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  * ؟یاضاف ارزش اي افزوده ارزش
، 26آمار، شماره  یهان مطلب با استفاده از اطالعات ارائه شده در کتاب تازهيا

با  یصنعت یها، در مورد کارگاه78ز يران، چاپ پائياز انتشارات مرکز آمار ا
ن يشده که با استفاده از ا ینوشته شده و سع) 1جدول ( شتريده کارگر و ب

  .انده شودينما یدارهياز رمز و راز سرما یااطالعات گوشه
  

  1376: ترشينفر کارکن و ب 10 یدارا یصنعت یهاکارگاه -1جدول 
  تيرينحوه مد  جمع  کل کشور

  یعموم  یخصوص
13904  12797  1107  

  
ن تعداد ياز ا). 2جدول (کردندینفر کار م 875528ها ن کارگاهيدر مجموع در ا

ن نشان يا. نفر زن بودند 57373 یعنيه ينفر مرد و بق 818155 یعني% 4/93
. شودیران کماکان در زمره کار مردانه محسوب ميدر ا یدهد که کار صنعتیم

  .کردندیافت نميدر یقوقا حينفر مزد  13159ن تعداد، ياز ا
  

  ترشيکارکن و ب 10 یدارا یصنعت یهامتوسط تعداد شاغالن کارگاه - 2جدول 
کل      

  کشور
    جمع

  57373  818155  875528  زن  مرد
  
کردند که شامل یکار م یديها در بخش تولن کارگاهيشاغالن در ا% 7/72

  .نفر زن 40414نفر مرد و  596415): 3جدول(نفر بودند 636829
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 یهاکارگاه یديرتوليو غ یديتول یهامتوسط تعداد شاغالن کارگاه -3جدول 
  ترشينفر کارکن و ب 10 یدارا یصنعت

       
  کل  

کشو
  ر

  یديرتوليغ  یديتول                
  زن  مرد  کل  زن  مرد  کل

636829  596415  40414  238699  221745   16959  
  
: نفر بودند 238699کردند، که شامل یکار م یديرتوليدرصد در بخش غ 3/27

نفر  294360 یدياز شاغالن بخش تول. نفر زن 16959نفر مرد و  221740
نفر  23564ن و يسينفر تکن 29532نفر کارگر ماهر،  289370کارگر ساده، 
کار  یروين%  6/91دهد که ینشان م یم بندين تقسيا). 4جدول (مهندس بودند

  .یه را کارگران فکريبق% 4/8دهد و یل ميتشک یديکارگران  ها ران کارگاهيا
  

نفر  10 یدارا یصنعت یهاکارگاه یديمتوسط تعداد شاغالن تول - 4جدول 
  ترشيکارکن و ب

کل  
  کشور

کارگران   جمع
  ساده

کارگران 
  ماهر

  نيمهندس  هانيتکنس
636829  294360  289370   29532  23567  

  8/3  6/4  4/45  2/46  100  درصد
  

نفر  814915سوادو یب% 9/6 یعنينفر  60250ها ن کارگاهياز کل شاغالن ا
باسوادان از نظر سطح سواد  یبندميتقس). 5جدول (باسواد بودند%  1/93 یعني

فوق %  3/3پلم، يد% 22پلم، ير ديالت زيتحص یدارا% 5/68: ن گونه بوديبد
  .سانس و باالتر بودنديالت ليتحص یدارا% 2/6پلم، و يد
  
  
  

تر برحسب شينفر کارکن و ب 10 یدارا یصنعت یهاشاغالن کارگاه - 5جدول 
        1376: یليسواد و مدارک تحص

   کل    
  کشور

کل 
  شاغالن

  باسواد  سوادیب

فوق   پلميد  پلميرديز  جمع      
  پلميد

سانس يل
  و باالتر

875165  60250  814915  558678  178973  26742  50522  
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  درصد

100  9/6  1/93  5/68  22  3/3  2/6  
  

ده ير ارائه گردياطالعات ز 76ها در سال ن کارگاهيمحاسبه سود ا یبرا
  ):6جدول (است

و ارزش  یت صنعتيها و ارزش افزودهُ فعالها، ستاندهارزش داده -6جدول 
  1376: ترشينفر کارکن و ب 10 یدارا یصنعت یهاکارگاه یرصنعتيخدمات غ
کل   

  کشور
 یارزش داده ها

  یت صنعتيفعال
 یهاارزش ستانده

  یت صنعتيفعال
ارزش افزوده 

  یت صنعتيفعال
  48.710.049  85.671.388  36.961.329  

  
 ون لایريليم 48710049با  یارزش داده ها مساو

  ون لایريليم 85671388با  یها مساوارزش ستانده
  ون لایريليم 36961339با  یارزش افزوده مساو

شود، مجموعهُ یها از آن نام برده معنوان ارزش داده ن جا تحتيآن چه که در ا
ه يه ثابت و سرماياست از سرما یاختهيآم یعنيه به کاررفته است، يسرما

  . ريمتغ
ه، يآالت، مواد اولنيماش یعنيد يد ادوات توليه که صرف خرياز سرما یبخش

بخش از ن يا. شودیده ميه ثابت ناميشود اصطالحا سرمایره ميابزار کار و غ
آن  ین مقدار ارزشيبنابرا. ابديیکم و کاست به محصول انتقال م یه بيسرما

ه تمام يمثال مواد اول. شودیگر منتقل ميد یبه جا يیابد بلکه از جايیر نمييتغ
مان آن م در محاسباتيتوانین ما ميبنابرا. ماندیش محصول ميشود اما به جایم

  .مياوريرا اصال به حساب ن آن یعنيم، يصفر قرار ده یرا مساو
. کندیر مييد تغيان توليشود و در جریکار م یرويد نير صرف خريه متغيسرما
کار به مصرف  یرويد، نيان توليدر جر. افزا استه ارزشين بخش سرمايتنها ا

د يکار سبب انتقال ارزش ادوات تول. شودیجهُ آن کار انجام ميرسد و در نتیم
د يتول یدين کار خود ارزش جديکند، اما این را حفظ مشود و آیبه محصول م

شود و یمحصول افزوده م ید به کار رفته برايل توليکند که به ارزش وسایم
از آن تحت عنوان دستمزد به  یقسمت. دهدیدر محصول کار خود را نشان م

 یعنيکار  یروين بخش فقط ارزش نيا. شودیکارگران داده م یعنيعامالن کار 
ن بخش برحسب يا. رديگیها را در برممورد لزوم آن یل زندگيش وساارز

روزانه کارگر و زمان کار روزانهُ مورد لزوم و  یل زندگيارزش متوسط وسا
معموال چون . شودیتر ما کوچکيتر ک کشور، بزرگي یاستاندارد زندگ

- یند مکنیافت ميان آن دريکارگران دستمزد را نه در آغاز هر ماه بلکه در پا
گر يان ديا به بيکنند یم که کارگران مزد خود را خود پرداخت مييم بگويتوان
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دهند و یه دار مساعده ميافت بهره به سرمايک ماهه و بدون دريکار خود را 
جاد کرده اند به يآن ماه ا یرا که ط یک بخش از ارزشيان ماه تنها يدر پا

  . کنندیافت ميعنوان دستمزد در
آن  ین مقدار ارزشيبنا برا. شودیم یجاد ارزش اضافيا گر صرفيبخش د

کند و به یر مييشود دائما تغیکار م یرويد نيه که صرف خريقسمت از سرما
ه يه با سرمايهُ اولين کار، سرمايبا ا. شودیده مير ناميه متغين سبب سرمايهم
  .است یها معلول ارزش اضافشود که اختالف آنیمتفاوت م يینها

انگر يهاست، بکه به اصطالح همان سود کارگاه) added value(فزودهارزش ا
ن يد شده در سال مورد نظر در ايتول یواقع) surplus value( یارزش اضاف

ر بلکه براساس کل يه متغيست، چون محاسبه آن نه براساس سرمايها نکارگاه
ن گونه ين که چرا ايدر پاسخ به ا. استر انجام گرفتهيه ثابت و متغيسرما

، کارگر پس از ورود به یدارهيدگاه سرمايد گفت که از ديشود بایمحاسبه م
فعال  یديه تولياز سرما ید، نه به عنوان کارگر بلکه به عنوان بخشيند توليفرا

ن ارزش يبنابرا. دار تعلق داردهيه به سرماين سرمايا. شودیدر نظر گرفته م
کاال گذاشته  ینهُ واقعيدار به حساب هزهيسرما یکند براید ميکه تول یایاضاف

  . شودیم
د يند تولياست، بلکه بعدا در فراد وجود نداشتهياست که قبل از تول یزين چيا
او به طور . داندیهُ خود مياز سرما یدار آن را ناشهياست و سرماجاد شدهيا

که پس آن چه را . خته، سود حاصل کنديرشيه پيانتظار دارد از سرما یعيطب
ه را ين نرخ سود، کل سرماين، در تعيبنابرا. داندیشود حق خود میحاصل م

دهنده ليبا عناصر تشک یبه رابطهُ ارزش اضاف یرد و کاريگیدر نظر م
شود، یبا فروش کاال متحقق م ی، چون ارزش اضافیاز طرف. ه ندارديسرما
ن يبه هم. داندیمت فروش مياز تفاوت ارزش کاال و ق یه دار آن را ناشيسرما

ن جا به يکه در ا ین ارزش اضافيتع یم که براينيبین محاسبه هم ميسبب در ا
ها ها و ستاندهدارند، تفاوت دادهینگه م ینام ارزش افزوده خصلت آن را مخف

در . کنندیک سال را مشخص ميق سود حاصله در ين طريرا محاسبه و به ا
ن ين محاسبه و ايق و با اين طريبه اپس . مت فروشيمازاد ق یعنين جا سود يا

ه ندارد يبا رابطهُ کار و سرما یخواهند نشان دهند که سود ارتباطیم یگذارنام
  .است یز مستقليبلکه چ

ن يم از درون ايتوانیک محاسبه ساده مياست و ما با  یگريز ديت چياما واقع
زش کار ا اريارزش کار پرداخت نشدهُ کارگر  یعني یها ارزش اضافداده

  .ميشود نشان دهیز ميدار وارهيرالزم را که به حساب سرمايغ
  

  )ون لایريليم( هيل سرمايتشک - 7جدول 
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  هيل سرمايتسک
 جبران    
  خدمات   

ات يمال
م و يمستق

  عوارض
ارزش 

رات ييتغ
 یموجود

  انبار

ل يتشک
ه يسرما
  ثابت

هُ يارزش مواد اول
مصرف  یخارج

  شده
9669499  459214  7643528  7348528  9588253  

  
شده به ه صرفيمجموعه سرما 7براساس اطالعات ارائه شده در جدول شماره 

ن ي است که تحت عناوون لایريليم 34709022ر برابر با يه متغيسرما یاستثنا
ه آمده يل سرمايات و عوارض و تشکليه، جبران خدمات، ماليارزش مواد اول

 است که با ون لایريليم 48710049ها برابر با ارزش داده یاز طرف. است
م يم محاسبه کنيتوانیکار رفته را م ر بهيه متغين دو از هم مقدار سرمايق ايتفر

  :که برابر با
حال با در . شودی مون لایريليم48710049 -  34709022= 140010127 

م نسبت يتوانی، میر و ارزش اضافيه متغيسرما یعنيدست داشتن دو دادهُ مهم 
  .ميآورشود به دستیده مينام یکه نرخ ارزش اضاف ها راآن

/ 14001027ر، يه متغيم بر سرمايتقس یارزش اضاف: ینرخ ارزش اضاف
. است% 300ک به ينزد یحاصل، مقدار). ون لایريليهردو به م(36961339

به . استدار برگشتههيخته به سرمايش ريه پيک به سه برابر سرماينزد یعني
 یک قسمت آن برايم، تنها ين کار روزانه را چهار قسمت کنگر اگر زمايان ديب

کند، کار یساعت کار م 8اگر کارگر  یعني. است یر کافيه متغين سرمايتام
ه يساعت است و بق 2دارد برابر با یافت ميکه در ین دستمزديتام یالزم او برا

کار ن قسمت يهم. استدار کار کردههيسرما یبرا یساعت را او مجان 6 یعني
 یبرا ین کنندهُ ارزش اضافيم تامينامیرالزم ميا غي یرضروريکه آن را کار غ

کار  یروين یکش انگر درجهُ بهرهيب ین نرخ ارزش اضافيبنابرا. است هيسرما
 یرويل ارزان بودن نيران به دلير اينظ يیه است و در کشورهايتوسط سرما

و  یرومند کارگرينمستقل و  یهاکار، ضعف طبقه کارگر و نبود تشکل
  .کندیدا ميپ ین ابعاد وحشتناکيسرکوب و اختناق، چن

  
       

به چاپ " یه کار مزديعل" ه يدر نشر 1383ن مطلب بار اول در سال يا* 
  .افته استير يتغ یح اشتباهات، اندکيده بود که اکنون با تصحيرس
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  *یشگيپ چند اي یکار فتيش دو
اشتغال با  یعال یشورا یرخانه يارائه شده توسط دب یآمار یاساس بررسبر

، در فاصله ده 1381آذرماه " ت موجود بازار کاريبر وضع یليتحل" عنوان 
 یروين یهزار نفر به عرضه  135به طور متوسط ساالنه  1365- 75 یساله 

به  1375-78 یعنين در فاصله سه سال بعد يانگين ميا. ده استيکار افزوده گرد
ده يهزار نفر رس 599به  1378- 81 یعنيهزار نفر و در سه سال بعد  664
 16027کار از  یروين یسه سال عرضه  یدهد که در ط ین نشان ميا. است

د خود را يجد یرويهزار نفر ن 1993 یعنيد يهزار نفر رس 18020هزار نفر به 
م که سنتا ينظر داشته باشد در ين محاسبات بايدرا. کرده اند یبه بازار کار معرف

جه در يکنند و در نت ینم یبه بازار کار معرف یزنان خود را به طور رسم
، یکاريآن ها اغلب خود را به مالحظه ب. نديآ یکاران به حساب نميشمار ب

ن اگر تعداد يبنا برا. شود ین اقبال مسرور مينامند و اولت از ا یخانه دار م
برند و  یان ميبه پا یليدر مقاطع مختلف تحصالت شان را يرا که تحص یزنان

ن يم ايافتن کار هستند به آن اضافه کني یاصوال هم در جستجو و هم در آرزو
  .رود یباال م یريتعداد به نحو چشم گ

رد، يگ یجوان صورت م یروهايکار توسط ن یروين یعرضه % 50ش از يب
درصد را گروه  27،4و  15-24 یدرصد آنان را گروه سن 38،3که  یبه نحو

درصد  7،55ن دو گروه يدر مجموع ا یعنيدهد  یل ميتشک 25-34 یسن
ن کته طبق يبا توجه به ا. ار دارنديد را در اختيکار جد یروين یعرضه 

شود،  یسال شروع م 18از  یت اقتصاديکار سن فعال ین الملليون بيکنوانس
شان منع  یو برا ل باشنديد مشغول تحصياز نوجوانان که با یدرصد قابل توجه

ل نموده به يو فقر ترک تحص یل فشار ماليد موجود باشد، به دليکار با یقانون
  .شوند یبازار کار روانه م

کنند  یم یرا معرف يیکار فاکتورها یروين یل درشد عرضه يدال یدر ارائه 
گر يد یبخش. گر آزار دهندهيد بخش است و از جهت ديام یاز جهت یکه بخش

  :ن فاکتورها عبارت اند ازيا. تاسف بار استت خود يدر کل
  تيرشد جمع

 ان دانشگاه هايالن و دانشجويش فارغ التحصيافزا
 رون از خانهيجامعه نسبت به کار زنان در ب یر نگرش سنتييتغ

 شت خانوارين معيتام یورود زنان خانه دار به بازار کار برا
 ل آن هايترک تحص مردم و ورود نوجوانان به بازار کار و یشتيمسائل مع

 ین زندگيع به بازار کار جهت تامينده و ورود سريآ یبه در آمدها ینانينا اطم
 خود و خانواده یآت
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شت ين معيتام یسال سن و بازنشسته به بازار کار برا 65 یورود افراد باال
 خانواد

ن فاکتور درست در يا. دوارکننده استيان هفت فاکتور فوق مورد سوم امياز م
را  یزيچ. کند یعمل م یاسالم یم جمهوريکس خواسته و عملکرد رژجهت ع
ک به مصافش رفت و با سرکوب و زور و اجبار يدئولوزيا یم با حربه يکه رژ

د و يکار با اخراج و بازخر یتش، از ادارات و محل هايزنان را آغاز حاکم
 ش ازيب 1359ورش در سال ين يتنها در اول( ش از موعديپ یها یبازنشستگ

 یروانه ) را در برگرفت یهزار نفر از کارمندان زن شاغل در بخش دولت 30
به عنوان  یف مادريگسترده در باره نقش شر یخانه و آشپزخانه نمودو با مداح

نه قرار دهد و از ورود آن تها به يسته زن خواست آن ها در قرتطيتنها نقش شا
ر اما يگيبا مبارزات پ .دينما یريجلوگ یو مناسبات اجتماع یاجتماع یصحنه 

 یم و در اثر ضرورت هايت رژيسال حاکم 25 ینان در طيز یافته يسازمان ن
خانه  یواريت بار زنان را از چهاردياول یبرا 19که در قرن  یزيچ( یاقتصاد

 ید و پوسته يل گردي، به ضد خود تبد.)بازار کرد ید و روانه يرون کشيب
ن امر تمام رشته ين ساخت و با ايگزيرا جاد و باور تاره يمتحجر را در یروبنا

ک خود يدئولوژيشود شکست ا یکه مجبور م یم را پنبه کرد به نحويرژ یها
 یربنايرمتقابل زيتاث.( ديرد و به آن اذعان نمايک ضرورت بپذيرا در برابر 

  )یبودن مسائل اجتماع یکيالکتيک برهم و ديدئولوژيا یو روبنا یاقتصاد
. ن مقوله استيورود زنان خانه دار به بازار کار هم از ا یعني  فاکتور چهارم

 یشود که زنان خانه دار که تجربه  یشت خانواده سبب مين معياز تاميگرچه ن
 یهم از مبارزات تا کنون یآن چنان یرون از خانه را ندارند و اطالعاتيکار ب

ضه کنند و ار سهل به بازار کار عريبس یطيطبقه کارگر ندارند، خود را با شرا
ط عمل ياما به هر حال آن ها هم در شرا. رنديرا هم بپذ یط ناگواريهر شرا

موجود برخالف  یستم اطالعاتيل سين آموزش به دليخواهند آموخت و امروزه ا
  .افتيع انجام خواهد يار سريگذشته بس

تمام  ینه ييز و در ضمن آيد کننده و تاسف انگيناام 7و  6،  5 یاما فاکتورها
ه چگونه يدهد که تحجر سرما یموجود است و نشان م یط اجتماعيشرا ینما

کشاند و  یبه استثمار م یبلکه به صورت خانوادگ یکارگران را نه به طور فرد
کرد تا بتواند به  یافت ميکار خود در ید در ازايبا یک نفر ميرا که  یمزد

 یکارگر یخانواده ن کل يه بپردازد، بين سرمايهم یمنافع آت ید خود برايبازتول
. رديگ یک مزد به کار ميکند و سه نفر را با  یم مياز پدر و مادر و کودک تقس

 یتيک اقليدر مقابل . شود ین نميتام یتازه باز هم معاش خانواده به طور کل
درصد  80ش از يکند که از امکانات فوق العاده برخوردار است و ب یجاد ميا

  .رديگ یدرآمد جامعه به آن ها تعلق م
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در سه دوره مورد . پردازد یکار م یروين ین دفتر به تقاضاياز یگريبخش د
  :ر استيب زيجاد شده به ترتيا یشغل یمطالعه فرصت ها

  هزار مورد 352       1365-75 یدوره 
  هزار مورد 171      1375-78 یدوره 
      هزار مورد 469  1378-81 یدوره 

 یمربوط به عرضه  یسه دوره قبل ن سه دوره بايا ین داده هاياختالف ب
- 78 یدوره  یمثال در ط. کند یرا مشخص م یکاريت بيکار، وضع یروين

 664کار  یروين یهزار و عرضه  171جاد شده يا یشغل یفرصت ها 1375
کار، موفق به  یرسم یهزار متقاض 493دهد که  یهزار نفر است و نشان م

  .  وسته انديپ یرکايره بينشده اند و به ارتش ذخ یافتن شغلي
 یعنيکار از جمله به دو مورد  یروين یز تقاضايل رشد ناچيل دالياما در تحل

شود  یش از ساعات متعارف اشاره دارد که سبب ميو اشتغال ب یشگيچند پ
ن جا يدر ا. ون نفر محدود گردديليم 1،4حداقل  ید برايجد یشغل یفرصت ها

گر يد یگر را فرصتيد یخش هاب یپردازم و بررس ین دو مساله ميمن به ا
  .کنم یموکول م

نخبگان  یاز جهت چپاول گر یکي. است یاز دو جهت قابل بررس یشه گيچند پ
فت يبه مفهوم چند ش یشه گين دسته، چند پيا یبرا. است یو وابستگان حکومت

ت يست، بلکه به مفهوم سوء استفاده از موقعين یکارکردن در اثر اجبار اقتصاد
چند  یک فرد داراين نحو که يبه ا. است یجهت سوء استفاده مالدر  یاجتماع

نمونه سطح . کند ین مناصب استفاده ميا یاست و از امکانات مال یمقام رسم
ن در مراکز يين سطح پايمسئول یمال یسوء استفاده ها ین تر آن را افشاييپا

ان پاداش ارد توميليم 7،5مبلغ  یشرکت دولت 120ران يم که به مديديد یاقتصاد
رعامل چند شرکت بوده يا مدير يبوده اند که هم زمان مد یافراد. داده شده است

 یافت ميرا هم در یونيليچند م یار باال، پاداش هايبس یاند و عالوه بر مزدها
در سه شرکت؛  یو قاسم عابد یبه طور مثال مسعود مجتهد شبستر. کردند

مان يدر س. ر عامل بوده انديا مدير يمان مدياصفهان و س یه، کاشيمان اروميس
و  81و  68ران يب سال ها به مديبه ترت 1374-76 یه در فاصله سال هاياروم
آزاد هم زمان  یبنام محسن عسکر یا فردي. ون تومان پاداش داده شديليم 106

در دو . ع بهشهر بوديو صنا یع بسته بندين، صنايمارگار یر شرکت هايمد
ون تومان پاداش يليم 22ع بهشهر ساالنه يدر صنا و 15ران ساالنه يشرکت مد

 یاريهم زمان در بس. بوده است یبهزاد نبود یران آقاياز مد یکيگرفته اند که 
ن شرکت ها کارگران زحمتکش ماه ها و گاه سال ها حقوق ماهانه خود را ياز ا
ن روزها که مصادف با روز کارگر سال ياز جمله در هم. افت نکرده انديدر
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حقوق پرداخت نشده سه ساله خود در  یع بهشهر براياست کارگران صنا 2003
  .برند یاعتصاب بسر م

 یآن ها هم از توبره م. ستيدر کار ن یمقامات باالتر حساب و کتاب یاما برا
کنند، هم رشوه  یافت ميسهم در یمملکت یهم از بودجه . خورند و هم از آخور

کنند و به آن ها جواز  یافت ميه داران را دريخمس و زکات سرما یمذهب
مردم و  یتوده  یفکر ین با استفاده از عقب ماندگيهم چن. دهند یچپاول م

ن يندگان شان در تمام نقاط کشور، آخريدفاتر نما یله ي، به وسیخرافات مذهب
سه کارگران و زحمتکشان را تحت عنوان سهم امام يمانده در ک یباق یتومان ها

  .کنند یره جارو ميو غ
انند و چرا ي، اضافه کاران مانده و رانده از همه جا کیشه گان واقعياما چند پ

ف يکند؟ بنا به تعر یش از ساعات متعارف کار ميکنند؟ چرا کارگر ب ین ميچن
ساعت در هفته  40ساعت کار در روز و  8ک زمان کار متعارف که حدودا ي

د و يخر یما در پروسه ا. کار را فراهم آورد یرويد نيد توان بازتولياست با
و  –ه دار است يکه معموال سرما -کار، آن که دست باال را دارد یرويفروش ن

 یل خود به مصرف ميده به ميرا که در بازار خر يیکار، کاال یرويدار نيخر
خواهد تا آن جا که امکان دارد از  یاو م). مبادله کاال یک قانون ساده ي( رساند

کار او در کوتاه مدت و دراز  یرويد نيصرف بازتولزمان کار الزم کارگر که 
 یشود و پروسه  یب خودش ميکه نص یشود به نفع زمان کار اضاف یمدت م

  .دينما یکند، بهره بردار یجاد ميرا ا ید ارزش اضافيتول
نسبت  یعنين است، ييه پايک سرمايب ارگانيکه ترک ین پروسه در مناطقيا

شرفته يپ یگر از کشورهايد یوه ايست به شين ه بااليه ثابت در کل سرمايسرما
کند؛ مثال  یان خود را عرضه ميعمل کرد دارد و به طور عر یه داريسرما ی

کار متحول نشده تا در اثر آن زمان کار اجتماعا الزم  یران که بارآوريدر ا
کار  یرويق ارزش نين طريجه ازيد واحد کاال کوتاه تر شده و در نتيتول یبرا

ن ياز باشد و به اين ید آن به زمان کار الزم کمتريبازتول ید و براابيتنزل 
است افزوده گردد،  یارزش اضاف یننده ير الزم که آفريق به زمان کار غيطر

 یکارگر برا. شود یواسطه به قلمرو زمان کار الزم کارگر تجاوزميبه طور ب
ا يشود  یم مجبور) شامل مخارج کارگر و خانواده اش( کارش یرويد نيبازتول

. آورد یا به مشاغل دوم و سوم رويبپردازد  یدرهمان محل کار به اضافه کار
کوچه  یا حتي یشبانه از مراکز اقتصاد ی، پاسداری، دشتفروشیمثال مسافرکش
اقدام  یست به خودفروشيران نادر نيکه امروز در ا یدر موارد یو بازار و حت

  .رهيد و غينمان کار يا خانواده اش را وادار به ايکند 
افت يکار خود را در یکارگر ارزش واقع یه داريستم سرمايدر س یبه طور کل

ن کسر به تناسب يدارد که ا یافت مياز آن را در یکند، بلکه همواره کسر ینم
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ن به تناسب يه دار و هم چنيسرما یکارگر و طبقه  ین طبقه يموجود ب یقوا
وه يه دار به شيدر هر حال سرما اما. کند یفرق م یو فرهنگ یط اجتماعيشرا

در مناطق . ن نسبت را در جهت منافع خود شکل دهديدارد ا یمختلف سع یها
 8کارگر طبق معمول . رديگ ین کار به طور نامحسوس انجام ميا یصنعت

کار و با استفاده از  یکند اما با باال بودن بارآور یا کمتر در روز کار ميساعت 
د و در يتول ینه ين آوردن هزييد انبوه و پايق توليطرشرفته و از يپ یتکنولوژ

مت متوسط که باال تر از متوسط ين قيژه و تعيبا استفاده از حق سود و یبعض
از  یشتريهم در زمان مشخص کار ب. آنهاست یواحد کاال یمت تمام شده يق

 ین تر ميين و پاييکشند و سهم کار الزم آنان را در کل کار پا یکارگران خود م
ر مراکز يد شده در سايتول یخود را از ارزش اضاف یژه يبرند و هم سهم و

ز ير کارگران نيدر استثمار سا یعنيدارند  یافت ميدر سراسر جهان در یديتول
  .شوند یم ميسه

شود اما در مقابل کارگر مجبور به اضافه  یه داران افزوده ميه سرمايبرسرما
 یشگيا چند پيو ) درغرب(اديو اعل آخرهفته يتعط یو کار در روزها یکار
فت کار کند يک شيست يبا یق کارگر که مين طريبه ا. شود یران ميج در ايرا

گر کار الزم اش، حداقل يان ديا به بياش با عنوان مزد و حقوق و  یافتيو در
 یسال کار رسم 45تا  30د تا بتواند ين نماياو و زن و فرزندانش را تام یزندگ

 یشگيزه با چند پيو به و یبا کاراضاف. انجام دهد  یزنشستگاش را تا زمان با
جسم  یعنيرسد  ین مرز ميار کوتاه تر به ايبس یدر زمان یکارگر از نظر جسم

 یشود به نحو یشتر از حد متعارف فرسوده ميک روز کار، بي یکارگر در ط
به  .کار از دست رفته او را ندارد یرويد نيمانده توان بازتول یکه زمان باق

ار کوتاه است و ين کشورها بسيم که عمر کارگران در اينيب ین سبب ميهم
 ید دوباره برايا اگر زنده بمانند باي. مانند یزنده نم یچندان بعد از بازنشستگ

مخارج  یرا حقوق بازنشستگين معاش در سن و سال باال به کار بپردازند زيتام
  .کند ین نميشان را تام یزندگ

ساعات کار  یکه در اثر مبارزات کارگر یشرفته صنعتيپ یدر کشورها یحت
ا سطح دستمزد با يده است، يساعت رس 37،5ن يانگيو م 35ن آمده و به ييپا

مختلف  یازهاين تر است و کفاف برآورد نييپا یتوجه با سطح استاندارد زندگ
شوند در آخر هفته ها کار  یجه آن ها هم مجبور ميکند و در نت یرا نم یزندگ
ش تر ياز کارگران ب یه دار به انحا مختلفب بدون پرداخت مزديا سرماي. کنند

ف يک کارگر فولکس واگن تعري. کشد یاز ساعات مقرر در قرارداد کار کار م
 40همواره  یساعت است ول 36اش  یکرد که گرچه ساعات کار هفتگ یم

 یحظه تواند در ل یاست که نم یکار طور یعنيکند  یساعت در هفته کار م
 یدهد و عمال کار هفتگ یان به کار ادامه ميجه تا پاين قطعش کند و در نتيمع
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 16ساعت در هفته،  4ه ين عمل ساده سرمايدر هم. رسد یساعت م 40اش به 
و کار بدون مزد وار  یگاريساعت در سال کارگر را به ب 176ساعت در ماه و 

م که يريبگ% 50را  یفا نرخ ارزش اضاياگر متوسط شدت استثمار . دارد یم
نصف به  یعنيساعت  18ن کارگر در هفته ين است، هميش تر ازياغلب ب

شود و در  یساعت م 792دهد که درسال بالغ بر  یانجام م ینصف کار اضاف
ه يکه در باال ذکر شد، سرما یر رسميغ یساعات اضاف یمجموع به اضافه 

پرداخت  یش مزدير ازان که ديکند بدون ا یساعت کار تصاحب م 968ساالنه 
شود، کارگر توان برآورد  یه دار ميب سرمايکه نص ین همه سوديبا ا. دينما

شود به اضافه  یجه مجبور ميخود و خانواده اش را ندارد و در نت یازهاين
  .بپردازد یشگيا چند پي یفت کاري، دوشیساعت یکار

  
  .نوشته شده اما هنوز تازه است 2003ن مطلب در سال يا -*
  
  
           

   :ی دوره در رانيا کارگر ی طبقه تيوضع به ینگاه
83 - 1379 

 ید از ابتدايبایران، ميکارگر ا یت طبقهيوضع یجامع در باره یک بررسي
مختلف رشدش تا اکنون مورد  یهاش آن شروع و سپس آن را در دورهيدايپ

ر يز یهاان، من عنویاین بررسيچن یحاضر برا یدر نوشته. دهدتوجه قرار
  :امرا در نظرگرفته
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ش و يداين روند با پيسه ايمقا. آن یران و چگونگيکارگر ا یش طبقهيدايپ_ 1
ک يکالس یو به عنوان نمونه یصنعت یکارگر در کشورها یطبقه یريگشکل

  س؛يکارگر در انگل یآن، طبقه
  ؛یفيو ک یران از نظر کميکارگر ا یعوامل موثر در رشد طبقه -2
  ؛یچهل شمس یکارگر بعد از دهه یت طبقهيضعو -3
  ؛57ام يکارگر بعد از ق یت طبقهيوضع -4
 ی، دوره1357 - 60 یهامتناوب در سال ین دوره آخر را من به سه دورهيا 

- یم ميبه بعد تقس 67، و دوران بعد از جنگ از سال 60 -67 یهاجنگ در سال
 یاست جمهورير یهالبعد از جنگ شامل دو دوره در سا یدوره. کنم

و دو  –اند دهينام" یدوران سازندگ" اش آن را انيکه خود و حام – یرفسنجان
" دوران اصالحات" که از آن تحت عنوان  - یخاتم یاست جمهورير یدوره

پرداختن به  یعتا نه قصد و نه جايطب ین بررسيدر ا. است –شود ینام برده م
ن نوشته،  همان گونه که از عنوان آن يقصد من در ا. ها استن دورهيا یهمگ
م ين تقسيا یانيکارگر در دوران پا یت طبقهيوضع ید، عمدتا بررسيآیبر م

  .است یبند
ران به صورت مجزا و يکارگر در ا یطبقه یاما از آن جا که پرداختن به مساله

به  یر روشنيبرد و تصوینم يیراه به جا یدارهيل جهان سرمايجدا از مسا
در جهان  یط جاريد شرايدرک بهتر آن با ین ، برايدهد، بنا براینم دست
ز مورد توجه يرا ن یکارگر جهان یت طبقهير آن بروضعيو تاث یدارهيسرما
  .ميدهقرار

  یه داريدر جهان سرما یط عموميشرا
از آن در سطح  یناش یامدهايون و پيزاسيگلوبال یدهيمورد بحث با پد یدوره
ست، اما ين یاتازه یدهيون خود پديزاسياگر چه گلوبال. ستمواجه ا یجهان

گر يان جنگ سرد قرار گرفت و ديبعد از پا یديط جديکه در شرا یه داريسرما
 یبرا یارديليم یهایگذارهيجه، سرمايشرق و غرب و در نت یبندبلوک یبهانه

از تر، بزرگ یهادامن زدن به جنگ یجنگ ستارگان و مانور برا یپروژه
را  یه داريسرما یدائما تکرارشونده یهانمود بحران یاش گرفته شد، سعدست

- یم یز آن ناشيم و سرريه است و از انباشت عظياز خود سرما یکه هم ناش –
از  یابا برداشت تازه –وند است ينرخ سود در پ یشود و هم با کاهش نزول

شدن نوشته  یاز طوالن یريجلوگ یبرا. کند يیجوون چارهيزاسيگلوبال یدهيپد
  .پردازمیت مين وضعيا یهایژگيوار ون باره، فقط به ذکر نمونهيدر ا

 یمبارزات - یخيتار یدستاوردها یريگگسترده، بازپس یهایساز یخصوص
زش سال يژه بعد از خيبعد از جنگ دوم و به و یهادهه یکارگر در ط یطبقه

  ؛70 یت دههيو بعد آن با اولو 1968
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-مهي، بیپزشک یهابهداشت، مراقبت: ، شاملیخدمات اجتماع یهاانيبنب يتخر
، یکاريکاهش حقوق ب. گسترده یهایکارسازيو ب یکاريب. یدرمان یها

 ؛یت شغليو عدم امن یداريناپا
مدرن نام  یافزودن ساعات کار بدون پرداخت مزد، که از آن با عنوان بردگ

 یزمزمه. ليتعط یر هفته و روزهاآخ یاجبار به کار در روزها. شودیبرده م
م ساعات ير مستقيش غيبه منطور افزا یل رسميتعط یکم کردن تعداد روزها

 کار؛
، یصنعت یش رفتهيپ یع از کشورهايانتقال صنا. ها کارخانه یلياخراج و تعط

ن ييمزد پا با سطح دست یها باالست، به کشورهامزدها در آنکه سطح دست
ن و در يالت یکايو آمر يیايآس یا کشورهايو  یرقو ش یغرب یدر اروپا

 ؛یجنوب یقايژه آفريقا، به ويبه آفر یموارد
ار يبا دست مزد بس یکاران به انجام کارهايل سحط دست مزدها و اجبار بيتقل
 د؛ين نمايدر سطح خط فقر را تام یک زندگيکه  ین، در حدييپا

 یهاتيزمان با معاف م، هميرمستقيغ یهااتيو مال یعموم یهااتيش ماليافزا
 باال؛ یه داران و درآمدهايسرما یبرا یاتيمال
 یساز یجوانان و خصوص یبرا یاآموزش حرفه یل تعداد دوره هايتقل

 آموزش؛
 . . . ؛ و یساالنه و حقوق دوران مرخص یديا کم کردن عيحذف 

آن،  یجهين دوران است و از نتيا یجهان یموارد ذکر شده در باال، خصلت نما
 یبه اصطالح جنوب در برابر کشورها ینه تنها تحت عنوان غارت کشورها

ش و يب بيشود، بل که با تخرینام برده م) یش رفته صنعتيپ یکشورها( شمال 
د يتول یتر اشکال سنتکردن هر چه افزون یو متالش یاقتصاد یهاانيتر بنشيب
  .ز همراه استين
جان کارگران از  یرهيدن شيو کش یبع انسانن دوران، به عالوه، با غارت منايا

ه در ياز سرمايش از ني، که بیاانباشته شده یهيسرما –ه يق صدور سرمايطر
ز ياز آن به بازار بورس و سهام ن یميکشور مادر است و انتقال بخش عظ

ن يبه ا یالبته بدون آن که با انتقال تکنولوژ -نتوانسته چاره ساز واقع شود 
. ه استين امر از چند جهت به نفع سرمايا. گرددین مياه باشد، متعرکشورها هم

ک کارگر يبه عنوان مثال، . ن کشورهايکار ارزان در ایروياستفاده از ن: اول
ورو يپنج  یبا ساعت يیايک کارگر متخصص مالزيسنت و  70 یبا ساعت ینيچ

و  ینمزد کارگر متخصص آلماکه دست یشوند، در حالیبه کار گمارده م
ک ي یتواند به جایه ميب، سرماين ترتيبه ا. ورو استي 37در حدود  يیکايآمر

را به  يیايا هفت کارگر مالزيو  ینيکارگر چ 50، يیکايا آمري یکارگر آلمان
باال ببرد؛  ین کار را به نحو سرسام آوريحاصل از ا یرد و ازرش اضافيکار گ
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به عنوان . حمل استفاده کند ینهيزارزان، بدون پرداخت ه یهياز مواد اول: دوم
دوران  یعني، 1950 – 71 یهاسال یدر فاصله يیکايآمر یهيمثال، سرما

وودز و برتون یکرد نظام پولدوم و عمل یرونق بعد از جنگ جهان يیطال
ش از ياش پيیکه البته عمر شکوفا –طرح مارشال در رابطه با اروپا و ژاپن 

م يمستق یه گذاريون دالر سرمايليم 300ارد و يليم 43 –بود  ن تارخ سر آمدهيا
 88 یعنيان دو برابر، يزيکا به ميه به آامرين مدت، برگشت سرمايدر هم. کرد

ان يار هم چنان در جرين روند با شدت بسيا. ديون دالر رسيليم 400ارد و يليم
به اصطالح  یگر در رابطه با کشورهايد یااست مکمل آن از جنبهياست و س

ن يا یو ضد مردم یارتجاع یهامياست که رژ" گات"جنوب، طرح موسوم به 
، الزم است  ن مورديدر ا. اندافتاده یوزگيورود به آن به در یکشورها برا

- هيسرما ین نکته اشاره کنم، که متاسفانه کارگران کشورهايهرچند گذرا به ا
ها، بر آن یاهيادسم جنبش اتحيم قرن رفرميک به نيت نزديل حاکميبه دل یدار

مزبور را  یستند و کارگران کشورهاين مساله نيل و درک درست ايقادر به تحل
ت، روشن است ين وضعيا یجهيدر نت. کنندیب و دشمن نگاه ميک رقيبه چشم 

ن يحاصل ا. ديآیوارد م یایکارگران لطمات جد یالمللنيب یبستگکه به هم
، و یت شغلي، عدم امنیکاريل، بموسوم به شما یاست حتا در کشورهايس

- هيون نفر در اتحاديليم 60ک به يکه هم اکنون نزد یبه نحو. گسترش فقر است
ون يليم 16ش از يو بنا بر آمار منتشره، ب. کنندیم یاروپا در خط فقر زندگ ی
. کا وجود دارديکار در آمريون بيليم 17ه و حدود ين اتحاديدر ا یکار رسميب

شدن کارگران شمال  یط منجر به جنوبين شرايت، که اد گفيقت بايدر حق
  .استدهيگرد

  
  رانيکارگر ا یت طبقهيوضع

ران در بخش يکار در ا یرويدرصد ن 90درآغاز قرن نوزدهم در حدود 
 1341درصد، در سال  75ن رقم به ياما ا 1325در سال . شاغل بود یکشاورز

درصد، در سال  33به  درصد، در دهه پنجاه 47به  یو پس از اصالحات ارض
و  یريگ یمانند ماه یبا احتساب مشاغل – 81درصد و در سال  23به  75

نشان  ین آمار به روشنيا. ديدرصد رس 27تر از به کم – یبانشکار و جنگل
 ین بخش اقتصاديکار در ا یرويتر از چهار دهه، نکم یدهد، که در فاصلهیم
که  یافت؛ رونديل يبه نصف خود تقل –ران بود يکه بخش غالب اقتصاد در ا –

ن عرصه را يکار در ا یروياز ن یدر حال حاضر، بخش. کماکان ادامه دارد
م کار يا داي یدهند، که به صورت فصلیل ميتشک یکارگران زن و مرد مزدور

، درصد کارکنان یزمان با کاهش درصد کارکنان بخش کشاورزهم. کنندیم
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درصد  25در حدود  56که در سال  یبه نحواست، افتهيش يبخش صنعت افزا
 یاست صنعتيس. دادندیل مين بخش تشکيران را کارکنان ايکار در ا یروين

 56در سال . دي، با رشد صنعت نفت شروع گردیس یران، در دههيکردن در ا
ون نفر آن يليش از هفت ميون نفر بود، که بيليم 10،6ران يکار ا یروي، کل ن

 14،5، از 75سال  یرسم یبراساس آمارها. اغل بودنددر صنعت و خدمات ش
ون در بخش صنعت مشغول يليم 4،5ون در خدمات و يليم 7،5ون شاغل، يليم

- شده یر معرفيون نفر با عنوان مزد بگيليم 7،5ن تعداد، يبه کار بودند، که از ا
اعم از  –کار خود  یرويستند و نيد نيکه خود صاحب ابزار تول یتيجمع. اند

در . فروشندیم یا دولتي یان بخش خصوصيرا به کارفرما – یا فکري یجسم
و  50،2، 49،6زان يران به ميب درصد مزدبگيبه ترت 81و  80، 79 یهاسال
مشغول به کار  یو تعاون ی، عمومیخصوص یهاد، که در بخشيرس 52،6

 یاددهد، که بافت غالب اقتصین ارقام و آمار نشان ميگذرا به ا ینگاه. بودند
به دنبال روبط  یچراغ موش یاست و آنان که با کورسو یدارهيران، سرمايدر ا

را به اثبات به رسانند  یمه فئودالين - یدارهيمه سرمايگردند، تا تز نیم یفئودال
و رشد طبقه  یدارهين منظور، هم چنان در وصف انکشاف سرمايو به ا

  .روندیاهه مریگمان به بیکنند، بیم يیکارگر، داستان سرا
  رانيدر طبقه کارگر ا یفيرات کييتغ

ت يوضع یفير کييکند، تغیر جلوه ميگن دوران برجسته و چشميآن چه که در ا
ن دوران، يطبقه کارگر در ا. سه با گذشته آن استيران در مقايطبقه کارگر ا

ا کم يسواد  یب يین روستايکه عمدتا از مهاجر –به نسل اول خود  یگر شباهتيد
ن دوران حتا اگر از روستا به شهرها آمده يکارگران در ا. ندارد –سواد بودند 

در  یزندگ یاند، تجربهبا سواد شده. ستنديسابق ن يیگر همان روستايباشند، د
و  یت اجتماعير و بهبود موقعييد تغياند، و اصوال به امشهرها را کسب کرده

ران است، که ين ايرنشيار فقيبس یهاتنها در بخش. اندافتهيت يخود ترب یزندگ
پدران خود را  یزندگ یوهي، هم چنان شيیروستا ینهيشياز کارگران با پ یبخش

به  ینان به عنوان کارگران صنعت ساختمان سازياز ا یبخش. دهندیادامه م
رثابت و ي، غیاند، اغلب به صورت کارگران فصلبزرگ کوچ کرده یشهرها

، مشغول کار ینيچ گونه تاميو ه یو بازنشستگ مهياز حق ب یبدون برخوردار
در حال  یهاستند و در همان ساختمانيشوند؛ عموما از مسکن برخوردار نیم

را  یار سخت و نابسامانيت بسين اعتبار، موقعيکنند؛ و به ایم یساخت زندگ
ز ين دسته از کارگران، اغلت درآمد ناچيا. کنندیدر طبقه کارگر تصاحب م

که کارگران  یکنند، همان کاریش ارسال ميخو یخانواده یخود را برا
  .کردندینسل اول م يیروستا
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ر در طبقه کارگر، بهتر است به آمار مراجعه يين روند تغينشان دادن ا یبرا
  :ميکن

ن نسبت در يدرصد باسواد بودند، که ا 80،4ت شاغل ي، از کل جمع79در سال 
درصد  25،6نان، يان اياز م. صد بوددر 92،5ندگان کار يکاران و جويان بيم

الت يدرصد تحص 10،4و  يیدرصد راهنما 18،4، يیالت ابتدايتحص یدارا
 81،4ن شاغالن يب یزان باسوادي، م80در سال . اندداشته یمتوسطه و عال
ن تعداد، ياز ا. استدرصد بوده 93،5ندگان کار يکاران و جوين بيدرصد و در ب

الت يتحص یدرصد دارا 10،8و  يیصد راهنمادر 19، يیدرصد ابتدا 25،2
و در  83،1ن شاغالن يب یزان باسوادي، م81در سال . اندبوده یمتوسطه و عال

، يیالت ابتدايتحص یدرصد دارا 23،8. درصد بود 95،2ندگان کار ين جويب
 یالت متوسطه و عاليتحص یدرصد هم دارا 14،52و  يیدرصد راهنما 20

  .اندبوده
زان يم، که به طور مرتب و سال به سال ميشوین ارقام متوجه ميابه  یبا نگاه
 یزان باسواديم. استافتهيش ير، افزايان شاغالن مزد و حقوق بگيم یباسواد
که  یبه نحو. باشدیدرصد م 90ندگان کار هم باالتر از يکاران و جويان بيدر م

کار  یدر جستجو یل دانشگاهيهزار فارغ التحص320ش از ي، ب81در سال 
- یکار م یط هايدر مح یفير کييخود باعث تغ یعامل سواد به خود. اندبوده

 یبرد؛ مقاومت در برابر بیها و توقعات کارگران را باال مسطح خواست. گردد
ش يپاال یط کار را از نظر فرهنگيدهد؛ محیش ميها و اجحافات را افزایحقوق

. کندیجاد ميا یترشيت بيحساس یل کارگريع و مسايدهد؛ نسبت به وقایم
کردند، اما یز تجربه ميل را کارگران با پوست و گوشت خود نين مسايگرچه ا

. دهندیها عکس العمل نشان متر نسبت به آنعيد سريط جدين شراياکنون و در ا
 یدولت جمهور یچهارم اقتصاد یمثال، کارگران مخالفت خود با برنامه یبرا

