؟ از موزی خیاط دستاره قیم  پیرهنه رس !کی میخرمو

.              نوزده تومل س پنجزار! مرغ  ه پا داش . پرزیدک  

: موزی که مشغول کارهای دک صب  مغازه اش تود گک  

پسر چقدر قیم  میپرزی؟ خب اگه ا نو دسز  داری، ته 

!                                      مامان  تگو تیاد ترا   تخره  

. میدسنی که آقاک نیس ، ترای...قول داده تراک تخره،...گکتم،-



 

 

مقوله مالکی  مثصول س زمایال زمایاناه پارداز خشاونا  س 

بادثه در تسیاری از فیرم ای دهه چ ل س  تخصو   اسا ال  

" آخر ل گاهرگااه " س "  زمیل ترخ "  ل دهه شد ، شخصیت ای 

تارای .  زااخا   6256دس فیرمی که خسرس پرس زی ئه زال 

بکظ زمیل خود تا پای  ااو پایاو رفاتاناد س چشام در چشام 

مبارزه افراد دس خانواده در قاالاب دس گارسه /  مرگ دسختند 

تادر در زمیل ترخ تا مرگ اکثر افراد دس  ب ه پا او  افا  س 

 . فیرم از پا او خوش پرهیز کرد

لباز ای تیره شخصی  ها ، عمدتاً ک  های چارک س چاکاماه 

های ترند ، در ترکیب تا نوع نشستل آن ا  روی خااناه چاوتای 

 ا راه رفتل پش  زر هم در خط افقی تااالی تاپاه ، تارکایاب 

تصری فیرم ای سزترو را تیاد میاسرد ، سلای ماا اه ماباارزه 

بکظ زمیل، ت ر قیم ، خشون  های  اری ا راو در تاازی 

 اکبر هاشمی ته نشانه ای  رتی متوزل شد، 

ناک هاشمی در فیرم  ر  ،    ناک  رتی تاود س اس تاعاناواو 

   قاچاقچی زنگدل ترای از تایال تاردو صاابابااو اصارای 

 . زمیل از هیچ  نا تی اتا نداش 

تاا تااز اگاری نااصار "  در عرس  دهاکاده " تقسیم زمیل در 

تساتار خشاونا  هاای د اگاری  6256مر  مطیعی در زال 

تاا اشااره تاه قااناوو ، (  شا اال ر اابای ) مال  رسزتا .  تود 

تخشی از زمیل ها و را را در اختیاار زس  رسزاتاا ای کاه 

ا ندس نقو را ناصر مر  مطیعی س فران  میرق اری تاازی 

قیم  ا ل زمیل ته " کردند ، گهاش  ، س ته طعنه ایافه کرد 

که الباتاه در "  اندازه  کرسز سلخر ی پسرک در فرنگ از  

آو زال ا در زینما دائمااً در ماورد فارناگ س باتای زنادگای 

 ش ری تسیار تبریغ میشد  س  آن م از  نوع  سزوزه  انگیزش 

اکثر فیرم ای آو زال ای مورد بما   س بتی زااخا  دسلا  

تا د تنما و تمدو ش ری میپرداخ  س زکر رسزتائیاو تشا ار 

در فیرم عرس  دهکده مال  زمیل .  را تبریغ س تشو ق میکرد

از معدسد مالکیل خوب س م ارتااو زایاناماای ا اراو تاود کاه 

 دزتور دسل  را تی چوو س چرا ا را کرد ، فاصره مال  س 

 مروری برتاریخ سینما ، دهه چهل سینمای ایران، 

قبل از سرسد ته ا ل تثب الزک ته    مقدار تویی  س مقدمه 

چینی دارک  س انکه سقتی رزیدک ته دهه چ ل زیاناماای ا اراو 

زعی کردک در هر شماره س تموازات هام زایاناماای  ا ااو س 

همچنیل موزیاقای در زایاناماا را در هار شامااره خادماتاتااو 

خوانندگاو عز ز ا ل مطرب ارائه کنام ، سلای از آناجاائایاکاه 

گاهناماه مایابااشاد س تاعارا  "  کارگر زوزیالیس  " نشر ه ما 

ترافی  در کارهای مخترف س تاعاداد کام ماا گااهای اناتاشاار 

نشر ه از نظر طول زمانی تاه درازا مای کشاد ، لاها س تاه 

پیشن اد چند خواننده خوتماو که خوازته تودند تار خ زیناماای 

ا راو را ته اتماک ترزانم س زپس زینمای   او را تماک کنم س 

تعد تپردازک ته موزیقی در زایاناماا ، تاه درخاوازا  کااماالً 

درز  س منطقی اشاو گردو میگهارک س رازاتاو ا اناطاوری 

ترای خودک هم رابتر از  ز را که رشته کار را گم نخواهام 

 .کرد 

در تخو اسل زینمای دهه چ ل گر زی زدک تاه سیاعایا  س 

شرا ط آنرسز  امعه ا راو که گاهری تاود از فائاودالایاتاه تاه 

زرما ه داری س طبعاً فیرم س زیناماا دسلاتای در پایاشابارد ا ال 

اهداگ نقو تسیار م می س تعیل کاناناده ای داشا ، س دسلا  

سق  تخصو  خود شاه در ا ناراتاطاه زارماا اه گازار ا اای 

 . تسیار س کالو کردند

  