ل ياز آن، که مربوط به مسا يیکنند؛ به بندهایم مرا با صراحت اعال یاسالم
در  یادارند؛ اعتصاب به عنوان حربهیمبذول م یاژهياست، توجه و یکارگر

دانند و خواستار یش را، حق خود ميدن به مطالبات خويرس یمبارزه برا
نند و ينشیب آن نمين حال، به انتظار تصويشوند؛ اما در عیشدن آن م یقانون

- یش به کار مين حربه را در متن مبارزات خويم ممنوع بودن آن، ارغ یعل
  .رنديگ

 یآن آگاه یهنوز به معنا یفيرات کيين تغيکرد که ا یادآوريد ين همه، بايبا ا
ق خود به برآمد انقالب يست، که در روند رشد و تعمين یایطبقات یاسيس

 یخ صد سالهيرژه تايران و به ويخ ايدر تار. کارگران منجر شود یاجتماع
ات را يحرف زد، که انتقال تجرب یخيک شکاف تاريشود از یر آن، مياخ

- یجاد مين راه ايق فشار و اختناق در اياز طر یقو یا سديکند و یناممکن م
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 یخيتار یق از آن چه که در دورهيدق یکه هر نسل بدون آگاه یبه طور. دينما
. رودیش ميد و پيآزمایها را دوباره مماقبل خود اتفاق افتاده، به ناچار آزموده

ن هر چند که به اطالعات يشيم پيبه طور مثال، ما به عنوان جوانان دوران رژ
 یز به رهبريام تبريبه جنبش جنگل و ق یت و تا حدوديمشروط یدوره یخيتار
که از  –ران يا یخيع تارين وقايترم، اما غالبا از مهميداشت یابيدست یابانيخ

  .ميخبر بود یب –دوم به بعد اتفاق افتاده بود  ینجنگ جها
 یروزيران اتفاق افتاد، اگر که به پيدر ا یکه در دوران سلطنت پهلو یعيوقا

البته . کردیز دگرگون ميران، که حتا منطقه را نيشد، نه تنها اوضاع ایمنجر م
 آن یروزيل عدم پيح داليع و توضين وقاين جا پرداختن به ايقصد من در ا

 یزش دههيع و خين وقاين اين است، که شکاف موجود بيمقصودم ا. ستين
که  یم؛ در حاليم و به آزمون و خطا بپردازيد ما از نو آغاز کنيپنجاه، سبب گرد

گر را يد یداشت، مسلما راهین شکاف و عدم اشراف به گذشته وجود نمياگر ا
سرکوب بعد از . است ز تکرار شدهينسل حاضر ن ین مساله برايهم. ميموديپیم

جاد کرد، که تازه يا یخبریاز ترس و وحشت و ب يیشصت، چنان فضا یدهه
؛ نسل حاضر که از یاسالم یم جمهوريبار با رژمرگ یبعد دو دهه مبارزه

چسبد و یمصدق م یکهنه یخبر است، به پتو یار ببسخت و خون ین دو دههيا
ل ين دوره به دليگر ايد یژگيبته وال. بنددیدل م يیسم بورژوايوناليبه ناس

نترنت، و اطالع ي، امکان استفاده از ماهواره و ایجهان یارتباطات گسترده
 یبه آن دسترس یاريگرچه هنوز بس – یو اخبار جهان یل جاريع از مسايسر

ل است که ين دليبه هم. استر ساختهين دوره را امکان پذيپل زدن بر ا –ندارند 
کارگر در سقز به ظاهر  یکارگران در روز جهان یريگ م، خبر دستينيبیم

در  يیهاشود و به کوششیمنتشر م یجهان یدور افتاده به سرعت در ابعاد
لزوم تشکل  یکرد مارکسيو هم زمان، رو. انجامدیت آنان ميدفاع از جان و امن

ران آغاز يکارگر در ا یطبقه یش در دل مبارزهيها پکه از مدت –را  یابي
  . کندیل ميتر به موضوع توجه تبدعيوس یدر سطح –ده بود يدگر

  موقت کار یو قراردادها ها یساز یروند خصوص
ر، ياخ یساله ن دوره سهيط کار در ايد اذعان کرد که شرايها، بانيبا تمام ا

در  1364ها، که از سال یساز یروند خصوص. استتر از گذشته شدهسخت
ک سلسله يراه با افت وام، و همي، به منظور درین موسويرحسيزمان دولت م

 ین الملليصندوق ب"و " یبانک جهان" ط يرش شرايگر در جهت پذياقدامات د
ل يد، تعديچون کاهش ارزش پول، که در ادامه به شناور کردن آن انجام" ( پول

دولت و کوچک کردن دولت در مقابل  یکم کردن بار مال یبرا یانسان یروين
از مزد و حقوق  یاريبس یکاريکه در همان زمان منجر به ب ،یبخش خصوص

موقت کار را به  یآن که قراردادها ی، آغاز شد و ادامه.) گشت یران دولتيبگ
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کارگران را به خطر انداخت،  یت شغلينشاند و امن یدائم کار یقراردادها یجا
   .به وجود آورد یکارگر یها خانوادهونيليم یرا برا یاريمشکالت بس

متداول گشت،  یاسالم یم جمهوريتوسط رژ 65 یهاکه از سال يیهااستيبا س
کار در  یروين یدهنده مقاطعه کار فروشنده و اجاره یهاشرکت یسر و کله

کار و  یروين فروشندگان نيب یگردا شد، که با واسطهيکار پ یبازارها
ط يد کار در شراعقد قراردا – یدارهيستم سرماين سيداران آن، اصل دروغيخر

آن کارگر به  یکه ط" یآزاد" ط به اصطالح يکردند؛ شرایرا نقض م –آزاد 
ش را در بازار عرضه کند و با يتوانست کاالیکار، م یرويعنوان مالک ن

و نه  –خود  یرد و مصرف کااليدار، رو در رو قرار گهيا سرمايپول  یدارنده
که از فروش  ید، تا بتواند با پوليادار واگذار نمهيرا به سرما –ت آن يمالک

کارش را باز  یرويآورد، به امرار معاش بپردازد و نیکارش به دست م یروين
آن کارگر فرسوده  یکه ط"  یبرابر" و " آزاد " ار يبس ید؛ رابطهيد نمايتول
که با  یماند؛ در حالیم یکارش باق یرويگردد، اما هم چنان فقط مالک نیم

 ینابرابر ین رابطهيدر چن! شودیدار افزوده مهيسرما یهيماکار او بر سر
ن يگر ايد، ديآیان ميبه م یانسان یرويمقاطعه کار ن یهاشرکت یپا یوقت

 یرويگر کارگر حتا مالک نيرود؛ دین ميز از بين يین ادعايدروغ یآزاد
ش يخو ین حداقل زندگيامکان تام یتواند آن را به اندازهیست و نميکارش هم ن
دارد،  یط هر کشوريبه شرا یمت حداقل که بستگين قياز ا یبخش. هم بفروشد

داران شکل هياز سرما یديب، به قشر جدين ترتيو به ا. رودیب واسطه ميبه ج
- یز نميرشيرا هم پ یاهيحتا سرما یداران صنعتهيدهد، که بر خالف سرمایم

 .ره شوديو غد يل توليه و وسايد مواد اوليکنند، که صرف خر
که شود، بلیکار کارگر از او سلب م یرويت نيب کار، نه تنها مالکين ترتيدر ا

تر ن شده در قانون کار کمييچون معموال طول زمان قرارداد کار را از حداقل تغ
ه يهرسال با کارگر تصو. هم ندارد یگر حق و حقوقيکنند، کارگر دیحساب م
البته   - یديوباره قرارداد کوتاه مدت جدان هرسال، ديگردد و با پایحساب م

و چه  یديچه  –ق، کارگر ين طريبد. شودیبسته م –دار هين دو شرکت سرمايب
 ین که سابقهيکند، بدون ایکار م یدر شرکت یطوالن یمدت یبرا – یفکر
هر وقت هم بخواهند، بدون . در آن شرکت به حساب او منظور گردد یخدمت

ورزند و او را از کار  ید قرارداد کارگر خوددارياز تمد توانندیم یچ مانعيه
ن يبهتر از ا یطيهم از شرا یحتا بردگان دوران برده دار. اخراج کنند

برده دار  یان عمر در خانهيتوانستند تا پایآنان حداقل م. برخوردار بودند
 یتجاب کند، به راحيه ايکنند؛ اما بردگان مدرن هر گاه که منفعت سرما یزندگ

  .شوندیدور انداخته م



 

 21   مجموعه مقاالت

ران با مشکل ير در ايمزدبگ یونيليت ده مياز جمع یهم اکنون بخش بزرگ
در صد کارگران،  53تا  46ب يشود که قریگفته م. اندموقت مواجه یقراردادها

ان سال ياشتغال دارند، و قرار است تا پا یمزد یط سخت به بردگين شرايبا ا
 یالبته توسعه –جهارم توسعه  یان برنامهيپادرصد و تا  64زان ين مي، ا 82

ن يمقدمات ا. درصد کارگران شاغل را شامل گردد 90 – یفقر و شکاف طبقات
داده شده، و سپس گام به گام  یقانون یده، به آن جنبهياست از قبل فراهم گرديس

  .استاجرا در آمده یبه مرحله
سپس . ت شناخته شديرسم، قرارداد موقت کار به  1369در قانون کار سال 

متعاقب آن به . ديب رسيبه تصو یاسالم ین مکمل آن در مجلس شورايقوان
اند، ن کارگران پراکندهيرا که ايشد؛ زکوچک حمله برده یهاکارگران کارگاه

را  یموثر یخود مبارزه یتوانند در دفاع از حقوق انسانیندارند و نم یتشکل
تا سقف پنج کارگر، از شمول  یهاان کارگاهق، کارگرين طريبه ا. ش ببرنديپ

 یهاعکس العمل یرغم برخ یعل – یاسالم یجمهور یقانون کار ضد کارگر
ر ده نفر مورد هجوم يز یهاپس از آن کارگران کارگاه. خارج شدند –کارگران 

ان فرصت دادند، تا اقدامات الزم را انجام دهند و يابتدا به کارفرما. قرار گرفتند
ب يرا تصو ین اقدام ضد کارگريسپس قانون ا. گام گردندط هميشرا نيبا ا

در . ز از شمول قانون کار خارج نمودنديها را نن کارگاهيکردند و کارگران ا
را  یبرنامه چهارم توسعه، مقرارات شغل یبا اجرا!" دولت اصالحات" ادامه، 

اعالم نمود، س نشده سپرد و يک وزارت تاسيان منتزع کرد و به ياز کارفرما
 یو روابط کار برا ین اجتماعين و مقرارات تاميقوان یکه اصالح و بازنگر

 یبرنامه 158 یماده.( شودیتر در بازار کار انجام مشيتعامل و انعطاف ب
ش قدم شد و يخود پ!" دولت اصالحات"به عنوان سرمشق و نمونه، ) چهارم
. رديرا به خدمت نگ یم کسيداگر با قرارداد يد 82ل سال يم گرفت از اوايتصم

ران، از آن جا يا یکارگر ین فاجعه در جامعهينشان دادن ابعاد شمول ا یبرا
ست، از اطالعا موجود يدر دست ن یمورد بررس یهاسال یکه اطالعات آمار

ط امروز يتوان با گسترده تر کردن آن شرایکنم، که میاستفاده م 76در سال 
  .تصور کرد یبه روشن ران رايکارگر در ا یطبقه

ن سال، تعداد کارکنان يران در ايه شده توسط مرکز آمار ايبرطبق آمار ارا
 92باشد، که یم 13904تر کارکن، شيده نفر و ب یدارا یصنعت یهاکارگاه

ها مجموعا ن کارگاهيدر ا. است یدرصد عموم 8و  یدرصد آن خصوص
ا ي 57373در صد مرد و  93،4ا ي 818155کنند، که شامل ینفر کار م 875527

-درصد آن 23،3و  یديها تولن کارگاهيدرصد ا 72،7. باشندیدرصد زن م 6،2
هزار نفر  14572ن آمار با کل شاغالن که يسه ايبا مقا. هستند یدير توليها غ

ر ده درصد است و يشاغل مزد بگ یرويسه با نياست، تنها شش درصد و در مقا
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. شوندید شاغالن از شمول قانون کار خارج مدرص 90ک به يجه، نزديدر نت
شود و به ین کارگران، همه و همه، دود ميا یمه و بازنشستگي، ب یت شغليامن

خون  یهنوز بو. رديگیز با گلوله پاسخ ميو اعتراضات شان ن. رودیهوا م
چد و مشام يپیکارگران معترض به قراردار موقت کار در خاتون آباد در باد م

که مشغول به  یون کودکيليم ميش از نيها، بنيعالوه برا. آزاردیا مر یانسان
-ونيليم. انددهيتر گردشيب یاند و دچار مشقتده گرفته شدهيک سره نديز يکارند ن

د و نه از بابت آن يآیکه نه کارشان به حساب م يیکش روستاها زن زحمت
ب کارگران ين ترتيبه هم. اندبت شدهين مصيز دچار هميرند، نيگیم یحقوق

ز از يدهند نیل ميدرصدشان را زنان و کودکان تشک 99که  یبافیصنعت قال
ون زن يليم 20ک به ينزد. اندمحروم گشته ین اجتماعيشمول قانون کار و تام

 یرويد نيه و بازتوليدر خدمت سرما یدار، که به طور مجانبه اصطالح خانه
ن به چشم سربار جامعه يرغم ا یعل کنند، ویت ميجامعه فعال یندهيکار آ

 . م اضافه نموديعظ یت کارگرين جمعيد به ايشوند، را هم بایسته مينگر
کارگران، و  یت شغليو عدم امن یموقت کار ین رو است، که قراردادهاياز هم

، در سال گذشته از یاسالم یجمهور یچهارم توسعه یبرنامه یهااستيز سين
است  یکاف. استران بودهيکارگران در سراسر ا ین موارد اعتراضيترمهم
الن يدرصد، در گ 55 یجان غربيدرصد، در آذربا 54 یريزد کويم که در يبدان

وجود دارد، تا متوجه  یمانيکارگر موقت و پ. . . درصد و  31سرسبز 
  .ميبشو ین نوع قرارداد کاريه اياعتراضات و مبارزات کارگران عل یگستردگ

  
  حد اقل دستمزد

ن مخارج يتام یآن برا یمزدها و عدم تکافون بودن دستييگر پايمساله د
اند، که کارگران مجبور به ن باعث شدهييپا یمزدها. کارگران است یزندگ

، یچون مسافرکش یجنب یا پرداختن به کارهاي، و یفت کاري، دوشیاضافه کار
- ر دستران اگيدر مطبوعات ا یبر اساس گزارش. ره بشونديو غ یفروشدست

ن يم، ايواحد فرض کن 100برابر  58 یهيکارگران را در سال پا یقيمزد حق
 ید واقعيق قدرت خرين طريبه ا. استنزول کرده 61به  82مقدار در سال 

ن حقوق يانگيم. ن آمده استييمزد پادست یش ساالنهيکارگران با وجود افزا
هزار تومان  199به  تومان بود 5523ه برابر با يانه کارگر در سال پايماه
تر از درصد کم 66 یعنيتومان است،  2492آن برابر  یده، اما ارزش واقعيرس

 یمزد واقعدرصد دست 34کارگر تنها  یعنين، يو ا.  58متوسط حقوق در سال 
  .کندیافت ميخود را در
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هزار تومان،  199 ید به جاين اساس، امروز متوسط حقوق کارگران بايبر ا
هزار  106گرچه حداقل حقوق کارگران امروزه تنها  –ان باشد هزار توم 450

-سال یموقت، کارگران بدون محاسبه یل قراردادهايتومان است و تازه به دل
ن حالت هر سال، با يک بار و گاها ماهانه و در بهتريخدمت هر سه ماه  یها

-یفته متر از آن به کار گرا کميو  یبيد، با حداقل حقوق تصويجد یقرار دادها
ن که يضمن ا. ار فاصله دارندين مطرح شده، بسيانگيب با مين ترتيشوند و بد

بنا به . کندیم یترشيد بيکار رشد کرده و کارگر تول ین فاصله بارآوريدر ا
ن ياست و با ادهيرس 83در سال  247به  69در سال  100د از يآمار، شاخص تول

  .کندید ميوله، تيبرابر سال پا 3،5ش از يحساب کارگر ب
مورد نظر سبب اعتراضات  یهاکارگران در سال مزددست یعدم تکافو یمساله

ن اعتراضات، اعتصاب معلمان و پرستاران ياز جمله ا. استدهيگرد یاگسترده
کارگر  یگر طبقهيد یهااز بخش یاريکه نسبت به بس. توان نام بردیرا م

ن اعتراضات هم يهر چند که ا. اندتر، دست به اعتراض زدهتر و متشکلمنسجم
طبقه کارگر  یهار بخشيسا یت جديالزم بودند و از حما یريگيفاقد پ

ژه معلمان با يکه به و یآن هم در حال. دنديجه نرسيبرخوردار نشدند و به نت
ت جامعه يدر جلب حما یار خوبيشان، از امکان بس یتوجه به خصلت شغل

 یمبارزات یتواند فضایها مآن یاعتراضبرخوردارند و تداوم درست حرکات 
  .ر دهدييکارگر را تغ یطبقه

افت يکه افزون بر آن تقدم در، بلستمزدد یاز کارگران، نه تنها کم یاريبس یبرا
از  یاريبس. کار خود مطرح است یهاها و سالماه یحقوق پرداخت نشده

کنند، یل کار مها به طور نرمادند، کارگران آنيدر حال تول یمراکز اقتصاد
گردد یداران آن ها متورم مهيسرما یهاشوند، حسابیبازار م یکاالها روانه

داران در تقلب و هيو باز بودن دست سرما یل هرج و مرج نظارتياما به دل
ع، يصاحبان صنا. شودیم ی، از پرداخت حقوق کارگران خودداریحساب ساز

- یم یر زمان مناسب اعالم ورشکستگکنند و دیها را به خارج منتقل مهيسرما
شان  یافت مطالبات معوقهيدر یند، و اقدامات متعدد و متنوع کارگران براينما

اما کارگران باز هم از . رسدینم يیشان به جا یشغل یندهيروشن شدن آ یو برا
  .دهندینند و به مبارزه ادامه مينشینم یپا

ران است، از يا ین بخش صنعتين تر، که از نابسامایع نساجيروند کار در صنا
از به ي، با وجود نیونيليم 70ت يبا وجود جمع. کندیم یروين منطق پيهم
داران سود خود را در واردات پارچه هي، اما سرمایصنعت ین رشتهيدات ايتول
 یگريد یکسب شده در گوشه ینند تا اوال بدون دردسر، از ارزش اضافيبیم

ون معاف گردند، و به ياز پرداخت د یاعالم ورشکستگم شوند، با يا سهياز دن
گذارد، قروض یداران م هيکه اسالم به تجار و سرما یش به اعتبار احتراميجا
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ه گردد، تا هم يت المال، تاديها ، از بالبته نه به کارگران، بل که به بانک –شان 
  !شان نرود یبمانند و آبرو یچنان محترم باق

قائم  ینه، اعتراضات کارگران نساجين زميتراضات در ااع ین نمونهيترمهم
از اعتراض را به کار  یکارگران اشکال مختلف. ش استيشهر در سه سال پ

مودن ياز محل کار به شهر و پ يیمايستاده در محل کار، راه پياعتصاب ا: بستند
- غات افشاگرانه، اعتصاب غذا، هميراه، بستن جاده و تبل یلومتر فاصلهيچند ک

تر کرد،  ها با کارگران در اعتراضات که ابعاد آن را گستردهخانواده یراه
ت مردم شهر ين مبارزه که مورد حمايا. رهيو غ یتجمع در مقابل فرماندار

 یريگرفت، منجر به اعالم وضع فوق العاده، سرکوب کارگران و دستگقرار
ک ينست به صورت توایکارگران قائم شهر، که م یمبارزه. از آنان شد یتعداد

به (  یکارگر یت جامعهيد، متاسفانه با عدم حمايموفق درآ یحرکت اعتراض
ل يالشعاع مساروبرو شد، تحت) ران خودرو يت کارگران ايحما یاستثنا

ه داران و صاحبان يرانده شد، و دست سرما یاگرفت، به گوشهدانشگاه قرار
به . غل در آن باز گذاردتر به کارگران شاشيتهاجم ب ین صنعت را برايا

که از موفق ( مازنداران  یبهشهر، نساج یت سازي، چیت ريعنوان نمونه، چ
ران بود و هزاران کارگر داشت، اما اکنون شمار يا ینساج یهان کارخانهيتر

شم کاشان، ي، نخ تاز رشت، مخمل و ابر)استدهينفر رس 1500اش به کارکنان
م زاده و يرح یبابکان آمل، نساج ینساجران، يپارس ا یگل، نساج یسندگير
ن يگر ايد یهاگوهرتاب کاشان، و تمام کارخانه یسندگين اصفهان، ريميس

 یمزدهاصنعت بدون استثنا با کاهش تعداد کارگران و عدم پرداخت دست
- هيم کار سرمايتقس یکرد، که برمبنا یادآوريد ين جا بايا. شدند کارگران مواجه

ع ين صنايک و هم چنيراستراتژيت و غياهمیع بينا، چرخش صیجهان یدار
است، که از دهيجنوب محول گرد یست، به کشورهايط زيب رسان به محيآس

ن يا یت، رقباين وضعيا یجهيدر نت. باشدیم یها صنعت نساجآن یجمله
ر ينظ يی، بل که کشورهایصنعت یش رفتهيپ یران، نه کشورهايصنعت در ا

  .هستند یو عرب يیايآس یالدش و کشورهاپاکستان و هند و بنگ
  کارانيو ارتش ب یکاريب

. هاستیکارسازيو ب یکاريب یر کارگران مسالهيگ بانيگر مشکالت گرياز د
ن يرحسيدرزمان دولت م 64ک کارگران از سال يستماتيس یهایکارسازيب

 –" پول  ین الملليصندوق ب" و "  یبانک جهان" ط يرش شرايو با پذ یموسو
اول  یو در وهله یخارج ی در مقابل ارزهان آوردن ارزش لایرييم راه با پاه

 یهاشم یاست جمهوريد و سپس در دوران ريآغاز گرد –ک يدالر امر
 یل اقتصادياست تعديران و عراق تحت عنوان سيجنگ ا ی، در انتهایرفسنجان

به اوج  استين سيژه در سه سال گذشته، اير و به وياخ یهادر سال. د شديتشد
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 هيه و سرمايکارگران به نفس سرما یکارسازيو ب یکاريب یدهيپد. ديخود رس
قانون عام  یجدانشدن یاز اجزا یصنعت یرهيجاد سپاه ذخياست و اوابسته یدار

کارگران  ینيگزياز آن را جا ی، که بخشین معنيبد. است یدار هيانباشت سرما
ارزان زنان و کودکان با کار مردان کار  ینيگزيرا جا یرماهر با ماهر، بخشيغ

ن يدار، و هم چنکار جوانان با کارگران سابقه ینيگريگر را جايد یو بخش
  .دهدیل ميشهرها، تشکل یبه سو يیت روستاياضافه جمع یان دائميجر

هم وجود دارد که منبع  یاژهي، عوامل ویکل ین شمايران، عالوه بر ايدر ا
ران عامل يت در ايجمع یجوان. سازدیه فراهم مرين سپاه ذخيا یرا برا یميعظ
فعال  یرويرا به ن یميت عظين مورد است و هر ساله جمعيدر ا یار مهميبس

در سال . سال سن دارد 30ر يران، زيت ايش از دو سوم جمعيب. کندیاضافه م
گرچه به . شدندیران، جوان محسوب ميت ايون نفر از جمعيليم 40ش از يب 75

 یکاريکنند، اما نرخ واقع بیدرصد اعالم م 13،5را  یکاريخ بنر یطور رسم
 - 29 یت فعال را گروه سنيدرصد جمع 40حدود . باشدیدرصد م 20ش از يب

گروه  ین نرخ برايا. کار هستنديدرصدشان ب 31دهد، که یل ميساله تشک 15
. درصد است 16و  21، 34ب برابر يبه ترت 25 - 29و  20 -24،  15 -19 یسن
- یل ميها تشکالن دانشگاهيکاران دو گروه آخر را فارغ التحصيب یش عمدهبخ

به طور . باشندیکرده را، زنان دارا مليکاران تحصين تراکم بيترشيب. دهد
ون نفر شرکت يليم ميک به ني، نزد 83سال  یادوار ینمونه در آزمون استخدام

  .درصد مرد بودند 40درصد آنان زن و  60کردند که 
شوند، و یوارد بازار کار م یونيليجوان، که ساالنه با ابعاد م یرويه از نگذشت

 یرهيگر سپاه ذخيک منبع مهم ديپردازند، یکار خود م یروين یبه عرضه
از کارگران تحت عنوان  یبخش. دهندیل ميتشک یرا کارگران اخراج یصنعت

واگذار  یدولت یاهن روند در شرکتيشوند، که ایاخراج م یانسان یرويل نيتعد
سودده نبودن  یبه بهانه یگريبخش د. د استيار شديبس یشده به بخش خصوص

 یهم به بهانه یها، و بخششرکت یليبه خاطر تعط یموسسات ، بخش
د يبازخر یز به طور اجبارين یاديکارگران ز. شوندیاخراج م یورشکستگ

که  یز موارد، شرکتا یاريدر بس. وندنديپیکاران ميب یرهيشده به ارتش ذخ
ل، کارگران را اخراج و با يگر داليا دي یانسان یرويل نيتحت عنوان تعد

و  یگر را به طور قرارداديکار ديا کارگران بيکند، همان کارگران ید ميبازخر
ه يگر، سرمايموارد د یدر برخ. گماردیتر، دوباره به کار مکم یمزدبا دست

را به  یا شرکت دولتيم هستند و کارخانه يداردان که اغلب از وابستگان رژ
ز از يرا ن یکالن یهاوام! یه گذارين سرماياند و به خاطر ادهينازل خر يیبها

، یکوتاه ، با اعالم ورشکستگ یاند، با گذشت زمانافت داشتهيها دربانک
 یگرگر و از جمله تجارت و معامالت واسطهيد یهاخود را به بخش یهيسرما
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ن يچند –ار گران است يکه معموال بس –ن کارخانه يند و با فروش زمکنیوارد م
ن تنها کارگران ين جا، ايدر ا. آورندیشده را به دست مزيه واريبرابر سرما

ابان يبه خ یتيچ پشتوانه و حمايکارخانه و شرکت مزبور هستند، که بدون ه
ها ونيلياک من سرنوشت دردنيا. ستيبند ن يیشان به جاشوند و دستیپرتاپ م

- یم دهيشان مکجان یرهيش یدارهيستم سفاک سرماياست، که در س یکارگر
است و  یو سار ین امر به شدت جاريران ايسراسر ا یدر مراکز صنعت. شود

و خدمات را  یاز صنعت معدن و کشاورز یاقتصاد یهابخش یکارگران همه
ارائه شده در مطبوعات ،  آمار و ارقام یکوتاه به برخ ینگاه. استدر برگرفته

- ینشان م 82سال  یران را طيدر ا یکارگر یجامعه ین فاجعه را برايابعاد ا
  : دهد

  بودند؛ مواجه یليالن با بحران و تعطيدر گ یواحد صنعت20  - 
ها، ن کارخانهيدر ا. ست بحران زده قرار گرفتنديکارخانه در ل 22در بوشهر  - 

  د؛يگردیها پرداخت نمبه آن یکردند، اما حقوقیکارگران به طور نرمال کار م
، یع نساجيصنا. بودند یدر انتظار ورشکستگ یع مليشرکت فعال صنا 265 - 

ت خود با بحران مواجه بودند و در يدر کل یو لوازم خانگ ینيکفش و فرش ماش
 70ک بازار يکه  یل شده بودند، در حاليها تعطن کارخانهيموارد، ا یاريبس
  شان و جود داشت؛یراب یونيليم
، یمارستانيکارگران ب. ه با بحران مواجه بودنديدر اورم یديواحد تول 14 - 

. ر بحران بودنديهمه و همه در گ. . . ادان و يپرستاران، معلمان، رانندگان، ص
 1434، تعداد 81اول سال  یدر شش ماهه یبراساس گزارش بانگ مرکز

ن مراکز ين که چه بر سر کارگران ايا از ید، اما کسيگرد منحل یشرکت داخل
ه و عامالن آن تنها به سود يهم ندارد، چون که سرما یتعجب. زندینم یآمده حرف

ها، آن یبرا. بهبود آن هستند یبرا یاشند و به دنبال راه چارهياندیخود م
اد است، يشان زهستند، که چون عرضه ین سود دهيا یلهيکارگران تنها وس

را به کار  یترتازه نفس یرويخت و نيا را چالند و بعد به دور رهشود آنیم
  .گرفت

ها و پا یز با چک و چانه زنيت اسف انگين وضعياز ا يیروشن است که رها
، یستم کار مزديس یکدخدا منشانه امکان ندارد و تنها و تنها با الغا یهایانيدرم

 یه داريو سرماک کالم، محيد و در يبر ابزار تول یت خصوصيلغو مالک
هر حرکت . شود مودهيد گام به گام پيدراز مدت، که با یر است؛ امريامکان پذ

 یهاافت حقوقيدر ین راستاست، حتا اگر برايدر ا یکارگر یو مبارزه
اعالم  يین هدف غايا یچ پالتفرميرد، و حتا اگر در هيگپرداخت نشده صورت

ستم يه سيعل یاود مبارزهدر ذات خ یکارگر یهر حرکت و مبارزه. نشود
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ه يکارگران عل ید به حرکت آگاهانهيکه با یااست؛ مبارزه یه داريسرما
  .ل شوديتبد یدار هيسرما

  یاعتراضات کارگر
حرکت  14گذشته، بنا به آمار، به طور متوسط در هر ماه  یهادر سال
 یتها، اشکال متفاون حرکتيا. استران وجود داشتهيدر ا یکارگر یاعتراض

- ن و محروميد از تحت فشارتريران گرچه شايکارگر در ا یطبقه. را دارا بودند
- ها از فعالن ساليباشد، اما هم زمان در ا یکارگر جهان یطبقه یهان بخشيتر
خود و مقابله  یهاخواست یريگين طبقه در پيا یهان بخشيترن و پا برجايتر

 را آزمود و به کار یل اعتراضاشکا یبود، که همه یدار هيستم سرمايبا س
 یها، مشارکت خانوادهیکارگر یالملل نيب یتماس با مراجع و نهادها: بست

مردم شهرها از مطالبات خود،  یهات تودهيدر اعتراضات و جلب حما یکارگر
ها، یدار ها و استانیدار دفاتر مراکز کار و فرمان یستاده در جلوياعتراض ا

 یهايیمايپ ها و سازمان دادن راهها و اتوبانها، بستن جادهاعتصاب در کارخانه
به مردم،  یها و خبررسانهيع اطالعيها و توزاباني، بستن خیلومترين کيچند

، و در ین اجتماعيو وزارت کار و تام یاسالم یمجلس شورا یتجمع جلو
ت به يرياز ورود مد یريد، جلوگيحتا به دست گرفتن کنترل تول یموارد

کردند، عبارت بودند یدنبال م ین حرکات اعتراضيکه ا یاهداف. . .  رخانه و کا
، عدم پرداخت ید اجباريها، بازخرها، اخراجیساز یاعتراض به خصوص: از
ن بودن ييا، فشار کار و باال بودن ساعات کار، پايزد و حقوق و مزاتمدس
، یکاريا، بيدر پرداخت حقوق و مزا یزد و حقوق ماهانه، عدم برابرتمدس

 یهاکاران، اعتراض به تشکل و اخراج هم یري، دستگیکارخانه، گران یليتعط
 یدارهيز اعتراض به مجلس و دولت سرمايشده از باال، و نت ساختهيخاص یب

زد، حقوق و تمش دسيخواست افزا. ین ضد کارگريقوان یب و اجرايتصو یبرا
قابل ذکر است که از (  یکاريب یمهيو شمول در قانون ب ین اجتماعيا، تاميمزا

- یافت ميدر یکاريهزار نفر حقوق ب 200، تنها  82کار در سال يها بونيليم
هزار نفر اعالم شده  130، برابر با 83 یسال جار ین تعداد برايا. کردند
ن يتر، بزرگی، و لغو قرارداد موقت کارین ضد کارگري، لغو قوان.)است

 ین مبارزات، خود به آگاهيکارگران در ا .را دامن زد یاعتراضات کارگر
برند، دوست و دشمن خود یم یابند، به قدرت متحد و متشکل خود پي یدست م

اعتصابات . دارندیخود را برپا م یشناسند و صفوف متشکل طبقاتیرا م
- ران خودرو، بزرگيا. ت استين واقعياز ا یاران خودرو، نمونهيا یکارخانه

 34که بنا بر آمار در حدود . انه استيل در خاورميد اتومبيلتو ین کارخانهيتر
ل يدو هزار دستگاه اتومب – یفت کاريدر سه ش –هزار کارگر دارد و روزانه 

ن کارخانه در اعتراض به عدم ي، کارگران در ا82ماه  یدر د. کندید ميتول
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طبق معمول، دولت .خود اعتصاب کردند یکار فت شبيپرداخت حق ش
- کارخانه کرد و عده یرا روانه یو انتظام یتيامن یروهاي، نیاسالم یجمهور

ر و سپس ياعتصاب دستگ یدهنده و سردسته از کارگران را به عنوان خط یا
خود،  یکارگران از دوستان اخراج یت جمعيحما. از کارخانه اخراج نمود

 یادر خارج، و نهاده ین کارگريت فعاليگر، حمايت کارگران موسسات ديحما
ه، به ين اقدام سرماي، در مقابل ایتين حمايک کمپيدر متن  یالملل نيب یکارگر

 22 یهيدر اطالع. گشتند به کار باز ینشست و کارگران اخراج یروزيپ
طبقه کارگر "  :ران خودرو اعالم کردندي، کارگران ایبهشت سال جاريارد

اکنون ما . ديل آينا یروزيمداوم به پ یاتحاد و مبارزه یهيران توانست در سايا
م ي، ما متحد شد. . . روز شد، يپ یکيتوان برهر تاریم یم، که با آگاهيابيیدر م

خودمان را به گوش  یم صداين امکانات، توانستيترک صف با وجود کميو در 
ما . ميراه کنرا با خود هم یجهان یبستگ م هميم، چون توانستيهمگان برسان

. . . م ياوستهيپ یکارگر جهان یکران طبقهیب یايبل که به درم، يستياکنون تنها ن
 ."  

 یگريرا در موارد د یدارهيه سرمايخود عل یران خودرو مبارزهيکارگران ا
ا، اعتراض به يل کمبود حقوق و مزاياعتصاب به دل: ز ادامه دادند، از جمله ين

. بودنه شدهن کارخايشدت کار در کارخانه، که منجر به مرگ دو کارگر ا
ران يا ی، موفق شدند کارخانهيین مساله به مراجع قضايکارگران با کشاندن ا

از . ن دو کارگر بشناساننديط سخت کار آن را مقصر مرک ايخودرو و شرا
ر يت از اعتصابات کارگران سايران خودرو، حمايگر اقدامات کارگران ايد

ها کارگران و اعتقاد راسخ آن نيا یآگاه یگر سطح باال انيهاست، که بکارخانه
ت از ين دسته است، حماياز ا. باشدیم یکارگر یطبقه یبستگ به اتحاد و هم

قائم شهر، و محکوم کردن کشتار  یکارگران نساج یهااعتصابات و خواست
ر در ياخ یهاسال ین حرکات کارگريباترياز ز یکيکارگران شهربابک، که 

ژه ير مراکز، به ويکارگران سا یبد و براايو اگر که گسترش . ران بوديا
ار دارد، مورد يرا در اخت یاسالم یاقتصاد جمهور یاتيصنعت نفت که رگ ح

ها به جلو را گام یدار هيه سرمايطبقه کارگر عل یرد، مبارزهيسرمشق قرار گ
به . رسدیمطلوب نم یجهيکارگران به نت یجدا و تنها یهارا حرکتيبرد؛ زیم

 یطبقات یبستگکارگر در اتحاد و هم یقدرت طبقه. ست صدا نداردک دي یقول
  .آن است

      
  :منابع

  ،17، شماره 1376آمار، سال  ینهيران در آئيا
 ؛22، شماره 1381آمار، سال  ینهيران در آئيا



 

 29   مجموعه مقاالت

 ؛یشده توسط بهران رحمان ی، گردآوریاخبار مبارزات کارگر
  وسف دانش؛يشده توسط  ی، گردآوریآخبار مبارزات کارگر

  رانيا در یکاريب
 یا توسعه يانباشت  یجه يا کارگران مازاد نتيکار يت بيو جمع یکاريب هديپد

شتر يانباشت ب یبرا یز به اهرمياست که خود ن یه داريثروت در نظام  سرما
به . شود یل ميتبد یه داريد سرمايتول یوه يش یط وجودياز شرا یکيو به 

از آن وجود  ید درصديز بايا اشتغال کامل نيط رونق يدر شرا یبب حتن سيهم
در مقابل سپاه فعال  یت اضافين جمعيا. ستم حفظ شوديداشته باشد تا سالمت س

تواند د رموقع لزوم به  یه مينام دارد و سرما یاط صنعتي، ارتش احتیکارگر
کار شدن يبا بن ارتش يو بحران ا یرکود اقتصاد یدر زمان ها. آن رجوع کند

ا بحران يش، رکود ين افزايابد اما ضرورتا الزمه اي یش ميکارگران شاغل افزا
ش يا افزاي یکيشرفت تکنياعم از پ یکاراجتماع یباال رفتن بارآور. ستين
ک يب ارگانير ترکيين جا با تغيدر ا. گر استيد یکارگران عامل یت کاريفيک

ه يه که معموال در رقابت سرمايرماباال رفتن جزء ثابت در کل س یعنيه يسرما
شرفته حجم يک پيرد، تکنيگ یشتر صورت ميب یکسب ارزش اضاف یها برا

ش شدت استثمار در زمان کار ثابت يرا با افزايبرد ز یکار کارگر را باال م
ن مساله از يا. کند ید ميشتر از قبل و گاه چند برابر کاال توليار بيکارگر بس

را  یشود و زمان کار اضاف یکارگر م ید واقعسبب سقوط ارزش مز یطرف
ش يافزا یممکن است حت یکه مزد اسم یبرد در حال یدر مقابل کار الزم باال م

 یو روح یش از موعد جسميپ یگر سبب فرسودگياز طرف د. افته باشدي
ه ياما طرف سوم قض. ق دهديد خود را با شدت کار تطبيرا بايشود ز یکارگر م

کاران يز سپاه فعال کار و پرتاپ شدنش به درون ارتش با یشدن بخش یاضاف
ون يليک ميش از يانه بيران که ساليت جوان مانند ايبا جمع یدر جوامع. است

شوند،  یکار وارد بازار کار م یروينفر افراد جوان آن به عنوان فروشندۀ ن
ت يشود که اکثر یه باعث ميرابطۀ سرما یو ذات یدۀ سرشتين پديا یکاريب

ناقص  یشغل ها یکارگران دارا.  وندنديکاران بپيب به اتفاق آنان به ارتش بيقر
رو از ين ارتش هستند و باالخره آزاد شدن نيبالقوه ا یرويز نيو کارگران مسن ن

، و ورود کودکان به بازار کار آن را یل کشت صنعتيبه دل یبخش کشاورز
 یکار آماده  برا یوريکاران عالوه برنيمنفعت وجود ارتش ب. کند یت ميتقو

ط ين است که بخش شاغل طبقه کارگر را در چنان شرايه درمواقع لزوم ايسرما
 یو کار طاقت فرسا یگاريدهد که حاضر به ب یقرار م یا یفشار و دفاع

نمونه آن در سه سال گذشته در آلمان است که  - شود یش دستمزد ميبدون افزا
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ش ساعات کار بدون يول افزاحفظ اشتغال خود حاضر به قب یکارگران برا
ساعت در هفته به صورت  49ران که کار يا مورد ايش دستمزد شدند يافزا

شود  یه داران انباشته تر ميسرما یه يق سرماين طريبد - معمول در آمده است
انباشت در . شود یر تر ميخته تر و فقيو همزمان طبقه کارگر مچاله تر و گس

  !! انباشت فقر ه ويمقابل انباشت؛ انباشت سرما
کار  یروياز به نيد و نيه در دوران بعد از رکود و در کشاکش رقابت شديسرما

به  یکاران دغدغه خاطريل وجود ارتش بيها، به دل یه گذاريسرما ید برايجد
کار، رقابت   یروين یرا با وجود باال رفتن تقاضا برايدهد ز یخود راه نم

 ین مييا دستمزد را  پاير الزم يمتغ یه يزان سرمايکار م یرويفروشندگان ن
ن يبنابرا. را به خدمت گرفت یشتريکار ب یرويتوان ن یجه ميآورد در نت

ن مقدمه کوتاه وارد يبا ا. ستين یه داريدر سرما یرمترقبه ايغ یده يپد یکاريب
  .ميشو یران ميبحث روز ا

 ی، نرخ باالرانيران توسط مرکز آمار ايدر ا یکارين آمار بيبعد از انتشار آخر
 یاديل شده است و توجه زيجوانان به مساله روز تبد یکاريژه بيبه و یکاريب

 یدر مورد علل آن و چگونگ یاريبس یاظهار نظرها. را بخود جلب کرده است
 ین نظام تا به اصطالح صاحب نظران مورد عالقه يخروج از آن توسط مسئول

در گزارش مرکز . رفته استران انجام گيمختلف در مورد مسائل ا یرسانه ها
را بخود جلب  یوجود دارد که توجه ا یاديقابل بحث ز یران تم هايآمار ا

  . نکرده است
است تعداد  89ن گزارش که اطالعات داده شده در آن مربوط به بهار يدر ا
نرخ اشتغال در . نفر اعالم شده است 24204201شتر يساله و ب 10ت فعال يجمع

نرخ . افته استيکاهش % 1/5، 88ت آن به بهار است و نسب% 39ران يا
مالک شاغل بودن نزد دولت . است% 16و زنان % 61/7اشتغال مردان 

نرخ !! باشد یک ساعت کار در هفته مرجع ميران حداقل يا یه داريسرما
 یو برا 11/9مردان  یاست که برا% 14/6ران به طور متوسط يدر ا یکاريب

سال  29تا  15 یا گروه سنيجوانان  یکارينرخ ب. باشد یدرصد م 25زنان 
 یبرا% 44/3مردان و  یبرا% 20/6 یتيجنس یاست که در سهم بند% 26/1

% 7/2ش يبا افزا یمناطق شهر یبرا% 30 یمکان یم بنديزنان، و در تقس
ن نرخ يدر کنار ا. است يیمناطق روستا یبرا% 17/1نسبت به سال قبل و 

  .ناقص بوده اند استغال یز داراين% 9/5، یکاريب
 یا آغاز سن براي یت اقتصادين محاسبات سن فعاليم در اينيب یچنان که م

ر يکه به طور معمول در سايسال محاسبه شده است در حال 10ت فعال از يجمع
 ین کار سن رسميشود و طبق قوان یدر نظر گرفته م یسالگ 16کشورها از 

که  یران در حاليه در ايمادهد که سر ین نشان ميا. د باشديسال با 18کار 
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 1/5تا  1ن يب –کار وجود دارد چگونه از کار کودکان يون ها بزرگسال بيليم
ن ين ايهم چن. کند یم یشتر، بهره کشيب یکسب ارزش اضاف یبرا - ون نفريليم

ن را به کار کودکانشان وابسته کرده يگسترده است که والد یانگر فقريامر ب
 یندۀ کودکانشان آنان را به جايمت تباه کردن آيقکه ناچارند به  یبطور. است
د قرار يح  روانۀ بازار کار کنند تا با تحت استثنمار  شديو تفر یل و بازيتحص

  .نۀ خانواده را متقبل گردندياز هز یگرفتن، بخش
چ صاحب يزنان است که نظر ه یکاريمساله دوم مورد توجه، نرخ اشتغال و ب

 یت فعال اقتصاديدر گزارش رقم جمع. ه استرا هم به خود جلب نکرد ینظر
برابر است  ینفر است که با آمار ارائه شده سال قبل بانک مرکز 24214200

شود قابل  یکار افزوده م یرويون نفر به نيليک ميش از يکه ساالنه ب یدر حال
ش ي، ب 88ران را در سال يا یت فعال اقتصاديجمع یذکر است که بانک جهان

مرد به  19277709در گزارش در مقابل . نفر اعالم کرده بودون يليم 29از 
در . زن نام برده شده است 4936491تنها از  یت فعال اقتصاديعنوان جمع

دهند  یل ميران را تشکيا یونيليم 74ت ياز جمع یميک به نيکه زنان نزد یحال
 ونيليم 18شتر از يب یزيد چيون است سهم زنان بايليم 19و اگر سهم مردان 

ت در کجا يون زن در سن فعاليليم 13حدود  یعنين دو رقم ين اياختالف ب. باشد
کارگران بدون مزد  یعنين زنان جزو زنان خانه دار يا همه ايقرار دارد؟ آ

ا يآ. ه محسوب شده انديسرما یبرا یکار آت یرويد کننده نيو بازتول یخانگ
ان اگر خود به ادارات ت زنيک جمعيستماتيران به طور سيا یاصوال در آمارها

 یکاران محسوب ميست، جزو بيج نيکه چندان را یکار رجوع نکنند  امر
ن يند که در عمل هم چنيآ یخانه دار به حساب م یا نه همه به طور سنتيشوند؟ 

ن سنت حتما خود را به يمبارزه با ا ین الزم است که زنان برايبنابرا. است
بزرگ،   ین چشم پوشيعالوه برا. کنند یرفندگان کار معيادارات کار بعنوان جو
ت فعال در نظر گرفته يون نفر که به عنوان  جمعيليم 5بازهم در همان حدود 

سهم زنان . شده اند یافتن کاريزن موفق به  16زن تنها  100شده است، از هر 
باالتر % 14/3 یعني% 44/3ن جوانان يو در ب% 25 یعموم یکاريدر نرخ ب
 یتنها نرخ باال. باشد یاست، م% 30که حدود  یوانان شهرج یکارياز نرخ ب

که روشن  یاست در حال% 30م که ينيب یم یاشتغال زنان را در بخش کشاورز
دهند  یرا زنان انجام م یاست که اکثر کار کاشت و داشت و برداشت  کشاورز

در ران يزنان در ا یدرصد 16نرخ اشتغال .  باالتر باشد یلين رقم خيد ازايو با
ز يار ناچياست بس%   51/8که  یبرابر نرخ متوسط اشتغال زنان به طور جهان

  .  ه نسبت به اشتغال زنان استيسرما ین دولت اسالميانگر نگاه مسئولياست و ب
شتر يساله و ب 15ن ين گزارش، ذکر  سهم شاغليگر در اياز موارد قابل توجه د

درصد  41/5 یاست که براشتر در هفته يساعت و ب 49با ساعات کار معمول 
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 یسته ميشا یاز نماگرها یکين شاخص را ياست و گزارش ا یشاغالن مجر
ن يبا توجه به ا. کنند یباالتر از استاندارد کار م یاريدهد بس یداند که نشان م

 49ساعت در هفته است معمول بودن  44ران يکار در ا یکه ساعات قانون
 یا کارگران حتيشود  یمحسوب مست اضافه کار يشتر معلوم نيساعت و ب

اکنون . هستند یگاريشتر بيا بيساعت  5ن قانون کار مجبور به يبرخالف هم
 یساعت کار در هفته است و کارگران برا 40تا  37ن يا بيروال معمول در دن

ضعف . کنند یساعت در هفته و کمتر مبارزه م  35کاهش ساعات کار به 
در مقابل  یسراسر یالتيد آن در تشکران و عدم اتحايدر ا یجنبش کارگر

   . کند یل ميط کار سخت را بر کارگران تحمين شرايه، ايسرما
 یبانک جهان. ستين یرمترقبه ايز تازه و غيران چيدر ا یکاريباال بودن نرخ ب

کرده بود که  ینيش بيران پيسال درا 21 ین سنيانگيبا توجه به م 1384در سال 
 یايدن(ديخواهد رس% 23و به  ین حد تاکنونيتربه باال 2010در  یکارينرخ ب

  ).  1 84/8/5اقتصاد، 
 یون نفر اعالم ميليم 3/5 یرسم یکاران براساس آمارهايتعداد ب 1386درسال 

ش يد براساس افزايبا. دانند یون نفر ميليم 4ش از يشود که کارشناسان آن را ب
 یبنا به گزارش آقا جاد شود کهيون شغل ايليک ميش از يکار، ساالنه ب یروين

هزار  580سال برنامه سوم توسعه، ساالنه تنها  5ر کار در طول يوز یجهرم
سه با تعداد شغل مورد ين رقم درست باشد، با مقايجاد شده است که اگر ايشغل ا

کاران اضافه شده يون نفر به تعداد بيليم 2ش از يد بيساله با 5ن ياز،  تنها در اين
 یقبل باق یون نفر سال هايليم 3/5ران در آمار باز در همان کاياما تعداد ب. باشد

ش از يران اعالم کرد که بيس مرکز آمار ايرئ 1387بهشت يدر ارد.  ماند یم
در  یکارير کار، بيوز یکارند اما جهرميب یرانيساله ا 24تا  15جوانان % 25

ودن نرخ در رابطه با علل باال ب یو. داند یران را چندان نگران کننده نميا
 یداند و م یخود را باالتر از آمار م"  یتيرياحساس مد" رانيدر ا یکاريب

  !! ستين رقم درست نيد که ايگو یبه او م" احساسش " ن يد که ايگو
. ران استيبراقتصاد ا یر بحران جهاني،  تاثیکاريل اعالم شده  بياز جمله دال

 یخدا برا یرا گوشمال م بحرانين رژيبحران مسئول یکه در بحبوحه  یدر حال
الم  اعالم کرد که يش در اينژاد در سخنران یدند و احمديکا و غرب  ناميآمر

را جشن ... به اصطالح مدرن و  ینظام اقتصاد ید نابوديت بايهمه بشر"
 یو اسالم یکه اقتصاد اله یاست در حال یربو یبرال برمبناياقتصاد ل. رديبگ

غرب امروز در ابعاد  یايدن. ستت ايهمه بشر یبرا یخيک فرصت تاري
 ید وام هاياز او نپرس یاما کس."  ده استيان رسيبه پا یو اقتصاد یفرهنگ

ر از سوپر يگر نادر است غيد یستم بانکيرا که در س% 30ج يبا بهره را یبانک
ران را از حمله بحران غرب مصون يم اقتصاد اياو که حر. ديد ناميچه با یربو
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د يبه اسات يیدر نامه ها 87رود و در اکتبر  یم فراتر من حد هيداند، ازا یم
ک ي یخواهد که با همکار ین حوزه،  از آن ها مياقتصاد دانشگاه و مدرس

عرضه به  یبلکه برا یاس ملينه تنها در مق ین اقتصادينو یک الگويگر يد
خر و گاو  یاز او که رهبرش اقتصاد را برا یشتريانتظار ب. جهان فراهم آورند

را  یگريد ديوه تولين حوزه بخواهد شيد از مدرسيايرود که ب یدانست نم یم
بشر  یاجتماع یزندگ یخيد نه  در روند تاريتول یوه هايکه ش يیگو!!  دا کننديپ

آن درست شده  یبلکه در اثر تفکر و تامل افراد و نوشتن رساله و کتاب و اجرا
مت ينگذشته بود که با کاهش قبانه ين سخنان عوام فريازا یاما چند هفته ا. است

مت نفت و يبودجه دولت به ق یدالر و وابستگ 57دالر به  135 ینفت از بشکه ا
س جمهور ين فراموش شد و رئيشيپ یران گفته هايسقوط شاخص بورس در ا

اردها دالر به يليق ميو اقدام به تزر. ل ستاد مبارزه با بحران را داديدستور تشک
منبع " ن مختلف مانند يشد آنهم تحت عناو یۀ اجتماعۀ بحران زديان سرمايشر
ن يره  که ايو غ" یاستان یم پول در سفرهايزود بازده و تقس یطرح ها یبرا

ش يد بلکه به  افزايه نگرديامر نه تنها باعث کاهش  فشار موج بحران سرما
ن که يتا ا. سرگردان منجر شد ینگيدولت و باال رفتن حجم نقد یها یحجم بده

ل يل شده است و اعالم کرده که دلينا یگريد یشان به کشف اقتصاديدا ايجد
 یده شدن نظام استاد شاگريو وضع نابسامان در بازار کار برچ یکاريش بيافزا

ر يمعاون وز یزارع یمجتب!! است یاسالم ین قانون کار جمهوريپس از تدو
 یآموزش یفرهنگ یرا اقدام ینظام استاد شاگرد یايشان  احيد نظر اييکار در تا

بودن  یج شد  و  موروثيرا یهجر 7ا که از قرن يو پو یسنت ینظام.  دينام
دانند که  یه دار نمين دولت مردان سرمايا ايآ. ديمشاغل را از مواهبش نام

 یل ميرا تشک ید فئوداليتول یه هايپا یشه وريو کارگاه مستقل پ یاقتصاد دهقان
شه ور از يدر خدمت پ یگاريسال ها ب یداد که در آن آمورش کار و حرفه ط

متضمن کارگر  یه داريگرفت اما سرما یانجام م یتا استاد یمرحله پادوئ
را يفروشد ز یه دار ميکار خود را به سرما یروياست که ن یر آزاديمزدبگ

دانند که  ینان نميا ايآ. مبادله دارد؟ یاست که برا یکارش تنها کاالئ یروين
شه وران يپ یوستگياست و از پ یه داريشاسرمايپ یلکار شک یشه وريشکل پ

جاد يبا ا یه دارين رشد سرمايه مرحله آغازيمختلف تحت فرمان سرما
شه ور مستقل يل پيبا تبد یه داريق که سرماين طريمانوفاکتورها شروع شد؟ بد

مستقل را  یشه ها و حرفه هايه  و محو  پي، تجزیبا مهارت جزئ یبه کارگر
از مجموعۀ کار  یجاد کرد که فقط قسمتيا  یرگر تک کار حرفه اش برد و کايپ

  . کار شد یز به نوبۀ خود سبب باال رفتن بارآورين امر نيکه ا. داد یرا انجام م
سند ينو ین نسخه ها را ميکه ا یگرانينژاد  و د ین است که احمديت اياما واقع

ه يسرما یبخوب  یمزد یه و حافظان بردگيسرما یاسيندگان سيبه عنوان نما
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ف ين اراجيآنان با ا. زادنديبت آدميه در هيرا خود سرمايشناسند ز یرا م یدار
ه يگر نظام سرمايد یو ذات یسرشت یده هايو پد یکاريو خزعبالت در مورد ب

  .طبقۀ کارگر را دارند یب توده هاي، قصد فریدار
ره  يو غ یو خدمات ی، دولت ها و موسسات صنعتیه داريسرما یاين دنيدر هم 

ش سود يه و افزايت سرمايباال بردن امن ینه بخاطر مردم کارگر بلکه  برا
دوره  یط. زنند یکار دست م یرويت نيترب یبرا یآن به اقدامات آموزش یآور
 یکوچک یکارها یبرا یکار حت یرويکه از چند روز تا سه سال است ن يیها

( ت و بهداشت شهرنند مثال نظافيب یبه آموزش نم یازيران نيکه در ا
ژه، آموزش الزم يو خدمات و یکيتکن یتا کارها یو قصاب ی، نانوائ)یرفتگر

ز خارج يکاران نيست بين فاصله نام آن ها  از ليکه در ا یند در ضمنيب یرا م
ن دوره ها که بصورت آموزش يدر ا. ديآ ین مييپا یکاريشود و  نرخ ب یم

ت يفيباال بردن ک یش ضمن کار براا آموزيا پاره وقت، يتمام وقت  یحرفه ا
ر شغل و حرفه است، به کارگران حداقل حقوق ييتغ یا آموزش برايکار، 
ن يا حقوق تامي یکاريکار حقوق بيبه کارگران ب. شود یپرداخت م یکارگر
مدت  یاست که پرداخت حداقل دستمزد ط یهيبد. شود یپرداخت م یاجتماع

ن جوامع يگر در اياز حقوق د یرايو بس یکاريمۀ بيو ب یآموزش حرفه ا
بود و در برابر قدرت  ین کشورها قوياست که طبقه کارگر ا یدستاورد دوران

شدت  یقدرتمند قرار گرفته بود و مبارزه طبقات یه به صورت طبقه ايسرما
  . داشت

ه  و يسرما  یکاريب یح داده شد عامل اصلين نوشته توضيهمان طور که در ا 
ن حق و حقوق کارگرا ن به يتر يیلذا ابتدا. باشد یم یضافد ارزش ايرابطۀ تول
به کار  یابيتا دست  یکاريام بين است که در ايه ايد کنندگان سرمايعنوان تول

  .د از حقوق کامل زمان اشتغال برخوردار باشنديجد
 یار محدود آنهم  با پرداخت مبلغيبس یموارد یران  سوايا یه داريدولت سرما 

دارد،    یشيشر جنبۀ نمايکه ب یکاريمۀ بياز حداقل به عنوان ب ن ترييار پايبس
 یر پا گذاشته و ميکارگران را ز یونيليم یتوده ها یکاريام  بيحق غرامت ا

ران يرا طبقه کارگر ايز. ف استيران ضعيرا طبقه کارگر ايز.  گذارد
کپارچه در مقابل يندارد که قدرتمند و  یه داريضد سرما یالت سراسريتشک

ن سبب است که يبد. شود یه از ترس مرگ به تب راضيستد و سرمايه بايسرما
سند که ينو یم يیما نسخه ها یبرا  یه دار دولت اسالمين سرمايم مسئولينيب یم

  . خ مصرف شان گذشته استيقرن ها از تار
ا  ما به يم، يران داريا یه داريکه ما کارگران در جهنم سرما یتين  موقعيدر چن 

ا يخواهد با ما بکند   یه هرچه ميم سرمايگذار یم و ميده یموجود تن مط يشرا
 ین صورت که تشکل هايبه ا. ميکن یه منسجم ميمبارزه با سرما یخود را برا
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م، در کارخانه ها، کارگاه ها، يخود را در هر جا که هست یه داريضد سرما
کاران، يب و ادارات، مجامع یمارستان ها، مراکز خدماتيمزارع، مدارس، ب

ک تشکل يمتحد کردن آنها در  یو برا. ميده یل ميره تشکيمحالت و غ
امان گام به  یتا با اعمال قدرت متحد طبقات.  ميکن یشروع به کار م  یسراسر

را  یکاريمۀ بيخود، از جمله ب یه اين روند مطالبات پايم و در ايگام به جلو برو
ش شرط يم و پيل کنيتحم یاره ديسرما یه و دولت اسالميبه صاحبان سرما

                                                 . ميرا فراهم آور یه داريمحو نظام سرما یه براياول یها
   2010اوت 

  
  
  

   مه ماه اول بمناسبت کومله ويراد با مصاحبه
ل مبرم يقرار دارد و مسا یتيران در چه موقعيا یجنبش کارگر
  ؟ستيچ یجنبش کارگر

. فرق کرده است یفيو ک یران از نظر کميا یسه با قبل جنبش کارگريدر مقا
ون يليم 7،5ون در بخش صنعت و يليم 4،5ون شاغل يليم  14،5انياکنون از م

ر ين عده مزد بگيون ازيليم 7،5در بخش خدمات مشغول به کار هستند که 
 0،5کار ، يون بيليم 4،5ن افراد يبه ا. د ندارند يخود ابزار تول یعنيهستند 

ه و يکارگر بدون مزد سرما یعنيون زن خانه دار يليم 22ون کودک کار و يليم
د که از يد ديد خواهيرا اضافه کن يیباف و زنان روستا یزنان و کودکان قال

در جنبش وجود  یميل عظيپس پتانس. شودیش تر ميت کشور هم بينصف جمع
 یزيفتد چيو در غلتک ب رديدارد که اگر درست مورد استفاده قرار بگ

  .جلودارش نخواهد بود
درصد  85ک ياکنون نزد. ميهست یدار یرات معنيهم شاهد تغ یفياز نظر ک

جه سطح توقعات و يدر نت. کاران باسواد هستنديدرصد ب 95ش از ين و بيشاغل
ش يها و اجحافات افزا یحقوق یمقاومت در برابر ب. خواست ها باال رفته است

امروز عقب مانده . تر شده استشيب یل کارگريت به مساياسحس. افته استي
، یموقت کار یهم از حق اعتصاب و مساله قراردادها ین اقشار کارگريتر

ع اطالعات و يامکان انتقال سر. زندیوه خود حرف ميحق تشکل البته به ش
ک دو دهه خفقان و سرکوب يکال بعد از نزد. ه وجود داردياخبار و وقابع اتفاق

تازه گرفته  یهم جان یجنبش کارگر یگر اجتماعيد یراه با رشد جنبش هاهم
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ن دفاع هم در يهم یدارد ول یدفاع یش تر حرکت ها جنبه ياست گرچه هنوز ب
ت يگر کارگران وضعيشود د یران به نظر من خود حمله محسوب ميط ايشرا

زار سابق م هم از ابير آن هستند و رژييکنند و خواهان تغ یموجود را تحمل نم
شان  یاعتبار یو ب یاسالم یمثال به شوراها. استفاده کند یتواند به خوب ینم
  .دين کارگران نگاه کنيب
  

ه يکه اساس و پا یستم کارمزديگذشته از مساله س یل مبرم جنبش کارگريمسا
است و تنها با محو آن  یه داريسرما یمشکالت طبقه کارگر و کل جامعه 

کنه  یدا ميسته انسان پيشا یشکل یشه و زندگ یل مح یمشکالت به طور واقع
 یکارگر یامروز در تک تک حرکت ها یلغو کار مزد ین مبارزه براياما هم
ک حرکت ضد کار ي یهر حرکت کارگر یعنيشه  یش برده ميقت به پيدر حق

ه را يمنافع سرما یبه طور ناخودآگاه وقت یا طبقه  کارگر حتي. است یمزد
ا يش تر يب یا حقوق بازنشستگيشتر يثال خواهان دستمزد بده م یهدف قرار م

ل مبرم از يد مساين ديبا ا. ه وارد جنگ شده استيشه با سرما یم یت شغليامن
  :د من عبارت اند ازيد
  ها یحقوق یمبارزه با ب - 

ت شناخته شد و يبه رسم 69که در قانون کار سال  یموقت کار یلغو قراردادها
ر يگ یو جو خفقان حاکم از همان زمان با آن پ یرگرل رکود جنبش کايبه دل

  .مبارزه نشد 
 یکارگران در قانون کار که البته خودش هم ضد کارگر یمساله شمول همه  - 

ن قانون کار هم خارج هستند و يدرصد شاغالن از شمول هم 90اکنون . است
و  يیستاکاران، کودکان کار، زنان خانه دار و رويمساله ب. ندارند یحق و حقوق

است که خود  یآن قانون یالبته تنها قانون کار واقع. ره هم يباف غ یقال
کارگران آن را درست کنند تا بر اساس آن خودشان در هر کارخانه و کارگاه و 

د کنند يتول یزيد کار کنند چه چيص بدهند که چند ساعت بايمحل کار تشخ
ره که يو غ یماريو ب یرين پدورا ین ماليمساله بهداشت و تام. چگونه کار کنند

  .شود یم یآن وقت مساله عموم
 5523که متوسط حقوق کارگر  58سه با سال يدر مقا: ن بودن دستمزدهاييپا - 

ن کرده اند ارزش يهزار تومان مع 120تومان بود امروز که حد اقل دستمزد را 
 یعني شود یم 58ه يسه با ارزش سال پايتومان در مقا 1495آن برابر با  یواقع

ن حداقل يکند بنا برا یافت ميخود را در یدرصد مزد واقع 20کارگر تنها 
با احتساب خط فقر  یحت. هزار تومان باشد  400برابر  یزيد چيحقوق با
هزار تومان باشد که باز هم نه  200شتر از ين حقوق بيد ايبا یاسالم یجمهور

کار  یل رشد بارآوريکه به دل یدر ضمن. رديگير ان قرار ميدر خط فقر که ز
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ر يع در سايگذشته از صنا. ار باال رفته و چند برابر شده استيد بسيشاخص تول
ا دانش يمار به پرستار يقابل مشاهده است مثال به سرانه ب یبخش ها هم به راحت

قت هر پرستار کار چند پرستار و هر معلم کار يد در حقيآموز به معلم نگاه کن
ن ين بخش چنيد توجه داشت در ايکه با یدر ضمن دهديچند معلم را انجام م

ن روند يد در جهت عکس ايت کار است و بايفين آمدن کييبه مفهوم پا یروند
  .حرکت کند

بدون احتساب  یکاريب یامروزه نرخ رسم. ها یکار سازيو ب یکاريمساله ب - 
ک مساله يدرصد است پس  20ش از يآن ب یدرصد و واقع 13،5زنان خانه دار 

  .است یاجتماع مهم
ش برد يپ یکارگران برا یطبقات ین مساله عدم وجود تشکل واقعيو مهم تر - 

  .است یطبقات یخواست ها
 ید داشته باشد و چه نقشيبا یکارگران چه مختصات یتشکل طبقات

  ش جنبش طبقه کارگر داشته باشد؟يتواند در روند رو به پیم
 یطبقات یم که در جامعه ايريذپ یم یعنيم يزن یحرف م یاز تشکل طبقات یوقت

ه دار در يطبقه کارگر و طبقه سرما یعنيم که دو طبقه مهم آن يکن یم یزندگ
تضاد هستند به  یستند بلکه در مقابل هم قرار دارند با هم دارايائتالف باهم ن

ن مساله را يه دار ايطبقه سرما. است یگريان ديمرادف با ز یکيکه نفع  ینحو
 یه دارين سبب در تمام جهان سرمايو درک کرده است به همداند  یم یبه خوب

 یرا هم برا یتشکل جهان. جاد کرده استيخود را ا ین طبقه  تشکل طبقاتيا
 یرويخود پارلمان دارد، ن یدر هر کشور برا. ه داران جهان داردياتحاد سرما

خالصه هر .ک دارديدئولوژيدارد، دستگاه ا يیسرکوب دارد، دستگاه قضا
 یهم سازمان ها یبه طور جهان. را که سلطه اش را برقرار کند دارد یزيچ

 یقت دستوراتش را اجرا ميکه در حق UNخودش را درست کرده است مثل 
 WTO. شود یم خودش دراز تر بکند فورا وتو ميهر جا هم که پا از گل. کند

اتو را ن. پول را دارد ین الملليو صندوق ب یبانگ جهان. گات را دارد. رو دارد
در ضمن . را باهم دارد یو نظام یمال یاقتصاد یاسيهمه ابزار س یعني. دارد
کند تا نظم خودش را به آن ها هم  یجاد ميطبقه مخاصم خودش هم نهاد ا یبرا

 یرا م ILO. آن را هم کنترل کند یره حقوق و خواست هايکته کند و دايد
  .ميگو

ط ياست که در شرا یعيارد طباما در طبقه کارگر چون اقشار مختلف وجود د
و  یه خط دهيم داعيرون رژياز درون و ب یاناتيآن ها، جر یبرنامگ یب

ن قشر طبقه کارگر يبه طور مثال نا آگاه تر. آن ها را داشته باشند یسازمان ده
 یفکر ین جا از عقب ماندگيشوند که در ا یجذب م یحکومت یتوسط تشکل ها
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خود حرکت  یگر هم بر اساس منافع آنيد یشود و بخش یسوء استفاده م یبخش
 ین جمله اند جذب شدگان به شوراهاياز. شوند یل ميکنند و به ضد خود تبد یم

  .یو حزب کار اسالم یاسالم
 یشوند که به دنبال راه کارها یم یاناتياز طبقه کارگر جذب جر یگرياقشار د

جاد يا یت برايلمثل فعا. هستند یه داريسرما یر کشورهايوه سايبه ش یقانون
که طبقه کارگر نه به  یبه نحو یبخش یه هايا اتحادي یصنف یه هاياتحاد

ا خدمات و يصنعت  یشاخه ها یصورت طبقه بلکه به صورت مجموعه ها
هستند به دنبال  یف فعاالن چپ سنتيگر که از طيد یبخش. کنند یره عمل ميغ

ن و يدر عمل بزرگ تر ن مساله کهير تر  هستند فارغ از ايفراگ یه هاياتحاد
 یبرا یگر ظرف مناسب مبارزه طبقاتيه ها نشان داده اند که دين اتحاديتر یقو

از کارگران از آن ها زده شده اند و به دنبال ظرف  یاريستند و بسيکارگران ن
االت متحده و يس، اين را در طبقه کارگر آلمان، انگيت هستند ايمناسب فعال

 ميکن یاز کشورها مشاهده م یاريبس
ط ياز شرا یداند که تنها راه خالص ین قشر طبقه کارگر اما ميشرو تريپ

ن يا یاست و برا یه داريستم سرمايمرگبار موجود در افتادن با اس و اساس س
د يطبقه کارگر هم با. کار آن ها رفت يشود به پ ینم يیبورژوا یکار با نهاد ها

ستم يکه اساس س یتشکل. اشدخود را داشته ب یدر مقابل، تشکل مستقل طبقات
 ین تشکليچن. محو آن حرکت بکند یر ضرب ببرد و برايرا بز یاشتثمار طبقات

ستم يس یده باشد که اشتثمار طبقه کارگر از مجرايد رسين درک بايلزوما به ا
 یم یش)کارش را  یروين( که او را  یستميس یعني. رود یش ميپ یکارمزد

ند و او را از يب ید و فروش ميگر قابل خريد یاالند و مثل هر کيب یند، کاال ميب
  .کنديگانه ميخود ب
ه کار يد عليبا یعنيباشد  ید خواهان لغو کار مزديبا ین تشکلين چنيبنا برا

ک يش امکان يان داده شود و برايکارگر پا یا یش یباشد تا به زندگ یمزد
و  یسراسر یابين مبارزه  به سازمان يا. فراهم شود یانسان یسته يشا یزندگ

 ید در تمام ابعاد و قلمرو زندگين مبارزه بايا. از دارد يمتحد طبقه کارگر ن
 یتواند فقط به خواست ها یدا کند و نميان پيجر یاسيس یاقتصاد یاجتماع
ن يالزم باشد ا یکه وقت ینيمنفرد بپردازد در ع یکارگران کارخانه ها یاقتصاد

  . دهد یکار را هم انجام م
در سطح کل  ین حرکت کارگريد، لحظه لحظه مبارزه و کوچک ترين ديدر ا

 یاز اعتصاب در کارخانه برا یتا تعرض  یدفاع یجامعه، از حرکت ها
 یکاران برايش حقوق، از اعتراض بيافت حقوق عقب مانده تا خواست افزايدر

ت يتا حما یت از همکاران اخراجي، از حمایکاريافت پول بيجاد اشتغال و دريا
ز يض آميت تبعيگر تا اعتراض به وضعيد یاعتصاب در کارخانه ااز 
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رخوارگاه يجاد مهد کودک ها و شيزنان، از خواست ا يیقضا یحقوق یاجتماع
رنده يم گيتصم یها در کارخانه و در کل جامعه، تا کنترل کارخانه،  تا شوراها

و به در کارخانه و کارگاه و مدرسه و اداره و محله در سطح شهر و روستا 
  . دهد یباز تاب م یو اجتماع یکارگر یخود را در تمام خواست ها یطور کل

که به حساب  یاز اضافه ارزش یکم کردن بخش یعنيگرفتن صنار اضافه حقوق 
ت ارزش ياست تا در نها یضد کار مزد یرود، پس مبارزه ا یه دار ميسرما

دن ساعات ن طور است کم کريهم. ه را به صفر برساندياضافه سهم سرما
کاران، يه بيکل یبرا یکاري،حق پول بیکار،اضافه کردن حقوق بازنشستگ

به . کار یرويد نيخدمت به باز تول یپرداخت دستمزد به زنان خانه دار برا
د يکه شا يینها یشبرد مبارزه روزانه در تمام سطوح تا مبارزه يطور خالصه پ

ه متوسل شد و به آن يسرماشود به  ینم ین کاريچن یبرا. چندان هم زود نباشه
 یش تقاضا فرستاد و از او خواست اجازه دهد که دندان هايبرا. ل بستيدخ

ن کردن يرنگ یما قرار دارد و خون ما رو برا یرگ زندگ یزش را که رويت
شود به کارکران رجوع  یفقط م ین کاريچن یبرا! ميمکد بکن یش ميزندگ
مبارزه  یاز به مجوز ندارند وقتينخود  یجاد تشکل طبقاتيا یآن ها برا. کرد
کردن آن ها تقاضا  یقانون یبرا ی، خود بورژوازید باشد و طبقه کارگر قويشد
رد گرچه در قدرت يگ یت خود را از طبقه خود مين تشکل قانونيدهد اما ا یم

  .دهد یهم پاسخ مثبت م یکردن بوزژواز یقانون یبه تقاضا یحت
 یخودشان را م یقدرت مبارزات ین تشکليچن یکارگران تنها با حرکت به سو

ن يا یط. شوند ینم یزين قدرت موفق به کسب چيتوانند نشان بدهند و بدون ا
را به  یران انواع اشکال مبارزاتير کارگران ايژه در سه ساله اخيسال ها به و

هم که  یدر موارد. در سطح کارخانه ها و کارگاه ها به کار بردند یطور فرد
ران يهم داشتند مثل مورد ا يیت هايبرخوردار بودند موفق یباز اتحاد نس

ند که قدرت جنگنده کارگران را يش یعقب م یبورژواز یونال اما زمانيناس
شود  یم یانوقت از ترس مرگ به تب راض. ندياتحادشان را بب یروين. نديبب

ن يبنا برا. کند مثل مورد سوئد یم یش دستياز پيخودش در دادن امت یگاه یحت
ک ين راستا کل طبقه کارگر را به هم نزديجاد شود که بتواند در ايد ايتشکل با

که مساله کارگران قائم شهر  یش ببرد به نحويک مبارزه هم بسته را پيکند و 
مساله کارگران شرکت نفت هم بشود ، مساله کارگران خاتون آباد مساله 

زنان مساله  یحقوق یب. ره هم بشوديز و تهران و اصفهان و غيکارگران تبر
ران و يپ ین مالي، تامیمساله بهداشت عموم. تمام زنان و مردان کارگر بشود

  . یل اجتماعيمسا یکاران و کودکان و همه يب
ه بود که يکارگران اتحاد یطبقه کارگر ظرف تشکل طبقات یريدر آغاز قدرت گ

در . اب کردخود انتخ یدئولوژيسم را به عنوان ايونال اول مارکسيدر انترناس



 مجموعه مقاالت   40

با مارکس  1869در سال  یه کارگران، مصاحبه ايرابطه با مستقل بودن اتحاد
 یاسيک حزب سيه به يمارکس گفت وابسته شدن اتحاد. در هانوفر انجام گرفت 

ه به طور يه است چون احزاب از اتحادياتحاد یمرگ برا یضربه  یبه معن
 یطوالن یه کاريه اتحادک یکنند در حال یمنظور خود استفاده م یموقت برا

ارائه بدهد و  یکارگر یک حزب واقعيکند و تنها اوست که قادر است  یمدت م
ه ها به افراد ياتحاد یدر رابطه به وابستگ یو. ه بنا کنديدر مقابل سرما یسنگر

د به افراد وابسته شود بلکه برعکس آن ينبا یکارگر یچگاه تشکل طبقاتيگفت ه
رند و حکم خودشان يم بگيرند، تصميرا در نظر بگ د خودشان موضوعاتيها با

  .دارد یگريا ديبه شخص من  یکارشان چه ربط. را بدهند
 یجهت فکر. دا کرد يراه پ یکارگر یه ها يدر اتحاد یگريشات دياما بعد گرا

خود را  یه، دشمن طبقاتيسنگر بودن در مقابل سرما یاش عوض شد به جا
  .قرار گرفت یبورژواز یر لوايت قرار داد و زيمورد حما

  
باشد و کال چه  ین رابطه چه ميدر ا ین جنبش کارگريف فعاليوظا

ن يطبقه کارگر رهبران و فعال یامروز برا یمشخص یخواست ها
  ؟.آن ها وجود دارد

اگر منظور شما . کنم یمن منظور شما را از رهبران طبقه کارگر درک نم
شان  یبرا یصه نقش رهبرهستند من به شخ یاسيس یاحزاب و سازمان ها

ند و دستور صادر يايکه ب یا کساني یکس یعنيبا مفهوم سابق  یرهبر. ستميقائل ن
اورند ين دستورات را به اجرا در بيد ايکه با يیکنند و در راس باشند و توده ها

ان مبارزه ياز دل طبقه کارگر و در جر یرهبران کارگر. گر مفهوم ندارد يد
 یا سلسله مراتبيک يرارشيه یاش با طبقه خود رابطه ا د و رابطهيآيرون ميب
خود  یست و کارگران در انتخاب بعدين یدائم یزين نقش هم چيو تازه ا. ستين
اما . ش برد امور انتخاب کننديل کار و پيتسه یرا برا یگريتوانند کسان د یم

 یمبه حساب  ین جنبش کارگريکه از فعال یم کسيد بگوين جنبش، اوال بايفعال
از طبقه  يیخودش را جز یعنيخود هم فعال باشه  ید در محل زندگيد بايآ

 ینم. آن جا هم حساس باشد و فعال باشد یل جاريکارگر آن جا بداند و به مسا
و به دور از  یه فارسيا خواندن نشري یشود فقط با شرکت در جلسات پالتاک

ن آن چه که يوجود ابا . دانست  یجنبش طبقه کارگر خود را فعال جنبش کارگر
ش يشوند با توجه به گرا یده ميران ناميا ین جنبش کارگريبه هر حال فعال

 یش ميا نزول آن پيت، ارتقا يخود راه خود را در کمک، حما یعمل ینظر
مثال طرفداران . ک سان وجود ندارديک شکل استاندارد ين يبنا برا. برند

شود که با  ید ميق تشديطرن يشان به ا یسم کوشش هايکاليسم و سنديرفرم
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ا محکوم کردن مثال ي یبانيپشت یمحل اقامت خود برا یکشورها یه هاياتحاد
جلسات مختلف سخن . رنديگ یم یشتريره تماس بيا غيا اخراج يباز داشت 

 یر بخشيدا تحت تاثيف االن شدين طيم که ايد بگويبا. گذارند یا بحث مي یران
را  یاست که خواست تشکل مستقل کارگردر داخل  ین جنبش کارگرياز فعال

ن تشکل يکار خواسته تا موانع راه ا یمطرح کرده و از دولت و سازمان جهان
ن خواسته همگام ياهاش را با ايشدن رو یف عملين طيقت ايدر حق. را بردارند

به صحبت هاشان گوش کردم  یکه در جلسات پالتاک يیند و من تا انجايب یم
 یداشته باشد م یرا که انتقاد یو هر کس.ننديب یط حسن مفق ید انتقاديبدون د

 يیآورند که گو یبه نظر م یاصوال طور. کنند یکوبند و چشم بسته رد م
ان نظرات آن يقت مجريل را مطرح کرده اند در حقين مسايکه در داخل ا یکسان

  .نديش یرا که آنان کاشتند دارد به بار م یها هستند و االن درخت
هم گذشته از  یه داريقت ضد سرمايدر حق یعني ین لغو کار مزدش فعااليگرا

ل يفعال باشند و نسبت به مسا یمحل زندگ ید در جنبش کارگرين که بايا
ران هم يت نشان بدهند در رابطه با جنبش طبقه کارگر در داخل ايحساس یطيمح

جاد تشکل مستقل و قائم به خود طبقه دفاع يدر جهت ا یاز هر حرکت کارگر
د هم يکند و با یم یسع. کند یش کوشش مين گرايت ايکند و در جهت تقو یم

 یش در درون طبقه کارگر و به کالبد شکافين گرايکند که به جا افتادن ا یسع
کارگران حول مطالبات روز مره که  یابياز سازمان . کمک کند  یه داريسرما

 یه داريضد سرما یبلکه مبارزه ا یو اقتصاد یآن ها را نه مساله صرفا صنف
که از  یبرسوند و هر کار یاريند استقبال کند به آن کمک کند به ارتقا آن يب یم

سم بعد از يل نفوذ رفرميم که به دليد بگويالبته با. د انجام بدهد يايدستش بر م
آمد به  یف شد و به چشم نميضع ین بخش جنبش کارگريونال اول ايانترناس

رفعال يو طبقه کارگر حالت غ یحالت تهاجم یکه بورژواز 80ژه بعد دهه يو
م اما يش هستين گرايدوباره شاهد حرکت و رشد ا 90اما از اواخر دهه . گرفت

در طبقه کارگر  یل ضعف آگاهيت است که به دليسم در اکثريهنوز بخش رفرم
رهبرند و  ین است که عده ايل اياست؛ به دل یستم سلسله مراتبيل سياست؛ به دل

مساله به واقع جنبه  یعني. ن طورهيران هم هميدر جنبش ا. مان بردارفر یعده ا
ش ين گرايران هم ايبا هم زمان در ايم که درست تقرياما شاهد. دارد یجهان ی

ن يژه و راستيو یجا یگمان روز یشود و ب یرد مطرح ميگ یدوباره جان م
درست  یمعنت بودن به يهمواره در اکثر. کند یدا ميخود را در طبقه کارگر پ

 .ستيبودن ن
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  در رابطه با روز کارگر
ش اتحاد و يروز نما. ت استيام کارگران جهان به تمام بشريروز کارگر روز پ

ام خود جهان موجود را به چالش بطلبد و يکه با پ یک جهان.ط یقدرت سراسر
  .د بدهديگر را نويد یجهان يیبرپا

آکنده  يیايالم کرد و دنش اعيسال پ 150ش از يست بيفست کمونيکه مان یزيچ
  .ر اعالم کرديت را امکان پذيرفاه، رشد و امن یبرابر  یاز آزاد

 یال دموکراسيسم و سوسيشات رفرميانات و گراياما متاسفانه با غالب شدن جر
افته که به دروغ خود را به لباس طبقه کارگر ملبس کرده بودند و به ير شکل يتغ

را از درون مورد  یگفتند، جنبش طبقات ینام و به زبان طبقه کارگر سخن م
سم و سر فرود آوردن در برابر نظم يحمله قرار دادند و بذر سازش ، رفرم

ق کردند که يبه درون ذهن طبقه کارگر تزر یرا مثل سم یه و کار مزديسرما
  هنوز بارور است 

افت يدر یبرا یه و مناسبات آن چک و چانه زنيمبارزه با اساس سرما یبه جا
م در برابر قدرت يد شده توسط کارگران و تسليتول یاز ارزش اضاف یاندک سهم

  .ه شديتوص یبورژائ یدولت ها
ر قابل يغ یاختالفات طبقات. کند یداد ميفقر و فاقه ب: ما  یجه اش امروز براينت

سد ينو یم يیکايکل البرت اقتصاد دان امريزنم ما یک مثال مي. تصور است
ک ستون از هم جدا ين با يان نشين و اعير نشيفق بخش یتيورک سيويکه در ن

رسد و در  یدالر م 5000متوسط در آمد ساالنه به زحمت به  یکيشوند در  یم
تازه . یبرابر 500 یاختالف در آمد. شتر استيهزار دالر ب 500از  یگريد
هزار  122که حداقل  یران در حاليا در اي. ه داران انديسرما ینيين ها قشر پايا

ندگان مجلس تنها در يکنند نما ین ميکارگران تع یه را برايان حقوق پاتوم
 یون تومان به عنوان پاداش و اضافه کاريليم 2ش از يکماه مبلغ بيفاصله 

هم فراوان است و  یونيليش ميو ب 100و  50 یکنند و پاداش ها یافت ميدر
  .ستيدر کار ن یها اصال حساب و کتاب یبعض یبرا

کودکان کار، دختران و زنان و مردان خودفروش،  یونيلين شمار ميهم چن
شتر ساعت در يو ب 90تا  یو ساعات کار هفتگ یارديلير خط فقر ميز یزندگ
  .هفته

. عوض بشود یو اجتماع یر جنبش طبقاتين است که مسيتنها راه چاره ا
ل يتبد یبه توفندگ یو سست ین به سرکشيتمک. مضمون مبارزه عوض بشود

  .بشود
در . و امحا مناسبات موجود آغاز بشود یه داريدن سرمايبرچ یزه برامبار

 یر کردن، و برايس یه برايمنابع، غذا، و سرما یما به اندازه کاف یايدن
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درصد غاصب  10د آن را از دست حدود يفقط با. همگان وجود دارد یبهروز
  .ردوجود ندا یگريت جهان ماست و راه ديست واقعين شعار نيا. رون آورديب

از اتحاد خودشان . ه کننديبه خودشان تک. د به خودشان برگردنديکارگران با
انتخاب  یالغا کار مزدور یظرف مناسب مبارزه خود را برا. رنديقدرت بگ

ن کار در يا. نديدر همه اشکالش نه بگو یال دموکراسيسم و سوسيبه رفرم. کنند
به جنبش . ستيتحمل نگر قابل يد ین زندگيرا اير است زيهمه جا امکان پذ

ست اما يده آل نيگرچه ا. دين نگاه کنيکارخانه در آرژانت یاشغال و کنترل کارگر
ه يسرما یتواند شروع کند و گلو یدهد که طبقه کارگر اگر بخواهد م ینشان م

  .رديرا در فشار بگ
ه داران يمنتظر اجازه سرما. ل بدهنديخودشان را تشک ید شوراهايکارگران با

ن ين زمان کار را خود تعيانگيم. رنديع را بدست بگيد و توزيکنترل تول .نباشند
ه يو مناسبات سرما یاساس کار مزدور. قانون کار خودشان را ارائه بدهند. کنند
خود هدف قرار  یرا در مبارزات روزمره خود و در هر حرکت مبارزات یدار

  2005  .بدهند
  
  

  رانيا در کارگر زنان تيوضع و تيموقع
  2010 مارس 8 بمناسبت ،یشورائ یدموکراس ويراد با حبهمصا

 یت اقتصاديت و وضعيزنان کارگر را با توجه به موقع یت کليوضع: والس
همواره روبرو  یو اساسا زنان کارگر با چه مشکالت و موانع ینيب یچطور م
ع يتوز یعنيکنم  یم یم بنديک تقسين سئوال يپاسخ دادن به ا یبرا: وابج  هستند؟

مختلف صنعت و خدمات، آموزش و پرورش،  یزنان در بخش ها. یلشغ
معموال زنان در . کنند یر بخش ها کار ميو سا ی، کشاورزیبهداشت، مددکار

 90شود گفت  یکه م یکنند به نحو یر ده نفر شاغل کار ميز یکارگاه ها
دهند که تحت پوشش و  یل مين کارگاه ها را زنان تشکين ايدرصد شاغل

د منسوجات و لباس يشتر در توليتراکم زنان کارگر ب. ستندينون کار نمشمول قا
 3،8دم، زنان يدهد د یاجازه م یاسالم یجمهور یتا آن جا که من آمارها. است

ند از نظر يگو یدستمزدشان گرچه که م. دهند یل مين را تشکيدرصد شاغل
به . رنديگ یدستمزد مردان را م% 60 یبا دستمزد مردان برابر است ول یقانون
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کنند،  ینفر کار م 10ر يز یموقت در کارگاه ها ین که با قراردادهايل ايدل
  .ندارند یت شغليامن

البته در . کنند یکار م یمنيل ايهم زنان بدون ماسک و وسا یدر بخش بسته بند
ن يبخاطر ا یو مواد غذائ یش، لوازم بهداشتيبزرگ مثل لوازم آرا یکارگاه ها

نفر  10ش از ين کار قرار دارند و تعداد کارگر در آن ها بکه تحت پوشش قانو
ع که قبال کال ين صنايا. گر استيد یزنان بهتر از جاها یت شغلياست، وضع

نسبت به کار زنان،  یاسالم ید جمهوريل ديطه کار زنان بود، اکنون بدليدر ح
  . تعدادشان در حال کاهش است

نه رفت و يهز. هم دارند یگريکوچک مشکالت د یزنان شاغل در کارگاه ها
مهد . شود یه پرداخت نمينه تغذيهز. پردازد یبرگش بسر کار را کارفرما نم

رند يگ یکه م یزيکودک ندارند و کارگران مجبورند از همان دستمزد ناچ
امکان . را بپردازند یخصوص یکودکان شان در مهد کودک ها ینه نگهداريهز

مورد خشونت . ار باالستيارفرما بساز آن ها توسط ک یسوء استفاده جنس
 یمرخص. رنديگ یهمکاران مردشان قرار م یجنس یها یو شوخ یکالم

پول . ندارند یمه بازنشستگيستند بيچون تحت پوشش قانون ن. مان ندارنديزا
بروند  یاگر به مرخص. رديگ یساالنه به آن ها تعلق نم یو مرخص یديع

  .در محل کار ندارند یمنيامکانات ا. بدون حقوق است یمرخص
ن يا. دهند یو مونتاژ را در خانه انجام م یاز زنان کارگر، کاربسته بند یبخش

. کنند یافت ميحداقل ممکن دستمزد را در. نديآ یزنان کارگر اصال بحساب نم
زنان . ديآ یکارشان در آمارها به حساب کار نم. ندارند یت قانونيچ حمايه

نه نظافت کار يژه در زميبه و یمان کاريپ یاهم هستند که با شرکت ه یکارگر
 یدارند و حقوق قانون ین کارگران قرارداد رسمياز یفقط تعداد اندک. کنند یم

مان کار يپ یت آن ها را شرکت هايد اما اکثريآ یشان به اجرا در م یبرا
آن ها را  یافتيدستمزد در% 50ش از يدارند و ب یاه بکار وا ميبصورت س

 یمه بهداشتيب. ندارند ین اجتماعين زنان هم تاميا. کند یم کارفرما تصاحب
دختران جوان وجود  یژه برايشان و به ويکه برا ین خطريندارند گذشته از

 یکار فرستاده م یاست که برا يیدر خانه ها یدارد خطر سوء استفاده جنس
 فرستاده شده یکار به خانه ا یکه برا یخواندم دختر جوان یدر گزارش. شوند

  .بود مورد تجاوز قرار گرفت
 یدوازده ساعت در روز کار م. در شمال هستند یگر زنان کارگر فصليبخش د

سم و يده که خطر کمردرد، رماتيدر آب با پشت خم یکار سخت نشا کار. کنند
ن استان يبوس از ینيمعموال آن ها را با م. شان به همراه دارد یس را برايوار

کار به  یالن برايرا که از گ یدم زنان کارگريدمن . برند یبه آن استان م
  .مازندران آورده بودند
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درصد  54. معلمان زن هستند) ايدر بخش آموزش (گر زنان کارگر يبخش د
ن و معموال ييحقوق شان پا. دهند یل ميکل کارکنان آموزش و پرورش را تشک

و دو ک بام ياست ياست دولت سيدر مورد آن ها س. ر خط فقر قرار دارديز
ش يآن ها ب. خواند یگر دولت نميشان با کارمندان د یايحقوق و مزا. هواست

 200ش از ين که بيل ايبه دل یدهند ول یون دانش آموز را پوشش ميليم 10از 
هزار کمبود کالس درس در کشور وجود دارد و معلم هم کم است سرانه دانش 

ت خوب داشته يفيس ککالس در ین که کيا یبرا. باالست یليآموز به معلم خ
 40ش از ين کالس ها گاه بيا یدانش آموز داشته باشد ول 20د حداکثر يباشد با

وجود  یسيهزار معلم حق التدر 100 یگذشته از معلمان رسم. دانش آموز دارند
ماه  6هزار تومان است و گاه مدت ها مثال  100تا  70ن يدارد که دستمزشان ب

  ).ماند یت عقب مپرداخ( شود یبه آن ها داده نم
 100.000حدود . پرستاران هستند) ايدربخش بهداشت ( گر زنان کارگريبخش د

پرستاران % 90 یدر بخش خصوص. کنند یکار م یپرستار در مراکز درمان
 یها یماريکنند؛ بخش ب یخطرناک کار م یآن ها در بخش ها. زن هستند

ن که يل ايبازهم به دل .دارند یفت کاريش. دارند یشب کار. یردار و عفونيواگ
د نکرده اند، يا استخدام جدينه از تعداد پرستاران کاسته  يکاهش هز یدولت برا
 9 یهرپرستار یبطور رسم. ار باالستيمار و تخت به پرستار بسيسرانه ب

ن را طبق يهم یحت. ستين یدرست یران آمارهايا یگرچه آمارها. تخت دارد
ل يهرپرستار تقل یتخت برا 8خواهند به که خودشان کرده اند، اگر ب یبرآور

اکنون چون تعداد پرستار . د استخدام کننديپرستار جد 210.000د حدود يدهند با
ش از حد استاندارد کار کنند يکم است،  پرستاران مجبورند ب یدر مراکز درمان

  .ميکار داريل کرده بيکه هزاران پرستار تحص یدر حال
ون کارگاه يليدو م یبه طور رسم. باف هستنديلگر زنان کارگر، زنان قايبخش د

در کنار . کنند یا چند کارگر کار ميک يران وجود دارد که در آن يدر ا یبافيقال
زنان شاغل در کوره پزخانه . کنند ین بخش کار ميهم در ا یاديزنان کودکان ز

 یبچه ها. است ین جا کار خانوادگيا. گر زنان کارگر هستنديها گروه د
 یکار در کوره پزخانه ها ساعت نم. کنند یم همراه پدر و مادر کار مکوچک ه

از کارگران کوره پز خانه  یميزنان ن. کنند یساعت کار م 16روزانه تا . شناسد
 یمه کسر ميزشان پول بيکه از دستمزد ناچ یبا وجود. دهند یل ميها را تشک
مهد . د نداردل وجويشان امکان تحص یبچه ها یبرا. ستنديمه نيشود اما ب

  .کنند یکار را شروع م یکودک ندارند و بچه ها از سه چهار سالگ
کار کاشت، % 90هستند که گاه تا  یگر زنان کارگر، زنان روستائيبخش د

. شوند ین ها اصال کار محسوب نميا یدهند ول یداشت و برداشت را انجام م
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ندارند و در  یمه درمانيب. ندارند ین اجتماعيتام. ندارند ین زنان استقالل ماليا
  )یليکار فام( نديآ یهم به حساب نم یمحاسبات آمار
زند زنان خانه  ینم یچ کس از آن ها حرفيکه ه یاز زنان یگريبخش عمده د