( 2)مروری بر تاریخ سینما ایران و جهان  
 داود رحیمی

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201862854447223&set=a.1327715447155.37875.1659002648&type=1&source=11


 

از  رم ارتاب ته ش ر گار اخاتاناد کاه  6259صکا ی در زال  

صکا ی در ا ل فیرم تن ا راه بل را م ا رت ته ش ر معارفای 

 . کرد

 اماشایاد شایاباانای در زاال "  قانوو زنادگای"  اما رسزتائیاو 

که از رفتار تند مال  س زو مستأصل شده تاودناد تاه  6252

مدد ا رای قانوو اصالبات اریی صابب زمایال شادناد س  

ته آرامو  دز    افتند ،  قانوو  زندگی  شامل  صثنه های 

مستندی تود که شاه در آن ا ازناد مالاکایا  زمایانا اا را تایال 

کشاسرزاو تقسیم میکرد ،  نبه تبریاغااتای قااناوو زنادگای تاه 

بدی تود که بسنعری منصور نخس  سز ار سقا  ، زاپا اباد 

ر ابی که سز ر کشاسرزی سق  تود ، طی  دس نامه  منتاشار 

شده از  مشید شیبانی ترای زاختل ا ل فیارام تاقاد ار کاردناد، 

خاطااب تاه  6252ر ابی طی نامه ای در ن م ارد ابا اشا  

 6252فیرم قانوو زندگی که در تار اخ "" ....  شیبانی نوش  

ته ا نجانب س اعوای س اعوای شورای اصالباات  5/    9/  

اریای ارائاه گارد اد ، تادسو شا  ناماوناه ارزناده ای از 

پیشرف  صنع  فیرمبرداری در کشور ا راو تاود ، در ا ال 

فیرم که موموو آو تر ازا  رژ ام ماالاکایا  در گاهشاتاه س 

تثوالتی که در اثر قانوو مترقی اصالبات اریای س ماواد 

 افتاه .......  شو گانه منشور انقالب شاه س مر  طرح ر زی 

تود ، نتا ج ا تماعی س اخالقی آو تسیار مکید س قااتال تاو اه 

 "" تود 

تکاارگاردانای صااتار رهابار "  ترانه های رسزتا ی " در فیرم 

نیز ارتاب زسرگاو ای کاه کشااسرزاو زااده را ز ار  6252

تاز انه گرفته تود در مقاتل ترنامه های  د د س شرا ط نو تاه 

موامیل ا ل فایاراما اا تاا چایازی کاه باکاوما  .  زانو درآمد 

انقالب شاه س مر  میخواند هم زااز تاود ، شااه شاو اصال 

طای تارگازاری کاناگاره  6259انقالب خود را در زمستااو 

رسزتائیاو در ت راو تا شرک  تیو از زاه هازار س پاانصاد 

نکر نما ندذگاو اتثاد ه های تعاسنی س رسزتا ی تد ل تارتایاب 

الغای رژ م ارتاب س رعیتی تر ازا  تارنااماه "" قرائ  کرد 

قانوو اصالبات اریی ، مری کاردو  اناگارا اا ، ، فارسش 

ز اک کارخانجات دسلتی تعنواو پشتوانه اصالباات اریای، 

 ز یم کردو کارگراو در زود  کارخانه ها،  اصالح  قانوو 

رعی  را ناد ده گرف  س از تکاهم تیال زمایانادار س کشااسرز 

شخصی  های منکی عرس  دهکده ، پسر فارناگ . برگ زد

رفته ارتاب س عرس  خار ی اش تود تودند ، که البته ا ناوع 

انتخاب ز ااد دسر از اسیااع س اباوال آنارسزهاا ناباود، س 

تمثیری  تود  از  پسر  ارتاب  که  تجدد  س   رب  زدگی  را 

نما ندگی میکرد س عرس  فرنگی ارتاب که ا ندس تارکایاب س 

پیوند شاه س خار ه را تنما و گهاشتند ، س ا ل فایارام در  ا  

. دسگانگی ته پا او رزید س تیننده اش را در اتا ااک قارار داد

پسر ارتاب س عرسزو قاناوو اصاالباات ارایای را نامای 

فایارام .  په رفتند س مثصوالت رسزتائیاو را ته آتو میکشیدند 

اگر مانعی در تکااهام ماالا  س رعایا  س اود ! اشاره میکرد

دارد، ناشی از مساائال داخارای ا اراو نایاسا  س تواادهاا س 

باتای سقاتای .  دردزرها از نایارسهاای خاار ای تار مایاخایازد

م ند  م رتاو ش ری در انت ای  رم  دختر رسزاتاائای را 

از  رك شدو در مرداب نجات داد ، نو د تخو تخو پایاوناد 

( زوزاو) ش ر س رسزتا شد، زو خبیب تا  اهر س ناک فرنگی 

چند نکر را ا یر کرد تا زو رسزتا ای س خااناواده اش را از 

تیل تبرند، انگاره بوور خار ی زو فرنگی تا آو بد قاوی 

س پا تر ا ماند که مسعود کیمیا ی    دهه تعاد آو در قاالاب 

 . تکرار کند 6279زو مال  موطال ی در فیرم خاک 

دامنه خشون  ا رای تارنااماه اصاالباات اریای گساتارش 

 اف  س زی زارع در کرمانشاه ته خانه مال  تزرگی باماراه 

کردند س اس را در منزلو ته قتال رزاانادناد ، شااه طای  ا  

هم ته زارعیل هشادار داد س  6259زخنرانی در ارد ب ش  

هم از مالکیل انتقاد کرد س آن ا را دزیساه پاردازاو خشاونا  

های  اری خواند ، کریشه مالکیل خشل ، که دزتور مایادادناد 

، اخم میکردند س فر اد میکشیدند ، طی ا ل زال ا پا ته زیناماا 

نیمه اسل دهه چ ل عصر طال ای .  س بتی تأتر ا راو گهاش  

مالکیل خشنی تود که ته مال س نامو  کشاسرزاو زبمتاکاو 

 ریا " خشم س فر اد"زس  رسزتا ی . دز  درازی میکردند 

 



 

 
اعزاک  واناو تعد  از د اپارام ) انتخاتات ، س ا جاد  زپاه دانو  

ا ال (  تجای  زرتازی  ته  رسزتاها  س  شا ارهاای کاوچا  

موارد شو گانه مورد تصو ب کنگره قرار گارفا  ، س شااه 

نه فقط رعایا  س کاراماه :" .....  در تخشی از زخنانو گک   

رعی  را در ا راو از تیل ترده ا م ، ترکه اس را  ا  دهاقااو 

در راتطه تاا ..... "  آزاده س باکم تر زرنوش  خود کرده ا م 

اصول اسلیه اناقاالب تاه اصاطاالح زاکایاد س شااه س مارا  ، 

رسبانی  س مرا ع تقرید که از فئودال ا تغه ه میشدند ، زاک  

ننشستند س کمتر از  کماه تعد از کناگاره ماهکاور خامایانای تاا 

صدسر اطالعیه ای ته مقاتره ترخواز  س س مسرماناو را در 

ش رهای مخترف تر عریه انقالب شاه ته مخالک  ساعترایات 

خیاتانی ساداش  ، که ا ل تسیج خمینی ته زد س خاورد ماردک 

بسل ارزنجانی ادعا کرد پاانازده .  س نیرسهای نظامی انجامید

هزار دهقاو ته ت راو آمدناد تاا عارایاه ماخاالاکایال اصاالباات 

اریی دز  ته تظاهرات تزنند ، سلی تا کمال نظم س آرامو 

 . پس از اعالک د دگاهشاو ته رسزتاهای خود تاز گشتند

در ا ل دسراو س ماه ای اسلیه شخصیت ای خوب س ما ارتااو 

تعنواو نما ندگاو ش ری که مشوك ا رای ترنامه های دسلا  

در رسزتاها تودند ، پا ته زینما س فیرم ای ا رانی گهاشاتاناد س 

 . در صف ق رماناو ا ستادند

تاا تااز اگاری نااصار مارا  "  آر  خااو "  مرد  واو فیرام 

در کنار م ناد   اوانای اناتاقااک قاتال  6259مطیعی در زال 

 . پدرش را از فئودال ا گرف 

م ند   واو نما نده ترنامه ر زاو  د د دسلتی ، طی صثنه 

ها ی شیوه های  د د کشاسرزی س ازتکاده از ترکتاور را تاه 

دهقاناو آموخ  ، یمل ا نکه تراکتوری در رسزتاها س اود 

 . نداش 

نتا ج برف ای شاه س ترنامه های دسلا   6252زال تعد  عنی 

در زینمای ا راو ، نمود صار اثاتار س آشاکاارتاری  اافا  ، 

ترخی از فیرم ای زاخته شده در ا ل زاال مواماوو تاو ایاه 

ترنامه های دسل  در رسزتاها را دزا  ماا اه خاو او قارار 

 . دادند

زاخته زیام   ازمی ، پازشاگای کاه دسره "  لهت گناه "فیرم 

 خدمتو را در رسزتا میگهراند ، ته مقاتره تا تا مرد شرسری 

رف  که تعنواو نما نده یاد تارنااماه هاای (  ت رسز سثوقی ) 