که من در مقاله زنان  یدر محاسبه ا. هستند یا کارگران بدون مزد خانگيدار 
به  8سم شماره يلايسوس یمايانجام دادم که در کتاب س یاسالم یدر جمهور

 5ر يکودکان ز یکه فقط از نگهدار یه از سوديم که سرماينيب ید ميچاپ رس
. ارد تومان استيليم 760برابر با  یزيبرد ماهانه چ یسال توسط مادران شان م

د يبازتول یه برايم سرماينيب یم. ار کوچک گرفتميالبته من همه مخارج را بس
پردازد و آن ها را مورد  یبه زنان نم یزيقت چينده در حقيکار الزم آ یروين

 یزنان اصال کار محسوب نم ین کار تمام وقت خانگيا. دهد یاستثمار قرار م
ن يتام. ندارند یمه درمانيآن ها ب!. فه زنانه استين وظيند ايگو یم. شود

رفعال يون زن را تحت عنوان خانه دار غيليم 13ش از يب. ندارند یاجتماع
 یرويد نيبچه و بازتول یکار تمام وقت در خانه، نگهدار ینعيحساب کرده اند 

بود که  يیزهاين ها مجموعه چيا. شود یحساب نم یاصال کار اقتصاد یانسان
که زنان در  یقت مشکالتيدر حق. ميتوانستم بگو یدر رابطه با زنان کارگر م

  :تروار عبارتند ازيران با آن مواجه اند تيجامعه ا
ره يکه در همه جا از اتوبوس، دانشگاه ها، مدارس و غ یتيجنس یمساله جدائ
 یشود از جدا کردن مطالب کتاب ها یم يیدا صحبت هايجد یحت. وجود دارد

ا يشدن  یگذارند تخصص یالبته اسمش را م. دخترانه و پسرانه یمدارس ابتدائ
در کل  یتيجنس یمساله جدائ. شدن زنان یاز تخصص یريقت جلوگيدر حق

، ازدواج، یفري، کيی، قضاین مدنين،؛ قوانياول مساله قوان. داردجامعه وجود 
 یدوم اجبارها. که در رابطه با زنان است يیزهايطالق، ارث همه و همه چ

 یکه آن ها را مجبور م یبه نحو یش جنسي؛ اجبار در پوشش، در گرایاجتماع
و روابط مناسبات  یت  بدهند، دخالت در امور شخصير جنسييکنند که تغ

که  یاسيو س یاجتماع یالت و امکانات اقتصاديبه تسه یابي، عدم دستیشخص
و  یت اجتماعيعدم حما. شود یه رانده شدن زنان ميقت باعث به حاشيدر حق

 یاريبس). یزناشوئ( یط ناگوار زندگياز زنان و اجبار آن ها به تحمل شرا یمال
دهند  یادامه م، کتک و خشونت یهمراه با سخت یزناشوئ یاز زنان به زندگ

گر خشونت يد). یو جان یت ماليحما(ندارند یچ امکان مالين که هيفقط بخاطر ا
مثال . شود یانجام م یم قانونيت مستقياست که با حما یو زن آزاد یخانگ یها

دا يکه جد یناريدر سم. شود زن را کتک زد یم یآن حت ین که برايحق تمک
  .مردان است ین مساله حق ارضايانجام شد گفتند مهم تر

آن ها . شوند یهستند که با عنوان تن فروش مطرح م یگر زنانيبخش د
ن يا. بدهند یخانواده خود تن به خود فروش یگذراندن زندگ یمجبورند برا
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 یمساله خودفروش. ران استيدر جامعه ا یک معضل اجتماعيقت يمساله در حق
قت جزو زنان يدر حق ديآن ها با. است یست بلکه اجبار اجتماعيخود خواسته ن

ط خارج شوند و ين شرايفراهم شود که از یطيد شرايند و بايکارگر بحساب آ
  .دا کننديک کار مناسب پيبتوانند 

که زنان کارگر با آن مواجه اند  یتيط و وضعيبنظر شما با توجه به شرا: س
شنهاد يت و مشکالت زنان کارگر پين وضعيان دادن ايپا یرا برا يیچه راه ها

مساله  یعنيکه دارند  یزها و مشکالتين چيل همه ايمن معتقدم زنان به دل: ج  د؟يکن یم
ن يض در دستمزدها، عدم تاميدر کار، تبع یض جنسيقرارداد موقت کار، تبع

مان، نبود مهد کودک، عدم يزا ین بودن دستمزدها، مساله مرخصيي، پایاجتماع
 یر، حق طالق، حق نگهداره در محل کاياب و ذهاب، تغذي، حق ایت شغليامن

 یژه براين ها و بويهمه ا. مجدد یمساله ازدواج ها) نه فقط حصانت( کودک
است که امکان تشکل  ین ها مسائليهمه ا. یو شاغل در بسته بند یزنان نظافتچ

جاد کردند يکه ا یط اختناقيشرا یليبه دال یآن ها وجود دارد ول یزنان برا یابي
ترسند  ی، زنان میزندگ یط سخت اقتصاديو شراو ترس از دست دادن کار 

. نه ها شروع کردين زميد در اياما با. نه ها وارد کنندين زميخودشان را در ا
م يکه دار يین حداقل هايبا ا یباالتر از مرگ که وجود ندارد؛ زندگ یترس
ن جهت حرکت شود يد در اين بايبنابرا. مرگ است یم رفتن بسويکن یم یزندگ

 یبرا یهمه زنان و حت ین مسائل که عام است و برايبخاطر ا یهو سازماند
. شده است یک جامعه قطبيران يدر ضمن جامعه ا. ش بروديد پيمردان هم با

م که يدار یميعظ یتيجمع. مين داريمناطق کارگرنش. مين دارير نشيمناطق فق
  .کند یرا فراهم م ین ها امکان سازماندهيهمه ا. کار استيب

  ست؟يه با زنان سرپرست خانوار نظرتان چدر رابط: س
 85در سال . هستند یت بزرگيران جمعيزنان سرپرست خانوار االن در ا: ج
دادند در  یل ميکل خانوارها را تشک% 10بودند و حدودا  1.645.000ن زنان يا

ن که يستند بخاطر اين ین آمارها واقعيتازه ا. بودند% 4.8ش يسال پ 5که  یحال
اند را هنوز  یاند، معتادند، متوار یمار و از کارافتاده اند، زندانيرا ب یمردان

 یکنند در حال ین خانوارها را مردسرپرست محسوب ميدانند و ا یسرپرست م
 یت طور است خانوارهايهم. قت زن سرپرست هستندين خانوارها در حقيکه ا
را  یار واقعآم یبطور کل. کنند ین ميخانوار خود را تام یکه با تن فروش یزنان
 3ن زنان يمن محاسبه کردم که اگر ا. ميون بگذاريليم 4تا  3ن يم بيتوان یما م

 یعنينفر  8.09.000شوند مجموعا  یبچه داشته باشند م 2ون باشند و تنها يليم
 یعنيشوند؛  یلون نفر ميم 10بچه  2ون باشند با يليم 4اگر . تيکل جمع% 11
زن  یرخانوارهاياخ یدر سال ها. دهند یل ميت را تشکيکل جمع% 20
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طلب خواندم که  یاز خانم شاد یقيدر تحق. رشد داشته است% 35سرپرست 
ران ين گروهها در ايرتريزن سرپرست جزو فق یخانوارها% 50ش از يب

که تحت پوشش کمبته امداد  يیآن ها. ن زنان خانه دارنديا% 80. هستند
ر آن يقت تحقيشود در حق یه مکه بعنوان کمک به آن ها داد یقراردارند پول

ر پوشش دارد حداکثر ينفر را ز 7که با خود سرپرست  يیبه خانوارها. هاست
فرزند ماهانه  4شناسم که با  یرا م یخانواده ا. دهند یتومان م 60.000 یماه

ط يتومان با توجه به شرا 50.000ن يا. کند یافت ميتومان کمک در 50.000
ن کمک ها يطبق قانون خودشان گفتند ا. درمان کند تواند یرا م یران چه درديا

 یکه حداقل دستمزد را م یتازه کارگران. حداقل دستمزد باشد% 40د تا يبا
شان بگردد  یکنند که زندگ یفت کاريدو ش. کنند یرند مجبورند اضافه کاريگ
 20تا  10ن يدهند بلکه ب یرا هم نم یقانون% 40ن خانوارها همان يبه ا یول

  .دهند یا مدرصد ر
در شهرها اکثرا باسوادند و . کال زنان سرپرست خانوار مشاغل مختلف دارند

تا کارگر  ی، خدمات، فروشندگین، کارمند، کارگران صنعتيشامل متخصص
و خدمات  یع دستيا به صناياند  یشتر کارگر کشاورزيدر روستاها ب. ساده اند

 ید از بچه ها نگهدارين که بايل ايکنند بدل یکه کار م يیآن ها. اشتغال دارند
% 66. ندارند یاکثرا مسکن شخص. مه وقت دارنديا نيکنند مشاغل پاره وقت 

آمار از  یدر کتاب تازه ها. سال سن دارند 50 یزنان سرپرست خانوار باال
نفر از  10.000ش از يب یعني یاديتعداد ز 75ران خواندم که در سال يمرکز ا

ن آمده ييپا ین قدر سطح سنيا یعني. ل سن دارندسا 20ر يسرپرستان خانوار ز
  .است
ن سال ها عبارتند از يزن سرپرست در ا یباال رفتن شمار خانوارها یچرائ

 9از زنان، کاهش سن ازدواج تا  یاديوه شده تعداد زيسال جنگ و ب 8مساله 
 ین مجبور به ازدواج مييکه دختران را در سن پا یاجبار یسال و ازدواج ها

ن زن و مرد يب یاختالف سن. شود ین ازدواج ها منجر به طالق ميو بعد اکنند 
همسر،  ی، از کارافتادگیکاريمردان، ب یاد مردان، سربازيموقع ازدواج، اعت

شود که تعداد  ین موارد باعث ميخالصه همه ا. مردان یحوادث ضمن کار برا
ه زنان يبقخودشان مثل  ین زنان برايا. زنان سرپرست خانوار باال برود

، یت اجتماعيا نبود حماي، کمبود ین اجتماعينبود تام. مشکالت خود را دارند
و  یو حرفه ا یبه امکانات و فرصت ها، فقدان آمورش شغل یابيمشکالت دست

که از  یمشکالت اجتماع. شود یه زنان بکار برده ميض که در هم جا عليتبع
ض يتبع. کنند، وجود دارد یم یگکه تنها زند یا زنانيبه زنان مطلقه  ید منفيد

دهد؛ مثال آن طور که خانم  یدر مورد زنان در همه جا خود را نشان م یقانون
. باز کند یبچه خود حساب بانک یتواند برا یک زن نميد يگو یطلب م یشاد
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ن زنان خودشان را ين است که ايک مشکل عمده زنان سرپرست خانوار اي
و  یجسم یازهايگر به مشکالت و نين حالت ديادر  یعنيکنند  یخانواده م یفدا

در آن  یل امکان ابتال به افسردگين دليبه هم. کنند یخود اصال توجه نم یروان
% 36خواندم که  یهم هستند؛ در جائ یاديک تعداد زي. اد استيز یليها خ

اند که ازدواج  یدهد که زنان یل ميتک نفره تشک یخانوارها را خانوارها
ن ها تکفل ين طور است که ايمعموال ا. ا مطلقه انديوه شده اند يب اينکرده اند 

 یکوچکتر را بعهده دارند ول یا برادر و خواهرهايک خانواده، پدر، مادر ي
ار يدهند بس یهم که م یاز آن ها تحت پوشش قرار داردند و پوشش یتعداد کم

 ینمرا درمان  یزياز آن صرفنظر کرد چون چ یشود حت یز است و ميناچ
  .کند

 ینقش زنان کارگر در رابطه با اعتصابات و اعتراضات کارگر: سوال آخر
در  ین روزها ما شاهد اعتصاب ها و اعتراضات کارگريچگونه است؟ چون ا

توانند  یت چقدر نقش دارند و چقدر مين وضعيزنان در ا. مينقاط مختلف هست
خودشان  یعنيبعنوان زنان کارگر  یعنيق يطرن رابطه زنان از دو يدر ا: ج  در آن شرکت داشته باشند؟

هم بعنوان خانواده کارگران  یکيکنند و  یبعنوان کارگر در اعتصاب شرکت م
م که زنان يدين مورد را در رابطه با کارگران هفت تپه ديکه ا) مرد(یاعتصاب

  .کردند یباز یون نقش مهميبعنوان خانواده اعتصاب
خودشان مسلما اعتراض خواهند کرد و  یخواسته ها یزنان بعنوان کارگر برا

 یاد است وليز یليبعنوان زنان کارگر مشکالتشان خ. د هم اعتراض کننديبا
( اديت زيکه جمع يین که زنان کارگر را از کارخانه هايل ايمتاسفانه اوال بدل

ا کمتر ينفره  10-4کوچک  یداشت خارج کردند و در کارگاه ها) نيشاغل
ارتباطات وجود . کم تر شده است یليآن ها خ یجمعگذاشتند امکان حرکت 

جه ما يدر نت. ن کارگران را بهم وصل کند وجود ندارديکه ا یشبکه ا. ندارد
ل يا در رابطه با مسايد و يم که در اعتصابات هستيشنو یکمتر از زنان کارگر م

ن را ياز زنان کارگر ا یاما خوشبختانه در بخش. خودشان اعتراض دارند
ت پرستاران يژه که اکثريبه و. ن معلمان و پرستارانيب یعنيم ينيب یم یبخوب

 یخواسته ها. کنند یاز حقوق خود دفاع م یزن هستند که در اعتصابات بخوب
ما  یجامعه ما اگر بخواهد، اگر جامعه کارگر یبطور کل. کنند یان ميشان را ب

ن ها يه ان هميب یشبکه ا یونديد پيبخواهد در جهت درست حرکت کند با
که در کارگاه  يیآن ها. دا کننديزنان کارگر همه بهمه اتصال پ. اورديبوجود ب

همه  یبعد شبکه سراسر. بزرگند یکه در کارگاه ها يیکوچکند، آن ها یها
اگر  یعني. که مشکل ندارند یکه مشکل دارند و همه کارگران یکارگران
ن يت نکنند، ايرند حماکه مشکل دا یکه مشکل ندارند، از کارگران یکارگران
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، یميمثال اگر کارگران نفت، کارگران پتروش. شوند یکارگران هم موفق نم
اگر همه کارگران با هم نباشند کارگران فرضا زنا  یعنيکارگران برق و آب 

 ین من فکر ميبنابرا. ش ببرنديرا پ یتوانند کار ینفر نم 10ر يز یکارگاه ها
ند رابط بشوند و اصال ياين باشد که بيد اير باکنم که نفش زنان، نقش زنان کارگ

کند، به طبقه کارگر  یم یطبقه معرف ین جنبش زنان را که خود را بعنوان بيا
  .کنند ین جنبش را قويوند دهند و ايپ

  ممنون بخاطر گفتگو
  

  !فقر دستمزد اي دستمزد حداقل
تمزد خود حداقل دساسفند  25دوشنبه كار در جلسه بعدازظهر  یعال یشورا

هزار و  330ش نسبت به سال قبل يدرصد افزا 9نده  با يسال آ یبرارا كارگران 
ش دستمزدها يح آن گفت که در مجموع افزايو در توض ن كردييتومان تع 300

 یت ها يبود که به سرعت در همه سا ین خبريا .شتر استياز نرخ تورم ب
نده ين نمايافق با در تويآمد که گو یگريدر خبر د.  منتشر شد ینترنتيا

 یان رويو کارفرما) ستنديکارگران ن ینده واقعيچ وجه نمايکه به ه( کارگران
نده دولت با آن مخالفت کرده و از يش دستمزد توافق شده بود اما نمايافزا% 15

 9ش يو باالخره آن چه که اعالم شد افزا. کرده است یرياعالم آن جلوگ
زان ياز م یش دستمزد کارگران حتيفزاق اين طريبه ا. دستمزد ها بود یدرصد

ن يد در تعيار بايقانون کار دو مع 41براساس ماده . تورم اعالم شده کمتر است
نه يرد که عبارتند از نرخ تورم و سبد هزيحداقل دستمزد مورد توجه قرار گ

نرخ  یبانک مرکز. شود یاعالم م یکه توسط بانگ مرکز یخانوار کارگر
ن رقم اعالم شده يد ترياعالم کرد و جد%  11و  10/2ن يرا ب 89تورم سال 

 یون اقتصاديسينده گرمسار و عضو کميکه نما یدرصد بود  در حال 11/6
 20ش از يب یداند و منابع آزاد حت یدرصد م 17و  16مجلس رقم را حدود 

  .درصد
را در يت امر وجود دارد متفاوت است زيبا آن چه که در واقع یتورم رسم 

 یمت هايکنند که اغلب با ق یرا در سبد مصرف وارد م یخ آن اقالممحاسبه نر
 ین مورد گزارشيست چنانکه در همين یابيقابل دست یمحاسبه شده بانک مرکز

ن اعالم نظر به طور واقع اقالم سبد ين که برخالف ايبرا یوجود داشت مبن
ماهانه  یهزار تومان 30ش يافزا. افته استيش يدرصد افزا 33ش از يب یکارگر

ارانه سوخت را جبران ياز قطع  یمت ناشيش قيتواند افزا ینم یدستمزدها حت
  . کند
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ن بخش يرتريحداقل فق یاستاندارد زندگ یمعموال برمبنا یحداقل دستمزد کارگر
. ا ماهانه باشديساعت  یتواند برمبنا یمحاسبه م. شود یمحاسبه م یکارگر

هم  یو بخش یمنطقه ا یتمزدهاشود اما دس یمحاسبه م یمعموال در سطح مل
وجود  یدستمزد متفاوت یک جامعه حداقل هاين سبب در يوجود دارد به هم

آورد و در  یکارگران بوجود نم یدر زندگ یريين حداقل دستمزد تغيتع. دارد
ه داران از آن يرا سرمايشود ز یاز موارد سبب انجماد دستمزد ها م یاريبس
که کارگران  يیدر کشورها. کنند یء استفاده مشتر کارگران سوياشتثمار ب یبرا
مستقل از دولت و احزاب ندارند اصوال حداقل  یج گونه تشکل کارگريه

د وحداکثر يآ یدر م یعموم ین شده به صورت دستمزد رسميدستمزد تع
ر حداقل ياما هرجا که بشود کارگران با ز. شود ین ميآن تع یدستمزد برمبنا

از کارخانه ها که در آن ها  یاريدر بس. شوند یزبکار گمارده ميدستمزد ن
کار  یکارگر دارند قراردادها 1500تا  400ن يب یوجود دارد و حت یرونق کار

شود  ید بسته ميد با حداقل دستمزد جديان هرسال قرار جديساالنه است و در پا
دستمزدش  یکند موقع بازنسشتگ ین جا کار ميکه در ا یق کارگرين طريو به ا
درصد  70ش از يران که بيدر ا. شود یهمان حداقل دستمزد محاسبه م ینابرمب

کنند در  یک ماهه کار مي یکارگران شاغل بصورت قرارداد موقت حت
ن شده توسط دولت بلکه حداقل يموارد کارگران نه حداقل دستمزد تع یاريبس

هم ن دستمزدها يدر مورد ا. شود یه دار اجرا مين شده توسط سرمايدستمزد تع
 یشود به نحو یران اعمال ميو مردانه ا یتيدر بازار کار جنس یتيض جنسيتبع

دهند  یح ميشوند که ترج یاستخدام م ینييکه کارگران زن با چنان دستمزد پا
گزارش مرکز مشارکت  یبرمبنا. رديدر خانه بمانند و همسرشان  کار دوم بگ

ک چهارم حداقل ياز  یزنان دستمزد کارگران زن فروشنده در بخش خصوص
ن يدرصد زنان کارگر ا 50ش از يت بين وضعيکم تر است و ا یدستمزد رسم

البته . ز ندارندين یمه بهداشتياز آن ها ب یاريشود و بس یبخش را شامل م
حداقل دستمزد و ماهانه  یز وجود دارند که باالين) درصد 2تا ( یدرصد کوچک

  . کنند یافت ميهزار تومان در 500ش از يب
" شود که از جمله آن ها  ین مختلف نام برده ميحداقل دستمزد با عناو از

فست يمارکس در مان. باشد یم" خکوب شدهيدستمزد م" ، "دستمزد فقر
حداقل : " برد یست از دستمزد کارگران با عنوان حداقل دستمزد نام ميکمون

که  ل معاشيآن مقدار از وسا یعنياست  ین کار دستمزديانگيم یدستمزد بها
ر ين آن چه که کارگر مزد بگيبنا برا. زندن ماندن کارگر الزم است یمطلقا برا

اش  ید زندگيتداوم و بازتول یآورد، صرفا برا یبا کار خود به تملک در م
  * ."کند یت ميکفا



 مجموعه مقاالت   52

 یون عضو در کشورهايليچند م یدارا یه هايد آن چه را که اتحادين ديبا ا
 ینده کارگران با کارفرماها به مذاکره مين نمادهند و به عنوا یانجام م یصنعت

کنند   یغ ميکه تبل یش دستمزديدرصد افزا 11تا  6شنهاد ينند و معموال از پينش
رسند و از کارگران  یدرصد به توافق م 4تا  2ن يب یشيافزا یبا کارفرما رو

ک حداقل يقت يدر حق! رنديجشن بگ یروزين پيخواهند که به خاطر ا یم
 یدستمزد. در جامعه یت اقتصاديک بخش از فعالي یاست برا یخشدستمزد ب

نه تنها عادالنه ") کار عادالنه یمزد عادالنه برا(" غاتشان يکه برخالف تبل
ن يبه هم. کرد یشود زندگ یبا آن نم یاست که گاه حت یست بلکه دستمزدين

و کار در  یز مجبور به اضافه کارين یصنعت یسبب کارگران کشورها
خود  یت انحصاريه ها از موقعيق اتحادين طريبه ا. ل هستنديتعط یاروزه

کنند و از  یکارگران سوء استفاده م یصحه گذاشتن به جواز فقر برا یبرا
چگاه خود با يه هين اتحاديچرا که مسئول. کنند یم یت خود شانه خاليمسئول

 ن کارگران حداقليب هميستند و معموال از جيمشکل دستمزدها مواجه ن
دستمزد فقر . رنديگ یباالتر از دستمزد وکال و وزرا م يی، دستمزدهایدستمزد

در مورد نقش بازار و مساله رقابت  یه داريستم سرمايس یبرادعاها یحت
گر ين حد دين تر ازييرا پايکشد ز ین دستمزد خط بطالم ميکار در تع یروين

  .ستير نيامکان پذ
ن تر از خط فقر موجود در جامعه يير پااين شده بسيران حداقل دستمزد تعيدر ا 

رانه صرف شود و آن يفق یمسکن یاجاره  ید برايازآن با یميش از نياست و ب
ر يبا پن یماند اگر کارگر با خانواده اش روزانه دو عدد نان بربر یچه که م
با  یگرم گوشت یک وعده غذايشود و  یهزار تومان م 50حدود  یزيبخورد چ

مانده  یشود که خودش با کل باق یهزار تومان م 150تا  120ن يبرنج ماهانه ب
ر اقالم يسا یبرا يیگر جاين دياست بنابرا یبعد از کسر سهم مسکن مساو

، پوشاک و کفش و یدنيو آشام یمنظور شده در سبد خانوار که شامل خوراک
ح و يل منزل، بهداشت و دارو و درمان، حمل و نقل، تفريآب و برق و وسا

 ین نميماند بنا برا ینم یباق... ل، رستوران و هتل وي، تحص ینگامور فره
ن سبب يبه هم. ت کنديدش کفايزنده ماندن کارگر و بازتول یبرا یتواند حت

فت يل بلکه دو شيتعط یو کار در روزها یکارگر مجبور به نه فقط اضافه کار
قانون  یادشنهيد نه با فرمول پيدستمزد کارگران با. است یجانب یکار و کارها

اگر به فرض محال  ین حالت و حتيکار، که در بهتر یعال یکار و توسط شورا
ک به يکارگران در آن حضور داشته باشند بازهم را آن دو به  یندگان واقعينما

ضرر کارگران است، بلکه توسط خود کارگران و با توجه به حاصل کار 
ن صورت کل افراد يدر ان شود يکنند تع ید ميکه تول یساالنه آن ها و ثروت
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ک ينه از ... کاران، کودکان، سالمندان، معلوالن و يجامعه اعم از شاغالن، ب
  .سته برخوردار خواهند شديشا یک زندگيحداقل بلکه از  یزندگ

د مساله يم، باينيب یم یه داريسرما یبا توجه به آن چه که کال در همه کشورها
ک عالمت سئوال بزرگ يرا با  یاره ديکارگران در نظام سرما ین زندگيتام

ش يب یکارگران توهم یکه توقع دستمزد عادالنه برا ین معنيبد. ميهمراه کن
ر عادالنه به کار يار غيکنند بلکه بس یست کارگران نه فقط عادالنه کار نمين

 یه داريسرما. ستياساسا عادالنه ن یه داريرا سرمايز.  شوند یگرفته م
ره جان کارگران يکشد و در هر نفس از ش یکار نفس م یروياستثمار ن یبرمبنا

د يطبقه کارگر وجود ندارد اما ام یبرا ید بهروزين نظام اميبا ا. کند یه ميتغذ
گسترش  ین طبقه به طور جهانيرا به طور مداوم ابعاد ايتشکل وجود دارد ز

ن يرياز اقشار ز یاريبس. شوند ید وارد آن ميکار جد یروهاين. ابدي یم
آن چه که طبقه کارگر . شوند یز به صفوف طبقه کارگر رانده مين یژوازبور

ستادن در يا یخود برا یبه قدرت طبقات یاست، آگاه یطبقات یاز دارد آگاهين
کارگران  یه داريضد سرما یتشکل ها. ه دارانيسرما یمقابل قدرت طبقات
د و شو یدر مبارزه حاصل م یرا آگاهياست ز یطبقات یبستر گسترش آگاه

  !یکارگر یه داريتشکل ضد سرما. از استيمبارزه به تشکل ن یبرا
  

  
  انيو محمود عباد یست، ترجمه حسن مرتضويفست کمونيمان -*

  *رانيا در یکارگر مطالبات
از  یبورژواز" ست آمده يفست کمونيدر مان.است یخصلتا جهان یه داريسرما

د و مصرف همه کشورها جنبه جهان يبه تول یاز بازار جهان یق بهره کشيطر
کشور  یه اجتماعيبه نسبت سهم سرما یهرکشور یبورژوار". دهد یم یوطن

 یبرا. شود یک ميشر یا استثمار طبقه کارگر جهاني یديدر اضافه ارزش تول
د است که از يدر ابزار تول یمجبور به تحول دائم ین سهم بورژوازيباال بردن ا

ه ثابت در کل يش سهم سرمايه و افزايسرما یب آليسبب باالرفتن  ترک یفطر
دهد و و يش ميمولده  را افزا یروهاين یشود اما همزمان بهره ور یه ميسرما
ن کار يگر تضاد بياز طرف د. شود یجه سبب باال رفتن شدت استثمار ميدر نت

 ینجامد که براا یمولده م یروهايان نيکند و به طغ ید ميه را تشديو سرما
ت ير مناسبات مالکييجاد شده خواهان تغيرقابل تحمل ايت غياز وضع يیرها

 یانگر بيو ب. است یهم جهان یه داريبحران سرما. شوند یم یه داريسرما
  . ن نظام استيا یدرون یثبات
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را در  یمش را نشان داد و نرخ رشد اقتصاديعال 2001رکه از سال يبحران اخ
 یساختار یرفرم ها یبا وجود همه . به حداقل ممکن رساندشرفته يپ یکشورها

بعد در سال . ز کرديسرر يیبا بحران مواد غدا 2007درمان نشد و در سال 
. دا کردير تحول پيساله اخ 80رينظ یب یک بحران ماليگسترده شد و ب 2008

ک ياز . ت کردير بخش ها سرايک بخش آغاز شد و به سرعت به سايابتدا از 
نامش از . افتيگسترش  یه داريگر و در تمام جهان سرمايبه کشور دکشور 

، بحران اعتبار، بحران ی، بحران مالیبحران بخش رهن مسکن به بحران بانک
 یه داريسرما یخود بحران عموم یت بنام واقعيو در نها یل سازيع اتومبيصنا
کرده بود ان يبحران را که مارکس ب یم که همه خواص و نشانه هايديد و ديرس

بحران . د کردييافته بود، در خود داشت و تايدوران بعد از او تکامل  یو ط
تمام . نرخ سود یان رساتر بحران حاصل از کاهش عموميد، و به بياضافه تول

ن تر ييپا یب آليبا ترک یه هايصادر کردن بحران به سرما یه برايسرما یسع
  .   مصون دارد باال را یب آليه متمرکز با ترکينتوانست سرما

  : ريدوران اخ یمشخصات عموم
امدش باال رفتن يپ یکار اجتماع یسابقه بارآورير و باال رفتن بيرشد چشمگ

ش ساعات يکه  بدون افزا یه، باال رفتن شدت استثماربه نحويسرما یب آليترک
کوتاه شدن زمان کار  یعنين يکاهش آن بازده کار چند برابر شده و ا یکار و حت

شود شدت استثمار را نامحدود  یاما چون نم. ر الزميه نفع زمان کار غالزم ب
گر ارزش ينامحدود را حاصل کرد و از طرف د یباال برد و ارزش اضاف

د کارگران ين بايشود نه ماش یکار حاصل م یرويتنها از استثمار ن یاضاف
 یه انباشت شده به مناطقين سبب همزمان سرمايارزان را بکار گرفت، به هم

 یروين یريشود که بتواند با بکار گ یز ميش ريپ يیرود  و در قلمروها یم
شتر و با استثمار فوق العاده آن ،کاهش درون کشور مادر يکار ارزان هرچه ب

ارد دالر توسط يليم 500مبلغ  2007را جبران بکنند به طور مثال در سال 
وسعه انجام درحال ت یم در کشورهايمستق یه گذاريسرما یصنعت یکشورها

. ستيکار ن ین هم چاره واقعياما ا. با دوبرابر سال قبلش بوديگرفت که تقر
دولت و  یدر رابطه با بازار کار، بهداشت، کاهش بار مال یاجتماع یرفرم ها

ع روند يشتر نقش دولت در اقتصاد و تسريکاهش هر چه ب. کوچک کردن آن
شتر مشاغل تمام وقت يل هرچه بيتبد. یژه در بخش عموميبو یساز یخصوص

منعطف کردن ساعات کار با . ا قرارداد موقتيمه وقت و يثابت به مشاغل ن
ن يدستبرد مداوم به سطح دستمزدها و کاهش آن تا حد تام. از کارفرمايتوجه به ن

جاد ترس از يکارگران و ا یت شغلين بردن امنياز ب. ريبخورو نم یک زندگي
  ین هردو برايکاران و استفاده از ايارتش ب ش مداوم شماريکار شدن اما افزايب

 یسه مداوم دستمزدهايمقا. ن دستبردهايعدم مقاومت کارگران در برابر ا یبرا
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 یدر محدود کردن و کاهش دستمزدها در کشورها یکار در جهان و سع یروين
کاهش امکانات . یکردن کارگران شمال یجنوب یا به عبارتيشرفته يپ یصنعت

م کارگران به يکارگران و تقس یاز ارتقا شغل یريجلوگ یبرا یارتقا آموزش
هولناک و  یشکاف طبقات). ن کارها و ساده هايمثال ماش( رهيساده و ماهر و غ

  . ان افسانه طبقه متوسطيپا
،  2009ت جهان در سال يکار جمع یبنا بر آمار سازمان جهان  

با وجود . اند یقتصادفعال ا 3.214.524ن تعداد ياز. نفر بود 6.826.921.000
ل يتشک 10 -14ن يدر حال رشد را کودکان ب یکار کشورها یروي٪ ن 18ن يا
سال در  4-15ن يون کودک بيليم 200تا  100ن يوحشتناک تر ب یا حتيدهند  یم

بزرگساالن چون کوره پزخانه ها، معادن،  یبرا یتوانفرسا حت يیکارها
  کند یره کار مي، و غیمزارع، سنگ شکن

 ین مساله برايا. هستند ین اجتماعيت جهان تحت پوشش تامي٪ جمع20ها تن  
 یکه کار م ی٪ کسان90 یعني٪  10تنها  یکمتر صنعت یکارگران در کشورها

 30قا حداقل دستمزد کارگران از يدر افر. ندارند یچگونه حق و حقوقيکنن ه
دالر در  99تا  30ن يجهان تنها ب یک سوم کشورهايدالر در ماه کمتر و در 

ون ها يلير ميدر دو سال اخ. دالر است 3تا  1ن يب یروزانه دستمزد یعنيماه  
 2009کا در سال يآمر ین آمار تنها برايا. کارگر کار خود را از دست دادند

به طور  2009ان يتا پا 2007در مجموع از سال . بوده  1.378.000برابر با  
ک يکارگر  5که از هر ینحو شغل از دست رفته به 650.000متوسط ماهانه 

بعد  یکاريشود و با نرخ ب ی٪ م20نفر کارش را از دست داده که نرخ آن 
٪ که در آن اگر  8 یکاريب یاما نرخ رسم.  ٪ اختالف دارد5تنها  1930بحران 

کشور  16در . شود یک ساعت کار کند هم شاغل محسوب مي یهفته ا یکس
کاران در آن يکار شدن و تعداد بيارگر بون کيليماه سه م 12 یه اروپا طياتحاد

ون يليم 50تا  18ن يا به بيقاره آس یکاران رسميب. دند يون نفر رسيليم 22به 
  . نفرند

  .ميکن یران معطوف ميحال توجه مان را به ا
 27(ون نفر بوديليم 29/ 24.300.000ران يت فعال در ايجمع 1388در سال   

٪  3/11به  یرسم یکارينرخ ب). ی، بانک جهانیبهمن آمار بانک مرکز
نرخ . ميريون در نظر بگيليم 8ش از يکاران را بيد تعداد بيکه با یعني.. ديرس

ه  يبه نقل از روزنامه سرما. و باالست یران دو رقميتورم مدت هاست که در ا
د البته نرخ ي٪ رس18.5٪ و سپس در ماه بعد به 13.8به  88نرخ تورم در مرداد 

 یونيليک طبقه کارگر چند ده ميما االن . ٪ است25 یباال یر رسميتورم غ
سه دهه  گذشته گام به  یم اما طيم و صد سال مبارزه را پشت سر گذاشته ايدار

ران بود يرا که حاصل مبارزات طبقه کارگر ا یازاتيگام کارگران حقوق و امت
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به  یعيتمام وقت و مشمول قانون کار در سطح وس یکارها. از دست دادند
ر يکارگران به ز ین اجتماعيپوشش تام. ل شديبا قرار داد موقت تبد یکارها

. افتيد به سه ماه و کمتر کاهش يسف یبا قرار دادها یت شغليد و امني٪ رس50
ن است که بنا به ييجه دستمزدها چنان پايشدت استثمار چنان باال و در نت

حضور . دهديک چهارم مخارج را هم پوشش نميدستمزدها  یاظهارات رسم
حذف شده و جز در رابطه به  یاز صحنه مبارزات کارگر يیکارگران زن گو

که  یاز آن ها در رسانه ها مطرح است در حال یمعلمان و پرستاران کمتر خبر
ن سطح به چنگ يه را متحمل شدند و در باالترين حمالت سرمايباالتر

. زآن افتادنديچنا یايموقت و خروج از پوشش قانون کار و مزا یقراردادها
افت يو بدون داشتن و در یبسته شده و کارگران بسادگ یديهزاران مراکز تول

 یکنند اما دستمزد ید ميا کماکان کار و تولياخراج شدند  یچ حق و حقوقيه
معوقه  یافت حقوق هايدر یکنند و مجبور به اعتصاب برا یافت نميدر
ست چگونه و ياشت که معلوم نوجود د یارد درآمد نفتيليم 300ش از يب. شونديم

د ين آالت آن عمر مفيکنند ماش یت کار ميم ظرفيع با نيصنا. ع شديدر کجا توز
جتا نرخ ين و نتييران پايا یه صنعتيسرما یب آليخود را از دست دادند و ترک

رود  و همه ابعاد يش ميها بسرعت پ یساز یخصوص. ار باالستياستثمار بس
ز ين ینفت یشگاه هايپاال یرد وامسال به حوزه يگ یرا در پوشش م یاقتصاد
شگاه نفت در تهران، بندرعباس، الوان، شازند، يپاال 7امسال . شود یوارد م

شگاه آبادان ين پااليشوند هم چنيراز به بازار بورس ارائه مياراک و ش
 یشرکت دولت 540. به بورس داده شد 88ن در بهمن ين و سود ده تريبزرگتر

 ین خصوصيشود به همراه ايواگذار م یام به بخش خصوص 5مه ان برنايتا پا
به همراه آن . ميگر باشيهزاران کارگر د یکاريد منتظر اخراج و بيها با یساز

که  یمردم یارانه ها براي٪ بعالوه حذف 18.25ات برحقوق به يش  ماليبا افزا
کاهش کنند به اضافه  یم یر خط فقر زندگيا زي٪ شان در خط فقر 80ش از يب
د يصعب العالج با یها یماريب یو داروها یکشاورز ینهاده ها یارانه هاي

و  یاسيم االن با بحران سيرژ. ميرا داشته باش یبد و بدتر یانتظار روزها
م همه به آن اذعان يرژ یدرون یروهاين یحت. بان استيدست به گر یاقتصاد

اوضاع  2009نوامبر در  یجبهه مشارکت با استناد به آمار بانگ مرکز. دارند
ان يکند و نهاوند یم یابيم، بد و نگران کننده ارزيار وخيکشور را بس یاقتصاد

ت خود يم ظرفيران اکنون با نيع ايکند که صنا یاعالم م یس اتاق بازرگانيرئ
، زندان، شکنجه و یط باضافه اختناق، سرکوب عمومين شرايا. کنند یکار م

ادامه  یت که همه ابزارو امکانات را براه اسيسرما یکتاتوريکشتار حاصل د
 یعنيرد تا کارگران را يگ یشتر بکار ميو کسب سود ب یکارمزد یرابطه 

خودشان  یت جامعه را از هرگونه دخالت در کارو و سرنوشت اجتماعياکثر
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، کاهش یدي، ناامیافق ی، بیآورد تشتت، پراکندگ یکه ببار م یزيدور کند چ
 یدن به دام باورها و افکار و فرهنگ خرافي، غلطسطح توقعات و خواسته ها

ات يه، توهم نسبت به نيپا ی، اعتماد بیه مثل زود باوريساخته و پرداخته سرما
، عدم اعتقاد به قدرت خود و قدرت یو احساس ناتوان ینيخوب دشمن، خود کم ب

از شناخت راهکار  یش گرفتن صبر و انتظار و ناتوانيو در پ یاتحاد طبقات
کاران توسط شاغالن، عدم يت بيدست گذاشتن، عدم حما یرزه و دست رومبا

  .کاران باهم استيب یارتباط و اجماع
  ط قرار گرفت؟ ين شرايد در تقابل با ايد کرد و چگونه بايچه با
ده يش کشيطبقه کارگر به پ یه اين سئوال است که مطالبات پايدر پاسخ به هم

 یسته مينگر یکه با آن جهان کارگر یديش بسته  به ديشود که راه کارها یم
ران شاهد اعتصابات، تظاهرات، بستن جاده يهرروزه در ا. شود متفاوت است

 یريجلوگ: با خواسته ها مشابهنديم که تقرينيب یم. ميگر انواع اعتراضيها و د
از منجمد شدن دستمزدها و خواست ارتقا آن،  یريو اخراج، جلوگ یکارياز ب

ها،  یساز ید، مخالفت با خصوصيدن مراکز کار و تولمخالفت با بسته ش
گر اخراج کارگران به بهانه يان ديا به بيرو در مراکز کار يل نيمخالفت با تعد

کردن کار، مخالفت با قرارداد موقت کار و خروج کارگران از شمول  يیعقال
، پرداخت به موقع دستمزدها، یت شغلي، خواست امنیقانون کار، مطالبات رفاه

و  یکاريمه بي، بیدر محل کار، حق تشکل کارگر یمنيبهداشت و اقدامات ا
.....  

ون ين مطالبات، مطالبات مشترک کارگران در اکسيت ايم که اوال اکثرينييب یم 
راز، مازنداران، يالن، کردستان، تهران، اصفهان، شيجداگانه آن ها در گ یها

مبارزه  یک پرچم سراسريا ام. ر نقاط استيز، خوزستان، بلوچستان و سايتبر
در پشت خود نداشته  یمطالبات اگر قدرت. وجود ندارد تا با قدرت عمل کند

مبارزات پراکنده و . شود یداده نم یشوند و به آن پاسخ یده گرفته ميباشند ند
چ يساکت ماندن و نظاره کردن هم ه. شود یبدون ارتباط با هم در نطفه خفه م

ن يا. ید مبارزه ادامه داشته باشد اما بصورت جمعيبا. آورد یببار نم یويآلترنات
از به افق ين جهت نيحرکت در ا. دارد یابياز به تدارک کار و سازمان يامر ن

حرکت . ن افق هماهنگ باشديکه بتواند با ا یدارد و به تشکل یه داريضد سرما
ت از به شناخت توان مان و حرکت در جهين. از به زمان داردين جهت نيدر ا
ا فتح سنگر به ي يیوند آن با هدف نهايشرکت در مبارزه و پ یعنيآن  یارتقا

 2ن مساله يران در مواجه با ايا یجنبش کارگر. دارد یکارمزد یسنگر تا الغا
 یلغو کار مزد یبرا یکرد تشکل کارگريکرد را مطرح کرده است؛ رويدو رو
  .  یستيکاليا سندي یه ايکرد اتحاديو رو
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  ،یستيکاليا سندي یه ايکرد اتحاديرو
 یت کارگريد که تمام عمر فعاليداشت یرا گرام یاد دوستين جا يامروز شما ا  

 یاش برا یساختار فکر یعنيگذراند  یه اياش را در خدمت اهداف اتحاد
ن دو يورود به بحث ا ین برايشد بنا برا یه مين مجرا تغذياز. ک.مبارزه ط

ست بلکه ساختار يافراد ن یما بحث من روکنم ا ین منظر آغاز ميکرد از ايرو
 یرسم یدهد که تشکل هاير نشان ميساله اخ 100تجربه . موضوع است

ا فتح ي یکا اصال در فکر ساختن سنگريا سنديه يبا نام اتحاد یه داريسرما
از  یبخش يیبورژوا یاز جامعه مدن یستند آن ها به عنوان سنگرين یسنگر

م يمال یبرا یو فراطبقه ا ین طبقه ايب یگريانجيم یفه ينظم حاکمند و وظ
ن سبب هم يه را به عهده دارند به همين کار و سرماير بيناپذ یساختن تضاد آشت

ت دارند هم يکه رسم يیآن در کشورها یستم هستند و روسايد سييرسما مورد تا
که آن را  یندگان مجلس هستند و با طبقه ايجمهور و نما یروسا یکاسه 

کمتر   یژه در کشورهايگاه و به و. ندارند یهمسان یکنند ذره ا یم یندگينما
ده يان شان ديهم در م يیوااال یانسان ها یصنتع یدر کشورها یو حت  یصنعت

سم، توده يل سلطه رفرميبدل یشود که کارگرند و غم کارگران را دارند ول یم
القا  ینطوريا ا به آن هاينه ممکن است ين تنها گزيکنند که ا یکارگر فکر م یها
آن . ست بلکه برسر ساختار و کارکرد انستياما مساله برسر افراد ن. شود یم

ه ها کار کنند و خود شان را با آن يها هم مجبورند  به روال معمول اتحاد
 يیو هدف نها یه داريتوانند مبارزه ضد سرما یه ها نمياتحاد. هماهنگ سازند

حداقل  یبرا یتنها ظرف چک و چانه زن آنها. ش ببرنديرا به پ یکارمزد یالغا
بعد از  یه اندکياتحاد. اند یطبقات یمربوط به کار و دستمزد و آشت یها

با . ديو بسرعت به تکامل رس. ونال اول استحاله خود را شروع کرديانترناس
است يبخاطر س ین نهاد کارگريم که اينيب یه ميبه مساله اتحاد یخيتار ینگاه

  . ش گرفت مورد انتقاد بوديپ که در عمل در يیها
ط کار اما نبرد يل مزد و شرايرا تعد یه با بورژوازيمارکس نبرد کوچک اتحاد 

 ین سبب در سخنرانيدانست به هم یم یانقالب اجتماع یبزرگ او را نبرد برا
ه را به ياست اتحاديس 1865ست اروپا در يالياحزاب سوس يیخود در گردهما

مبارزات روزمره  يیر نهايطبقه کارگر بهتراست تاث د کهيگو یکشد و م ینقد م
کند  یرات را کند مين تاثيکه ا یرد و به علل اصلياد دست باال نگياش را ز

شعار  یعنيخود  یتوجه کند و در ادامه کارگران را به به طرح راه حل انقالب
ا نقد برنامه ي. !Nieder mit den Lohnsystem: خواند یفرا م یلغو کار مزد

وه عمل يقت در خود برخورد با شيوتا و برخورد با نظرات السال در حقگ
 یه به احزاب و افراد را رد مياتحاد یمارکس وابستگ. ه ها را در برداردياتحاد

ه آلمان را کامل کرد و در دو ياست که با خود استحاله اتحاد یزين چيکند و ا
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د ياست بريمال از سوارد جنگ شد و بعد هم کا یبه نفع بورژواز یجنگ جهان
  Tarifpartei. ل شدنديو به قول خودشان به حزب مذاکره تبد

ه ها در سال ياتحاد: ديگو یس ميانگل یه هايراجع به اتحاد یانگس در مطلب
ن کننده ياز عوامل تع یکياکنون عملکرد آن ها به عنوان . شدند یقانون 1824

 يیشه هدف غايد هميان بيا اياما آ. م دستمزدها مورد قبول استيدر تنظ
ما از مبارزه . له است نه هدفين مبارزه تنها وسيا.بماند یباق یسيکارگران انگل

ن يستم مزد وجود دارد ايکه س یتا زمان. ميکن یه صحبت ميه سرمايکارگر عل
گر، هدف يک طبقه با طبقه ديدرهر مبارزه . ز وجود خواهد داشتيمبارزه ن

  . است یسايقدرت س یبالواسطه مبارزه برا
ف خود را به عنوان حراست يوظا یکارگر یه هايم که اتحاديد بگويمتاسفانه با
شتر يکه صرفا وقف دستمزد ب یجنبش کنون.  ... اد برده اندياز . ک. کنندگان ط

انداخته است که  یره شوميطبقه کارگر را به دا. باشد یو ساعات کار کمتر م
ست بلکه خود يدستمزد ن یکم یاصل نکته. در آن وجود ندارد یچ راه فراريه
طبقه کارگر  یاسيالت سيک تشکلي –متحده  یک شورايد يبا. ستم مزد استيس

 .ديايک کل بوجود بيبه عنوان 
ه ياز نوع اتحاد يیسازمان ها: ديگو یه مياست اتحاديدر برخورد با س یگرامش

و مناسبات آن ها در قلمر. گام بردارند  يیتوانند فراتر از دولت بورژوا ینم
شوند نه در قلمرو  یواقع م يیبورژوا یشهروندها نسبت به هم در دموکراس

:  معتقداست یو. استثمارگر و استثمارشونده است ید که روابط آن برمبنايتول
ش از يب یزيچ یبخشد ول یکارگران را بهبود م یط زندگيشرا یروابط قانون

دگاه يکند و غالبا با د یم یتلق داريرا پا یه روابط قانونياتحاد. ستيک سازش ني
 یاو م.  ه استيه در خدمت سرمايانظباط اتحاد. کند ین روابط دفاع ميمالک از

م يشود که بگذار ین نميل ايا دليپرولتار یابيک نبودن قدرت ينزد: ديگو
 یگانگيد بيگو یم. اده نظام خود استفاده کنديبه عنوان پ. ک.از ط یبورژواز

چون آن ها باعث کسب رفرم . شان استيه هايبخاطر اتحاداز کارگران  یاريبس
. هستند یو ساختار یه ها ستادين اتحاديبنابرا. هستند یه داريستم سرمايدر س

ه تعلق دارند و يخ تسلط سرمايبه تار یموجود کارگر یاصوال همه سازمان ها
 یروين یعنيشان يشوند که با کاال یبا کارکرد آنها، کارگران تاجر محسوب م

 یه ها براياتحاد یعنيل يض و طوين دستگاه عريا. کنند یکارشان تجارت م
 ین ميکار و زمان کاررا تع یرويمت نيآنها ق. تمرکز کارگران درست شدند

رند، يپذ یرا م یه داريت نظام سرمايانها قانون. دهند یبه بازار کار نظم م. کنند
  .کند یکنند که مالک دفاع م یدفاع م يینند و از جنبه هايب یم یابد یآن را امر

ل شده اند يستم تبدياز س یه ها به جزئياز آن زمان گذشته واتحاد یليحاال که خ 
 يین ادعايزند خودشان هم چن ینم یبودن آن ها حرف یاز انقالب یگر کسيو د
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مجلس هستند و با آن ها مراوده  یر و وکاليشان در حد وز یروسا. ندارند
کارگران  یکنند و برا یالبته در روز کارگر لطف م .دارند نه با کارگران

زنند که از آن سن فراتر  یهم م یکاليراد یحرف ها یکنند و گاه یم یسخنران
  . رود ینم

  رانيدر ا هياتحاد
س شد و بعد يتوسط کارگران چاپ در تهران تاس  1284/1905ه در سال ياتحاد 

بود  یاسيو هم س یهم اقتصاد ه هاين اتحاديا یشعارها.یز و انزليدر مشهد، تبر
ل يدهقانان و تشک ین برايساعت کارروزانه، زم 8مزد عادالنه، : یعني

 یحرفه ا یه هاياتحاد یمرکز یشورا 1300/1921بعد در سال  یجمهور
وست که طبق يپ یکارگر 3ونال يبه انترناس 1304/1925س شد ودر يران تاسيا

شدند و در  یبه کار گرفته م ه ها در خدمت حزبيک اتحادياست حزب بلشويس
کارگران شرکت  یکايسند. بود یه ها علنيت اتحاديفعال 1326تا  1320ادامه از 
ل شد و طبقه قاعده باال در خدمت حزب توده قرار گرفت  يتشک 1321نفت در 

 - یمتحده کارگر یشورا - ا حزب توده از آن در جهت اهداف خود استقاده کرد ي
ن موارد يا یالبته در همه . ت داديرا رسم یشيمافر یکاهايسپس شاه سند. 