 . دسل  ، اهالی رسزتا را تثر   میکرد

ته تاز گری مثاماد ماتاوزاالنای "  زتاره صثرا" م ند  فیرم 

نیز که قصد آتادی زمین ای کشاسرزی را داش ، در تاراتار 

 . شخصی  منکی قصه قرار گرف  س اس را شکس  داد

دس شخصی  ش ری ،  کی پزشاگ س د اگاری ما اناد  در 

تاورسکارات /  ا ندس فیرم تعنواو ناماا انادگااو تاثاصایال کارده 

ش ری نه تانا اا تاا زنادگای رسزاتاائایااو تایاگااناه ناباودناد س 

رسزتائیاو را ته په رش راه س رسش ای نو تر یب میکاردناد 

 ،  ترکه  در  س ه  مرودراک   زینما ی اش ،  دختر  معصوک 

رسزتا ی را که مورد تجاسز مرد شارسر قارار مایاگارفا  ، 

 . نجات داده س ته همسری میگرفتند

   نکته خیری خیری م م ا نگونه فیرما اا ، کامارناگ کاردو 

مخالکیل ازالمی  در مقاتره  تا  انقالب شاه تود ،  عنی  ا نکاه 

معرفی میکردند س زاعای ....  ا ل فیرم ا مخالکیل را شرسر س 

کردند ازالک را تنوعی د گر در ا ل فیرم ا تاطا ایار کاناناد س 

موفق هم شدند ،س ا نکه مههبیوو س ترهاباری مارا اع تاقارایاد 

مخالکیل اصری انقالب شاه تودند ،  رفته رفته  خیری زسد از 

ذهل مردک رف  س ازالک همچناو مقد  س چاوو اتازاری در 

 .                                                    دز  شاه تاقیماند

فیرم ا ی از ا ل قبیل تماشاگر را در زمینه های خرد س کاالو 

در قبال فاصره های عمیق رسزتا س ش ر ، س تارنااماه هاای 

 . دسل  س ساقعی   اری ته زازش میکشاندند

مثمد عری فرد ل چندی تعد زتاره اسل زینمای ا اراو شاد ، 

زاخته نظااک فااطامای در "  دهکده طال ی " در چنیل قاتی در 

نقو معرم زپااه داناو را تاازی کارد ، اس طای  6259زال 

مأمور تو در تراتر رمال زود وی رسزتا که تقی   اوری 

ا کای ا نقو را داش  س نما نده زن  گرا ی قاراماداد مایاشاد ، 

بتی رمال زنتی هم در اناتا اای .  ا ستاد س تا اس مبارزه کرد 

فیرام تاعاناواو  ا  کاارگار زااده تارای زااخاتال  ا   ااده 

رسزتا ی تعنواو  ر او دائمای زاازنادگای در کشاور تاکاار 

اما ا رای قاناوو اصاالباات اریای عاماالً در .  گرفته شد 

مناطق رسزتا ی مو ب ناتسامانی تیشتری شد س کشااسرزاو 

 . د رسز تا شتاب فراسانی ته ش رهای  تزرگ  رسی  آسردند



 