ت خدمت به طبقه کارگر يبودند که با ن ی، کارگرانین نهادها کسانيحتما در ا
بعد از همه . ش آن را نداشتيکه گنجا یکردند  اما متاسفانه در ظرف یحرکت م

. روند یراهه ميم که دوستان کارگر ما بيرات و استحاله ها بازهم شاهديين تغيا
. ببار آورد ین همه خرج برداشت، چه حاصليل شد و ايکه تشک يیکايدو سند

 یه شان ميهفت تپه که در مناقب اتحاد یکايا بقول دوست کارگرمان از سنديآ
م کارگر به ينيب یم. رخ نداد یگر اعتصابيل شد ديکه تشک ید که از وقتيگو

دان هم به آن اضافه زن. شوديدستمزدها کماکان پرداخت نم. ديخواسته هاش نرس
جا  ینينماند و خوشب ین طور باقيالبته اوضاع هم. ستيهم ن یاعتصاب. شد

و  یه دارياعتماد به نظام سرما یول. عوض کرد، اعتصابات دوباره شروع شد
ر يتازه بعد از بگ. اد زده بشوديست که فريحسن ن یق اعتراضات کارگريتعل

زوله حرکت کنند اما يتوانند ا ینم شوند که کارگرانيببندها دوستان متوجه م
د ما کارگران يگويم 6.9.88رضا رخشان . ن خواست درد آوراستيان ايوه بيش

جز  یمحروم است چاره ا یزحمتکش که از هرگونه امکانات یبه عنوان قشر
 یخوانند اما کارگران قشر یم یآخوندها خودشان را طبقه روحان. مياتحاد ندار

  . شونديزحمتکش م
  یه داريد ضد سرماکريرو

منشور  یط فعلين اهداف در شرايدن به ايرس یبرا  یه داريکرد ضد سرمايرو
تنها . ديايکاها برنمين کار از سنديا. کند یشنهاد ميرا پ یکارگر یه ايمطالبات پا
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تواند  یاست  که م یافته با افق طبقاتياتکا به قدرت متحد و آگاه و سازمان 
ضد  يیشورا یابيتنها سازمان  یخيو بنا برتجربه تارپرچم مبارزه را بلند کند 

د يکه با یه اين مبارزه منشور پايگام اول ا. نکار را  دارديتوان ا یه داريسرما
و . ميمان متحد شو یامروز یمطرح شده به تناسب قوا یهمه حول خواسته ها

را  یه داريضد سرما یتوده ا یابيسازمان  ین اتحاد سنگ بنايبا آغاز ا
از به سازمان ين یه اين خواسته ها هرچند که پايل ايتحم یم چون برايذاربگ

 یتو. ميکن یدر هرجا که کار م. ميطبقه مان را دار يیو شورا یسراسر یابي
مارستان ها، دانشگاه ها، يکار، مدارس، ب یرويکارخانه ها، مراکز فروش ن

ممکن است  کار  ميجاد کنيمان را ايد و محالت شوراهايهمه مراکز کار و تول
م سرکوبگر و يدو رژ یما که تجربه  یباشد اما کار نشد ندارد و برا یسخت

د ير دادن جهان کارگران باييتغ یبرا. ر استيم امکان پذيمبارزه با آنها را دار
ک نظام ير دهند تا ييتغ یر دهند و جامعه را طورييرند که خود را تغياد بگي

. د کنندگان مستقر شوديه توسط خود تولشد یزيبرنامه ر یعيو توز یديتول
کار و  يیسازمان شورا.  ابندي یخود را در شوراها م یريين تغيچن یشه هاير

همه آحاد با نقش کامال برابر در . د متشکل از همه آحاد شهروندان استيتول
ت و يو با ظرف یع محصول اجتماعيو توز ید و کار اجتماعيتول یزيبرنامه ر

 یه و مناسبات مبتنيمحو سرما. یاجتماع یبر در دخالتگرت برايقدرت خالق
و  يیرومند شورايبدون جنبش ن. ن مولفه هاستيبرآن موکول به تحقق ا

هرچه . ستين يیايک دولت پرولتارياستقرار  یبرا یشانس یستياليسوس
کارگران  یکارگران نازل تر و هر چه سطح آگاه يیشورا یافتگيسازمان 

م و خالق در سازمان کار يدخالت مستق یکارگران برا یدگن تر، هر چه آماييپا
  . شتر استيب یانقالب کارگر یف تر باشد دشواريضع یستياليسوس

است و هم آحاد طبقه  یه کار مزدوريا عليشوراها هم ظرف تعرض پرولتار
 یخواند و سازمان م ین تعرض فرا ميم در ايمستق یکارگر را به دخالتگر

  . ابديشاخ و برگ ب یه دارياند در بطن جامعه سرماتو ین نهال ميا. دهد
 ین بخش توده هايشتريب یابيز، تدارک، آموزش و سازمانيشوراها بستر تجه

ک دوره يدن يد یهمانطور که برا. است یستياليت سوسيمدن یطبقه کارگر برا
کسب  ین برايد شورا ها محل تمريکوم هستيمحتاج به انجام پرکت یآموزش کار

م و به جلو يبخودمان اعتماد کن.  است یجاد دولت کارگريو ا یسايقدرت س
دا يد تداوم پينه شروع شده است که باين زميهرچند خام در ا يیکوشش ها. ميبرو

موقت کارگران  یخبر اعالم شورا 88ماه  یدر د. ل شوديح و تکميکند و تصح
جاد يا یاز اتحاد برا یمطلب 88بهمن  22م و در يديذوب آهن اصفهان را شن

   یکارگر یسراسر یشوراها
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   م؟يدان یم یه اين مطالبات را پايچرا ما ما ا
نم يب یم یصنعت یژه کشورهاير نقاط جهان به ويسه با ساين که در مقايا یبرا

آنجاها با مبارزه خود حق تشکل، اعتصاب، .ک.که دهها سال است  که ط
ورده اند گرچه آن ها ره را بدست آيو غ یکاريمه بي، بیمه همگانياعتراض، ب

شان را دارند از ياز دستاوردها یاريهم که حاال در موضع ضعف هستند بس
م هم يرا که داشت يیا حداقل هايم و ياوريا آنها را بدست نياما ما . دهند یدست م

  . مياز دست داد
از يبه آنها ن یابيدست ین که برايا یم؟ برايدان یم ین مطالبات را عموميچرا ا

شود و  یم نميه در مقابلش تسليم چون سرمايع داريزه در سطح وسبه مبار
  . کند یمقاومت م

از   ید از بخشين خواسته ها بايند که ايگو یند؟ ميگو ین مطالبات چه ميا
چون ما تمام . ا سود بقول آنها برآورده شوديد شده توسط ما يتول یارزش اضاف

ه دار به يم اما سرمايده یم ه داريک روز خود را به سرمايکار مقدور  یروين
ن حداقل هم يا یم اما حتيپردازد که ما فردا قادر بکار باش یرا م یما حداقل

ل و در يتعط ی، کار در روزهایشود و ما مجبور به اضافه کار یپرداخت نم
  .ميفته کار کردن هستيران مجبور به دوشيا

   کدامند؟ یو عموم یه اين مطالبات پايا 
انگلس در مطلب مزد عادالنه : ید ناخالص داخليبا توجه به تولن دستمزد يتع  - 

از محصول کارخود  یکارگر مزدش را با بخش. ديگو یکارعادالنه م یبرا
د محصول کار به کارگر تعلق يپس با. ه داريه سرمايکند نه با سرما یپرداخت م

ک يعدالت . ندارد یمعن. د.در س یعدالت اقتصاد. ه داريرد نه به سرمايبگ
 .ه دار استيجانبه و به نفع سرما

 نيپرداخت به موقع حقوق همه شاغل  - 
 یکار یفت هايش یگان در همه يرا یاب و ذهاب و غذايس ايسرو یبرقرار  - 

 ديدر مراکز کار و تول
همه کارگران بدون توجه  یلغو قانون استخدام موقت و شمول قانون کار برا  - 

   تيا مليبه تعداد کارگران کارگاه و
ازحداقل دستمزد کارگران  دينبا یکاريمه بيب یکاري، حقوق بین اجتماعيتام  - 

 همه یبرا یو از کارافتادگ یشاغل کمترباشد، بازنشستگ
 همه یگان برايبهداشت و دارو و درمان را  - 
 گانيرا یحمل و نقل عموم  - 
 گانيرا یالت دانشگاهيان تحصيتا پا یآموزش عموم  - 
 گانير مراکز الزم رايتان و سامهد کودک، کودکس  - 
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، ازدواج، یفريو ک يینه ها از حقوق جزايدر همه زم یستيض جنيرفع تبع  - 
گان يرا یزنان و امکانات یبرا یشغل یجاد فرصت هايا... ، کار ویارث، مدن

خانه به صورت  یو رخت شو یمهدکودک، سالن غذاخور رخوارگاه،يچون ش
شدن  ینه اجتماعيو سکونت تا زمکار  یها ر در محليگسترده و فراگ

 .فراهم شود یکارخانگ
د، پوشش، روابط زن و يافراد اعم از عقا یخصوص یعدم دخالت در زندگ  - 

 ...و یش جنسيمرد، گرا
 در همه موارد در کل جامعه ید جنسيرفع آپارتا  - 
را  یکه کارخانگ ید به کسانين برود اما تا آن زمان بايد از بيبا یکار خانگ  - 
 . گر دستمزد پرداخت شوديا مرد چون هرکارگر ديدهند اعم از زن  ینجام ما
ن يد درپوشش تاميبا یع دستيو صنا یباف ی، قالیزنان شاغل در کار کشاورز  - 

 و قانون کار باشند یاجتماع
ه ين و سالمندان و تهيگان از معلوليو مسکن مناسب و مراقبت را یزندگ  - 

 امکانات مناسب آنها 
 کودکان  ین زندگيسال و تام 18ر يت کار کودکان زيوعممن  - 
 سال 18ر يبه همه افراد ز یپرداخت ماهانه کمک مال  - 
   همه یبرا یو ارتباط یل رفاهين مسکن مناسب و وسايتام  - 
حق تشکل، تجمع، تحصن،  یعنيهمه  یبرا یه ايپا یاسيس یها ین آزاديتام  - 

، اتحاد، مطبوعات، رفع سانسور و دهيان، عقيب یتظاهرات، اعتراض، آزاد
و  ینگ همه به منابع اطالعاتيلتريبدون ف ی، دسترسیط خودسانسوريشرا

کارگران، زنان، : یاسيان سيزندان ین ها آزاديو در راس همه ا یارتباط
 ان و سال گذشتهيدانشجو

 یها، شکنجه، مصاحبه ها یريدها، دستگي، تهدیاسيب سيممنوع شدن تعق  - 
تحت فشار و شکنجه و لغو مجازات اعدام  یو مطبوعات یونيزيتلوو  يیويراد

   یبه طور کل
در اول  یجاد تشکل کارگريا یبرا یته هماهنگين مطالبات توسط کميا 

 1388بهشت يته درج شد سپس در ارديت کميمطرح و در سا 1387بهشت يارد
 یو کار مزدن لغيت ارائه شد که ما هم بعنوان فعاليل شده تر ان در سايمتن تکم

م که يديبعدها د. تونه گسترده تر هم بشه ین مطالبات ميا. م ياونا رو قبول دار
ن يمختلف هم مطالبات خود را ارائه دادن که با ا یديتول یکارگران واحدها
ران خود رو، ياز کارگران ا یداره مثل مطالبات جمع یمطالبات هم خون

از کارگران،  یالبات بخشالن و مطيگ یه داريمطالبات فعاالن ضد سرما
  ان و زنانيدانشجو
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، کشت یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکاهايهم سند 88بهمن  21را در ياخ
کارگران برق  یران و انجمن صنفيه آزاد کارگران ايو صنعت هفت تپه، اتحاد

ده اند که در نفس يرس یو فلزکار کرمانشاه به ضرورت ارائه مطالبات کارگر
ن مطالبات يخود ا یه اياما بنا برخصلت سازمان اتحاد. لو استبه ج یخود گام

م اما يد کرده ايند همه نعمات را ما توليگو یم. ل دادنديمطالبه تقل 9را  تنها  به 
ن شود بلکه يم تعيد کرده ايکه ما تول یثروت ید برمبنايند دستمزد بايگو ینم

سپرند و خود  یم یکارگر یدر مورد آن را به مجامع عموم یريم گيتصم
سالمندان و  یاز بهداشت، درمان، آموزش و نگهدار یحرف. رنديگ یموضع نم

 یبازنشستگان ضرور یرا فقط برا ین اجتماعيتام. زنند یگان نمين رايمعلول
با مسائل زنان و زنان خانه دار و . با کار کودکان برخورد نکرده اند. دانند یم

رون در منزل مثل بسته يو کار ب یليفام یباف و کارگاه ها یکشاورز و قال
ا نبودن مطالبات ير بودن يمساله امکان پذ. ره نپرداخته انديو مونتاژ و غ یبند

ک بخش کار است هرچند که يخود  یست بلکه آوردن مساله به اذهان عمومين
نه مطلوب  يیوه هايبه ش یه داريستم سرماين سين مطالبات در همياز یاريبس

  . شود یانجام م
 یزياعتال چ. دانند یم یانقالب یزمان اعتال ین کارها را برايها ا یعضب 

ن يت تقابل بيو در موقع یمبارزه طبقات یابيست بلکه از دل شدت ين یآسمان
 یسال است که در حالت تدافع 30د االن يآ یرون ميب یطبقات متخاصم اجتماع

است نباشد اعتال  یاه داريافته که ضد سرمايسازمان  یاگر مبارزه طبقات. ميهست
عامل شکست و پس رفت . کرد یابيشه يد ريبا. هم نخواهد بود یا یانقالب

جنبش در جهان در دست  ین است که رهبريراز مطلب ا. دا کرديجنبش را پ
 یم یه داريران چرا ما از مبارزه ضد سرمايمثال در ا. ست هاستيرفرم
. رديگ ینحراف ما بکار ما یه همه ابزار را براين که سرمايا یبرا. ميترس

مبارزه ما در هرلحظه . ستياز آن است تمامش ن یسرکوب و اختناق بخش
م يتوان یاگر نم. است یه داريه استثمار سرمايما برعل يیانگر قدرت صف آرايب

ما اشکال دارد و  يیو صف آرا یم سازمان دهيکن یم و فقط دفاع ميحمله کن
ش مطرح يبرا یا اهداف آتيوند برقرار کند يپ یو آت ین اهداف فوريتواند ب ینم
 یکار م. ميشو یاخراج م. ترسد یه از ما نميم سرمايندار یقدرت یوقت. ستين

. ميشو یش دست به دامن امام زمان ميدهند و برا یم دستمزد مان را نميکن
د ازضعف يبا. شود ین ها نقطه ضعف ما ميهم. ميستيهمبسته ن. ميانسجام ندار

 یک جنبش طبقاتيبصورت . ميه به سمت قدرت برويه سرمايبا مبارزه عل
. ميرياد بگي. مينيآموزش بب. ميدخالت کن. ميدر درون آن عمل کن. ميظاهر شو

 يیبا هر محتوا یزشيهرخ. هم خواهد آمد یانقالب یانوقت اعتال. ميح کنيتصح
ن يا. کرد یست ها را در جنبش خاليرفرم یرپايد زيبا. ستين یانقالب یاعتال



 

 65   مجموعه مقاالت

 یست بلکه بستر مبارزه براين گروه و آن حزب نيا یقابل مصادره برا یبستر
ه در مرحله اول است و يطبقه کارگر با چشم انداز ضد سرما یه ايمطالبات پا

ن مبارزه نقش کارگران آگاه يدر ا. یاسيکسب قدرت س یسپس گسترش آن برا
از يکارگر باشند و از ن یوند تنگاتنگ با توده هايکه در پ یو فعاالن آگاه گارگر

ند، و نه از يسطح مبارزه کوشش نما یارتقا یآنها حرکت کنند و با آنها برا
  .دانين ميو ا ین گويا. ار مهم استيبس یو سازمان و گروه یمنافع حزب

  
  
 ین کارگريته فعاليکه به دعوت کم یناريارائه در سم یمتن فوق را برا  -*

. ل شده بود آماده کرده بودميتشک 2010مه ماه  8فرانکفورت در  یستياليسوس
ش رفت و من متن يپ ین متن اما نه به صورت رو خوانيا یبحث ها بر محتوا

               .ل کردميرا با توجه به مسائل مطرح شده تکم
 شازند اگسترانيميک کارخانه در انفجار و کار طيمح یناامن

  1387 خرداد
     یشورائ یدموکراس ويراد با مصاحبه

 یت هايدر فعال یديک مساله کليط کار يط کار و شرايمح یمساله ناامن
د يکه سطح تول يیاز کشورها یليران و در خين که چرا در ايا. است یاقتصاد
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کار ارزان را بخدمت گرفته اند، به آن  یرويده اند و نيبخش یاديرا شدت ز
ه يبه سرما گردد که در آن جاها نسبت یبرم یشود به انتظارات یتوجه نم

 یکار یروين کشورها با نيه گذارن در ايمعموال سرما. وجود دارد یگذار
طبقه کارگر قدرت . ندارد یتشکل سراسر. ستيافته نيمواجه اند که سازمان 

ک طبقه در يه دارن که به صورت يکار در مقابل سرما یرويندارد تا از ن
ن که به اصطالح ارزش يا یجه آن ها برايدر نت. مقابلشان قرار دارند دفاع کند

اورند از ين بييد را پاين که مخارج توليا یشتر کنند، برايه را بيسرما یافزائ
 یبرا ید باشند تا حفاظيهستند و با یقت ضروريزنند که در حق یم يیزهايچ

ن ييباال بردن سود و پا ین ها برايکه ا يیزهاياز چ یکي. جاد کننديکارگران ا
ط يمح یمنيکنند، مساله ا ینم یه گذاريش سرمايح روآوردن مخارج به اصطال

 يیايميک کارخانه شيک کارخانه و مخصوصا ي یبطور مثال وقت. کار است
شود که چون محصوالت  یزيد از قبل برنامه ريکند، با یشروع به کار م

نه تنها . ن جا وجود دارديار خطرناک هستند، احتمال انفجار در ايبس یمواد
دا کند، به کارخانه يگر گسترش پيد یتواند به جاها یقطه بلکه مک نيانفجار در 

در آن جا موجود ) یمنيا(د همه امکاناتين بايبنابرا. مجاور منتقل شود یها
کارخانه وجود دارد  20ن شهرک شازند يم که مثال در اينيب یما م یول. باشد

. جود نداردو یگاه آتش نشانيکارخانه اصال پا 20با  ین شهرک صنعتيدر ا یول
اگران يميک یعنيدا آتش گرفتند يکه جد ین دو کارخانه اين که حداقل ايژه ايبه و
در آن ها هست که  یهستند و مواد يیايميا گستران سپهر دو کارخانه شيميو ک

گاه آتش ين جا پايا. توانند منفجر شوند یآتشزا هستند و م یمواد) بالقوه(بالفطره
وجود ندارد بلکه  یگاه آتش نشانيست که پاين نيا وجود ندارد، تازه فقط ینشان

که ممکن است  یمردم یشود؛ برا یل نميقا یکارگران ارزش یجامعه هم برا
گر يد یاز جا ین آتش نشانيک ماشيم ساعت که يبعد از ن. فتديب یشان اتفاقيبرا

ر را درست يش یوقت. ر آب آن خراب استيفهمند که ش ید ميآ یبه کارخانه م
گردد تا آب  ین به شهر برميماش. ن آب ندارديشوند که ماش ید متوجه مکنن یم
گاه ندارد، ينه تنها امکانات ندارد، پا) یشهرک صنعت(در آن محل یعنياورد؛ يب

رود تا  ین به شهر ميماش. ه نشده استيتعب یآتش نشان یر آب هم برايش یحت
و  یائيميد شکه با موا یا یبا آتش سوز. گذرد یک ساعت مي. اورديآب ب

ن يل است که اين دليبه هم. توانند بکنند یم یچه کار یکساعتيمنفجره است بعد 
شدد که  یزخم 50کشته و  33کردم  یتا آن جا که من بررس. دهد یهمه کشته م

هم که زنده  يیآن ها. ست چند نفرشان زنده بماننديمارستانند و معلوم نيدر ب
 ینشدند با توجه به پخش شدن مواد سم هم یکه زخم یگريبمانند و کارگران د

  .ستيفتد مشخص نيچقدر سالمت شان بخطر ب یسم یو گارها
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ط يو شرا یمنين نبود امکانات ايل هميران به دليحوادث ضمن کار االن در ا
در سال گذشته . ل شده استيتبد یمهم یليط کار، به مسئله خيمناسب مح

نفر از حوادث  177ران يدر ا 2008تا ماه مه  2007از ماه مه  یعني یکارگر
مورد آتش  13. و انفجار مردند یدر اثر سوختگ یتعداد. ضمن کار مردند

از ماه مه  یعنيد يند که درسال جديب یکند م یآدم نگاه م یوقت. رخ داد یسوز
ران يدر هر هفته در ا. گسترده شده است یلين حوادث خين طرف ايبه ا 2008

آورد هواره  یکه ببار م یکشته شده ها و خساراتتعداد . ديآ یش ميق پيک حري
به  ینفر از کارگران ساختمان 30راز يمثال در ماه گذشته در ش. شود یشتر ميب

ک ين يبنابرا. ط خوب کار را نداشنتد جانشان را از دست دادندين که شرايل ايدل
 است گذارانيس یاست هايگردد به س ین برمياست و ا یمنيط ايمساله نبود شرا

ند يآ یچ آدم بحساب نميکارفرما و دولت، کارگران ه یعنينان يا یبرا. یاقتصاد
ن يمساله فقط ا. شان خرج کننديرو بگذارند و برايشان وقت بگذارند، نيکه برا

ست بلکه آن ها از همه يفراهم ن یمنيل اين کارگران وسايا یست که براين
ن ياز ین کسيبنابرا. هستندک کارگر داشته باشد محروم يتواند  یکه م يیزهايچ

 یدر جامعه هم مطرح نم یمنيط ايمساله نبود شرا. کند یت نميکارگران حما
شود  یجان کارگران گرفته م یوقت. پردازند یرسانه ها اصال به آن نم. شود
  .کند یبا آن برخورد نم یکس

 ینم یم که تا سه روز اصال در باره اش بحثينيب ین مورد خاص ما ميدر هم
تازه بعد از . کنند یها منتشر م.او. یج. را سازمان ها و ان يیگزارش ها. شود

 یعموم یسه روز بعد از انتقاد او در شهر عزا. کند ینده شهر انتقاد ميآن نما
ند و به يآ یبه شهر م یرو فرستادند تا کنترل کنند که چه کسانيبعد ن. اعالم شد

کشته شده در انفجار از آن جا نفر از کارگران  11روند که  یم یآن دهکده ا
 یر را بگردن کارگران انداختند و گفتند بيساده تقص یليآخرش خ. بودند

 یعنيشود  یگفته م یزين چيچن یوقت. شد یکارگرها باعث آتش سوز یاطياحت
  .دوش خودشان بردارند یرا هم از رو یبعد یت هايخواهند مسئول یم

 یند به صورت قرارداد موقت کار من که اکثر کارگران شازيبا توجه به ا: س
ب يت کارگران آسيوضع. هم محروم بودند یدرمان یمه هايعتا از بيکردند طب

  ده از انفجار چه خواهد شد؟يد
 یتيچ اهميجان کارگران ه. همان طور که گفتم خبر در رسانه ها پخش نشد: ج

اره اش در ب یا فقط خبر کوتاهينکرد  یريگ یتا حاال علتش را پ یکس. نداشت
ه داران يآگاهانه مقصر را سرما یليم که خانواده کارگران خينيب یما م یول. آمد

از همسرش  یکه با خانواده شد مثال زن جوان يیدر مصاحبه ها. اعالم کردند
د يگو یم. مجبور شد در آن جا کار کند ید که بخاطر مخارج عروسيگو یم

 یرون ميد و مواد بکن یگفت که دستگاه نشت م یدانست و م یشوهرش م
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 یقت توده هايدر حق یعني. ميشو یبزند همه ما پودر م یزد و اگر جرقه اير
ن جا خانواده ها خواهان يا). شناسند یم( دانند یرا م یمردم مقصر اصل

ک سازمان يمتاسفانه همان طور که گفتم . ديش کوبيد رويبا. غرامت شدند
 یه داريکه ضد سرما یرک سازمان سراسي. وجود ندارد یکارگر یسراسر

در بخش  یجاها و حت یليدر خ. هم باشد و بتواند منافع کارگران را دنبال کند
که  يین تشکل ها تشکل هايا یهم کارگران دارند ول يیران تشکل هاياز ا يیها

ت يواقع یول. ل را دنبال کنندين مسايستند که ايواقعا دنبال منافع کارگران باشند ن
ن بود که يکارخانه دارد، راهش ا 20که  یدر شهرک یستيبا ین است که ميا

 یشهرک م یک شورايبعد . خود را داشتند ین کارخانه ها شوراهايهرکدام از
ن ها را به يکرد و با قدرت ا یکارخانه ها را کنترل م یمنيط ايبود که شرا
ن امکانات را يشو ا ین کارخانه باز ميد اگر ايقبوالند که با یکارفرماها م

 ی، از طرف اداره اطفا یمتاسفانه از طرف ادارات دولت یول. داشته باشد
هستند که  ین ها کسانيچون ا یند وليآ یکنترل م یهم برا یق کسانيحر

در جامعه بصورت  یشان کم است و هم فساد در جامعه، فساد مال یدستمزدها
رند که يگ یده ميشوند و ناد یده ميدر آمده است، به بند و بست کش ینهاد یامر

ن يه اي. ستيا نيا کامل هست ياگر وجود دارد آ. ا ندارديا امکانات وجود دارد يآ
  .شود یکارفرما کم م ید برايق مخارج توليطر
 ین کارگرانيد اکنون هميو با. کارگاه وجود داشت یاگر در شهرک شورا یول

 محل یر کارخانه ها و شهرک ها اوال شوراهايکه ماندند و کارگران سا
 یشهرک ها را درست کنند بعد شوراها یشوراها. کارشان را درست کنند

ن امر يران از ايد همه کارگران در ايبا. وند دهدين ها را بهم پيکه ا یسراسر
رند و بخواهند يت کنند و دنبال مساله را بگين خانواده ها حماياز. ت کننديحما

ن يار قرار دهند که اآن هاست تحت فش یه دارها و دولت را که حاميکه سرما
من . قرارداد موقت بودند) کارگران(ن هايا. شوند ین ماليد تاميخانواده ها با

از  یار کميدرصد شان با قرارداد موقت بودند و تنها تعداد بس 100خواندم که 
ت ين کارگران وخانواده ها مورد حمايد ايبا. کارگران قرارداد کار دارند

ت کنند يمردم هم از آن ها حما. رنديران قرار بگيدر سراسر ا یکارگر یروهاين
 ین خانواده هايرند تا ايه دارها تحت فشار قرار بگيجه دولت و سرمايتا در نت

شان پول پرداخت  یمخارج زندگ یبه آن ها برا. رنديبازمانده را تحت تکفل بگ
راهش تنها . ن شوديماندند تام یکه باق ینده بچه ها و کسانيمه شوند و آيب. شود
 2012اده شده در يپ          .ن استيهم
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 *البرز یساز کيالست کارخانه در تيصالح بحران
  !!!!تياقت است و فاقد صالحيل یب یسهامدار اصل: کارگران

ت يصالح یع و وزارت کار معتقدند سهامدار اصليوزارت کشور، وزارت صنا
  !!!ندارد

داده است و کارفرما  ین راص اداره کار اسالم شهر به نفع کارگرايات تشخيه
  ماه را بپردازد 2موظف شد حقوق 

  !!!س جمهور استيک البرز در دستان رئيکارگران الست ینده و زندگيآ
 1386ک البرز از زمستان يد و عدم پرداخت دستمزدها در الستيبحران تول

و با حداکثر  یقبل از آن کارخانه به روال جار. ماه قبل آغاز شد 8درست 
ماه بود که کارفرما در پرداخت دستمزدها اشکال  4اما . کرد  یار مت کيظرف
در امور اداره کارخانه نداشتند و فقط  یچون کارگران دخالت. کرد یم یتراش

کند،  ید آن ها چه ميدانستند کارفرما با تول یاست که نم یعيکردند طب یکار م
بازار چگونه است، آن در  یروند و تقاضا ید شده به فروش ميتول یا کاالهايآ

ه يته.. شدند یانبار و حمل ونقل کاال متوجه م یرا از موجود یکين يمسلما ا
 یبرا یآت یبرنامه ها. چگونه است ید بعديتول یبرا یه و کمکيمواد اول

و مهم تر از همه . است یو طرح توسعه برچه روال یآموزش و بازآموز
ت و يريکه تنها مد یزيچ. تاس يیالنس کار برچه مبنايان و بيحساب سود و ز

  .دارند یابيافراد مورد اعتماد کارفرما به آن دست
چرا تحمل  - افت نکردن دستمزديماه تحمل در 4بعد از  ینه ايش زمين پيبا چن

 یشعارها. رنديگ یم به اعتصاب ميل بهمن ماه کارگران تصميدر اوا -کردن؟ 
عاره، عدم صراحت و عدم از ابهام، است یام اعتصاب در هاله ايکارگران در ا

ا ي یا عدم تجربه کافي ید خود سانسوريا شايو  یه داريستم سرمايشناخت س
ن ير و هم زمان با اياخ یاز هزاران موارد مشابه در سال ها یعدم درس آموز

 یبه آن ها م ینگاه. همراه است ید به استفاده از قدرت کارگريمجموعه تهد
 ین جا کارگران برايدر ا"   یعدالت یمه بن هي، ایحکومت عدل عل": ميانداز

بودن  یو فشار و دو قطب یعدالت یز بيسرر یعنيران يا یت جامعه يان واقعيب
کنند،  یف مين خود را با آن تعريکه مسئول ید به طعنه از حکومت عدل عليشد

ن دوره وجود يت اياز وضع یق مستدليچ تحقيکه ه یند در حالينما یاستفاده م
ن يتوانست چن یا اصوال ميا نه و آيحاکم بوده است  یا عدليشان دهد آندارد که ن

  .شوم ین بحث نميباشد که وارد ا
اتفاقا " ام استيآماده ق یام است، جنبش کارگرين پين آخرياقت ايل یمسئول ب"

که انتخاب کرده به  یفه خود را در جهت اهدافيست چون وظياقت نيل یمسئول ب
ن، يم مسئوليکن یل است که فکر ميد ما از مسايدر د اشکال. برد یش ميپ یخوب
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به هدف خدمت به کارگران  یه داريران مراکز سرمايان و مديکارفرما
ر خانه کارگر اسالم شهر يان دبين رابطه طالبيدر هم. ت قبول کرده انديمسئول

ط به گونه يشرا یواحد ها به بخش خصوص یمتاسفانه در واگذار: ديگو یز مين
 یشتر به فکر سود، صالح و منفعت شخصيد بيست که مالکان جدشده ا یا

ن يا چنيد اعتقاد دارد و يم که شايد از او به عنوان کارگزار رژيشا!!! هستند
 یهستند و برا یجدا بافته ا یتافته ها یه داران اسالميکند که سرما یتظاهر م

ن يچن کنند، یه دار بودن را تقبل ميخدمت به خدا و کارگران رنج سرما
ه داران با هم فرق ين که سرماياست اما باور ما کارگران به ا یعيطب یبرخورد

اقت يل یب یم سهام دار اصليم مثال بگوئيه دار خوب و بد قائل شويدارند و سرما
انگر يا خوبترند بيت، و احتماال سهامداران کوچکتر خوبند ياست و قاقد صالح

 یوقت. مناسبات حاکم در آن استو  یه داريستم سرمايضعف ما در شناخت س
ن يا یکه به چگونگ یم به عنوان کارگريرس یاقت ميت و ليبه بحث صالح

د شده يجز بخش اعظم ارزش تول یزيداند که سود چ یمناسبات آگاه است و م
 یداند که کل ثروت اجتماع یست، ميش نيها یر هم طبقه ايتوسط خود او و سا

که در گذشته  ین همه بخش ها و کارگراند شده حاصل کار او و کارگرايتول
رسد که تنها کارگران اند که  یجه مين نتيباشد بدون تامل به ا یکار کرده اند، م

و اداره  یاقت اداره امور کارخانه و کارگاه و محل کار و زندگيت و ليصالح
استثمار  یچ انسانيگر هين صورت است که ديکل جامعه را دارند و تنها در ا

  .دنخواهد ش
. هماورد خود را داشته باشد یامدهايد پيبا یامين پيدر رابطه با قسمت دوم، چن

افته و هدفمند يار سازمان يرود که کارگران بس ین ميگمان بر ا یامين پيبا چن
 یوجود دارد  و گام بعد یرزمنده کارگر یک تشکل سراسريحرکت کرده اند، 

تواند حداقل به عنوان  یمخواهند کرد که  یسرنوشت ساز خواهد بود و کار
  !فتادين یرد اما اتفاقير کارگران قرار گيسا ی، الگوینمونه حرکت کارگر

افت اما به وعده ها وفا يان ين پايمسئول یست روز با وعده ياعتصاب بعد از ب
 یبرا. گر اتقاق افتاده بوديکارگران د ین بار نبود بلکه بارها براين اولينشد و ا

ران صدرا، يکارگران سامکو، کارگران ا یم شهر، براقائ یکارگران نساج
گر اما بازهم ما به يالن، کارگران هفت تپه و صدها مورد ديکارگران فرش گ

اداره کارخانه دست  یخود و ابتکار عمل برا یه کردن به قدرت طبقاتيتک یجا
ما در . مينينش یه دار مين مسئول و آن سرمايد ايم و به اميگذار یدست م یرو

ون يليک ميکارگر در آن هرکدام  700م که يدار یک صندوق مالين کارخانه يا
ون تومان اندوخته يليارد و پنجاه ميليک ميهزار تومان و در مجموع  500و 

م تا با استفاده از اعتبار آن به ما وام يم دولت را مجبور کنيتوان یدارند که م
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د و يتول یآنگاه با راه انداز ه بدهديد مواد اوليخر یا کم بهره برايبدون بهره 
  .ت دارنديم که تنها و تنها کارگران اند که صالحيامور نشان بده يیاداره شورا

مختلف اعتراض که هرکدام  یوه هاياعتصاب پشت اعتصاب و کاربرد ش
کارگران جاده . همان ابهام و ضعف بودند ینقاط قوت و هم زمان دارا یدارا

ر يخود را به گوش سا یدند تا خواسته هاتهران اسالم شهر را مسدود کر
جاد سرو صدا توجه يکارگران در کارخانه با ا. کارگران و مردم برسانند

نند که صدها نفر از يب یشوند و م یکنند و موفق هم م یگران را جلب ميد
ش از هزار نفر از يکنند و همزمان ب ید مييگر کار آن ها را تايکارگران د

اما ابهام . کنند یضد شورش آن ها را محاصره م یهارويو ن یانتظام یروين
 یا امام زمان رحمي: ن است که يا گفتن ايمساله در پخش قران از بلند گوها و 

ن دولت رها ين مجلس رها کن، ما را از شر ايبه حال ما کن ، ما را از شر ا
. شود یکنند که گره کور کار ما تنها با دست خودمان باز م یو فراموش م. کن
 یافته يبه قدرت خودمان، به عمل همبسته و سازمان . م ياوريد به خود باور بيبا

ن جا تضاد يمساله در ا. از آسمان به کمک ما نخواهد آمد یچ دستيه. خودمان
جنگ استثمار شونده و استثمار کننده در همه ابعادش از . ه استيکار و سرما

که منافع آن ها را  یه داريو تا دولت سرما یتا سهام یه داران فرديسرما
ه يد هم به دولت سرمايگر امين صورت ديدر ا. کند یو محافظت م یندگينما
ک البرز در ينده کارگران الستيو آ یم گفت زندگيم بست و نخواهينخواه یدار

نده کارگران تنها در دستان کارگران يو آ یزندگ. س جمهور استيدستان رئ
ن خواهند کرد؛ اگر به يخود و جامعه را تع ندهيتنها کارگران اند که آ. است

خود را در محل  یه داريضد سرما یاگر شوراها. اورنديمان بيقدرت خود ا
خود  یوند دادن شوراهايپ یخود را برا یاگر تشکل سراسر. ل دهنديکار تشک

رند يکه امکان دارند اداره محل کار را به عهده بگ يیاگر در هر جا. برپا دارند
خود و فشار به دولت  یرويد را با نيمحل کار و ابزار کار تولو با تصرف 

ر است و صدها تجربه ين امر امکان پذيا. حتاج شان سامان دهندين مايتام یبرا
  *.دهد یر آن را نشان مين چند سال اخيدر جهان و در هم

  
 1337در سال " ج ياف گودر یب" البرز ابتدا با نام  یک سازيکارخانه الست

ر کرد و سهام ييتغ" ريان تايک" به  1355سپس نام آن در سال . س شديتاس
 1358در سال . فروخته شد یه داران داخليبه سرما یه گذاران خارجيسرما

موفق به اخذ  1368در سال . ران در آمديا یع ملير پوشش سازمان صنايز
 1373سال  در. خود شد یديتول یرهايانواع تا یبرا ینامه استاندارد مليگواه

 یس جمهور خاتميتوسط دولت رئ یساز یده خصوصيهمراه با رونق پد
ات طرح يعمل 74در سال . واگذار شد ی٪ سهام آن به بخش خصوص62،4
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امروزه . ديهزار تن در سال رس 30آن به  یت اسميافت و ظرفيان يتوسعه آن پا
 80-60د يتول د روزانه آن قبل از قطعيند توليگو یبراساس آن چه که کارگران م

 یعنيهزار تن در سال است  30در محدوده همان  یزيتن در روز بود که چ
کرده است و با توجه به بازار مصرف  یت خود کار ميکارخانه با حداکثر ظرف

  . ز وجود دارديران امکان توسعه آن نيبزرگ ا
 ک ساليده شد و يک البرز نامير کرد و الستييدوباره نام آن تغ 1380در سال 

ج فارس يک به حوزه خليصدور الست یرا برا GCCنامه يبعد توانست گواه
، ی، اتوبوس، باری، وانتیسوار یرهايدات آن شامل تايتول. افت دارديدر

نه ها يزم یکارخانه در همه  یعنياست،  یو کشاورز ی، راهسازیصنعت
  . امکان عمل داشت و فعال بود

تا  1996از سال  یو خارج یداخل یصادرات آن در دو محدوده  یسه يمقا
 یانگر رشدياز بحران ندارد بلکه ب یچ نشانيکه در دست است نه تنها ه 2001

پنج سال صادرات آن حدودا در سطح صادرات به خارج  یدر ط یعني. باالست
  . برابر شده است  10حدود  یست برابر و در سطح داخليب

  2001 -1996ر در فاصله يتعداد  فروش تا
  124.477  13.614  1996  یفروش داخل  ت به خارجصادرا  سال

2000  48.066  855.565  
2001  265.220  1.118.334  

  
  :ت کارخانه آمده استيدر سا

ت باال، استاندارد باال و اهداف باال و مطابق با يفيلبرز با کر ايکه تا  - 
  .است 21قرن  یاستانداردها

 یشرفت در توسعه يو پ چند دهه کار سخت، تجربه یجه ينت یت فعليريمد  - 
 یما مطابق استانداردها یديتول یک هايت الستيفيو ک. است یر و تکنولوژيتا
 .است ین الملليب
 یوه هايد، توسعه شيجد یدر پروژه ها یه گذاريت شامل سرمايرياست مديس  - 

 یرانيا یک هايالست یابي، گسترش آموزش و دستیت، توسعه منابع انسانيريمد
 .صادرات کاالست یپروسه  یدارد برابه مدارک استان

ق ياز طر یدر بازار جهان یگاه بزرگتريخواهد جا یک البرز ميالست  - 
مشارکت  یدادن شانس به کارکنان برا یدوستانه برا ی، و جو کار...مشاورات

ک البرز اکنون يم الستيما معتقد" شود  ید ميان تاکيو در پا. کسب کند!!! شتريب
 .ديبا ما بران: کم استيست و ين بآماده مالقات با قر
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، ی، مالیديبه مشکالت اعم از تول ین اشاره ايم کوچکترينييب یچنان که م
 یورشکستگ ین ادعايبنابرا. ستيان نيدر م یو فروش و ورشکستگ یکيتکن

 ین جمهوريمسئول ین مساله را حتيا. ندارد یواقع یچ مبنايتوسط کارفرما ه
س سابق يرئ یقاسم یحاج. ا با زبان خاص خودکنند ام یز مطرح مين یاسالم

قرار  یت مناسبيک البرز در وضعيد الستيگو یسازمان کار استان تهران م
. ستيد نيکند و اراده اشت بر ادامه تول یم یش اشکال تراشيدارد اما کارفرما

وجود  یآزاد دهنده ا یبحران کارگر 86و  85د که در سال يگو ین مياو هم چن
گر يکارگران البرز و دهها کارخانه د یط وحشتناک زندگياو شرا یبرا. نداشت
 یالبته با توجه به ضعف حاکم در جنبش کارگر. ستين یآزاد دهنده ا یمساله 

  .زند یه داران را ميرود و حرف دل سرما یراهه نمياو چندان ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
        
  

  شرويپ کارگر سرمقاله به ینگاه
کارگران شرکت واحد  یکايدر گرو دفاع از سند یجنبش کارگر یارتقا
 !!!است

ران با يدر ا یتحوالت کارکر یبه چگونگ 6شرو در سرمقاله شماره يکارگر پ
تهران و حومه  یرانژه به اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسيو ینگاه
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ها آن از جمله. کند که بخشا کامال درست استیاشاره م یبه نکات. پردازدیم
جنبش  یدين مساله کلياما از ا. ران استيه در ايافتن تقابل کار و سرمايشدت 
 يیکند، گویکا ميشود و هم خود را معطوف به سندیبه سرعت رد م یکارگر

ر و تحول يين تغيکا عامل ايها که نفس سندکه مساله نه کارگران و حرکت آن
ران يا یر مراکز کارگريا واقعا تمام شور و شعف کارگران در سايآ. بوده است

آن گونه که سرمقاله  یران و فعاالن جنبش کارگرين مردم تهران و ايو در ب
کارگران  یکايل سندين است تنها به خاطر تشکيکه چن یکند وبدرستیان ميب

د يابچ گاه نخويگرچه ه - یزش دوباره حرکات کارگريا از خيشرکت واحد بود 
ران خود رو را يچون اعتصاب کارگران ا ین چند سال حرکات موفقيو در هم

 یعنيه و کار يد تقابل سرمايتشد - ميران داريا یدر کارنامه اعتصابات کارگر
و  یک رابطه اجتماعيه يسرما.  ن رابطه و حرکت در جهت گسستن آنيدرک ا

را  یقام اجتماعک ميه دار ين اساس سرماياست، پس برا یاجتماع یرويک ني
که در  یرابطه ا. نقش بپردازد یفاين رابطه به ايکند تا در درون ایاشغال م

ه دار مفهوم خود يه و سرمايگرش کار قرار دارد که بدون وجود آن سرمايسر د
ن رابطه با فروش يکه در ا يیوجود انسان ها یعنيکار . آورند یرا بدست نم

 یه دار ميه و صاحب پول را سرمايسرماه داران پول را يخود به سرما یروين
است  یمتک یت خصوصيو مالک یکه بر کار جمع ین رابطه اجتماعيهم. کنند 

ن رفتن ين تضاد به از بين حل اينام دارد بنا برا  یه  و کارمزدوريتضاد سرما
ازمند است ين یت اجتماعيبه مالک یت خصوصيل شدن مالکيتبد یعنين رابطه يا

حذف و  یعنين رابطه يدر جهت برانداختن ا یه داريبا سرمات يضد یعنين يو ا
د و کار که منجر ياز تول یوه ايان ساده تر لغو شيا به بيکار  یرويلغو استثمار ن