تسیاری از فیرم ای دهه چ ل ترای تماشااگاراو قصاه هاا ای  

گکتند که در آن ا رسزی رسزگاری ، خانواده مک وک بیات از 

زمیل ترمیخواز  ، کشاسرز شاداتی را در مزرعه ای تایااد 

میاسرد م که خانه اش هماو نازد اکای تاود ،  اا ای دسر از 

مسیرهای پر رف  س آمد س عناصر تکنولوژی مثل اتومبیل س 

تراکتور ، سلی تصاس ر رسزتا در فایاراما اای دهاه چا ال تاه 

رس ای از دز  رفته ای شبیه تود ، ته خیالی که ساقعایا  را 

تا لقمه نانی تدز  آسرند ،  اا گاماشاده اشااو را تایااتاناد ، س 

زرانجاک تر خورد تا مظاهر ش ری  ادگارهای زینماای دهاه 

چ ل را میساخا  ، خااناوارهاای رسزاتاا ای  ا  تایا  در 

ش رها بل میشدند س اگار خاوش اقاباال تاودنادذ خایارای زسد 

 تعنواو خدمه  خانواده های  متمول  کاری  میافتند ، در  یر 

ا نصورت مساتقه رقات  ترای تاقااء را تاا زار باد نااتاودی 

ادامه میدادند ، خطری که معموالً در قالب مرد  ا زو ش ری 

زرنگ س ناتکار ، آرامو زندگی خانواده رسزتا ی را ت اد اد 

میکرد س  کی از اعوای آو خانواده را  ته  طغیاو میرزاناد 

زینمای دهه چ ل را تا رسزتائیانی تایااد مایااسر ام کاه تارای 

 بکظ عزت نکس خو و میجنگید 

 ا گاه س  اتجا ی مرد رسزتا ی زاده س مرد ش ری د رکاار 

در تستر تقاتل ارزش ای رسزتا ی ،ش ری تاب شد  ،در زال 

 دس فیرم تا ا ل موموک تر پرده زینما رف   6256

زااخاتاه ازامااعایال "  کاله ماخامارای " ناصر مر  مطیعی ذر 

کوشاو در دس نقو  واو ش ری س مرد رسزتا ی  اهر شد ، 

مرد ش ری طی فراز از چنگ تعقیب کنندگانو ته رسزتا ای 

گر خ  س مرد رسزتا ی که شبیه اس تود تاجاای اس دزاتاگایار 

 .شد 

نیز  وانی رسزتا ی تود که "  خداداد " منوچ ر سالی زاده در 

تجای    قاچاقچی توزط پریس تازداش  میشد ، رسزتاائایااو 

خوب س پاک رسی پرده نقره ای ، تاساو تب کار  ای ش ارهاا 

را میپرداختند ، دسگانگی مستتر در مقا سه مرد رسزتاا ای س 

ش ری که  اتجا میشدند ، دس گانگی در تواد دس ابساا  ، 

دس ترقی س از همه م متر میااو ساقاعایا  س خایاال تاود ، اماا 

ا راك  اری در ا ل  ااتاجاا ای نااشای از افاراط س تاکار اط 

زیازت ای دسل  ترای دگرگونی تنیاد ل در تغایایارزااخاتااری 

 کشاسرزی طی دسره کوتاه تود  که  رسند  – امعه رسزتا ی 

طبیعی زندگی ا تماعی را ت م زد س  اا اگااه کشااسرزاو را 

 . در نخستیل گاک خود دگرگوو کرد

همانطور که قبالً س مکصالً تویی  دادک زیناماای دهاه چا ال 

تنوعی  نگ زینما تود س در تخشی از زاخته هاای آنازمااو 

فیرم ای ژانر رسزتا ی ا راو ، ش ری تاودو را :  مید د م که 

نقطه یعکی میدانستند س ترای تماشاگر از تا اشا  از دزا  

رفته رسزتا ، برگ میزدند ، رسزتای زینما ا اراو در دهاه 

چ ل زرچشمه هو   تود س ش ر   نم تیم س هرا  ، مثایاط 

تاز رسزتا نشانی از آزادی ، س فوای آشکته ش ر تازتاتی از 

تباهی داش  ، رسزتا  ا ی تود که که آدم ای خوب س همادل 

 کد گر را می ف میدند ، س ش ر هزارتو ی کاه هاماه در آو 

ق رماو خوب ته رسزتا تعرق داش  س ارزش ای .  گم میشدند 

ساالی خانوادگی را لمس میکرد ، س آدک تد از ش ر مایااماد ، 

س ت یچ آرمانی پا بند ناباود ، مارد  رسزاتاا ای تاه  نایارسی  

 تازس و 

میبالید س همیشه در بال کاار س تاولایاد تاود س مارد شا اری 

همیشه ترای تل آزا ی ته رسزتا میامد س اگار فارصاتای هام 

در .  پیدا میکرد ته  کی از زناو رسزتاا ای تاجااسز مایاکارد 

ذات  ا ل  فااصاراه هاای عامایاق،  س اژگایا اای  ا اتامااعای   

دسراو،  تر تاد رفتل دزترنج رسزتائیاو س تاجاماع ثارست س 

ا ال توااد س درگاایاری در . قادرت در شا اارهاا  ااری تااود

فیرم ای دهه چ ل کامالً د ده میشد ،  اکاری از زااخاتاه هاا 

در ه متاوااد از  629تعر کی را از ش ر ارائه میکردند که 

 . تخشی د گر از تولیدات زینما ی تود

م ا ر رسزتا ی ا ل ژانر نمی توانس  ت ش  ذهانای اش را 

رس اای .  فراموش کند س نمیخواز  معیارهای نو را تپاه ارد 

زندگی آزوده در ش ر کاتو  زرگیجه آسری تود س ما اا ار 

رسزتا ی ، آدک ت  افتاده ای که در هر فرصاتای تاه رس اای 

شیر ل گهشته پناه میبرد ، رس ا ی که میدانس  تثاقایاق پاه ار 

 . نیس  ، سلی آنرا کتماو میکرد

بکا   گهرا از  امعه رسزتا ای تاه اقاتاصااد شا اری شاباه 

صنعتی از نقاط  معیتی پراکنده ته ش رهای پر معایا  ، س 

از مقاک تولید کننده ته کسوت    مصرگ کنناده در تاارپاود 

 قصه های  زینما ی تنیده  میشد، اما زینمای  ا راو   تجای 



 

 

پرداختل ته رسزتائیاو تیکار در شرا اط ماثانا  زا ، زا اه 

نشیناو تی امید س فرسشندگاو گرزنه خرده پای تازار زایااه ، 

پاس از .  ته شخصی  م ا ر س  ا مسافر رسزتا ی دل تسا  

آو هم زینمای ا راو ته ندرت رسزتائیاو خشل س تبا اکاار را 

تصو ر کارد س هار تاار نااک  ا  رسزاتاا ای را شانایاد ام س 

تصو رش تر پرده زینما نقو تس  ، آدک ماظاراومای را تایااد 

 . آسرد م که دسلت ا تر اس  کاها کرده تودند

مجید مثسنی م متر ل س تأثیر گهارتر ل شخصی  ا ل ژانار 

" دخاتار چاوپااو " کاه  6229اس از زال . زینمای ا راو تود 

معزالد ل فکری را تازی کرد ، لبا  رسزتا ی پوشید تا  ا  

 دهه  تعد  در  هماو  کسوت ، اهالی  ش رهای  تیخبر، 

تماشاگراو را نصیث  کرد ، اس نمونه ای تار ال شاخاصایا  

در زاال "  تربل مازرعاه " رسزتا ی زینمای ا راو تود که در 

که خودش آنرا زاخ  ، معرفی کرد ، مردی تاا کااله  6221

نمدی س ک  گشاد تمیز س زابایال ناازک کاه نشااو مایاداد تاا 

کاه ماجایاد . آرا و ش ری تیگانه نیس  ، س لا اجاه رسزاتاا ای

مثسنی رسی آو کار کرد س از لا اجاه هاای  اعارای ماتاداسل 

اس در تربل مزرعه رسزتا ی زاده دلی تاناظار .  فاصره گرف  

میرزید ، سلی آو قدر در ادل تود که دل دخترارتاب را تارده 

س ترای خوازتگاری اس .  تود س خودش هم ته اس دل تسته تود 

راهی ش ر شود ، م م نبود که ارتاب ،  گانه شرا ط ازدسا  

را متمول شدو اس تعییل کرد ، ترای مثسنی ا ل مثال شدنی 

در ا ل فیرم دس عامل ا تمااعای س اقاتاصاادی دسراو س .  تود 

فاصره طبقاتی ارتاب س رعی  ، س ثرستمند شدو رسزاتاائایااو 

در ش ر ، قصه را  رو ترد ، مرد صبور رسزتا ی زاخته س 

. پرداخته مجید مثسنی پیوند تا ارتاب را نااماماکال نادانسا  

بتی زادگی اس در صثنه های پرزه های اسلیاه شا ار تارابال 

 مزرعه مثل سبش  از بوور اتومبیر ای فراساو ، ترخورد 

تا کالهبردارهای ش ری ، ماأماوری کاه اس را از نازد ا  

شدو ته بوض تزرگ میداو زپه منع میکرد ،  اا کاما  تاه 

 .گدای ش ری ، زمینه پرداز خوش خیالی ا تود

دهاتی عاشق اس توانس  ته شیاوه زایاازاتاماداراو ، زا ال س 

چناو که تاوفایاق ماثاسانای در زاتاا او از .  آزاو شعار دهد 

ارزش ای رسزتا ی تدسو آنکه تامااشااگار را تاه اعاتارایای 

س ته انتخاب شدنو تعنواو نما اناده .  شورش سار تر یب کند 

مردک در مجرس شورای مری انجامید س مثسنی عاماالً پاا تاه 

 . عرصه زیاز  گهاش  

تصو ر زاده لوبانه مثسنی در تربل مزرعه ،  م  رت  

.  ت ش  گمشده را تا نوعی ا دئولوژی پوپولیستی پیوند داد 

ثرستمند شدو اس ته مدد خانواده متمولی تود که مثسنی 

ازدسا  . دخترشاو را از چنگ مرد متجاسزی نجات تخشید 

رس ای مرد رسزتا ی در ش ر تود که خود را منجی دختر 

فیرم ای مثسنی تا توزل ته کمدی مرز . ش ری د د 

ابسازات گرا ی س خنده را پس از خرع زالح تماشاگر ، تا 

میتواو فاصره ها را ترداش  س تا مسالم  کنار هم ""شعار 

شخصی  مثسنی میتوانس  . طی میکرد "" زندگی کرد 

   ق رماو تاشد ،  ا    کودک ،    تیزهوش بایر 

 واب س  ا     خوش  خیال  مثض ،  سلی   تر سته تر ل 

س ژگی اس آرماو گرا ی اش تود که دراک اصری آثارش را 

معموالً در صثنه ای از فیرم ا و ترای ماندو . شکل میداد 

 ا رفتل مکب میکرد س  ازتثاله  ش ری  را در  تراتر  بکظ 

در ا ل لثظات تماشاگر در  ا گاه . زن  ها قرار میداد 

.  تصمیم گیری اس قرار میگرف  س مجبور ته مقا سه میشد

در صثنه ای از تربل مزرعه که ترای اسلیل تار شرسع ته 

بساب س کتاب دزتمزد رسزانه اش کرد تا در اتد ترای 

تدز  آسردو مثبوتو چقدر پول نیاز دارد ، دسرتیل تا 

ا جاز تسیار ته صورتو نزد   شد س ما نیز شرسع ته 

شگکتی اس اندسه تماشاگر در  م . یرب س تقسیم کرد م 

رزیدو ته آرزس ی مثال تدز  آسردو آو ثرست س ترداشتل 

ترگزاری مرازم خک  س خواری . فاصره های طبقاتی تود 

مرد رسزتا ی تراتر  ماع  ش ری که در صثنه ن ا ی ته 

ساکنو اس میانجامید ، تم ید آشنای مثسنی در فیرم ا و تود 

، بمید قنبری در تربل مزرعه تعنواو مرد ش ری فرصتی   

 



 

 