ن تنها راه يا. یلغو کار مزدور یعنيشود یم یجاد ارزش اضافيبه استثمار و ا
ت، يآن فعال یبراد يست ها بايو از استثمار است و کمون یه دارياز سرما يیرها
ن و آن را يدر آن مالحظه ا. ستيل بردار نيتعط ین امريا. غ  ومبارزه کننديتبل

. شودیسم ميفيو پس یسم، فرصت طلبيرا منجر به رفرميست زيز نيکردن جا
شوند و در همه  یش شرمنده نميات خويان مقاصد و نظريست ها از بيکمون

طبقه کارگر  یاهداف فور  یراه بران يآن ها در ا. دارند یحال آن را مقدم م
 يیکنند اما هدف نها یت مين راه حمايا از مبارزات شان در ايکنند  یمبارزه م

جاد يا یو آت ین اهداف فوريب یکنند همواره پلیم یسع. کنند یرا فراموش نم
اما . ل کننديو تحل ید بررسين ديفه دارند مسائل را ازيل وظين دليبه هم. کنند

ت غم ين وضعيدر ا« : سدينو یشود مین امر معترض ميرو به اشيکارگر پ
ت يبه کارگران شرکت واحد موجود يیبا نوشتن نامه ها یشيگرا!! زيانگ
، به . . . برد  یر سئوال مياش به ز يیکايکا را به علت ساختار سنديسند

 »برد یش مين آشفته بازار خواست خود را پيننهاده در ا یانتخاب کارگران وقع
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خلق الساعه »  یشيگرا« شرو با بقول خودش يکارگر پ يین جا گوي، در ا
« کباره فرصت طلبانه سربلند کرده وازيمواجه است که تاکنون وجود نداشته 

ش يموجود سوء استفاده کرده تنها مساله اش مطرح کردن خود و پ» آشفته بازار
واحد را به  کارگران شرکت» شيگرا« ن يکه ا يیگو. بردن خواست خود است

ها خواسته از  یر هم طبقه ايخاطر حرکت شان مورد شماتت قرار داده و ازسا
، یوابسته به بورژواز یکارگر یسازمان ها یافشا يیگو. ت نکننديآن ها حما

دن با يکنند، جنگ یم یباز یکه در واسطه گر یجاد آن ها و نقشيا یچرائ
درست و ضعف و قدرت نشان دادن مقاطع درست و نا يیگو. کارگران است

د يف و تمجيد فقط به تعريش بايت با حرکت است و به جايک حرکت، ضدي
د به کارگران گفت آن چه که ينبا يیگو. کرد یب چشم پوشيپرداخت و از معا

و حرکت ضد  ید مبارزه طبقاتيو تشد یجهان یت جنبش کارگريمنجر به تقو
 یهاآن ها از جنبش تيشود اتحاد کارگران جهان و حما یم یه داريسرما

است  یه داريجهان سرما یدر پهنه یه داريضد سرما یوحرکت ها یکارگر
 یهاکايها و سندهيو اتحاد  - ینه کارگر -کار يیبورژوا ینه اتحاد سازمان ها

ه يد به کارگران شرکت واحد گفت که اطالعينبا يیگو. ست موجود استيرفرم
 یه هايو اتحاد ین المللياز مجامع ب که) 16.02.2006خ يدر تار(شما  یکايسند

ر کار يخواهد که آن هم از دولت و وز یم -نه کارگران –جهان  یکارگر
از  يیکايت شناختن حقوق سنديبخواهند نسبت به به رسم یاسالم یجمهور

به عمل آورند و باز  یاقدامات جد یاسالم یق اصالح قانون کار جمهوريطر
ه ياعتراض خود را عل یکه صدا یرگرکا یه هاياتحاد یخواهش از همه
برسانند،  یاسالم یران به گوش مسئوالن جمهوريدر ا يیکاياقدامات ضد سند

 یاسالم یشود و جمهور یاز شما درمان نم یدرد یه اياتحاد یبا بوروکراس
در همان  یحت یکارگر یکه هم بستگکند بل ینامه آن ها تره هم خورد نم یبرا

شان يه را پرياست که خواب سردمداران سرما یجهانران و البته در سطح يا
آوردند البته نه  یرو یکارگر یکارگران به عمل انقالب یم که وقتيديکند و د یم

ر يگمان از تاث یب. بودند یت نسبيآسان اما به هرحال به جلو رفتند و شاهد موفق
ن توایکارگران شرکت واحد نم یبعد یهاح حرکتيبه جا در تصح یانتقادها

د فقط از ير که بايط خطين شرايتعجب است که در هم ید، اما جايچشم پوش
نوک ! دچار تشتت نشود یت کرد تا جنبش کارگريشرکت واحد حما یکايسند

در داخل و  ین جنبش لغو کار مزديمختلف معطوف به فعال یف هايحمله در ط
ل آمده ينا یک جنبش کارگريدشمن شماره  يیبه شناسا يیگو. شودیخارج و م

کنم ودوستان کارگر و خواننده را به  یم یل مطلب خود دارياز تطو. اند
به رانندگان شرکت واحد و  ین جنبش لغو کار مزديدوباره نامه فعال ینيبازب
 .دهم یآن ها رجوع م یر نوشته هايسا
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 یو نقش مقاوله نامه ها یکارگر یهابه مقاله تشکل ینگاه
  یته هماهنگياز کم کار یسازمان جهان 98و  87

و احزاب و گروه  یرکارگريغ یهام کارگران دست به دامن راه حلينگذار"
  ".بزنند یرکارگريطبقات غ یها

- یان مقاله آمده است ميباشد که در پا یزين چيقت اگر هدف از مقاله چنيدر حق
. شدیتهران انتخاب م یته هماهنگيتر مقاله مقاله کمين به عنوان تيست ايبا

دن به هدف را مشخص يرس یهال و روشيد وساين هدف بايمعموال بعد از تع
. افتيکرد تا بتوان با توسل به آن ها به سمت هدف حرکت کرد و به آن دست 

له ين وسيترداشته باشد و مناسب یله با هدف هماهنگيد وسين انتخاب باياما در ا
له به يد گفت انتخاب وسيقت بايدر حق. حه دار نکند انتخاب شوديکه هدف را جر

توان به یله ميا به هر وسيآ. دارد یدگاه ما نسبت به اهداف بستگيها و دبرداشت
م در يکند و ما اجازه داریه ميله را توجيا هدف وسيآ. سمت هدف حرکت کرد

ن يا در چنيآ. ميابيم تا به هدف دست ياستفاده کن ین راستا از هر امکانيا
م يخواه یا اهداف را قربانيافت يم يان دست خواهواقعا به اهداف م یصورت

  . م آورديکرد و سر از ناکجا آباد در خواه
ار هم يش بسيه هايآلمان که پا یه آزاد کارگرياتحاد 1914زنم در سال یم یمثال
ه توسط حکوت يت اتحاديت فعالين که مانع از ممنوعيکال بود با هدف ايراد

ه ياتحاد. به جنگ پاسخ مثبت داد یموکراسال ديشود همراه با جناح راست سوس
رو يکه پ یه اياتحاد. استناد نکرده بود یل خود به اجازه دولتيتشک یکه برا یا

ر نظرات مارکس و يو تحت تاث ین الملليب یکار جنبش کارگر یون عاليسيکم
ن زمان يآن را در ا یال دموکرات، رهبريانگلس بود اما هم چون حزب سوس

له ناسازگار و نا ين وسيه آزاد با انتخاب اياتحاد. رده بودندها قبضه کراست
ون ها يليم. د که دست در دست حکومت گذاشتيمناسب کارش به انجا کش
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در  یه داريسرما یستيالياهداف امپر یکارگر را به جبهه جنگ فرستاد و قربان
 یحات که هدفش نابود سازيد تسليرا به تول یبخش. آلمان کرد یريحال قدرت گ

 یاريزنان و نوجوانان بس. ها بود گماشتو کشتار انسان یاقتصاد یان هاينايب
هرگونه .رقابل تحمل به کار گمارديانه و شدت کار غيرا با استثمار وحش

چه کسب کرد؟ با . را ممنوع اعالم کرد يیاعتصاب و اعتراض و گردهما
ه داران و يمااز طرف سر ین امتحان در سازش طبقاتيرون آمدن از ايسربلند ب

ندگان يرفته شد که بتواند با نماينده کارگران پذيبه عنوان نما یه داريدولت سرما
د و فروش يشود و واسطه در خر یکارفرما وارد معامله و چک و چانه زن

ه ها يکار هم به اتحاد یکه بعدها توسط سازمان جهان یرسالت!! کار یروين
افت يدا شد، تکامل يه پيکارکرد اتحاددر  یگرين جا فاز ديو از هم. واگذار شد

از درون  یک سازمان انقالبياستحاله  یعنيم ينيبید که امروز ميو به آنجا انجام
  . یه داريل شدنش به زائده نظام سرمايو تبد

تفکر راست اصال  یته هماهنگيم که در درون کميگذارین ميفرض را بر ا
را در راس امور قرار  یمزدلغو کار  یريوجود ندارد و همه هماهنگ جهت گ

ه ين هدف، کارگران تشکل مستقل ضد سرمايا یگوشند برمبنایداده اند و م
ن سبب يبه هم.  ش برونديل دهند و به پيخود تشک یرويخود را به ن یدار
طبقه کارگر در  یط کار و زندگيدر باره شرا یسنده مقاله بعد از مقدمه اينو
د يگوین مشکالت به حق ميدر برخورد با ا ران و اشاره به نظرات گوناگونيا

جاد يو ا یابياز مبارزات کارگران حول خواست سازمان  یديدور جد" که 
د ين است که چگونه بايا یمستقل آغاز شده است، پرسش اصل یسازمان ها
  " متشکل شد؟

 یته هماهنگيگردد که کمیبرم يیسنده به جاين پرسش نويبه ا يیپاسخ گو یبرا
ح مقاوله يا زدن به آن آغاز کرده بود و بخش اعظم مقاله را به توضبا پشت پ

د ين که نشان دهد چگونه بايا یدهد برایکار اختصاص م ینامه سازمان جهان
استفاده  – یه داريتشکل مستقل ضد سرما –دن به هدف يرس یله براين وسياز ا
مان و ل سازيدهد که هدف تشکیح ميتوض یان چگونگيش از بياما پ. کرد
ک ي ین جا جايهم! ستيمورد نظر ما ن یدارهيگاهش در جهان سرمايجا

 یشواز سازمانيشود به پیمگر م. عالمت تعجب و عالمت سئوال بزرگ است
ما به . ستاده استيمناسبات حاکم ا یم در کجاين که نگاه کنيرفت بدون ا

ش يدايزمان پاز . ن سازمان به وجود آمده استيم گفت که چرا ايکارگران نخواه
 يیش برده است و دست در دست چه ارگان هايرا پ یخود تا کنون چه اهداف

ز يگل بود به سبزه ن. از سازمان ملل است یم که بخشيياست بگو یکاف. دارد
  !!آراسته شد
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ان هر يکند و در پایکار را بند بند باز م یسازمان جهان یسپس مقاوله نامه ها
د چه يد پرسياول با. دهدیح ميبا آن توض را یاسالم یبند رابطه جمهور

که از قبل اعالم کرده بود کارگران  یته هماهنگيکم. ن کار بوديدر ا یضرورت
جاد تشکل خود مجوز يا یما برا. ميجاد کنيخود تشکل خود را ا یرويد به نييايب

ا يآ. ميندار یکردند با آن مشکل یم اما اگر آن ها تشکل ما را قانونيکن یطلب نم
است که دائما از جانب  یکار موضوع یسازمان جهان یمقاوله نامه ها

به کارگران  يیپاسخ گو یته برايرد و کميگ یکارگران مورد پرسش قرار م
ته با ذکر مساله ضمن ينبود و کم ین صورت اشکاليداند؟ در ایخود را ملزم م

کند، یمان يکار و اهداف آن آنگونه که خود سازمان ب یسازمان جهان یمعرف
و نحوه ارتباط کارگران  یه داريالت سرمايک تشکيز راجع به ينظر خود را ن

هم به سئوال کارگران پاسخ  یعنيار قابل ارزش بود يشکافت که بسیرا با آن م
گرفت تا توهمات یکار انجام م یسازمان جهان یشد و هم کالبد شکافیداده م
البته چون تا . شدیدوباره تکرار نم یشد و تراژدیخته ميافته از هم گسيقوام ن
در  2005خود در اول ماه مه  یدر سخنران یمين کار را محسن حکيا یحدود

ن مقاله رهنمود يشد کارگران را به خواندن ایتاالر گل سرخ انجام داده بود، م
چ نظر ين که بدون هيار کارگران گذاشت تا ايا مقاله را چاپ شده در اختيداد 
آن ها  یشک برا یب. ميل نشويتبد یه داريسرما یان سازمان هابه مبلغ ینقاد

  . ار با ارج خواهد بودين خدمت بسيا
  "م به مواد مقاوله نامهيگردیبرم

ن شان ناقض آن ياگر قوان. آن هستند ید اعضا متعهد به اچرايگویمقاوله نامه م
 یه ايادض در مورد کار اتحيو تبع یکار اجبار. د موانع را بردارندياست با

ض بتوانند تشکل خود را يکارگر و کارفرما بدون تبع. رديد صورت گينبا
  .ش ببرنديل دهند و منافع خود را پيتشک

اول . گذاردیت اصل را بر برائت ميکار بدون توجه به واقع یسازمان جهان
. رديت را بپذين مانع و رادع هستند و سپس عضويا قوانيند که آيکند بب ینگاه نم

 ینوشه اندونزيپ یليدوران فرانکو، ش یايکسان است که اسپانيش يبرا
 یگر کشورهايو مناسبات کار در د یاسالم یران شاه و جمهوريسوهارتو، ا
ن کشورها چگونه يرتريشرفته تا فقيار پيبس یاز کشورها یه داريجهان سرما

م تظاهرات کارگران ياورياد بيب. شودیم یاست و با کارگران چه معامله ا
س ياتل و سرکوب آن توسط پليدر س یکشور صنعت 8اراندازها را در نشست ب

در . ر رايسال اخ 2ل کارخانه ها در يو تعط یدسته جمع یهایکارسازيرا، ب
 یو زمان یفقط گاه گاه. کار اعتراض کرد ین موارد سازمان جهانيک ازيکدام 

ک يرد يگیل باال مين مساينسبت به ا یو جهان یکه موج اعتراضات داخل
د مورد اعتراض ما باشد و از ين نبايالبته ا. کندیصادر م یه تو خالياعالم
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. ستيکارگران ن یسازمان جهان. ستين ین انتظاريکار جز ا یسازمان جهان
د را يوند سعين پيا ینيريتواند نقل و شیاست و فقط م یطبقات یسازمان آشت

  . م کنديتقس
 ینم یرا تشکل واقع یاسالم یچون شوراها يید سازمان تشکل هايگویمقاله م

ن يابند ايیسازمان حضور م یهان ارگان در نشستيندگان اينما یوقت. داند
کار هم  ید سازمان جهانيشا. ست پس چپستيرش نيپذ یحضور اگر به معنا

  . کندینگاه م یاسالم یت از موضع اتحاد و انتقاد به جمهوريچون سازمان اکثر
توانند تشکالت یچ گاه ادعا نکرده است که کارگران ميه کار یسازمان جهان

ن معترض خود سازمان خواهد ين کنند اولياگر چن. جاد کننديا یه داريضدسرما
ک ين فکر کرد که يشود به ایچگونه م. ديانش را در خطر خواهد ديبود که بن

سازمان  یعني یاسين مونوپل سيک بخش از بزرگ تري، یطبقات یسازمان آشت
د کارگران تشکل يبگو ین الملل کارگريد و چون مارکس و انگلس و بيايلل بم

ن گونه باشد ياگر ا. ديل دهيتشک یلغو کار مزد یه خود را برايضد سرما یها
و . انت کرده است و نشان از پدر ندارديم که سازمان به اصل خود خييد بگويبا
جاد يه به دروغ وجهه اياز نظم سرما یجزئ ید برايما نبا! ن بوديکاش که چنيا

  . ميکن
ل يتشکل خود را تشک یزيچ تمايد بتوانند بدون هيان بايکارگران و کارفرما

ن يدر ا یان مشکليکارفرما یو چه زمان یه داريسرما یايدن یدر کجا. دهند
ن يان به هميا در کنارهم قرار دادن کارگران و کارفرماياصوال آ. امر داشتند

ست که به ياعالم به کارگران ن ینين هم نشيا ايآ. ستيگزنده ن یطنز یسادگ
ا واقعا در يآ. ميگذاریعمل باز م ید که ما دستتان را برايد فکر نکنيهوش باش

دولت و همه . در مجموعش طبقه حاکم است یکي. ک استي یک مساوين جا يا
کار است، اما سازمان  یرويگر فقط نيک  ديو آن . ابزارها را در خدمت دارد

  . وجود دارد یکين يدر اتحاد ا یدانند که چه قدرت یم یکين و آ
ه يا نظام سرمايم؟ آيغ کنيح و تبليم مقاوله نامه ها را تشريفه داريچرا ما وظ

ن يرغم ایعل"چرا . ميد به کمکش بشتابيغ دارد که ما بايمشکل کمبود تبل یدار
ن مقاوله يو ا ه داران استيدر خدمت در سرما یکار سازمان یکه سازمان جهان

 یکارکر ید آن ها را در جمع هاياست ما با" ینکات ضد کارگر ینامه ها دارا
از  یچه نفع. ميو آن را شفاف ساخته باشيش از آن که آلترناتيم پيبه بحث بگذار

جاد توهم و وابسته کردن کارگران به راه يشود جز اید کارگران مين کار عايا
- قانونش، قانون گزارانش و کل نظام  یريگکه جهت  يیدر جا یقانون یکارها

   .ه کارگران و زحمتکشان استياش برعل
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  نمونه دو: اعتصاب و کارگران
افت دستمزد يل عدم دريران به دليا یشکر هفت تپه که در سال جاريکارگران ن  .است دهينرس جهين به هنوز تپه هفت شکرين کارگران یپ در یپ یها اعتصاب

گر در سوم يده بودند بارديازيو تظاهرات و اعتراض دست بارها به اعتصاب 
اعتصاب در روز . مهرماه اعالم کردند که دوباره دست به اعتصاب خواهند زد

شنبه هفتم مهر آغاز شد و امروز چهارشنبه کماکان ادامه دارد و کارگران اعالم 
. هند دادشان به اعتراض ادامه خوايکامل به خواسته ها یابيکرده اند که تا دست

ت و وزارت يرياعتراضات ماه قبل با دادن ضرب العجل کارگران به مد
به خواسته ها  يیو جواب گو یدگيرس یآن ها برا یو اعالم آمادگ یکشاورز

تنها وقت  ین اعالم آمادگيشد انتظار داشت ا یافت اما همان طور که ميان يپا
صال يران از شدت استو از سر باز کردن کارگران بود که متاسفانه کارگ یکش

اما گذر زمان به آن ها نشان داد که . به آن باور کردند یگذران زندگ یو سخت
که خود  ید از کسانيکنند نبا یشان مبارزه م یخواسته ها یکه برا یدر ضمن

و صداقت داشته  یکرنگيت اسفبار دست داشته اند انتظار ين وضعيجاد ايدر ا
سراسر کشور چه آن ها که در اعتصابند و چه  گر کارگران دريد با ديبا. باشند

ن جا يدر ا. ت آن ها را جلب کننديرند و حمايآن ها که مشغول کارند تماس بگ
ر ين استان هستند و به نسبت از سايکه در هم یميفه کارگران نفت و پتروشيوظ

ل يبه دل یرا از طرفين تر است زيدارند سنگ یران وضع بهتريکارگران ا
ژه است و از يت وياهم ین بخش دارايم به پول نقت ايرژ یاتيحرگ  یوابستگ

ار يم در اختيشود توسط رژ یکه از فروش نفت حاصل م یگر پوليطرف د
 یجه کارگران بخش هايرد و در نتيگ یواردات قرار م یوابستگان خود برا

. دهند یرا از دست م یامکان کار و زندگ یگريبعد از د یکي یمختلف اقتصاد
و امروز نوبت  یگريروز نوبت ديها بود، پر ینوبت کارگران نساجروز يد

م يانداز یم ینگاه. ستيخواهد بود معلوم ن یکارگران قند و فردا نوبت چه کسان
  :به واردات شکر

مانده يباق. باشد یهزار تن م 600ران به واردات شکر تنها يانه اياز سالين
 یاسالم یگذشتنه جمهور در سال. شود ین ميتام ید داخليمصرف توسط تول

حد و مرز شکر را به وابستگان خود داد که در راس  یاز واردات بيران امتيا
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نان و يا یم در صاف کردن جاده برايرژ. معروف قرار دارند یآن ها آخوندها
واردات شکر را از  یژه، ابتدا حقوق گمرکيو یالت جهت سود بريجاد تسهيا

شکرعبارتند از شرکت  یده گان انحصاروارد کنن. ل دادي٪ تقل10٪ به 150
 .ا همان وابستگان فوق الذکري ینفر از بخش خصوص 10و B.D.A  یدولت

از . شود یده ميا واسطه خريد کننده يمختلف تول یاز کشورها یشکر واردات
ش، يس، اطريک، سوئيس، آلمان، بلژي، انگلیجنوب یقايل، آفريجمله برز

  ...ه، امارات و يترک
ارد دالر يليک ميش از يمت بيتن شکر به ق 2.488.000مقدار  2006در سال 

صادر کننده و  5ران وارد شد که يو به ا یدارين کشورها خريکا ازيآمر
س و يس، سوي، انگل!!امارات: ران عبارت بودند ازيفروشنده مهم شکر به ا

به  یمت ارزان بازار جهانيش از حد شکر که با قيواردات ب. یجنوب یقايآفر
به علت  ید داخليران انجام گرفته سبب شده که شکر توليد در ايمت توليبت قنس

 یهزار تن در انبارها باق 607ش از يگران تر بودن به فروش نرسد، چنان که ب
ن مساله در يژه ايبه طور و. جه کارگران با مشکل مواجه شدنديماند و در نت

کارگر  7000. است ساقط کرده یهزار کارگر را از هست 16استان خوزستان 
ن تازه آغاز يا. نفر در شرکت کارون 8000ر در هفت تپه و يمزد و حقوق بگ

ران يرش ايران است چرا که در صورت پذيدر ا یدات کشاورزيتول یراه برا
کوچک  ید کننده هايت گات و توافقنامه تعرفه و تجارت آزاد، ابتدا توليبه عضو
ل يبزرگ تحل یشرکت ها ا دريو سپس متوسط ها ورشکست و  یخصوص

وستن به يه و پيهمراه با تمرکز سرما یکردن ها یخواهند رفت تا خصوص
  .راحت شود یانحصار یکنسرن ها

، از اعتصاب HWSو شرکت دختر  Ottoدر کنسرن  یدرپ یاعتصابات پ
  !!مياموزيب

ط يبهبود دستمزد و شرا یبرا HWSو شرکت دختر  Ottoکارگران کنسرن 
 یولي 31و  30اعتصاب از . ن زده اندياعتصاب با مدت نامعک يکار دست به 

ن و کاهش ييپا یل اعتصاب کارگران عبارت است از دستمزدهايدل . آغاز شد
ت يريو کار آخرهفته و اعتراض به مد یشب کار یبرا یافت درصد اضافيدر

  .کرد ینم یشان اصال توجه یکه به خواسته ها
د اعتصاب در جنبش يند بايگو یند و مکرده ا یکارگران خود را سازمان ده

رد تا بتواند يت قرار گيهم منعکس شود و از طرف آن مورد حما یاجتماع
ن شود، اعتصاب ياگر چن. ابد و عالمت بدهديدا کند، تاللو يپ یت اجتماعياهم

م تا يرا تکامل ده یتيحما یم مدل هايتوان یند ما ميگو یم. موفق خواهد شد
  .ميذارکنسرن را در فشار بگ
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ها و اشکال عمل را  یما باشد تا استراتژ یبرا یشيتواند آزما ین اعتصاب ميا
گر يت از خود را توسط ديحما یسپس کارگران راه ها. ميمورد تجربه قرار ده

  :  کنند یکارگران و مردم به صورت سئوال و جواب مطرح م
تواند به  یون مياکس. در نقاط مختلف شهر و کشور ونيبا اقدام به اکس یکي   ت کرد؟يتوان از اعتصاب حما یچگونه م

. ون متشر گردديت اعتصابيدئو و نوشته مستند شود و درساير، ويصورت تصو
شبرد يپ یسپس آن ها چگونگ. ديايت کنندگان بيت حمايتواند در سا ین ميهم چن

 یمان را اعالم م یدر سه روز اول خواسته ها :دهند یاعتصاب را شرح م
٪ متعلق به خود کنسرن است 100امد به مراکز فروش  که ين یجواباگر . ميکن

ها  یمان را به مشتر یه هايدر فروشگاه ها اعالم یم و در جلويکن یمراجعه م
م و آن ها را يده یح ميکه در آن ها اعتصاب را توض يیه هاياعالم. ميده یم

داران ين خريرا ب يیه هايسپس اعالم. ميخوان یت از خود فرا ميحما یبرا
اگر امکان باشد با . ميآور یه ميز اعالميفروشندگان ن یبرا. ميکن یع ميتوز

  .ميده یح ميد از فروشگاه ها را توضيم و کارمان و بازديريگ یشورا تماس م
 یه اياعالم HWS م با همکاران مان در يخواه یند ما ميگو یکارگران اتو م

م و يکن یم که چرا اعتصاب ميح دهيم و در آن به همکاران مان توضيه کنيته
ن که آن ها هم از اعتصاب ما سود يدارند و ا ین ما جايچرا آن ها هم در ب

 –از کارگران در اعتصاب شرکت نکردند  ین که بخشيح ايتوض –خواهند برد 
ط کارمان بهتر يکنند تا در مجموع شرا ید خود را سازمان دهيز بايپس آن ها ن

م و به آن ها يکن یران فروشگاه ها مراجعه ميبه مد یدر مرحله بعد .شود
م تا يکن یه پخش ميم و اعالميون زده اين اکسيم که چرا دست به ايده یاطالع م

  .آن ها کارمان را به کنسرن گزارش بدهند
شعب متعدد است که شامل شعب  یآلمان دارا یدر همه شهرها Ottoکنسرن 

 یم یو اسباب باز یستيور، اوقات فراغت و تی، مسافرتیفروش کاال، ورزش
کنسرن اتو در سال  2007 یوني 21ل اتو در يشائيبنا به اظهارات دکتر م. باشد

ورو فروش يارد يليم 15ج را کسب کرده است و با ين نتايبهتر 2006-2007
سپتامبر دوباره در  28کارگران از  .ون سود بدست آورده استيليم 850بالغ بر 
HWS نورداشتات و هالنسلبن اعتصاب را از  - وکلريبرامفلد، ب - هامبورگ

همه کارکنان کنسرن  یآن ها خواهان بهبود مزد و حقوق برا. سر گرفته اند
 یو مرخص یام مرخصيو پول ا یديآن ها خواهان قرار داد در مورد ع. هستتد
 یکارگران اعتصاب. باشند یسال م 50کارکنان مسن تر از  یشتر برايب یرسم

م و به صورت يش برويم گام به گام پيتوان یط خوب نبود ميند اگر شرايگو یم
ش يرا پ یگريخواست د یم و در مرحله بعديه کنيخواسته ها تک یرو یبخش
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 یم. ميق بکشيم و نفس عميجاد کنيخود قدرت ا ید به طور آهسته برايبا. ميببر
  .مين کار هستيند ما قادر به ايگو

  :دهند یبعد همکاران خود را مورد خطاب قرار م
خواسته خود  یتا برا یز فکر کن اگر تو در اعتصاب شرکت نکنيهمکار عز
ه منافع يق تو علين طري، به ایريگ ی، در سمت کارفرما قرار میمبارزه کن

که مبارزه  یتواند ببازد اما کس یکند م یکه مبارزه م یکس. یکن یخود عمل م
  !ن اکنون باخته استيکند از هم ینم

ش دستمزد يافزا: دارند یکنند و اعالم م یان را فرموله مش یسپس خواسته ها
شب  یبرا یهمه کارکنان، ساعات کار قابل قبول، درصد اضاف یو حقوق برا

از به يلوستر بدون نيدسامبر و س 24 یل روزهايو کار آخر هفته، تعط یکار
  سال 50 یکارکنان باال یبرا یاضاف یروز مرخص 2، یمرخص

م تا يريم هر ماه مساعده بگيند که ما مجبور هستيوگ یخطاب به همکاران م
 1.5ما در مجموع  یخواسته ها. ن عادالنه استيا ايآ. ما بگردد یچرخ زندگ

صدم درصد سود ساالنه  15کارفرما خرج دارد که تنها  یورو برايون يليم
ت خود متشر کرده اند خود را به صورت يکه در سا یگيدر گراف. کنسرن است

م او يک کوسه عظيدهند که کنسرن به صورت  ینشان م يیکوچولواه يس یماه
بزرگ  یند که در پشت سرش دسته ايب یکند تا ببلعد اما کوسه نم یرا دنبال م

ب کوسه يکنند و در تعق ین راه را دنبال مياه کوچولو هميس یها یاز ماه
  !هستند

ا داشته است ه یر خرده فروشيسا یرو یر مثبتيند اعتصابشان تاثيگو یآن ها م
به آن . خته استيره  برانگيدل و غي، لیاز اعتصاب را در کافلند، آلد یو موج

٪ کارکنان با اعتصاب 100که در کافلند  یها جرات عمل داده است به نحو
ز هستند يه خدمات نين کارگران عضو اتحاديالبته چون ا .موافقت داشته اند

ورود دعوت به عمل  یران خود براکنند و از همکا یغ ميز تبليه نياتحاد یبرا
  .آورند یم
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  یران و تجارت جهانيا
  .ده استيه و قزاقستان خريهزار تن گندم از روس ٣٠٠ یران در هفته جاريا

ران در طول يد که دولت ايگو یترز ميرو یخبرگزار.  2011هفته دوم مارس
 .بوده است یجهان یارهاد گندم از بازيز فعاالنه مشغول خريگذشته ن یهفته ها
ه، يون تن گندم از روسيليحدود دو م) هيفور( یالديران در ماه گذشته ميدولت ا

هزار تن گندم  ١٢٠را يران اخيا .کرد یداريا خريل و استراليآلمان، کانادا، برز
 يیکاين گندم آمريفارس ا یخبرگزار ده است و به گزارشيکا خريز از آمرين

ن خواستار يران همچنيدولت ا .ديران خواهد رسيه ان بيدر روز هفتم فرورد
 .کاال است" مبادله"ک قرارداد يون تن گندم از پاکستان در يليک ميواردات 

اول واردکنندگان گندم در جهان قرار  یر در رده هاياخ یران در سال هايا
  .داشته است

را در  یاساس یست بلکه اکثر کاالهايمسلم است که مساله تنها محدود به گندم ن 
شکر هفت تپه را در ارتباط با واردات يمساله اعتصابات کارخانه ن. بردارد

 یجه ايدن به نتيم که بدون رسيشکر و شکر بفروش نرفته کارخانه بخاطر دار
 ین اعتراضات ساالنه برنج کاران، چايهم چن. سپرده شد یدر سکوت بفراموش

مساله محدود به بخش بازهم . ره رايد کنندگان گوشت و غيکاران، تول
و  یسندگيو ر ینساج یبسته شدن کارخانه ها. ستيهم نبود و ن یکشاورز

کوچک  یارزان، ورشکست شدن کارگاه ها یدر اثر واردات کاالها یبافندگ
کار يهمه و همه را با ب. د کفشيتول ید لباس، ورشکست شدن کارخانه هايتول

 یحت. ميم و نوشتيم، خوانديديناه نشاندن کشاورزان شيساختن کارگران، بخاک س
 یشود و مورد انتقاد قرار م ین مساله اذعان ميم هم به ايرژاز دورن خود 

عده  متاسفانه: ديگو یم یون کشاورزيسيعضو کم یرد، چنان که دمحميگ
 با استفاده از رابطه و بدون ضابطه اقدام به ثبت سفارش واردات یمحدود

 یرا برا یو مسائل و مشکالتکنند  یم یو دام یمحصوالت کشاورز
ن که به دنبال يان ايبا ب یدمحم .آورند یبه وجود م یبخش کشاورز دکنندگانيتول

افته يکاهش  یواقع زانيک سوم ميها به  یت دامداريه ظرفيرو یواردات ب
الزم  یها تينبود حما ل واردات گوشت و دام زنده ويمتاسفانه به دل: است، گفت
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 7( .ستنديت نيادامه فعال ها قادر به یاز دامدار ید بخشينبودن تول یو اقتصاد
د ذکر کنم ين جا بايمساله در ا .)رانيک اي، پ2012مارس   1391/26ن يفرورد

ه يت از سرمايد حماياز د یديکه صحبت از بسته شدن کارخانه ها و مراکز تول
و  یچه کشاورز یه داران چه صنعتيرا به هرحال سرمايست زين یداخل یدار

ه را به يآن ها سرما. رديرشان را آب بگيخوابند که ز ینم ی، جائ...و  یدامدار
ن بسته شدن ها يکنند و بار ا یشتر منتقل ميا با بازده بيزودبازده تر  یبخش ها

پرداخت نشده، باال  یدستمزدها یعنيگذارند  یکارگران م یرا برشانه ها
  .رهيو غ یکاريب ايمحل کار،  یدن پس انداز کارگران در تعاونيکش

مطرح  یهم بتازگ یران در سازمان تعرفه و تجارت جهانيت ايمساله عضو
ارائه  1996ت را در سال يعضو یرسم یتقاضا یاسالم یجمهور. نشده است
مورد قبول قرار گرفت و   WTOتوسط  2005ن تقاضا در سال يداد اما  ا

رفته شد ياظر پذران بعنوان عضو نيا یاسالم یجمهور 2009سپس در نوامبر 
ن نهاد يت در ايروند عضو. ده استيسال طول کش 16ن پروسه تا کنون يا یعني

 یاست تجارياعالم کند که س ید متقاضيق است که در تقاضانامه باين طريبد
دهد  یکه ارائه م یهماهنگ است و در طرح WTO/GATTاست ياش با س

ح ينه روشن توضين زميخود را در ا یم حقوقيو رژ یتجار یاست هايکل س
شود و در  یبه آن م یدگيمامور رس WTO یته کاريک کميسپس . دهد یم
شود تا به کل و جزء  یفرستاده م یکشور متقاض یبرا یان پرسشنامه ايپا

ت کشور به عنوان عضو يان عضويدر پا. مسائل مورد نظر پاسخ داده شود
سئوال بود و  700 ن پرسشنامه شامليران ايدر مورد ا. شود یرفته ميپذ یرسم

ل يتحووصول خود را بالفاصله پس از  یتجار ميگزارش رژ ستيبا یران ميا
ران ي، ا 1388در آبان ماه  ،یر طوالنيبا تاخاما ، داد یم یسازمان تجارت جهان

 یر تعرفه ايو حذف موانع غئت دولت يب هيپس از تصو خود را یم تجاريرژ
. کردم يتسل یسازمان تجارت جهانبه که هنوز عضو سازمان نشده بود  یدر حال

ن يکه امکان ا یکشاورز یژه کاالهايارزان؛ به و یخارج یق کاالهاين طريبد
شود، ببازار   ین ميشان تام یتوسط دولت ها یپرداخت یدهايبا سوبس یارزان

ز دولت از ين حمالت نيد گفت که قبل ازيبا. ران حمله آوردنديا یونيليگسترده م
افته را انجام داده بود و آن دادن انحصار يت سازمان گر حماليد یقيطر

ا به حداقل رساندن آن يو  یواردات به اعوان و انصار خود، حذف موانع گمرگ
د يتول یدا شدند و کارخانه هايشکر پ یق بود که سلطان هاين طريها بود به ا

ت ا درسي. کار کردنديکشاندند و کارگرانش را ب یشکر و قند را به ورشکستگ
ن افراد و يتوسط هم یواردات یدر فصل برداشت برنج با واردکردن برنج ها

از آن ها به پول يل نيکشاورزان را بدل یديمت، تجار برنج برنج توليشکستن ق
 یمثال ب. دنديخر یمت ارزان مي، بقیبازپرداخت وام و گردش چرخ زندگ یبرا
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دکنندگان بدون يولن سرگذشت تيا. را در بردارد یان است و از الف تا يپا
ت بعد از ورود يدن وضعيد یبرا. ن نهاد بوديدر ا یاسالم یت جمهوريعضو

  .ميندازيمودند بين راه را پيکه قبال ا یبه سرگذشت کشورهائ یاست نگاه یکاف
االت ياروپا و ا یهجوم واردات کشاورز: ديگو ید آموا از غنا ميوينگ ديک

غنا را که بدون  یمحصوالت کشاورز شود یه ميته ید دولتيمتحده که با سوبس
را هم نداشت و  یاروپائ یت کاالهايفيشد و ک یجه گران تمام ميد و در نتيسوبس

 یحاصله ط یشرفت هايتوانست با آن ها رقابت کند از دور خارج کرد و پ ینم
در دهات کوچک  ید که حتيت به آن جا رسيوضع. زمان را به عقب برگرداند

نه يرقابت در زم. شد یه وارداتيمواد اول% 100تا ه نان يته یمثال برا
. رعاالدنه استير ممکن و غيکا غيه اروبا  و آمريژه با اتحاديبه و یکشاورز

 10ن يرا ب یواردات یدادند گمرک مواد کشاورز ید نميکه سوبس یآمدند در حال
پر از محصوالت  یبازارها را گشودند و بازار داخل. درصد کاهش دادند 20تا 
خ ي یگوشت و مرغ ها. ستيبرنج از ژاپن که با آن توان رقابت ن. شد یارجخ

از، روغن، ي، پید گوجه فرنگين طور است در رابطه با توليزده از اروپا، هم
ستم ين بخش ها محدود نشد بلکه کل سيط بازهم به اين شرايا. کل بخش گوشت

بخش . ل شدرا شام یمختلف اقتصاد یما را نشانه رفت و بخش ها یاقتصاد
ل يو تبد یه غذائيمواد اول ید و کار رويد پارچه و لباس و کفش؛ توليصنعت تول

ن واردات ارزان يا: گوبد یباز م یشده، و یا بسته بنديآماده  یآن ها به غذا
  .  ر عادالنه استياالت متحده غيه اروپا و ايژه از اتحاديبو

در  یکس. ل شودهمه محصوالت را شام% 90تواند تا  یم WTOمقرارات 
ن نهاد، ين هميبراساس قوان ین کشورها نه تنها توان رقابت ندارد بلکه حتيا

مت ها ينک قيکبار مبارزه با دمپيفقط . توان مبارزه با تخلفات را هم ندارد
ه يعل ايمراکش، گابن، آنگوال و نامب یکشورها یعني توسط چهار کشور ساحل

ک بند يکا از يکه برنده شدند اما امر کا انجام شديپنبه در آمر ید برايسوبس
اصوال بازار . ت آن ها شودين تجارت آزاد استفاده کرد تا مانع موفقين قوانيهم

آن ها بسته  یل استاندارد باالين کشورها به دليا یکاالها یکا بروياروپا و آمر
 یقاض. ار گران استيدهقانان بس یبرا WTOن که دادگاه ياست و مهم تر ا

کا يبازار آروپا  و آمر یرو یاديقات زيد تحقيبا. ن موارد ندارندياخبره در 
  (eed 7-2011). شان امکان ندارديانجام شود که برا

ن يد خود را جانشيارزان با سوبس یکا نه تنها کاالهايه اروپا و آمرياتحاد
است يف دوباره سيظر یليخ یوه اين کشورها کردند بلکه به شيا یداخل یکاالها

 یکنسرن ها. اده کردنديپ ین بار با ابزار اقتصاديرا ا یوران استعماراشغال د
 ین کشورها را برايا یو جنگل ها یکشاورز ین هايزم یه داريبزرگ سرما

ن يد بنزيتول یمثال کشت خرما برا. که الزم دارند بکار گرفتند یداتيتول
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ا کاشت درخت يد گوشت، يتول یم برايعظ یها یا دام داريک، يارگان
 یا برايا کشت سويازخودشان، يمورد ن ید دستمال کاغذيتول یپتوس براياوکال

 یان از محل هايکطرف باعث رادنده شدن کشاورزان و روستائيروغن که از 
 یکه توسط آن ها انجام م یدات مواد غذائيگر توليشان شد و از طرف د یزندگ

 یدهايگر سوبسياز طرف د. دا شدياز به واردات آن ها پيد و نيشد قطع گرد
 یرا به ورشکستگ ی، کشاورزان محليیکايآمر یبه کشاورزان اروپائ یپرداخت
  .ميانداز یم یه اروپا نگاهياتحاد یکشاورز یاست هاياکنون به س. کشاند

م ياول پرداخت مستق. شود یه اروپا با دو اصل انجام مياتحاد یاست کشاورزيس
ق درآمد کشاورزان ين طريبد. یلمللن ايداشتن توان رقابت ب یبه کشاورزان برا

زان يم یبه کشاورزان برمبنا یدوم پرداخت. شود یدچار نوسانات بازار نم
کل بودجه % 40ساالنه . رديگ یبازار انجام م یط جارين به هکتار و شرايزم

. شود یم یباشد صرف بخش کشاورز یورو ميارد يليم 50ه اروپا که ياتحاد
شود و کشاورزان  یل ارزان به بازار عرضه مد محصوين سوبسيافت ايبا در

در بازار کشور خود  یتوان مقابله و رقابت حت یرانين جا ايو ا یني، التیقائيآفر
ق ين طريبد. ن که بخواهند در بازار اروپا وارد شونديرا ندارند تا چه برسد به ا

ا ه اروپياتحاد. شوند ید خارج ميجا از دور تولين کشورها تدريکشاورزان ا
است که از گندم،  یو غذائ ین صادر کننده محصوالت کشاوريامروز بزرگتر

  . ره را شامل استيخشک و غ یمرغ، محصوالت لبن
مت ها وجود دارد که ينگ قياز دمپ یگرينوع د ید کشاورزيگذشته  از سوبس

ر ين زيهکتار زم یبرمبنا ید به محصوالت صادراتيق پرداخت سوبسياز طر
 یجه ميرد در نتيگ یانجام م یمت واقعير قيد زيق تولين طريبد. کشت است

د يتواند ارزان به بازار کشور وارد کننده، عرضه شود که به آن سوبس
 یاز بازار جهان به محصوالت کشاورز یشود و با آن بخش یگفته م یصادرات

ه اروپا بکار يتوسط اتحاد یديوه جدين شيهم چن. رديگ یه اروپا تعلق مياتحاد
 یکيشود  یه ميد و تهيق تولين به دو طريک محصول معيشود که  یمگرفته 

ت يفيبا همان نام و شکل اما با ک یکيو اروپا و  یبازار خود یت باال برايفيبا ک
 یکاالها م یکه سبب ارزان یگريعامل د. وارد کننده یکشورها ین براييپا

بزرگ  یره ايزنج ینگ توسط سوپرمارکت هايا دمپيمت ها يشود شکستن ق
د و يانحصار تول یکنند با رقابت محل یم یمت ها سعين آوردن قيياست که با پا

مانده کاال در کشور را به  یجاد کنند و سپس باقيخود ا یعرضه کاال را برا
 ید کنندگان کشاورزينگ توليضد دمپ یت هايشکا. ندين صادر نماييمت پايق

ن ياز یاريرا در بسيز ده استينرس يیوارد کننده تاکنون به جا یکشورها
شود و رهبران آن  ین ميتام یاز وام خارج% 40تا حدود  یکشور بودجه دولت

 یکته شود انجام ميگوش بفرمان وام دهندگان هستند و آن چه که به آن ها د
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پول نقش  ین الملليو صندوق ب یکته کننده ها بانک جهانين دين ايدر ب. دهند
و  يیاروپا یردولتيغ یسازمان ها. را دارا هستند یمهم
شان دست از  ینند که کشورهايب ین ميراه حل را در ا) ها.او.یج.ان(يیکايآمر
ن سازمان تجارت يا عادالنه و قوانير يمت ها بردارند تا تجارت فينگ قيدمپ

ن مثل آن است که گوسفند ها از گرک خواهش کنند تا يا. ت شوديرعا یجهان
 یديوه توليرا از شيرعادالنه است زيزها غيچن جا همه يا. ش را بکشديدندان ها

ش بر استثمار قرار دارد و يکه مبنا یوه ايش. رديگ یرعادالنه صورت ميغ
ن مناسبات يکل ا. کند که که کجا و چگونه اعمال شود یش فرق نميبرا
و  یل بانک جهانيبعد از نشست برتون وودز و بدنبال تشک. رعادالنه استيغ

م، يتنظ یبرا یک سازمان سوم جهانيجاد ي، ضرورت اپول ین الملليصندوق ب
توسط سازمان ملل و با چشم  یه داريسرما یو گسترش بازار جهان یجهت ده

س و کانادا مطرح يکا، انگلياالت متحده امريا یداشت به منافع کشورها
 یتعرفه و تجارت برا یاز موافقتنامه عموم یبخش 1947، در سال ) ITO(شد

ک سال بعد در يد و يکشور موسس رس 23 یبتدا به امضاکاهش تعرفه ها ا
ران آن را امضا کردند که به منشور هاوانا مشهور يکشور از جمله ا 53هاوانا 

در مراکش  1994سپس در سال . ن منشور استياست و گات بخش چهارم ا
و  یس شد که هدفش رفع موانع تجاريتاس) WTO( یسازمان تجارت جهان

ک يدر  .و باالخره تجارت آزاد اعالم شد ین الملليارت بزه کردن تجيبراليل
جاد شده چون در خدمت يا ین سازمان هاين اعمال انجام شده، همه ايکالم همه ا

. رعادالنه اندياست غ یه داريسرما یگسترش بازار جهان ی، برایه جهانيسرما
ر يغ یافاهد یرعادالنه و برايغ یرعادالنه، با ابزارهائيغ یائيشود در دن ینم

و  یه داريسرما یمردم کشورها یکمک ها یحت. عادالنه انتظار عدالت داشت
دهد نمونه  ین رابطه ناعادالنه نتجه معکوس ميشان هم در ا ینه حکومت ها
 یکشاندن کارگاه ها یليدست دوم در به تعط یلباس ها یر اهدايواضح آن تاث
کار يست که سبب بد لباس در محل ايبزرگ تول یکارخانه ها یکوچک و حت

جه يافت نتيآن چه انجام . د کنندگان کوچک شده استيشدن هزاران کارگر و تول
 یکوچک با گاوآهن و جو ید کشاورزيشود تول یمگر م. ن روند بوديا یمنطق

ک باال رقابت کنند و بازار خود را حفظ يآب با محصوالت مزارع مدرن با تکن
که سرانه  یاروپائ یها یگاودار یشود با محصوالت لبن یمگر م. ندينما

اردها انسان يليکه م یورو است در حالي 2هرگاوشان  ید برايروزانه سوبس
که  یدهقانان یدالر درآمد دارند، محصوالت لبن 2کارگر روزانه کمتر از 

ما در . کنند رقابت کنند یبا کاغذ و آشغال شکم شان را پر م یشان حتيگاوها
رعادالنه است؛ يز غيم که در آن همه چيکن یم یرعادالنه زندگيغ یستميس