را ترای بقیر شمردو مثسنی از دز  نداد ، پاربارفایا اا س 

نیو های تند اس نقطه مقاتل آرامو س معاصاومایا  ماثاسانای 

تود ، س تماشاگر چاره ای  ز ا ستادو در  اباه ماثاسانای را 

مثسنی در در گک  س گو ی تربل مزرعه را نما اناده .  نداش  

بقیقی فیرم ا رانی خواند ، س ادعاا کارد کاه آثاارش هامایاشاه 

اس تا تربال مازرعاه راهای .  رنگ س رسح ا رانی داشته از  

شورسی شد س آو را ته رسز ا فرسخ  که تاا دستاراه رسزای 

آنچه مثسنی در نطق افتتابیه فیرمو در مساکاو .  اکراو شد 

امارسز دس  شال س ""...... گک  از تبریغات دسلتی  دا نباود 

ییاف  را ته چشم می تینم ،  کی  شل  فرخنده چ ارک آتااو 

"     س دسک افتتابیه تارابال مازرعاه در مساکاو (  رسز تولد شاه) 

   دهه تعد  ا گاه شخصی  مرد رسزتا ی مجایاد ماثاسانای 

. در کشاکو ا رای قانوو اصالبات اریی تر سته تر شد 

مد ر عامل زازماو ترنامه گزارش ماکاصارای  6259در زال 

از شرا ط نامطروب کشاسرزی ا راو ته مجاراس ارائاه داد س 

پاس از شانایادو "  آهنگ دهکاده " مثسنی هماو زال در فیرم 

پازخ منکی از مثبوتو در رسزتا راهی تا اراو ، زارزمایال 

فرصت ای طال ی شد س تاعاناواو خاواناناده تشا ارت رزایاد ، 

ناه !  مثسنای گاوشازد کارد آو چاه ا اراو تاداو نایااز دارد 

تاما ایادی کاه ) دگرگونی ، ترکه ابیای اخالقی س رسبی از  

دسلتمرداو س زیاز  پیشاگااو ا اراو در تسایااری از تارهاه       

پاوپاولایاسام اس (.  های بسا  زیاازای تاداو رسی مایااسرناد 

صداق  ، صکا ، س اخالقگرا ی را ار  ن اد س تارنااماه هاای 

تعدها  تیاشاتار  س  عامایاقاتار ابساا         .  دسل  را هم په رف  

میکرد م که رسح پوپولیستی مثسنی نه تن ا عاامایااناه تاود ، 

ترکه در تثریل مسائل اقاتاصاادی س ا اتامااعای تامااشااگار را 

.           تساوی ناوعاای تایاامااری زااوء ال تااه خااو او زااوك ماایااداد

مرد رسزتا ی مثسنی همه را ته آرامو ، ناوعای مصاالاثاه 

 دمری ، فرامیخواند س اگر کسی مش  گره کرده اش  را نشاو 

میداد ، اس را ته تند تودو س ساکنو ا راك آمیز مت م میکرد 

،میگک  ز اد زخ  نگیر س مصالثه، تطبیق س انعطافپه ری 

مثسنی گرسهای متخاصم را . از یرسر ات زندگی از  

ته نشستل پای میز مهاکره دعوت س خودش معموالً اسلیل 

پرهیز اس از خشون  . کسی تود که پای ا ل میز می نشس  

س مدارای همیشگی اش چناو تا ابسازات گرا ی آمیثته شد 

ت میل دلیل مجید . که ته مثسنی کیکیتی مونب سار تخشید 

مثسنی را در زیاهه ق رماناو زینما ا راو نمی آسر م س اس 

را تعنواو شخصی  تیناتینی ، گاه شبیه شخصی  های زو 

.                                  قصه مورد اشاره قرار داده ا م   

که در " پرزتوها ته النه تر میگردند " مجید مثسنی در  

رسی پرده رف  س در اس  هیاهوی اصالبات  1342زال 

اریی توزط شاه افتتاح شد ، مولکه های اصری ژانر 

فیرم ای رسزتا ی ا راو را از صافی قصه پرزوز س گدازی 

را "مصالثه در پناه ابیای اخالقیات قد م "گهراند س شعار 

تکرار کرد اس در ا ل فیرم کشاسرز صاگ س زاده ای تود که 

دسمیل      فرزندش را ته دلیل کمبود امکانات درمانی در 

آذر )رسزتا از دز  داد س تا فرسش زمینو همراه همسرش 

 او کندنو تعنواو کارگر . راهی ت راو شد ( شیوا

زاختمانی س بقیر شدنو تا پوشیدو  امه با ی فیرسز از 

 ا گاه ترتاد رفته کشاسرزاو میگک  ، اس تا فرزتادو پسرش 

ته فرنگ ترای ادامه تثصیل ، تب  رتزدگی را هم 

دزتاس ز خود قرار داد ، ادامه پرزتوها ته النه تر میگردند 

اس تا همسرش ته . تازگش  ته دنیای خیالی مثسنی تود 

رسزتا ترمیگش  تا تا  اری مردک درمانگاهی تسازد ، 

سقتیکه پسرش اعالک کرد ته ا راو ترنمیگردد مشتی خاک 

سطل ،  ادگاری آشنا ، اشاره ته ریا شاه در زماو ترک 

ا راو ، را ، تا نامه ای ترای اس فرزتاد ، پسر تا خواندو 

نامه ته ا راو ترگش  س همزمالل تا رقص س پا کوتی 

رسزتائیاو پا ته زادگاهو گهاش  ، توفیق فیرم پرزتوها ته 

النه تر میگردند  ر نزد شاه ته بدی تود که ا ل فیرم از 

مجید مثسنی طی . پرداخ  عوارض ش رداری معاگ شد 

از ازدهللا اعرم ا ل نکته را  1342نامه ای در زوک ازکند 

یمل عرض تندگی معرسض میدارد "...... تصر   کرد 

شب دهم دی ماه شاهنشاه معظم فیرم پرزتوها ته النه تر      

 