. رعادالنه استيثروت غ یع جهانيتوز. رعادالنه استيغ یتجارت جهان
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ز که سران کشورها در يآن چه ن. ر عادالنه استيغ یه داريمناسبات سرما
کنند نه تنها  یشان م ین سازمان ها با مردم کشورهاياطاعت از دستورات ا

ران حاکم يکه اکنون در ا یتين است وضعيچن. نه استتکارايرعادالنه که جنايغ
  .شده است

 فاجعه یدار هيسرما یايدن! ميکن یم یزندگ يیايدن چه در
  !است

  !ميگر بسازيد یائيد دنيائيب
نسل  یمبارزات ین روز با سنت هايم در ايگفت. مياول ماه مه را پشت سر گذاشت

گر عزم مان را يد يیايساختن دن یم بست تا برايمان خواهيپ گذشته، دوباره یها
که در آن  يیايدن. ت قدر داشته باشديکه در آن انسان و انسان يیايدن. ميجزم کن

در خدمت  یعيو طب یاجتماع یثروت ها. استثمار انسان از انسان رخت بربندد
ه دار يام سرمابه ن یتيول اقليرد و درتيت مردم قرار گياکثر یبرا یبهتر یزندگ
در  یشاگرد نماند و شاگرد یب یمردسه ا. ردينم یاز گرسنگ یکودک. نباشد
 يیمايلومترها راه پيخسته از ک یزن.  مدرسه مجبور به کارکردن نباشد یآرزو

خود را  یلقمه نان یکودکانش، سر بر بالش نگذارد و برا یبرا یآوردن آب یبرا
آن چه . ردينم یو پزشک یبهداشت یهااز فقدان دارو و مراقبت  یکس. نفروشد

 يیايدن. آه حسرت نکشد یازمنديد شود تا نيد شود و به اندازه توليالزم است تول
ب و يرد و تخريز مورد ستم قرار نگيعت نيکه در آن نه تنها انسان بلکه طب

ات يز برخودار شوند و حيوانات نيش حيکه از نعمت ها يیايدن. ران نشوديو
ر مجبور به يبخور و نم یک زندگي یبرا یکس. شمرده شودز محترم يوحش ن

ن ساعات و روزها ياشد و ايل و آخر هفته نيتعط ی، کار در روزهایاضافه کار
باهم  ی، برایلذت از زندگ ید آن، برايمصرف شده و بازتول ین انرژيتام یبرا

 یساعات کار، چگونگ. به کار رود یخود ساز یمحبت و برا یبودن، برا
ن يد کنندگان و مصرف کنندگان تعيع را خود تولي، مقدار آن و نحوه توزديتول

 یاساس یازهاي، نیحاتيد اسلحه و ابزار کشتار و مسابقه تسليتول یکنند تا به جا
هم رخت  یکارين صورت بيد شود که در ايت جهان توليارد جمعيليم 6

ح يو تفر یماعفه اجتيست، که به  وظيز یبرخواهد بست و کار نه به اجبار برا
 یل خواهد شد که همه دارندگان توان کار در حد توان خود در آن و برايتبد

 یتيکه اداره آن نه توسط نخبگان و اقل یجامعه ا. بهبود آن شرکت خواهند کرد
کارگران و زحمتکشان در همه ابعاد  یه بلکه توسط شوراهايندگان سرماياز نما
  .اداره خواهد شد یزندگ



 مجموعه مقاالت   90

دچار  یم، از طرفيانداز یم نظر ميکن یم یکه در آن زندگ يیايدن به یاما وقت 
تر  یآن چه که خواسته مان است جد یگر برايم و از طرف ديشو یوحشت م

شود  ینم یگريکار د. ستين نيجز ا یم که چاره اينيب یرا ميو پابرجا تر، ز
د داد و ما تن نخواهن یز به راحتين  -ه داران يسرما -گرانياما مسلما آن د. کرد

ن اجبار ين است که به ايمهم ا. ديم رسيع به مقصود نخواهيز آسان و سرين
. ل و قال و بدون محاسبه نام و نشانيق یم، بيم و قدم در راه بگذاريابي یآگاه

م در مقابل يباش یطبقه ا یوقت. ميرا که ما تنها در جمع و با هم بودن طبقه ايز
نشاندن خواسته هامان  یدن و برکرسين جنگم بود و توايخواه یگر، قويطبقه د

 یط اسفبار جهانيهم شرا یگريد ید بارهايگر و شايکبار دي. م داشتيرا خواه
جز  یگريا واقعا راه ديم که آينيم تا ببيکن یم مرور ميکن یم یرا که در آن زندگ

  ما کارگران و جهان ما وجود دارد؟   یبهبود زندگ یبرا یه داريمحو سرما
م هرسال نسبت به سال قبل يکنیم یکه ما در آن زندگ يیايدر دن یزندگط يشرا 

. شودیتر متر و وحشتناکمردم کارگر و زحمت کش سخت یتوده ها یبرا
برابر با  1969جهان که در سال % 20ن يرترين و فقياختالف درآمد ثروتمندتر

ده يرس کيبه  90بود اکنون به  1به  60ک و در سال نود برابر با يبه  30
ل، يدر برز. م هم وجود نداشتيدر زمان استعمار مستق یحت ین تفاوتيچن. است

درآمد در کشور را در % 2ن ها تنها يرتريفق%  20ا و اکوادور يپاراگوآ، کلمب
  .ار دارندياخت

خود  يیژه در مصرف مواد غذايکاهش درآمد و فقر بسرعت در مصرف، به و
ت و سپس در مقدار غذا منعکس يفيکاهش ک ن امر ابتدا دريا. دهدیرا نشان م

ن ياز ا. ون نفر انسان گرسنه وجود دارديليم 850ش از يدر جهان ب. شودیم
 یايا و آسيون در شرق آسيليم 217ا، يون در جنوب آسيليم 301ب يتعداد به ترت
 یکايون نفر در آمريليم 53اه، يس یقايون نفر در آفريليم 204، یجنوب شرق

ون نفر در غرب يليم 9قا و يانه و شمال آفريون نفر در خاورميليم 39ن، يالت
دانند  یچگاه نميت جهان هيک ششم جمعيدهد که ین نشان ميا. کنندیم یزندگ

ه يواقع در جنوب صحرا  یت کشورهايک سوم جمعي. چه یعنير بودن يس
ون گرسنه يليم 9در  یکمبود کالر. هستند يیطور مزمن دچار کمبود مواد غذا

 یعني یکالر 450ن کشورها يرترياما در فق یکالر 130رب برابر است با غ
  .ش از سه برابر غرب استيب
  

  هيمشکل تغد
د بنا به يا توليآ.  ن سترون شده استيا زميوجود دارد؟ آ يیچرا کمبود مواد غذا

افته است؟ جواب در هر يا کاهش يده است؟ يره نا ممکن گرديا غي یعيل طبيدال
و رشد  يیت در جهان از رشد مواد غذايگرچه رشد جمع. است یسه مورد منف
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 100را معادل  1990که اگر سال  یشتر است به نحوير کشت بيز ین هايزم
در . ديرس 122ش از يبه ب 2005و در  116به  2000ت در سال يم جمعيريبگ
 ین هايو زم 112و  107به  100از  یخوراک ین زمان رشد دانه هايهم
ن يسرانه زم 1970در سال . ديرس 97و بعد به  95به  100رکشت از يز
بود که امروز  یرشد منف یصدم در صد هکتار، دارا18رکشت در جهان با يز

- یم یفعل یاما محصوالت کشاورز. ده استيصدم درصد در هکتار رس 11به 
 یت فعليش از جمعيارد بيليسه م یعنيه کند يارد انسان را تغذيليم 12تواند 

موجود در  یهاانسان یهمه یهيتغد یدانه برا یانه به اندازه کافيسال. جهان را
به مصرف  يیه گاوهايتغذ یبا نصف آن برايشود اما تقرید مين توليکره زم

 100هر  یز است در ثانيها ناچر از گوشت آنيب مردم فقيرسد که اوال نصیم
شود، یل ميتبدرسد و به گوشت یبه مصرف گاو م یموجود در دانه وقت یکالر
وارد % 12تنها  یديتول یخوراک یاز دانه ها. شودیم یکالر 10ل به يتبد

وارد . کاستيز آمرين صادر کننده آن نيترشود که بزرگیم یتجارت جهان
قا يو افر یجنوب شرق یايانه، آسيشرق م یکشورها یخوراک یهاکنندگان دانه

قا يدر آفر. باشندین را دارا من گرسنگايشتريکه ب يیهمان کشورها یعنيهستند، 
از شعر ما به  یدر بخش. افته استيکاهش % 20مصرف سرانه نسبت به قبل 

 یاين با کودکان دنيالت یکاياز کودکان کار آمر یکودک یم که گفتگويکيتو نزد
دردآور و در  ید؛  انسان به به گونه ايآ یر ميه و پول است که در زيسرما

ه برخالف يرا که در آن سرما یه داريسرما یايق دنيقاتواند ح یات، ميقالب ادب
نوردد و در  ی، جهان را در میا حد و مرزي یتيچ مشکل مليانسان، بدون ه

همگنان خود  یکدست با همهيشتر و غارت جهان، به صورت يکسب سود ب
  :لمس کند یکند، به خوب یعمل م

  ميکيما به تو نزد" 
   یخوریگوشت م یاتو تکه یوقت
  ا يآرد سوآن 

  ه شدهيکه با آن گاو تغد
  رشد کرده است یدر مزرعه ا 

  ما یوه برايکه در آن ذرت و م
  . "ديتوانست ببار آیم 
  

  د فقريو تشد یبانک جهان
که از حدود  یابد به نحوي یش ميمقروض دائما افزا یکشورها یخارج یبده

و  2000ل ارد در سايليم 2100به حدود  1990ارد دالر در سال يليم 1300
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اگر به اصل و فرع . ده استيرس 2004ارد دالر در سال يليم 2500سپس به 
ن برابر وام يد که آن ها تا کنون چنديم ديم خواهين کشورها رجوع کنيا یبده
ده بلکه يان نرسيها نه تنها به پا یرا بازپرداخت کرده اند اما هنوز بده یافتيدر

بر  یبانگ جهان یها از پروژه ها یهن بديازا یاريبس. ن برابر شده استيچند
 یبهبود زندگ یکه نه برا يیر گذاشته شده است؛ پروژه هايفق یدوش توده ها

ه يم سرمايعظ یکنسرن ها یابيالت جهت بهره يجاد تسهيا یمردم بلکه برا
، هتل ی، سد سازیم راه سازيعظ یپروژه ها. به کار گرفته شده است یدار
 .د اسلحهيا خريح گاهها، خطوط لوله نفت و گاز يجاد تفريپنج ستاره، ا یها

   یو بخش کشاورز یعيت طبيوضع
قهوه، کاکائو،  - ر تنها صادر کنندگان مواد خام انديفق یکه کشورها یدر حال

، روغن خرما، روغن، مس، شکر، ینيا، بادام زمي، ذرت، برنج، گندم، سویچا
م، آهن، ينيت، آلوميبوکسکل، ي، نیگوشت گاو، موز، پرتقال، پنبه، تنباکو، رو

شود به  ین مواد کاسته مي، سال به سال از ارزش ا -رهيمنگنز، سرب، و غ
و  1985در  30به  1960در سال  100از  یمت مواد خام کشاورزيکه ق ینحو
  .دي٪ رس45به   2004باال رفت و در سال  یسپس کم. ديرس 2000در سال  20

د و يرس 1965در سال  125به  1960در  55از  یو معدن یارزش مواد فلز
دوباره صعود . ديرس 55به  1985ش گرفت و در سال يدر پ یر نزوليسپس س

واحد  50 یعنياست  75نزول کرد و امروزه  55به  2000کرد و باز در سال 
ن صادرات و واردات دائما در ين امر سبب شد که تراز بيا. 1960کمتر از سال 

ده يون دالر رسيليب 2.5که امروز به  ینحو کند به یر ميس یم منفيارقام عظ
  .است

 يیباال یخود گمرک ها یدات کشاورزيت از توليحما یشرفته برايپ یکشورها
در حال رشد که  ین کشورهايرتري٪ ساکنان فق70ن امر با يمقرر کرده اند که ا

ن يمثال ا. گذرد در تقابل قرار دارد یم یق کشاورزيشان از طر یمعموال زندگ
 یکنند اما برا یافت مي٪ گمرک در5صادرات کاکائو خام خود  یا براکشوره

د يشود با ید ميتول یصنعت ین کاکائو در کشورهايکه از هم یورود شکالت
  !٪ گمرک بپردازند 30.6

خود، سرانه هر  یدات کشاورزياز تول یغرب یکشورها یت هايدر ادامه حما
ه درآمد روزانه اغلب ک یورو است در حالي 2.5 یدولت یگاو از کمک ها

 یدالر است؛ چه گاوها 2ت جهان کمتر از يارد جمعيليم 3ها و  يیقايآفر
  !یخوشبخت

 ی٪ کل کاالها7. است ین کشورها در تجارت کشاورزياز مهم تر یکيآلمان 
تجارت  یآلمان در مقام دوم جهان. شود یجهان به آلمان صادر م یکشاورز
ق يجهان از طر یکشاورز یاالها٪ کل صادرات ک6حدود . است یکشاورز
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ارد يليم 31آلمان  يیو مواد غذا یآلمان است که در مجموع  صادرات کشاورز
آلمان  یدو سوم تجارت کشاورز. ارد دالر در سال استيليم 41و واردات آن  
در حال  یمانده با کشورها یک سوم باقيرد يگ یه اروپا انجام ميدر درون اتحاد

ن کشورها يازا یدات کشاورزيارد دالر توليليم 9ه حدود آلمان ساالن. رشد است
وه و يوه جات، آب مين شان عبارتند از قهوه، روغن، ميخرد که مهم تر یم

به  یورو محصوالت کشاورزيارد يليم 2در مقابل حدود . جات يکنسرو و سبز
، ین شان عبارتند از محصوالت لبنيکند که مهم تر ین کشورها صادر ميا

  .کرو ش یدخان
 یا از کشورهايبا نام  ینمونه صحبت از کشور یبرا ید تذکر بدهم که وقتيبا 

رابطه نابرابر مبادالت  ینجا معضل به طور واقعيشود، در ا یدر حال رشد م
ن کشورها سهم خود را يخود ا یه هايرا سرمايست زيان کشورها نيم یاقتصاد

دوباره به . دارند یم افتيه دريکار توسط سرما یروياستثمار ن یاز پروسه
  : ميکن یم نگاه ميکياز شعرما به تو نزد یگريبخش د

  ميکيما به تو نزد" 
  یخوریم یتو موز یوقت

  ده استيکه پدرمان آن را چ
  افت کرده است يدر یاما در عوض آن قدر مزد کم

  ستين یکاف یزندگ یکه برا
  ميد کمک کنين علت ما بايبه ا
  . "ميم به مدرسه برويتوانیو نم

  
  یمشکل آب و انرژ

 یدنيآب آشام ید برايندارند و با یارد انسان به آب سالم دسترسيليم 1،1
 935. ن کار اغلب بر دوش زنان قرار دارديند که بار ايمايلومترها راه را بپيک
تر آب يل 20با وجود همه زحمات به کم تر از  يیون انسان در مناطق روستايليم

هر نفر  یکا براياالت متحده آمريسه؛  در ايمقا یبرا. دارند یدر روز دسترس
در . روزانه وجود دارد یو مصرف یدنيتر آب آشاميل 700به طور متوسط 

  . ندارند ی٪ مردم به آب سالم دسترس60قا و صحرا يجنوب آفر
ن نام يا يیگو. ده شديآب نام یاز طرف سازمان ملل متحد دهه جهان 1980دهه 
ت آب به عنوان منبع  درآمد يرا متوجه اهم یببزرگ غر یکنسرن ها یگذار

 یتيفرامل یکنسرن ها یبرا یديبازار جد 1990ن سبب از دهه يد کرد به هميجد
را  یميل عظي، پتانسیو تجار یک مساله ماليل شدن آب به يگشوده شد و تبد

بنا به گزارش مجله . و سود باد آورده فراهم ساخت یه گذاريسرما یبرا



 مجموعه مقاالت   94

چون  یکم آب نقشيست و ي؛ در قرن ب) Fortune(کايآمر فورچون یاقتصاد
م با ين است که نفت به طور مستقيستم دارد اما تفاوتش در اينفت در قرن ب

خود  یخصوص یست و مردم شخصا و در زندگيمردم در تماس ن یزندگ
ن مساله را در مورد يشوند اما ا ینم یخارج یها یه گذاريمتوجه عواقب سرما

سرگردان و  یه هاين گونه بود که سرمايبد. کنند یود درک مآب با تمام وج
افتند و ي یکردند دوباره مکان یانباشت شده که خطر بحران را با خود حمل م

منابع . ر هجوم آوردنديفق یغارت منابع آب کشورها یبزرگ برا یکنسرن ها
در حال  یکشورها یونيليچند م یاز شهرها یاريرا در بس یآب و آب رسان

ارد دالر يليم 400فروش ساالنه آن ها بنا به گزارش فورچون . دنديخر رشد
داشته  یون مشتريليم 413مجموعا  2003کنسرن بزرگ در سال  10است و 

ز يآب مبنا ن ید در انتظار جنگ هاين بخش بايا یت اقتصاديبا توجه به اهم. اند
 يیگ هامنافع حاصل از نفت  و کنترل آن، جن یم همان گونه که برايباش

 یشدن خدمات آب رسان یبا خصوص.  ا تدارک خواهد شديده شد يتدارک د
 ین کنسرن ها مياز جمله ا. به آب بدتر شده است یابيت مردم در دستيوضع

 40،2با   Suez –Ondeoکنسرن  : ر نام برديشود از چهار کنسرن بزرگ ز
در  یمشتر ونيليم 125ارد فروش بخش آب و يليم 10،1ورو فروش و يارد يليم
کا، يآمر یمراکش، اتالنتا یا از جمله کازابالنکايشهره بزرگ دن 30ش از يب

ن، کره يدر چ یاريبس ین، شهرهايرس آرژانتينوس آيعمان در اردن، بوئ
 یکه نام قبل Veolia- Veolia Waterکو، کنسرني، سنگال، کانادا و مکزیجنوب
ارد فروش بخش آب و يليم 11،3ارد فروش ويليم 30،8بود  با  Vivendiاش 
ارد يليم 46،6با  RWE- Thames Water    ، کنسرن  یون مشتريليم 108

همراه با کنسرن  یون مشتريليم 70ارد فروش بخش آب و يليم 2،9فروش و
ا، لهستان، قاهره، زاگرب، بانکوک، سنگاپور، جاکارتا، يدختر در اسپان یها
با  Bouyges- SAUR کنسرن  و. . .   لند و يه و تايجريکو، ني، مکزیليش

اول  یکنسرن ها. ارد فروش بخش آب نام برديليم 2،3ارد فروش و يليم 22،2
حدود . س استيوکنسرن سوم مشترک آلمان و انگل یو دوم و چهارم فرانسو

ار يجوالن شان بس یکنسرن بزرگ آب در جهان وجود دارد که جا برا 10
است و  یبع آب کشورها دولتدر صد منا 90ش از يرا هنوز بيبزرگ است ز

بخش آب تحت  یساز یخصوص یمقروض را برا یکشورها یبانگ جهان
ن يدر ا یاساس یفه ايز وظيگات ن یهمراه با بانگ جهان. فشار قرار داده است

، در کنار  WTO یرا بر اساس موافقتنامه تعرفه و تجارت جهانينه دارد زيزم
هم چون حمل و نقل،  يیربنايز یسم، بخش هايو تور یساتي، تاسیخدمات مال

کشور  148چون آموزش، بهداشت و آب  یاساس یارتباطات، خدمات عموم
شبرد يفه پيقرار گرفت و وظ  GATگات  یعضو، تحت پوشش خدمات
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ر حرکت ين سازمان به عهده گرفت تا مسين موارد را ايدر ا یساز یخصوص
  .مربوطه را در سراسر جهان هموار سازد یکنسرن ها 

 یل مير و در حال رشد تشکيفق یکشور عضو را کشورها 148ت يچون اکثر 
آن ها چون هوا  یاست و آب برا یقوت مردمشان کشاورز یدهد که منبع اصل

است ها به فاجعه ين سيو نابود کننده ا یر منفيزنده ماندن الزم است،  تاث یبرا
جاد يرن هاا با ان کنسيم ايچنان که شاهد. ختم خواهد شد یطيو مح یانسان یها

 ین هايو زم ین مناطق را از خانه و زندگين ايسدها، ده ها هزار ساکن
رودخانه ها را که . برند یر آب مين ها را به زيرانند و زم یشان م یکشاورز

 یکنسرن ها یت خصوصيهستند به مالک یاجتماع یو ثروت ها یمنابع  عموم
ن کار تعداد يبا ا. کنند یمحروم مآورند و مردم را از آب سالم  یدر م یتيفرامل

شود و  یاد ميز ینيو کپرنش ینيان به شهرها، زاغه نشيکاران، هجوم روستائيب
د وبا يرو یآرام و قشنگ در اطراف شهرها م یروستاها یآبادها بجا یحلب

ن يا. آورند یره را به همراه ميو غ ی، دزديیچون فحشا، گدا یخود عوارض
 ی، فاضالب و انرژیآب و آب رسان ینه هايشرکت ها در مجموع در زم

  .فعالند
کشور جهان کمبود آب وجود دارد که در حال گسترش است و تا  30امروز در 

دو . ارد انسان خواهد شديليم 3د و شامل يکشور خواهد رس 50نده به يسال آ 20
٪ صرف صنعت 20، یحاصل شده در جهان به مصرف کشاورز یسوم آب ها

کند؛ در  یمختلف فرق م یرسد که درکشورها یم ینگ٪ به مصرف خا10و 
قا يا و آفريدر بخش صنعت و در آس ی٪ آب مصرف50حدود  یصنعت یکشورها
 یمدرن نسبت به کشاورز یکشاورز. است ی٪ در بخش کشاورز85حدود 

از يتر آب نيلو نان در کل به هزار ليک کي یبرا. از داردين یشتريبه آب ب یسنت
که با مشکل آب  يیانسان ها در کشورها يین غذايتامن سبب ياست، به هم

  . شود یمواجه اند مشکل م
در صد . روند ین ميژه در جنگل ها از بياهان به وياز گ یاديهرساله انواع ز

هزار نوع برنج  30با ياه و در هندوستان تقريهزار نوع گ 10ن ير در چيساله اخ
لش يدل. ن رفته استياز بانواع ذرت، کلم و حبوبات  ی٪ همه USA 90و در 

کنند و  ین آن ها ميد پربار را جانشي، انواع جدیقات ژنين است که با تحقيا
د کننده بذر يگر خود توليکشاورزان د. برند یاردها دالر سود ميليکنسرن ها م

 ین بال برايهم. مت باال از کنسرن ها بخرنديد آن را به قيستند بلکه بايخود ن
  .ش آمده استيهم پ یاهان داروئيگ

 6400در صد سال گذشته . ن رفته انديده از بين پديز با ايوانات نياز ح یاريبس
 یراقتصاديغ ینژادها ین امر برايا. ن رفته استينژاد مورد استفاده انسان از ب

  .حاد تر بوده است
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ون ها يليم. رود یمورد استفاده از دست م ین هايدر جهان همواره مساحت زم
 20که در  یو جنگل ها نابود شده است به نحو یکشاورز ین هايهکتار زم

به اندازه مجموع  یمساحت یعنيلومتر مربع يون کيليک ميسال گذشته حداقل 
  . ن رفته استيس از بيش و سويبنه لوکس، اطر یآلمان، فرانسه، کشورها

  ط کودکانيشرا
 یرمايسال از ب 5ر يک کودک زيدر حال رشد  یه در کشورهايثان 3در هر 

 يیاز کمبود مواد غذا یناش یل ضعف بدنيمانده به دل یکودک باق 4رد و يم یم
در جهان . ا و اسهال در خطر مرگ قرار دارندي، ماالریوير یها یماريدچار ب

ن يا. رديم یم یسالگ 5دن به سن يکودک قبل از رس 80از هر هزار کودک، 
ون يليم 10ع ساالنه در مجمو. کودک است 6ک کودک از هر يقا يزان در آفريم

ر کودکان به هنگام يمرگ و م. رنديم یط مين شرايسال تحت ا 5ر يکودک ز
 100ر يفق یدر صدهزار است اما در کشورها 10ثروتمند  یتولد در کشورها

  .شتر استيبار ب
تا کنون  1990ر و در حال رشد از يفق یدر کشورها يیالت ابتدايرشد تحص

کودکان  یک چهارم همه ي 1990در . تده اسي٪ رس84٪ به 81تنها از 
٪ به مدرسه 90با يامروز تقر. ورود به مدرسه نداشتند یبرا یشانس يیقايآفر

ابتال به . ار باالستيل بسيل فقر درصد ترک تحصيشوند اما به دل یوارد م
. ل استيل ترک تحصياز دال یکيبدن  یمنيستم اين بودن سييدز و پايا یماريب

در . کنند یم یقا زندگيدز در آفريماران مبتال به اي٪ کل ب65قابل ذکر است که 
را  يیکه آموزش ابتدا یکمتر از نصف کودکان یوپيکامرون، بنگالدش و ات

در کشور چاد و کامرون . ان برساننديشوند آن را به پا یآغاز کرده اند موفق م
  . دابني یر به مدرسه راه مياز کودکان مردم فق یار اندکياصوال تعداد بس

٪ 60جنوب صحرا کمتر از  یقايدر آفر يیامروز درصد ورود به مدارس ابتدا
 یکاي٪ ، آمر85انه حدود يقا و خاورمي٪، شمال آفر80ک ينزد یجنوب یاي، آس

انه حدود يو م یشرق یک و اروپايفي، پاسیشرق یاي٪ و آس90ن حدود يالت
  .٪ است100

اوت است چون خانواده ها ن پسران و دختران متفيالت بيان رساندن تحصيبپا
کنند و آن ها را  یل محروم ميحا دختران را ابتدا از تحصيدر اثر فقر، ترج

که دختران فرزندان درجه  يیفرستند، گو یگران ميد یبه خانه ها یکلفت یبرا
را  يیدختر مدرسه ابتدا 87 یپسر به طور جهان 100در برابر هر . دو هستند

فقر . است یشتر از شهريب يیدر مناطق روستا ن تفاوتيا. برند یان ميبه پا
دارد که کودکان را به کار بگمارند، هر چند که همه  یخانواده ها را وا م

ن و درآمد ييار پايبس یل مزدهايکنند اما به دل یخانواده کار م یاعضا
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. ستيخود ن یاعضا ین زندگيز باز هم خانواده قادر به تاميناچ یکشاورز
 17تا  5ن يون بيليم 305سال و  14ر يون کودک زيليم 200ش از ياکنون ب

ن ي، مجبور به کار کردن شده اند که ازیرفتن به مدرسه و باز یسال، به جا
 یخطرناک و مضر به سالمت را انجام م یون کودک کارهايليم 250تعداد 
بنا به . کنند یز چند ساعت در روز کار ميون کودک نيليم 100حدود . دهند

هزار کودک مدرسه را ترک  600ران در سال گذشته، يدرا یمگزارشات رس
  .وسته انديل کودکان کار پياز آنان به خ یگفته اند و بخش بزرگ

ا تجارت ين کودک سرباز، بازپرداخت قرض يون کودک تحت عناويليم 9حدود 
ون کودک مثل برده به کار يليک ميش از يب. سکس به کار گرفته شده اند

در  یون کودک مورد سوء استفاده و استثمار جنسيليم 2حدود . مشغولند یاجبار
ون دختر و پسر به يليم 5. لم قرار دارندي، عکس و فیامر سکس، پورنو گراف

 یپول برا یخود و کم یکه فقط غذا) یو نوکر یکلفت(  یعنوان کارگر خانگ
 ینسنان اکثرا مورد سوء استفاده جيا. آورند مشغول به کارند یخانواده بدست م

کودک  4از هر  یکياز هر سه کودک و  یکيقا يدر آفر. رنديگ یز قرار مين
 ین کار ميالت یکايساله در آمر 5-9ون کودک يليم 6. د کار کنديسال با 9ر يز

 یقايون نفر، در افريليم 5انه يم یايقا و آسيتعداد کودکان کار در شمال آفر. کنند
  . ون نفر هستنديليم 40 کيفيا و پاسيون نفر و در آسيليم 21اه يس

مار ينفر ب 400رند و يم یدز در جهان ميا یمارينفر از ب 285در هر ساعت 
ون يليم 39،5دز يماران مبتال به ايرقم ب 2006در سال . شود ید اضافه ميجد

 1،2ساالنه  یعنيبود  2004شتر از سال يون بيليم 2،4برآورد شده است که 
. دز مرده بودنديون نفر از ايلين سال سه ميا در. مار اضافه شده استيون بيليم

دز در آن ي٪ مردم مثبت به ا64قاست که يافر یدر صحرا یماريب یدميمرکز اپ
 یم یز زندگيدز ني٪ کودکان مثبت به ا90ن منطقه يدر ا. کنند یم یجا زندگ

ند يآ یا ميبه دن یماريماران، با بين بيب یزش جنسيکه در اثر آم یکنند، کودکان
جنوب صحرا  یقايساالنه در افر. رنديکنند تا بم یرا با رنج سر م یند سالو چ
ن يدر ا ید زندگين سبب اميرند به هميم یدز ميا یماريون نفر از بيليم 2.5

کودک  6از هر  یکيکشورها  یدر بعض. سال است 40ر يبخش از جهان ز
  .نش را از دست داده استياز والد یکيحداقل 

ن يشود که ب ین زده ميتخم. افته استيش يز افزايا و سل نيالرما یماريابتال به ب
ون نفر از يليک ميهرساله . موجود باشد یماريد بيون مورد جديليم 300 – 500
٪ موارد مرگ و 95ش از يرند که بيم یشه کن شده بود مير یا که زمانيماالر

رند و يم یسل م یماريون نفر از بيليم 2ن ساالنه يهم چن. ر در صحرا استيم
 100ن و يکودک والد 340هر ساعت . شوند یگر به آن مبتال ميون نفر ديليم 9

  .دهند یکودک معلم خود را از دست م
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  ت زنان در جهانيوضع
- 90قا زنان يدر آفر. دهند  یل ميدرصد کارگران جهان را زنان تشک 40تا  35
زنان تعلق بدون مزد به  ی٪ کارها75. دهند یرا انجام م ی٪ کار کشاورز 70

توسط زنان و  یدست یو کارها ی٪ کار بافت قال95ش از يران بيدر ا. رديگ یم
 1،3٪ از 70. شود یرد اما به حساب خانواده گذاشته ميگ یکودکان انجام م

٪  14 یو اقتصاد يیاجرا ینقش زنان در کارها.  جهان زنان اند یارد فقرايليم
زنان  یمر مساله توده هان اي٪ درصد است گرچه  ا12فقط  یو پارلمان

دو سوم تمام  . دهند یل ميسوادان را زنان تشکي٪ ب60. ستيزحمتکش ن
درصد زنان حامله  60. سال زنان اند 25ر يز یدز در گروه سنيان به ايمبتال

ل درصد مرگ و ين دليکنند و به هم یمان ميا ماما زايبدون کمک متخصص 
هزار زن  530ساالنه . ه درصد استک تا دين يمان بير مادران به هنگام زايم

مانند  یکه زنده م يیدهند، آن ها یمان جان شان را از دست ميبه هنگام زا
و بدون  يید به تنهايک زن از هرسه زن باي. شوند یو درد م یدچار ناراحت

سال  13-18 یدختران گروه سن. ه کنديکمک مرد کودکانش را بزرگ و تغذ
 500هستند که تعدادش ساالنه  بالغ بر  ن گروه در تجارت سکسيتربزرگ

را  یعيها و حوادث طبان از جنگي٪ فرار 80. هزار کودک و نوجوان است
 یا برايهزار زن از سراسر دن 500ساالنه . دهند یل ميزنان و کودکان تشک

 ین تعداد از اروپايهزار نفر از 200. شوند یده ميکش یتجارت سکس به بردگ
کر زن يگر پيد یبه گونه ا یاسالم یدر کشورها .شوند یک ميتراف یشرق

 یدر نقاط. بر آن ندارد یشود و زن خود حق یجزو اموال خانواده محسوب م
 یض ميگر تعويد یا با زنيشود  یداده م یبدهکار یا در ازايشود  یفروخته م

 یل خود با مردياگر به م. ندارد یحق عشق ورز. زن حق انتخاب ندارد. شود
ار کند، به عنوان دفاع از ناموس خانواده، پدر، برادر و همسر حق ارتباط برقر

  . کنند یآنان را سنگسار م یاسالم یا دولت هاي. کشتن زن را دارند
  

    جنگ و فقر
 یزند، در ضمن یر، به فقر توده ها دامن ميفق یدر کشورها  یداخل یجنگ ها

ن و دست فساد گسترده حکومتگرا. تواند عامل آن شود یکه فقر هم م
ک طبقه کوچک يو  یبه نفع شخص یاجتماع یاندرکاران، استفاده از ثروت ها

 یم یت مردم از مواهب آن،  سبب گسترش شکاف طبقاتيومحروم کردن اکثر
مسلح ضد  یل گروه هايو تشک یاجتماع یها یشود و به دنبال خود نا آرام

مهاجرت و فرار  به ابعاد یاسيس یو فشارها یکاريفقر و ب. آورد یم را ميرژ
و  یاز فقر به دو صورت مهاجرت داخل یمهاجرت ناش. زند یاز کشور دامن م
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فرار از فقر از  یون نفر برايليم 13ش از يقا بيدر افر. است یمهاجرت خارج
ون انسان يليم 35- 40ن يدر کل جهان ب. گر در مهاجرت انديبه کشور د یکشور

کنند و  یم یر اردوگاه ها زندگاز آن ها د یبخش. در حال فرار وجود دارد
ون يليم 26ن تعداد ياز. رفته شده انديزبان پذيبه عنوان پناهنده در کشور م یبخش
 یل ميان را زنان و کودکان تشکي٪ فرار70هستند و  یداخل قاره ا یفرار
  .دهند

صرف  یشترير، همواره پول بيو مرگ و م یو گرسنگ یکاريبا وجود فقر و ب
حات و يد تسليساالنه سرانه هر فرد در جهان از خر. شود یحات ميد تسليخر

خالص  ید اجتماعيدرصد کل تول 2.6کاست که يدالر آمر 160، یگر ینظام
  .بلعد یجهان را م

ن يکا بيآمر یمخارج دفاع. کا تعلق دارديجهان به آمر ی٪ کل بودجه نظام48
قا، يفرکل آ ینظام ینه هايبرابر بود با مجموع هز 2003- 2005 یسال ها

ارد دالر در يليم 320نه ها از حدود ين هزيا. انهين و خاورمين، چيالت یکايآمر
کا در ده ساله يعالوه بر آمر. ديرس 2004ارد در سال يليم 500به  2000سال 

دا باال يخود را شد یحاتين و هند مخارج تسليه ، چيران، روسيا یر کشورهاياخ
  .برده اند

ان جنگ سرد، اجزاء يافته بعد از پايانجام  ینگهاج ین که تماميبا توجه به ا 
ن يه بيمسلط تر سرما یتوسط بخش ها یک تهاجم سراسري  یوستهيبهم پ
م يد  تفسيت موجود با فاز جدين و انطباق کامل وضعيجاد نظم نويا یبرا یالملل

ا به نفع يشت کارگران دنيو مع یاست که ، با بر باد دادن زندگ یارزش اضاف
به مواد خام ارزشمند و کنترل آن ها   یابيدست. ه همراه استيسود سرماش يافزا

است  ين سيا یبرا یزيوم دست آوياز جمله طال، الماس، نفت، گلتان و اوران
ک يدموکرات یها در جمهور یريم از درگيتوان یبه طور مثال م. شود یم

، مس، کلتان، الماس:  یکنترل و تجارت پنج ماده معدن یبرا) DRC ( کنگو
که در  یقاتيبا تحق. ميا جنگ با عراق به اسم کنترل نفت، نام ببري. کبالت و طال

 یديخورش ین بار قرعه به نام انرژيرد اگر ايگ ین انجام ميجانش ینه انرژيزم
ه قرار خواهد گرفت و يقا مورد هجوم سرمايبار سوم قاره آفر یفتد مسلما برايب

کار و  یبار اول برا. ن را خواهند دادبود يیقايمردمش سه باره تاوان آفر
، بار دوم با  یانقالب صنعت یه براياز انباشت سرما ین بخشيو تام یبردگ

ن بار از چه يدانم ا یاما نم... و بار سوم یمعدن یعيعنوان کنترل منابع طب
شک  یاما ب. غ کننديد و نورش را از آن ها دريخواهند توانست خورش یراه

از جانب طبقه  یژه اگر خطريدا خواهد کرد؛ به ويرا پ ه شکل و راهشيسرما
  .احساس نکند یکارگر جهان
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  جينتا و کردهايرو اهداف،:  یجهان بانک
  :مقدمه

ن را همان گونه که هست، و نه آ یخواهم کرد بانک جهان ین نوشته سعيدر ا
ن نهاد ين کار نقش ايدر ا. قراردهم یشود، مورد بررس یگونه که ادعا م

به  ینده در کشورهايها، فقر فزا یرا در رابطه با بحران بده یاقتصاد
و در  یمال یکنسرن ها یاست هاياصطالح جنوب و ارتباط تنگاتنگ آن با س

  . دهم یرا مورد توجه قرار م ین جا بانک جهانيا
ن يبانک ب)  IBRD( ک گروه با مجموع پنج عضو شامل يدر  یبانک جهان  

موسسه توسعه )  IDA( کشورعضو،  ١٨۵و توسعه با  ینوساز یبرا یالملل
( عضو،  ١٧٩با  ین الملليب یبنگاه مال)  IFC( عضو،  ١۶۶با  ین الملليب

MIGA  (چند جانبه با  یها یه گذارين سرمايتضم ین الملليآژانس ب
ن يه حساب مشاجرات بيدر تسو ین الملليمرکز ب ) ICSID( عضو و ١٧١
ف ين تعريت مشغول است و خود و اهدافش را چنيعضو، به فعال ١۴٣با  یالملل

 یبرا یکيو تکن یمال یکمک ها یاتيک منبع حي یبانک جهان: " کند یم
( جاد آن دو نهاد يدر حال رشد در سراسر جهان است که در ا یکشورها
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IBRD  (و توسعه و  ینوساز یبرا ین الملليبانک ب )IDA  ( موسسه توسعه
در هدف ما در رابطه با  ین دو نهاد نقش مهميا. کرده اند یهمکار ین الملليب

 یما با هم وام ها. کنند یم یباز یو باالتر بردن سطح زندگ یکاهش فقر جهان
در حال  یکشورها یاز را برايامت یو اعطا یرانتفاعيکم بهره، اعتبارات غ

 *گريرساخت ها، ارتباطات و مقاصد ديت، بهداشت، زيم و تربيجهت تعلرشد 
را  ین اهدافيچن یا واقعا بانک جهانيد که آيم ديدر ادامه خواه  ."ميکن یفراهم م

کند  یرا دنبال م یگريا همان طور که آمده مقاصد ديکند و  یدنبال کرده و م
 .امده استيف نين تعريکه در ا

ما . دارد یه دارينده نظام سرمايفزا یساز یدر جهان یديکل ینقش یبانک جهان
و  یمانند بانک جهان ین الملليب یاست ها و اعمال موسسات مالينفس کار، س

 یرا درمورد گسترش جهان یسازمان تجارت جهان  پول و ین الملليصندوق ب
که از آن ها به  ین موسسات و مفهومياساس ا. ميم درک کنيتوان یشدن بهترم

بودن  یجهان. ن تا آسمان فاصله دارديآن ها از زم ید با اهداف واقعيآ یذهن م
 یاست هايکردن س ین الملليو ب یجهان یبودن در واقع به معنا ین الملليو ب

بزرگ  یه هايسرما یاست هايکردن س یجهان یعنين نهادها است؛ يراهبران ا
شدن در  کيشر یبرا  ژه، يو یکسب سودها یدن تمام جهان، برايبلع یبرا

کته کردن اهداف آن ها به يد ید شده در سراسر جهان و برايتول یارزش اضاف
  .  یل آن اهداف به اهداف جهانيکل اقتصاد جهان و تبد

براقتصاد جهان است که از قرن  یتيفرامل یه هاين به مفهوم حاکم شدن سرمايا
ن، يابرابن. ده استياش رس یشرفتگيپ   یآغاز شده و اکنون به درجه باال ١٩

اکنون . ندارد يیگر معناين ها دير ايو نظا یمل یو بورژواز یه مليسرما
ع يره وسيدر زنج یا خدماتي یديخواه تول ین واحد بهره برداريکوچک تر

ره يستم زنجين سيقرار دارد و رشد هر کدام از آنان به مفهوم گسترش ا یجهان
ره به نفع دانه ينجکوچک ز یاست، گرچه در اساس با رشد نظام دانه ها یا

ش يکدست شدن پيشوند و به سمت  یده و درهم ادغام ميبزرگ ازهم پاش یها
ه را يند و تمرکز سرمايآ یه مادر در ميروند و به صورت شعبات سرما یم

ه يدر سا ی، بازار ملیه مليمعنا شدن سرما یدر کنار ب. کنند ید ميت و تشديتقو
- یل ميتبد یابد و به زائده بازار جهاني یرد، استحاله ميگ یقرار م یبازار جهان

روزانه کاال  یمت هاين قييتع یران برايشود، چنان که به عنوان مثال بازار ا
بانک . است یجهان یمت هايو ق یرات ارز در بازار جهانييهر صبح منتظر تغ

است يو س یر استراتژييعمده در تغ ینقش یک موسسه ماليبه عنوان  یجهان
 یاست استعمارين سيست جانشيبا یکه م یاستيس. کند یده و مکر یه بازيسرما
 یده و ملبس به دموکراسياز استعمار پوش یديم شود و شکل جديم قديمستق

ن يا. د معروف شده استيکه به استعمار جد یرا عرضه دارد، شکل يیبورژوا
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 یه برايسرما  .بوده است یآن ضرور یه و خودگستريسرما یده برايپد
 یروينرخ سود، به مواد خام و ن  از کاهش  یريجلوگ یبرا گسترش خود و

 یم. شود یابد و جهانيست بازارها گسترش يبا یم. از داشتيکارارزان ن
م به يم و اگر الزم شد مستقيرمستقيغ یاسيکنترل س   کنترل منابع، یست برايبا

گاه يز جايه نيو صدور سرما ین الملليم کار بيند، تقسين فرايدرا. کارگرفته شود
شود که بانک  یجاد ميز ايمناسب ن یمال یکند و نهادها یدا ميمناسب خود را پ

ان به عهده دارند و ييکاياست بانک را همواره آمرير  . از آن گونه است یجهان
کته شده توسط يد یاست اقتصاديرش سيگرفتن وام ملزم به پذ یکشورها برا
پرداخت  یبانک جهان یشنهاديپ یطرح ها یالبته وام ها تنها برا. بانک هستند

     .رندهياز کشور وام گيرفع ن یشود نه برا یم
   یخچه بانک جهانيتار  

به نشست برتون وودز در دوران  یس بانک جهانيخچه تاسيتار یاگرچه برا  
اول  یقبل ازجنگ جهان یشود، طرح آن حت یاستناد م یبعد از جنگ دوم جهان

که  ی، دموکرات)  Woodrow Wilson(لسنيوجودداشت و توسط وودرو و
کا انتخاب شد، فرموله و ياالت متحده آمريا یاست جمهوريبه ر 1912درسال 

از  یناش یط جهانين زمان با توجه به شرايدر ا. کا ارائه شده بوديبه کنگره آمر
د در اروپا، کل يتول یدن چرخ هايو خواب یاقتصاد یربناهايز یرانيجنگ، و

ن که يا یبرا. ت شديشتر هدايد هرچه بيسمت تول به يیکايآمر یه هايسرما
ن راه يدر ا یط بهتر کار مانعيش حقوق و شرايافزا یبرا یاعتصابات کارگر

متوقف نشود، خوِد کارفرماها به  یلحظه ا ید برايجاد نکند و چرخ توليا
 یجنگ و زندگ. به باال بردن دستمزد و حقوق اقدام کردند یصورت دستور

له ين حال جنگ وسيبرد و در ع یش ميکا پيدات آمريت تولقيرا در حق یجنگ
اگر  ین حالتيدر چن. بود يیکايآمر یه هايکا و رشد سرمايرونق اقتصاد آمر
ه يو سرما يیکايآمر یکاالها ین بازار برايکا و بدون تضميبدون دخالت آمر

افت، ي یان ميشد جنگ پا ید متورم و متورم تر ميکه با انبوه تول يیکايآمر
آورد و عواقبش  یرا به لرزه در م يیکايه آمريسرما یرازه هستيبحران ش

ان جنگ ي، آن گاه که زمزمه پا١٩١٨ه يژانو ٨در   ن سبب،يبه هم. نامعلوم بود
ان دادن به يپا یلسون برايکا ناگهان صلح طلب شد و ويدر گرفته بود، آمر

او همراه ! !کا مجوز خواستيصلح در اروپا از کنگره آمر یجنگ و برقرار
ک ي. ش بروديپ یشد تا کارها به خوب يین خواسته خواهان اصالحات قضايبا ا

کرد و  یکا کار ميآمر یآت   یاسيس یاستراتژ ین زمان روينفره در ا ١۵٠م يت
لسون به کنگره اعالم کرد و در آن مسائل تجارت يبود که و یزيماحصل آن چ

در مرکز توجه  یريم گيتصمو خود یباز، دموکراس یآزاد، موافقت نامه ها
  :نکته فرموله شده بود که عبارت بودند از ١۴او با  یسخنران. قرار داشت
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ن ملل به يتجارت ب یط الزم برايجاد شرايو ا یاقتصاد یبازکردن مرزها  - 
دوم به شکل موافقت نامه تعرفه و  یکه بعد از جنگ جهان یزيصورت آزاد، چ

  .درآمد یتجارت جهان
ن ها در ين سرزميآزاد در خارج از محدوده مع یاهايمطلق در آزاد کردن  - 

مجوز دخالت    ل امر انتقال کاال،يکه عالوه بر تسه یزيزمان صلح و جنگ؛ چ
 یآزاد سراسر جهان برا یکا و ناتو را در آب هايآمر يیايدر   یناوگان ها

 نقاط جهان را یکا در اقصيع آمريت از تجارت آزاد و امکان دخالت سريحما
خوانند، فراهم  یکا ميه، که آن را منافع آمريمنافع سرما  هنگام به خطرافتادن 

  .کرد
ها و تجارت  یعبور کشت یک گذرگاه آزاد براياعالم تنگه داردانل به عنوان   - 
  ین الملليب
نده ياز آ ین بند ناشيا. نگرفتن غرامت از آلمان به عنوان آغازکننده جنگ - 

   که یآت یخود بود تا در جنگ ها یاستراتژ ش برديپ یکا برايآمر ینگر
ه در يشتر سرمايهرچه ب یخود و جهان گستر یگسترش هژمون یکا برايآمر
و  یاقتصاد یرساخت هايز یکرد، هنگام بازساز ینقاط جهان برپا م یاقص