 

میگردد را مشاهده فرمودند س در هماو شب مقرر داشتند کاه  

تشو قی از چاکر تشود ،  ناتعالی هم فردای آو رسز ا ا اار 

لطف س عنا   فرمود د که ا ل فیرم از عاوارض شا ارداری 

پرزتوهای رسزتا ی ته النه ها شاو تر نامای “ .. ” شود معاگ 

گشتند سلی نما و های دسلتی ته مدد رسزتائیاو تازی خورده 

رسزاتاائایاانای تاا  6252مارازام عایاد ناورسز .  ادامه میاف  

لباز ای مثری گراو قیم  دامن ای ترند رنگی زنانه ، مارایاراه 

دسزی س کاله ای پوزتای س پاردار کاناار سزرا س ماقااماات 

شاه ته آن اا .  عالی رتبه صابب منصباو ارتشی قرار گرفتند 

زکه های طال عیدی داد س توفیق ترنامه اصالات اریی را 

قرائل از شکس  عامارای تارنااماه هاای دسلا  .  تبر   گک  

خبر میداد ، در فاصره فقط    زال پس از ا ارای تارنااماه 

اصالبات اریی ، تولیدات کشاسرزی ته نصف تقریل  اافا  

س دسل  ترای ت یه گندک ، ترنج س زاا ار ماواد اسلایاه  اها ای 

اقداک تخر د شص  هزار تل گانادک از شاورسی س تایاسا  س 

پنج زار تل ذرت س صد س چ ل هزار تال گانادک از امار اکاا 

کشاسرزاو ناامید س ناتاواو از اداره ماماراکا  خاو او .  کرد 

راهی ش رهای تزرگ شدند س گسترش باشیه نشینی ، زا ه 

 .های اطراگ ت راو را  ول آزاتر کرد 

که هنوز همه تاباعاات تارنااماه  6257 معی  ت راو در زال 

های انقالب زکید س اصالبات اریی کامالً ترسز نکرده تود 

م ا رت تی رس ه س تدسو پشتاواناه .  ته زه میریوو نکر رزید 

از رسزتا ته ش ر ز ر تنای تسیاری از مرودرام ای زیناماای 

 6251ما ادی مایار صامادزاده در زاال .  ا راو را زااخا  

را تر ازا  قصه تربل مزرعه تااز زاازی کارد ، "  معجزه"

 .  معقوله  اصالبات اریی را هم  ته  آو  افزسد    

سلی صدسر س پرسانه فیرم مشرسط ته اصالح صاثاناه هاا ای  

شد که ته زعم اداره کل نظاارت س ناماا او خاالگ ماواز ال 

 .قانوو تقسیم ارایی س س ا ف    زپاهی دانو تود 

از نیمه دسک .  معجزه پس از  رح س تعد ر ا ی تنما و در آمد

ا ل دهه تب س تاب تبریغات رژ م در تااب ماقاولاه اصاالباات 

اریی کاهو  اف  س تا مو  قارسنیسم فایاراما اای رسزاتاا ای 

 . نیز ته باشیه رانده شد

 

ا ل قسم  از تثب موقتاً همیناجاا ناگاه مایادارک سلای  اداماه 

خواهد داش  س ککتنی هاای تسایااری س اود دارد کاه  تاا اد  

 گک  

، س در شماره آ نده سیعی  زینمای پریسی ا راو که از زال 

رسا  پیدا کرد را تا معرفی فیراما اای زااخاتاه شاده ،  6256

خدمتتاو تقد م میکنم س همچنیل گر زی میزنم ته تادتار ا اراو 

در دهه چ ل س در راتطه تاا اناقاالب زاکایاد شااه ال اه هاای 

 .متکاستی را تر رسی صثنه تأتر نشاو دادند 

داسد ربایامای، ماناوچا ار :  در ا ل عکس از چار تارازا  

گشتازبی ، بسیل پناهی ، عبدهللا نجکی ، س تا ازاد فاراهاانای 

که در مورد نخستیل دهه انقالب زکید رسی صثنه ترد م کاه 

تعد از زه ا را ،  روی انرا گرفتند که در مورد تم او س کالً 

زاال اسل دهاه چا ال  7کارهای نما شی س قا اوه خااناه ای 

 مکصل خواهم نوش  

 :ادامه دارد

 

  

 کان ن س سیالیست ها  کارگر 
http://www.socialist-workers.org/ 

  

پیشنهادات   نظرات   د را   

می ت انید  ه این ایمیل آدرس ارسال 

..نمائید  

kargar.socilaist@gmail.com 

 