ر يبه مردم درگ یو جان یعات ماليها و غرامت ضا یم خرابيو ترم یفرهنگ
کا بتواند مازاد يآمر  ن حال يو درع. ديايان نيماز غرامت به  یدرجنگ، سخن
م و يمستق یها یه گذاريه خود را به صورت وام، سرمايانباشت سرما

ندازد و بحران را از يره به کار بيو غ یو تخصص یفن یم، کمک هايرمستقيغ
م ينيم و ببيم به سرنوشت عراق توجه کنيتوان یبه عنوان نمونه م. خود دورکند

  .دارد ینده ايد و چه آيآ ینه به اجرا درماست چگوين سيا
 یاسين استقالل سيدادن تضم یملل برا یک موافقت نامه عمومي یريشکل گ  - 

که بعدها در شکل سازمان ملل اعالم  یزيبه همه ملل کوچک و بزرگ، چ
آن ها را به  یريم گيجاد حق وتو، حق ملل و حق تصميوجود کرد و با ا

  .ل کرديمضحکه تبد
ه، يمختلف از جمله روس یدرمورد خاتمه دادن به اشغال در کشورها یمواد  - 
  .فرانسه مونته نگرو و    ، صربستان،یا، مجارستان، رومانيتاليا
ان کنفرانس صلح يدر جر ١٩١٩و نکات مطروحه در سال  ین سخنرانيا

صلح به  یش برايلسون به خاطر کوشش هايس مبنا قرار گرفت و ويپار
ن هدف وارد جنگ يا یما برا" گفت  یو. ل شدينوبل نازه صلح يافت جايدر
  "!!ميت کنيهدا  صلح یا را به سويم که دنيشد

انگر يبند اول است که ب ۵همان  ین سخنرانيل ايم پاشنه آشينيب یچنان که م
طره يتحت س ین هايکا در رابطه با مردم سرزميآمر یه ماليق سرمايعال

ز انباشت يتا اوال راه فرار از بحران سررر نقاط جهان بود يم و ساياستعمار قد
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 یصدورآن و نفوذ اقتصاد یالزم برا یجاد مکان هايکا را با ايه در آمريسرما
رشد  یجلو. فراهم آورد يیم منفور اروپاياستعمار مستق یکا به جايآمر

ر يرد و حرکت آن را در مسيه را بگيس شوراها در روسيتازه تاس یجمهور
کا را به عنوان رهبر يآمر یپا یند و گام به گام جال کيتسه یه داريسرما
ن ياول. ا را به داشتن نقش دوم تنزل دهديتانيمحکم سازد و بر یسم جهانياليامپر

ن گام يه اوليآن سرما یاريتوفسک بود که به يل -گام موفق آن صلح برست
  .ه انقالب را جشن گرفتيروزمندانه خود در مبارزه عليپ

ان آزاد کاال يدر حال رشد جر یهمه کشورها   یاد که براکا قول ديکنگره آمر
نقش  ی، کوچک سازیکردن امور دولت ی، خصوصیمل یق مرزهايرا از طر

  . ن کنديتضم یدولت یدولت و حذف کمک ها یاقتصاد
کاالها در . بود یاغلب محل یاقتصاد یت هايفعال ١۵قابل ذکر است که تا قرن 

گانه نادر بود و اگر بود يده شدن مردم بيد و ديرس ید به مصرف ميمحل تول
  :گرفت یق انجام ميمعموالً به سه طر

همراه  یريگر که با غارت و برده گيد یبه کشورها یق حمله نظامياز طر - ١
  .بود
نگ يکيشود از وایکه م يیايو اکتشافات جغراف یق سفر و جهانگردياز طر - ٢

سفر  یرا با کشت یسافات طوالنن دوران ميمردم در ا. ها و مارکوپولو نام برد
- ید ميجد ین هايبه سرزم يیايکردند و با پشت سرگذراندن خطرات دریم

  . دنديرس
صدها  یبرا. کردند یگر سفر ميد یق تجارت، مردم به کشورهاياز طر - ٣

- یتجارت م یشمال یقايانه وآفريا و خاورميها و عرب ها در آس ینيسال چ
 ١۴٩۵در سال . ديآغازگرد یاستعمار یهاتيفعال ١۴٩٢از سال . کردند

ن ياز هم. پرداخت يیايدن به هند به سفر دريتجارت و رس یستف کلمب برايکر
ن يا. بود یاست استعمارينه آغاز سيش زميآغاز شد که پ يیت هايسال فعال

د يدر کجا ها تول   يیزهاين نکته بود که چه چيافت ايت ها شامل کشف و دريفعال
از . در کجاها وجود دارد  یعيو طب یو کشاورز یمعدن شود و چه موادیم

ا و يقا و آسيکشف مناطق درآفر یبرا يیاروپا یهاقدرت ١۵اواخر قرن 
را  یاکتشاف یئت هايدادند و ه یامکانات موجود در آن ها پول اختصاص م

را که آن  یمناطق. بود یبعد از اکتشاف نوبت بهره بردار. کردند یم ین ماليتام
 یشرفته اقتصاديپ یبودند که گاه نظام ها یقت مردميکردند در حقیم ها کشف

است يشرفته، سيپ یان هاين بنيب ايان با تخرياما اروپائ. داشتند یو اجتماع
ق ين طريبد. دندينام یبردند و آن را اشاعه تمدن م یش ميخود را پ یاستعمار
س، يپرتقال، انگل ا،يب اسپانيم قرن به ترتيو ن ۴به مدت  یالديم ١۵از قرن 

قا و يا و آفريکا و ژاپن، در آسيا و سپس آمريتاليک، آلمان، ايفرانسه، هلند، بلژ
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کار دست به  یرويم نيه و تقسيحرکت کاالها و سرما ین برايالت یکايآمر
  :ر زدندياقدامات ز

 یشرفته ايپ یر کشورها مراکز نساجين، هند و سايپيليران، فين زمان در ايدر ا
 ینساج یجاد مانوفاکتورهايان با ايياروپا. زمان خود وجود داشتنسبت به 

 یع بوميصنا. ر کردنديمستعمره سراز یدات ارزان تر خود را به کشورهايتول
ن رفتند و مردم يرا نداشتند از ب يیدات اروپاين مناطق که قدرت رقابت با توليا
به  يیاروپاع يمجبور شدند که صنا ید محصوالت و موادين مناطق به توليا

  . از داشتيه به آن ها نيعنوان ماده اول
ن قدرت يژه طال مهم تريبه و یبه دست آوردن محصوالت معدن یبرا

ب و يستف کلمب را روانه کارائيا، کرياسپان یعنيآن زمان اروپا  یاستعمار
توسعه اروپا در اثر  ین مناطق برايا یون ها مردم بوميليم. ن کرديالت یکايآمر

چون  یاز به مواديبا رشد صنعت در اروپا ن. در معادن جان سپردند یماريب
ن مواد يقا را که منبع اين و آفريالت یکايه آن آمريت باال رفت و تهيمس و بوکس

گر، هنوز يد یوه اين روند، هرچند به شيد که ايکش یرانيبودند به و یمعدن
  . ادامه دارد

و موز و به  ی، کاکائو، چامواد لوکس چون شکر، قهوه یاروپا برا یتقاضا
ها نيانبوه و اختصاص زم یب جنگل هايس سبب تخريانگل یژه کتان برايو

 یل برايها در برز یپرتغال ١۵٣٠ن بار در سال ياول. ن مواد شديکشت ا یبرا
 یکاين امر تا به امروز هم در آمريب جنگل زدند و ايد شکر دست به تخريتول

د کاغذ، کشت يتول یون ها هکتار جنگل برايليامروزه م. ادامه دارد یمرکز
ن يشود و با از بیب ميره در ادامه همان راه تخريپرورش گاو و غ یا برايسو

 یعيطب یايا سبب باليان دريل و طغيان سيدر برابر جر یعيطب یبردن سدها
 یکشاورز ین هايون ها کشاورز با از دست دادن زميلين ميهم چن. شوندیم
تجارت . ابديیشوند و فقر و فاقه گسترش میشهرها مکار شده روانه يب

و  يیبزرگ اروپا یهان که شرکتيادامه داشت تا ا ١٩تا قرن    یاستعمار
برد و  یبا پنبه سرم ید به قوليش را گرفتند و استعمار جديجا یو ژاپن يیکايآمر

الزم ه يمنافع سرما یند اما اگر برايبیم نميمستق یبه مستعمره ساز یازيگر نيد
ون يليم ١٣ یاست استعماريس. ندارند یگر ابائيد ین هاينند از اشغال سرزميبب

ه ياز منابع اول یکيل کرد و تجارت برده يقا را به برده تبديانسان آزاد غرب آفر
قا به يژه در افريکشور به و ۶٠امروزه . صنعت اروپا شد یه برايانباشت سرما

ستند ين یقادر به ادامه زندگ ین کمک خارجافتاده اند که بدو یچنان فقر و فالکت
پول  ین الملليو صندوق ب یکه معموالً توسط بانک جهان یخارج یو کمک ها

ن يتام ینه برايبلکه فراهم کردن زم یرد نه به خاطر انسان دوستيگیانجام م
  .مردم یتوده ها یشتر برايفقر ب یعنيآمدش یشتر است و پيمنافع ب
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  یکا در اقتصاد جهانياالت متحده آمريوم و نقش اد یجنگ جهان یامدهايپ
نه به ثمر ين زميم کوشش ها در اينيب یدوم است که م یان جنگ جهانيبعد از پا

ستم تجارت يس یس براير انگليدر کنفرانس برتون وودز در همپشا. رسد یم
در . شود یم یريم گيجهان در دهه بعد از جنگ تصم یو تکامل اقتصاد یجهان

خود را از دست  یاسيس - یاقتصاد یس در اثر جنگ رهبري، انگلن زمانيا
ن ين، خواهان ايبنابرا. شود ید مطرح ميکا به عنوان قدرت جديدهد و آمر یم

اده کند تا يپ یو تجارت جهان یستم ارزياست که نظم مورد نظر خود را در س
 یه هايماسر یابيبهره  یط برايکا برداشته شود و شرايآمر یفشار از نظام بانک

ز انباشت يو سرر یک بحران ماليد تا از خطر يکا فراهم آيآمر یو صنعت یمال
 یس نظرگاه هايکا و انگلين کنفرانس، آمريدر ا. شود یريکا جلوگيدر آمر
ن دو يا. بردند یش مينز به پيت و کيات وايمورد نظر خود را با نظر یاقتصاد

ط جهان در يبا توجه به شراخواستند  یم یسيو انگل يیکايه پرداز آمرينظر
ن دو جنگ، يدر فاصله ب   - انجام دهند  یفاصله دو جنگ اصالحات اقتصاد

بحران  ١٩٢٩اه يدر جمعه س. را تجربه کرد یميبحران عظ یه داريسرما
سپس . سقوط کنند یت سبب شد که هزاران موسسه اعتباريبورس وال استر

قرض گرفته  یا اعتبارات دالررا که ب يید و بانک هايموج بحران به اروپا رس
ن بحران يهنوز موج ا. کردند، دربرگرفت یکا کارميآمر یاز بانک ها

س مجبور شد يانگل. ش آمديپ ١٩٣١سپتامبر  یفروننشسته بود که بحران ارز
گاهش و استاندارد طال را از يجا یسال سلطه بر اقتصاد جهان ٣٠٠بعد از 

 یشناخته م یله پرداخت جهانيس وسيکه درآن پوند انگل یدست بدهد، سلطه ا
د جنگ يخر یرا طالها در ازايز  . بود ین الملليز مرکز تجارت بيشد و لندن ن

ر شد و در يکا سرازير در جنگ به آمريدرگ یکا توسط کشورهايافزار از آمر
جهان شد و توانست تنها  یره طالين ذخيکا صاحب بزرگ تريجه آمرينت

ت يقابل  . باالست یارزش واقع  یدالر دارا یعنيشود که اسکناس اش  یکشور
کرد و  ین مير ارزها تضميل دالر به طال ثبات ازرش دالر را برخالف سايتبد

به  ١٩٣٢بحران در . نمود یر ارزها به دالر را قابل قبول ميل سايامکان تبد
آمد بحران  یپ. ل شديتبد یبه بحران ارز ١٩٣٣راه برد و در  یتجارت جهان

ت و يوا –د يسم انجاميو سپس به ظهور فاش یتوده ا یها یکاريب به یاقتصاد
. ده بودنديه ديته یجهان یو تجار یستم ماليس یبرا یجداگانه ا ینز طرح هايک

د يبا یقرارداشت که م ین الملليک صندوق بي يیکايت آمريشنهاد وايدر مرکز پ
ن يتام یالعضو و قرض دهندگان احتم یپول الزم را از کشورها. داد یوام م

ستم يک سي یبرا یداد و طرح یشنهاد ميرا پ ین الملليک ارز بياو . کرد یم
تکنوکرات  یتويک انستيشنهاد ينز پيبا طرح ک یسيات انگليه. داشت ین الملليب

ک يرد و پول قرض بدهد و يداد که پول بگ یرا م یجهان یک بانک مرکزيو 
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کا يآمر یمسلط اقتصاد تيموقع. کرد یرا در کنارش مطرح م یارز مصنوع
ل شود که يت کننده تبديک کشور هدايش فراهم آورد که به ين امکان را برايا

ز يع اش نيصنا. کند یز خود چاپ مياش را ن ین الملليله پرداخت بيوس
 یب نشده بود بلکه برايان جنگ تخريدرجر يیاروپا یع کشورهايبرخالف صنا

افته بود که دوباره به ير ييتغ ینظام عيروشن نگه داشتن شعله جنگ تنها به صنا
پول . ز شديل نيبود که تبد یع سازنده لوازم مصرفيل به صنايقابل تبد یراحت

کا دامن نزند و ياز به مصرف داشت تا به بحران در آمريانباشت شده اکنون ن
ط در کنفرانس برتون ين شرايمجموعه ا. نه بودين گزيران شده بهتريو یاروپا

به اروپا  یوام ده یبرا یبانک جهان ١٩۴۶ژوئن  ٢۵در . نشستوودز به بار 
کند و در فاصله  یآغاز م یارد دالر کارش را به طور رسميليم ١٢با توان   

، یاسيدر عرصه س. پردازد یارد دالر وام ميليم ۵/٨  مبلغ  ١٩۶٠تا  ١٩۴۶
و  دهد ید استعمار نشان مياز ق یبخش مل یمبارزات آزاد یکا خود را حاميآمر

جاد يکند و با ا یر ميآن کشورها را تسخ يیکايآمر یه هايسپس با سرما
 یو کمک ها یخارج یها یه گذاريق سرمايآن ها از طر یاقتصاد یوابستگ

برد،  یش ميم پيه را بهتر از استعمار مستقي، اهداف سرمایو مهارت یکيتکن
 ین کشورهايسابق و هم چن یمستعمره ها یبا استثمار اقتصاد یعني

به . رديگ یآن ها را در کنترل خود م یظاهر یاسياستقالل س یرمستعمره حتيغ
ران را يران، جانب ايشدن نفت در زمان دولت مصدق در ا یطور نمونه در مل

آن را  یدان به در کند و خود جايرا از م یسيب کهنه کار انگليرد تا رقيگ یم
ام کودتا مصدق را از کند با انج ین که احساس خطر مياما به محض ا. رديبگ

 یو کودتاها. کند یسال به آن اعتراف م ۵٠دارد که بعد از  یسر راه بر م
ر نقاط جهان در رابطه يسم در سايکه با عمده کردن خطر کمون یگريشمار ديب

 ین مورد به طور نمونه ميدهد که در ا یکال انجام مياندک راد یبا دولت ها
نام  یليناصر در مصر و آلنده در ش یدازمداوم در بران یم از کوشش هايتوان
  .ميببر

( کا دارد ين نقش را آمريشتريب یبانک جهان یها یريم گيامروزه در تصم
و ) ۶/٠۴٪(، آلمان ) ٧/٨٢٪(ژاپن    بيکا، به ترتيپس از آمر). ١٨/٠٢٪

  .قراردارند) ۵/٧٩٪هرکدام (س يفرانسه و انگل
  یت ها و اهداف بانک جهانيفعال

کشور جهان شعبه  ١٨۵کشور از  ١٠٩ا ده هزار کارمند در ب یبانک جهان
 ٢٠ش از ين وام دهنده جهان ساالنه بيبه عنوان بزرگ تر ١٩۶٠دارد واز دهه 

ش يه را در جهان پيکند و اهداف و منافع سرما یارد دالر وام پرداخت ميليم
 ساالنه تنها از یح دهم که بانک جهانينم توضيب ین جا الزم ميهم. بردیم

رد و يگ یم یقبل یارد دالر بابت بهره وام هايليم ۴٠ن يالت یکايآمر یکشورها
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ا ين کشورها يارد آن را به عنوان وام دوباره به هميليم ٢٠ یعنياز آن  یمين
پرداخت  یسه بانک جهانياز ک یزيچ چيه یعني. پردازد یگر ميد یکشورها

 یله ترقيوس. کند یمج يرا ترو یخارج یها یگذارهيقت سرمايدرحق. شود ینم
شود،  یل ميدالر تبد ١/٣٠هر دالرش به . در جهان است يیکايآمر یهاشرکت

زان يد که ميم ديخواه یدر سطور آت. آوردیدرصد سود به دست م ٣٠ یعني
ن وام ها در چه يد ايد پرسيبا. ن مقدار استيار فراتر از ايسود در عمل بس

 یب مردم کشورهاياز آن ها نص یرسند و چه نفع یبه مصرف م يینه هايزم
در بهبود  یا ترازنامه آن ها مثبت بوده و توانسته نقشيشود؟ آ یرنده ميوام گ
از  يین سئوال به شرح نمونه هايبه ا يیپاسخگو یمردم داشته باشد؟ برا یزندگ

  :ميپرداز یم یاقدامات بانک جهان
خود در  آن را به عنوان اهداف یکه بانک جهان يیت هاياز جمله فعال

است که  ینه اهداف ساختاريبرد کوشش در زم یدرحال رشد نام م یکشورها
 یسد ساز یاست و پروژه ها ید انرژينه تولين آن ها در زمياز جمله مهم تر

 ین پروژه ها ميبه ا یبوده است که اکنون نگاه ین اهداف بانک جهانيجزو اول
  .ميآن آشنا شو یطيمح و یرات انسانيت آن و تاثيم تا به درجه اهميانداز

درصد از  ٨٠تا  ۶٠لند سبب شد که يدر تا یبانک جهان یسدساز یپروژه ها - 
   ینوع ماه ۵٠موت مردم بود کاسته شود و يکه قوت ال یديص یها یحجم ماه

جه يدرنت. ن برودير سد از بيز یو درآمد کشاورزان و مزرعه داران نواح
افتن شغل ي یمهاجرت به شهرها براها مجبور به دهکده یهزاران تن از اهال

مردم کشاورز ساکن در  یران برايدر ا ٧٠که در دهه  یدرست مثل حالت. شوند
ر يچه سد و به زيبا بازکردن در یحت یش آمد و در مواردير سد دز پيز ینواح

بدون پرداخت غرامت  یآنان را حت یکشاورز ین هايآب بردن دهکده ها و زم
  .مجبور به مهاجرت کردند

د يارد تن اکسيليم ۵٠د يسبب تول یليد سوخت فسيدر تول یه گذاريبا سرما - 
ن کشورها شد و حجم گاز اوزن را در جو باال برد و باعث يکربن توسط ا

  . اتمسفر شد یاگلخانه یده گرمايگسترش پد
پروژه جنگل را در  ٨ ، ١٩٩٢س اش تا سال يدر فاصله تاس یبانک جهان - 

ن پروژه ها منجر ياز یبعض. کرد ین ماليارد دالر تاميليم 2/3زان يجهان به م
لند در يدر تا یمثل پروژه جنگل کار. ب جنگل ها شديو تخر يیبه جنگل زدا

 یميون هکتار جنگل و درختان قديليم ميب حدود نيکه منجر به تخر ١٩٧۶سال 
   ،یجنگل یعيل نبود حفاظ طبيبه دل ١٩٨٨کائوچو شد و به دنبالش در سال 

انسان  ٣٧١هزار دام و  ١٣٧ران شد و يهزار خانه و ١۶ن يثر باران سنگدرا
  .کشته شدند
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با اعالم )  FAO; UNDP(سازمان ملل یبانگ با همکار ١٩٧٨در سال  - 
. را آغاز کرد)  Social Forest( مردم پروژه  یهدف بهبود استاندارد زندگ

ر معکوس داشته يکار تاث نيوا از شبکه جهان سوم نشان داد که اتفاقا ايواندانا ش
ر کنترل کمون ها در آورد و آن را از ملک مشاع به يجنگل ها را از ز. است
آن ،  یعيمحصوالت طب یشد و به جایل کرد که از خارج کنترل ميه تبديسرما

  .ل کرديتبد یمنطقه را به منطقه کشت چوب تجار
به پروژه  یارد دالريليم ٣/٧یک کمک مالي یبانک جهان ٢٠٠٠در ژوئن  -  

ک اختصاص داد که در واقع يخط لوله نفت از چاد به کامرون در ساحل آتالنت
 ٢٠٠٠ن طرح روزانه يا یبا اجرا. بود یبزرگ نفت یهاخدمت به کنسرن یبرا

دولت چاد  یافتيتنها سود در. کندیعبور م یليما ۶٠٠ن خط لوله يگالن نفت از ا
ون دالر يليم۴/۵ست شد يط زيمح یبرا یجد یهابيات که باعث آسين عمليازا

م که عالوه يفراموش نکن. اسلحه شد ید اسلحه از کنسرن هايبود که صرف خر
ره ينوها و غيو کاز یحيچند ستاره ، مراکز تفر ین موارد، ساخت هتل هايبرا

ن يدر زمره هم یتجار یه گذاران در سفرهايش خاطر سرمايآسا یز براين
  .ها قرار دارد یه گذاريسرما

واپن هابس آمده  یليتوسط و ١٩٩٢انه سال يدر م یک گزارش بانک جهانيدر 
 ١٣٨کشور مجموعاًَ◌  ١٣در  یبانک جهان یپروژه جار ١٨٠٠که حدود 

ک يمعلوم شد که حدود  ١٩٩١در سال . جاد کرده استيارد دالر قرض ايليم
 یپروژه ها مشکالت اساس۴٣٪نه آب يدر زم . سوم پروژه ها اشتباه بوده است

قا ين مشکالت را درآفريشتريب یمربوط به کشاورز یپروژه ها۴٢٪داشت و 
 ۴٠٠ک گزارش ين يا. بود ۵٠٪ن اشکال يالت یکايدر دو کشور آمر. داشت

  . بود یصفحه ا
  نيالت یکايو آمر یبانک جهان

ک يبه صورت  ین را به بانک جهانيالت یکايآمر   یها یند اگر بدهيگو یم
 يیدارا. شود یشتر مين تا ماه بيبار از فاصله زم ١٨٠م ينيکنار هم بچ یدالر

رشد و تکامل به  یکمک به آن ها برا یبه جا يیراروپايملل غ یعيطب یها
و  یمردمش فقر، دربه در یل شد و براينه استعمار و استثمار و غارت تبديزم

کا يبه طور مثال، طال و نقره قاره آمر. آورد یبه ارمغان آورده وم یتيهو یب
سال  ۶٠و درفاصله  ستف کلمب با خود استعمار را به همراه آورديبا کشف کر  

 ی، کشتار و نابود یآن با نسل کش ین به اصطالح کشف، مردم بومياز ا  بعد 
درمورد تمدن ازتک به    ژهيت شان به ويهو. مواجه شدند یو فرهنگ یکيزيف

 یتنها تعداد کم تخت ازتکيت پايهزار جمع ٣٠٠از . ل شديتبد یائيت اسپانيهو
  .زنده ماندند
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تا آن زمان مواجه شد  ین موج انقالبيکا با بزرگ تريقاره آمر ١٧٧٨در سال 
در همه . شد یات برمردم بوميو مال ی، کار اجبار یکه سبب لغو بردگ

ک، يمکز: بخش به راه افتاد یآزاد ین جنبش هايالت یکايآمر یکشورها
  .ن جنبش ها را ندارميا یقصد بررس ن جايدر ا). واريبول( یجنوب یکايآمر
رون يها حمله بردند و آن ها را ب يیايبه اسپان یواريبول یروهاين 1824در

  .کا به آن جا باز شديس و سپس آمريانگل یاما بعد پا. کردند
زونا، يسپس کلرادو و آر. ا را تصرف کرديفرنيک و کاليکا، مکزيآمر 1845در

ات نابود يبعد از عمل. ن را گرفتين آرژانتياز سرزم یميکو، نوادا و نيومکزين
ز يالقلب و خونر یبا قس یووديهال یلم هايف آن را در فيکه تحر ینظام یساز

و  يیکايآمر ینوبت کنسرن ها و بانک ها  م، يده اينشان دادن سرخ پوستان د
ات آن ها از يعمل. ديپول فرا رس ین الملليو صندوق ب یسپس بانک جهان

کن، ينيکاراگوا، دومين، هندوراس، ني، آرژانت یليو به شک آغاز شد يمکز
از طال و نقره آغاز شد، و به نفت و گاز و شکر و . ديرس   . . .و کوبا و  یتيهائ

  .مدرن زنان راه برد یقهوه و موز و مس و جنگل و رودخانه و بردگ
  ها یبحران بده

ن يتررگ بز. ها سرزبان ها افتاد یمسئله بحران بده ١٩٨٢از تابستان 
و ونزوئال که  یلين، شيل، آرژانتيک، برزيمکز: بدهکاران عبارت بودند از

ا، ي، کلمبیويدارا بودند که به همراه بول   را یخارج یها یکل بده   ٣۶٪
ن، يپيليه ، پرو، فيجريکا، مراکش، نيکا، ساحل عاج، اکوادور، جامائيکاستار

کشور جهان  ۴٠کل حدود  در. را داشتند یبده ۵٠٪   یوگوسالوياوروگوئه و 
. ها را بازپرداخت کنند یتوانستند بده یگر نميچنان به دامن فقر افتادند که د

 ١٠١٠برابر با  ١٩٨۶ن کشورها در سال يا یبده یطبق آمار بانک جهان
د و در سال يارد دالر رسيليم ١٣٠٠به  ١٩٩٠در سال  . ارد دالر بوديليم

ارد دالر در يليم ٢۵٠٠افت و سپس به يش ياردافزايليم ٢١٠٠به حدود  ٢٠٠٠
د يها با ین بدهيسال گذشته ا ۴گمان، در فاصله  یب. ده استيرس ٢٠٠۴سال 

ن کشورها مشهود است و يکه در ا یا یکرده باشد، تنها رشد و ترق یترق  بازهم 
  !!. شود یز سبب ميفقر و فاقه را ن یبه همراه خود رشد و ترق

ن يقت ايد گفت که در حقيبا. ه برابر شده بودها د یمقدار بده ١٩٧٠از دهه 
را پرداخته بودند اما هنوز  یافتيدر ین برابر وام هاين زمان چنديکشورها تا ا

نه يار باال رفت و هزينرخ بهره بس ١٩٨٠ -  81   یدر سال ها. بدهکار بودند
ارد يليم ۴٠ساالنه به  ٧٠مه اول دهه يدر ن يیا کارمزد خود به تنهايخدمات 

ن يالت یکايآمر یکشورها. شد ید بهره هم پرداخت ميعالوه برآن با. دير رسدال
د يتول ١٠٪ تا  ۶شان را و  یدرآمد صادرات ١٠٠٪  تا  ۶٠اغلب از  ١٩٨٣از 

 یاز آغاز بحران بده. پردازند یم یبازپرداخت بده یشان را برا یناخالص مل
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ثروتمند  یه کشورهار بيفق یارد دالر از کشورهايليم ٧٠٠تا  ١٢٠ها، ساالنه 
  .شود یه و پروار ميشمال با فقر جنوب تغد. شودیم یغرب جار
سه  یمه ساخته مراکز صنعتيدات ساخته و نيصادرات تول ١٩۶٩در سال 

در حال رشد  یاز کشورها یمين. چهارم حجم کل صادرات را در بر داشت
ن حاصل يا. کرد ین ميک ماده خام تاميارزش صادرات شان را  ۵٠٪  ش از يب

 یع غرب قرار ميد در خدمت صنايبا یهمه جهان م. بود یم کار جهانيتقس
حاصل از تجارت برده، استعمار  یکه راه رشدشان را پول ها یعيصنا. گرفت
از به يآن ن یات مذکور فراهم آورده بود و تکامل آن و حفظ و بقايم و کشفيمستق

  .جهان گستر و جهان خوار داشت یاستيس
کنسرن ها با هم . آغاز شد یه دارياز تکامل سرما یديمرحله جد ١٩٧٠از دهه 

بحران بازپرداخت در . ار باال رفتين سال ها بهره وام ها بسيدر ا. ادغام شدند
داده  یديجد یمقروض وام ها یبه کشورها. دنبال شد یبا راه حل بدتر ١٩٨٢

  !!و پرداخت کنند یرا دوباره زمان بند یشد تا وام و بهره قبل
 ۵٧به مقدار  یديجهان سوم اعتبارات جد یرنفتيغ یکشورها ١٩٨٣در   
ارد بهره يليم ۵٩اما آن ها . افت کردنديدر یارد دالر از بانک جهانيليم

مت ها که به خاطر يش قيه افزايعل یدر اعتراضات مردم ١٩٨۴در . پرداختند
 یمللن اليو صندوق ب یکته شده توسط بانک جهانيد ديقطع سوبس یاست هايس

نفر کشته  35کن انجام شد ينيدوم یو جمهور یويدر تونس، مراکش، بول   پول
ن سال يدر ا. ديارد دالر رسيليم ١٢٠٠به  ١٩٨٨در سال   ن قروض يا. شدند
در  یبازپرداخت بده ١٩٨٧در سال . ون فقط به بهره ها افزوده شديليم ١٠٠
صادرات آن  ۴٠٪  ش از يبه ب% 2/22  ن از يالت یکايآمر یاز کشورها یبعض

 ین که برايا یمقروض به جا یارد دالر را از کشورهايليم   ۴۵٠د و يها رس
سه يروانه ک  ن کشورها کار و درمان و آمورش و بهداشت فراهم آورد، يمردم ا
ها و بهره  ین بدهيب ید که چه نسبتيم دير خواهيدر جدول ز. ه داران کرديسرما

ن گروه از يا یزان بهره پرداختيد ميدم يچنان که خواه. وجود دارد یپرداخت
 یدرصد کل بده ۶١به  ٨۴شود و در سال  یشروع م یبده ۴٠٪  کشورها از 

  .ماند یم یخود باق یسرجا ین اصل بدهيبا وجود ا. رسد یم

 

سال 
 یمال

١٩٨ ١٩٨٣ ١٩٨٢ ١٩٨١ ١٩٨٠ ١٩٧٨ ١٩٧٧۴ 
زان يم

 6/122 6/114 ١٢۴ 7/113 9/87 5/54 3/40 یبده
بهره 
 ٧۵ 4/67 6/71 9/63 6/46 4/21 1/15 یپرداخت



 مجموعه مقاالت   112

  کايارد دالر آمريليبدهکار به م یتوسط کشورها یها و بهره پرداخت یمقدار بده
) کنفرانس سازمان ملل در باره تجارت و توسعه (  UNCTADدر کنفرانس   

. کشور را به آن ها ببخشند ١۵ یارد دالر بدهيليم ٣٠٠م گرفته شد که يتصم
با دقت . ه بهره وام ها بوديو بق یارد اصل بدهيليم ٩٠د تنها اريليم ٣٠٠ن ياز

درصد  ٣٠قت تنها يم که اصل وام ها در حقيشو ین رابطه متوجه ميدر ا
بازده  یعنيدهد  یل ميه را بهره و کارمزد تشکيدرصد بق ٧٠ها و  یبدهکار

خ يکه در تار یزياست چ ٧٠٪صاحبان آن به طور ناخالص  یه برايسرما
را تنها با آن  یفقر و فالکت جهان یشود حت یندارد و م يیجهان همتااقتصاد 

  .ح داديتوض
ن کشورها يا. ديارد دالر رسيليم ۴٠٠به  ١٩٨٩ن دريالت یکايآمر یها یبده

در  یباال و ناتوان یبهره ها. پردازند یوام ها م  بهره  یارد برايليم ۴٠ساالنه   
ها افزوده شود، که  یدالر بر بدهارد يليم ٢٠بازپرداخت سبب شده که ساالنه 

 یم، در صورتين مقدار را ثابت فرض کنياگر ا. هاست یکل بده ۵٪برابر با 
ل نکرده باشند، يها به آنان تحم یبازپرداخت بده یرا برا یديکه گرفتن وام جد

گر تنها به خاطر بهره به يارد دالر ديليم ٣۴٠د مبلغ ياز آن زمان تا کنون با
 یت زندگيبه وضع یاکنون به طور نمونه نگاه. وده شده باشدقروض آن ها افز

 يیفقرزدا یاست هايجه سيم تا نتيانداز ین کشورها مياز ا یمردم دربعض
  :م ينيرا آشکارا بب یبانک جهان

ل فقر مجبور به ترک يکودک به دل ١٠٠کودک از هر  ٧۴ن يالت یکايدر آمر
 ۵٠٠هستند،  يیچار فقرغذاکل کودکان د   ٣١٪در اروگوئه . شوند یمدرسه م

مه يت به بهداشت و بيک ششم کل جمعي یعنيت آن يون جمعيليم ٣هزار نفر از 
به بانک  یکارند و سرانه بدهينفر ب ٣٠ يیروستا ١٠٠از هر . ندارند یدسترس

. دالر ٢٣٠٠شود برابر است با  یکه متولد م یهر کودک یبرا ین الملليب   یها
ارد يليک ميبه  ٧٠انه دهه يون دالر در ميليم ۵٠٠اروگوئه از  یخارج یبده
ارد دالر يليم735/5  به  ١٩٨٨ارد و در يليم ٢به  ١٩٨٠د و سپس در يرس
  .برابر شد ١١ک به دو دهه يدر فاصله نزد یعني. ديرس

است،  یبانک جهان یهاشکست پروژه ین نمونه براين بزرگ تريآرژانت - 
طرح  یت هايست موفقيموفق در ل به عنوان نمونه یگرچه از نظر بانک جهان

ل آن تنها به يشود و دل یم یمعرف یبانک جهان یاست هايشده توسط س یزير
دولت بازار  ٩٠ل دهه ياوا. هاست یساز یت در امر خصوصيخاطر موفق

نمود و ارز  یرا خصوص یعموم یس هايو تجارت را آزاد کرد و سرو یمال
ن ي، آرژانت ٩٠انه دهه يرزش دالر در مش ايبا افزا. خود را به دالر وابسته کرد

اش گران یصادرات یدر صادرات قدرت رقابت را از دست داد، چون کاالها
 یانير و اقشار ميوضع مردم فق. افتيش يافزا یکاريجه بيدر نت. شدیتمام م
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در سال  ید ناخالص داخليتول. ها فروخته شدین به خارجيبانک آرژانت. بدتر شد
هزاران تن از قشر . کار شديکار ب یرويک پنجم ني. افتي کاهش   ١١٪، ٢٠٠٢

. شان را از دست دادند و به فقر و فالکت افتادنديیدارا یمتوسط بورژواز
 یهاشتر کمکيقطع ب: ن بوديت چنين وضعيمبارزه با ا یشنهاد صندوق برايپ

ران در زمان دولت يا یاسالم یاست درجمهورين سيه ايشب!! یعموم
  .به اجرا در آمد یون موسيرحسيم

-۵٠ن يب یلي، ش۴٠-٣٧ن يل بيدالر، برز 33 -٣7ن يهر دالر ب ین برايآرژانت
هردالر  یعني. دهد یدالر پس م ۵٠ک يو مکز ٣۴-٣١ن ي، اکوادور ب ۵٣

 یبده  .شود یل ميدالر تبد ۵٠تا  ٣١به  یقرض داده شده توسط بانک جهان
اکنون . ده استيدالر رس ارديليم 5/1 ون دالر به يليم ٢٢از  یليش یها

انا، ي، گویويبول: ن عبارتند از يالت یکايآمر ین کشورهايمقروض تر
در . ارد دالر استيليم ١٧آن ها  یکاراگوئه که مجموع بدهيهندوراس و ن

ون دالر قرض کرده بود و در يليم ٣٠٠ل حدود يبرز ١٩٨٠ - 82فاصله 
  .ديرسون دالر يليم ٩۵٠ش به حدود يمجموعه قرض ها ١٩٨۴

م تا خواننده يده یان ميپا یت بانک جهانيحال مطلب را با شعار صفحه اول سا  
جاد يا یبرا یبانک جهان"    :قضاوت کند  آن  یو نادرست یدرست  خود در باره 

  2008ه يژوئ ".کند یت مياز فقر فعال یعار یجهان
  .گر از من استيد برکلمات مقاصد ديتاک   *
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 رانيو ا یبانک جهان

  :مقدمه

و  ین نهاد ماليکردم به اختصار ا یسع یبه نام بانک جهان یقبل یدر مقاله 
در انتخاب آن به عنوان موضوع مطالعه هدف . کنم یآن را معرف یکردهايرو

به  یک فرا نهاد که کارکردش ربطيرا به عنوان  ین نبود که بانک جهانيا
ش نه به يامدهايکند و پ یستم عمل ميد و مستقل از سندار  یه داريستم سرمايس
را به عنوان نمونه  یگردد نشان دهم، بلکه بانک جهان یستم که به خود برميس
حرکت  یره يو نقش آن در زنج یه داريستم سرمايا از کارکرد سيگو یا

ون ها انسان کارگر و يليم یه و در ارتباط تنگاتنگ با آن، در خانه خرابيسرما
 یکش در سراسر جهان انتخاب کرده ام و به وضوح با آنان که از انبوهزحمت
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 یده ايستم به عنوان پدياز س ینند و خود را با بخشيب یدرختان، جنگل را نم
ستم را از يآن س یکنند، و با تمرکز رو یستم برخورد ميمارگونه در سيژه و بيو

ز يه سرستياز سرما یا بخشي یاز بورژواز یا با بخشيآورند و  یتنگنا در م
  .  دارم  یدارند، مرزبند

ن يب یک نهاد مالي یکيشود دو طرف مورد بحث  یکه ارائه م ین مطلبيدرا
ه يک دولت سرمايگر ياست و طرف د) یبانک جهان( یه داريسرما یالملل
ه اند و يکه هردو طرف حافظ منافع سرما) رانيا یاسالم یم جمهوريرژ( یدار

 یدر قاعده است اما شرط باز یگريدر راس و د یکي یاز نظر سلسله مراتب
کارگر و  یاز توده ها یچ حرفين جا هيدر ا. ه استيحفظ منافع دو طرفه سرما

گرچه در عمل ممکن است به . ستيان نيمردم زحمتکش و منافع آن ها در م
 یبرا یکه جاده ا یب شان بشود مثال وقتينص یم اندک بهره ايرمستقيطور غ

اما . شود یبه اجرا گذاشته م یا طرحيشود  یده مينقل کاال کش سهولت حمل و
را ين عامل اند زين نهادها مهم تريهردو ا یه برايد منافع سرمايکارگران از د

 یت مين منافع واقعيبا سرنوشت آن ها ا یا بازيق استثمار آن ها و ياز طر
کارگر  یوده هارد، تيگ یانجام م یه گذاريسرما ینه ايدر زم یمثال وقت. ابندي

ق کار پرداخت نشده آن ها به اصطالح يشوند تا از طر یبه کار گرفته م
تواند خود بخود  یه نميواضح است که سرما. ه به انجام برسديسرما يیخودافزا

کار کارگر  یرويتنها ن. ا چند برابر شونديابد و زاد و ولد کند و دو يش يافزا
از ارزش آن به عنوان دستمزد  یبه کار گرفته شود و بخش یاست که وقت

ه دار يسرما یعنير يپرداخت و بخش عمده آن که پرداخت نشده توسط غ
  .ابدي یش ميه افزايتصاحب شود، سرما

گر که نرخ سودش يد یه به حوزه ايشود که سرما یم گرفته ميتصم یا وقتي
 ساقط یمختلف کارگران شاغل را از هست یوه هايباالتر است منتقل شود، به ش

 یکه بتواند تا حد مجاز در محدوده  ینيکه قوان يین امر در کشوهايا. کنند یم
با  یت قرار دهد وجود ندارد، به سادگيکارگران را مورد حما یه داريسرما

، اخراج کارگران بدون پرداخت غرامت و بستن کارخانه یاعالم ورشکستگ
ه يل نقش اتحاديه دلب یه داريگرچه امروزه در کل جهان سرما  -رد يگ یانجام م

و نبود تشکل  یه داريسرما یه داران و دولت هايها در بند و بست با سرما
 یدر ضعف است و دستاوردها ی، جنبش کارگریه داريضد سرما یقو

  - ه قرار دارديورش سرمايصد ساله کارگران دائما در معرض  یمبارزات
قبال کارگران در  یه داريسرما ین جاريرا که طبق قوان یفيه وظايسرما

آن را به نفع خود از حق  یمال یدهد و مابازا یبعهده دارد انجام نم یاخراج
کار  یرويگر نيدر بخش د یه گذاريکند، سپس با سرما یکارگران مصادره م
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ن تر شدن يشتر و سنگياستثمار ب یرد که مساويگ یتازه و ارزان تر را به کار م
  .ه استيترازو در جانب سرما یکفه 

توافق است و تا دو طرف  یاست اما برمبنا یرابطه گرچه سلسله مراتبن يا
 یش شرط هايپ. نباشند انجام نخواهد گرفت یک رايانجام امر  یرابطه برا
 یقت توسعه يکه در حق یبه اصطالح توسعه ا یکمک ها یبرا یبانگ جهان

در  ه فعاليمختلف سرما یه را در مد نظر دارد و از بخش هايدان عمل سرمايم
توجه  یبخش خصوص یه يران به سرمايا یاسالم یدر جمهور یعنين جا يا
 یز ميجا يیربنايز یرا تنها در محدوده  یدولت یه يسرما یفه يکند و وظ یم

قت يرا هموار سازد، درحق یه بخش خصوصيعمل سرما ینه يداند تا زم
به  ران رايم حاکم در ايل رژياز قب یا یه داريسرما یدولت ها یآرزوها

 یع و بخش هايکه در صنا یکند تا خود را از شر کارگران یک ميقت نزديحق
د در مورد يکار موجود با ین نارسايکنند و المحاله قوان یوابسته به دولت کار م

ران به يم حاکم برايچون رژ يیم هايلذا رژ. ت شود، خالص کنديآن ها رعا
اگر وام ها  یبه آن ها حت یابيدست یروند و برا یش شرط ها مين پياستقبال ا

ن طور است و يران ايگذارند، چنان که در مورد ا یز ميه نير نباشند مايچشمگ
 یا سازمان هايگر و يد یرا خود به کشورها یار بزرگ ترير بسيران مقاديا

پردازد به  یک خود به عنوان کمک بالعوض مياهداف هژمون یبرا یاسالم
ت يسا( هيدر سور یارد دالريليم 10 یه گذاريشود از سرما یعنوان مثال م

ران در يا یارد دالريليک مي یه گذاري، سرما)24/06/1386 یمردم ساالر
  .نام برد) 1378مرداد  20و زمانه يت راديسا( ونزوئال 

ت يبه عضو  یس بانک جهانيکوتاه بعد از تاس یزمان یعني 1945ران در سال يا
رنده فعال از بانگ يک قرض گيران يدر زمان حکومت شاه سابق، ا. آن در آمد

ارد دالر يليک بيحدود  یافتيمبلغ وام در 1976که تا سال  یبود به نحو یجهان
با . ر کرديياوضاع تغ 1970ت نفت خام در دهه يش قميکا بود، اما با افزايآمر

 یصاداقت یش گرفتن رفرم هايران و عراق، و در پيان گرفتن جنگ ايپا
را  ین الملليب یر موسسات ماليو سا یتوجه بانک جهان 1991گسترده در سال 

ن حال يد کننده بزرگ نفت اپک و در عين توليران دومين که ايبا توجه به ا
قا يت منطقه و تا آفرين کشور پرجمعيرا داراست، دوم یره نفت جهانين ذخيدوم

  65ک بازار بزرگي یران اقتصاد بزرگ منطقه است و دايبعد از مصر و دوم
معتقد است که  یبانک جهان.  شتر جلب کردياست، ب یونيليم)  70اکنون ( 

قابل تحمل همراه با کاهش سطح فقر را  یک پروسه رشد اقتصاديران ياکنون ا
  !! ن کشور منطقه از نظر بهداشت و آموزش استيکند و بهتر یتجربه م
)   IRN 22050:ارش شماره گز(  یصفحه ا 43 یدر گزارش 2001ل يدر آپر

 یدادن وام ها يیو چرا ی، اهداف خود را در رابطه با چگونگیبانک جهان
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 ین گزارش برنامه هايدر ا. دهد یح ميران توضيا یاسالم ین به جمهوريمع
ا عدم ي یرد و همخوانيگ یک مورد بحث قرار ميساله به تفک 5 یاقتصاد
ن يا یآغاز رسم. شود یده ميکته شده بانک سنجيآن با اهداف د یهمخوان

نه يش زميگردد گرچه پ یبر م یدمحم خاتم یاست جمهوريمناسبات به دوره ر
شامل دو و سه نرخه شدن ارز  یبا رفرم ارز یآن از زمان دولت موسو یها

کوچک کردن  یر ارز و کوشش براي در تسعو کاهش ارزش لایر یخارج
تنها  یالت موازيجاد تشکيا ان کوچک کردن دولت در عمل بيا. دولت آغاز شد

ت آن ها را در خط خود يشد که حاکم يیروهاين یکار سازيمنجر به اخراج و ب
 یروهاي، نیتحت پوشش دولت در بخش عموم یروهايد اما عمال نيد ینم

در بخش آموزش اخراج معلمان و . افتيگسترش  یتيو امن یو انتظام ینظام
  .م شديترم یمعلمان حزب اله و یتيان تربيبا مرب يیمشاوران راهنما

که خود  یدر زمان حکومت رفسنجان) 1990 - 1995( برنامه اول توسعه  یط
وام به مقدار  6در مجموع   ینام نهاد، بانک جهان یآن را دولت سازندگ یو

 2000سپس در ماه مه . پرداخت یاسالم یکا به جمهوريون دالر آمريليم 843
. ب رسانديداشت و فاضالب تهران به تصوبه ینه يگر را در زميدو پروژه د

ون دالر يليم 145و  87به مقدار   4551و  4550 ین دو وام به شماره هايا
ارد دالر يليک ميش از يبه ب 2000ق مجموع وام ها تا سال ين طريبه ا.  است

  .رسد یم
) 2000 -2005( ساله دوم توسعه 5ب برنامه يدر گزارش آمده است که با تصو

از درآمد کسب شده صرف  یبخش عمده ا. ديدرصد رس 3به  متوسط رشد
ن امر يد و هميز رسي٪ ن50از سالها تا به  یشد که در بعض یواردات م

غلبه بر بحران ارز  یبرا. ساخت یرا مشکل م یخارج یها یبازپرداخت بده
زد از جمله ارائه ارز را تنها به دولت محدود  یدولت دست به اقدامات یخارج

 1999/1998 یمت نفت در سال هاين رفتن قييپا. ها بسته شدند یفصرا. کرد
. شد یعموم یها یه گذاريو خلل در سرما ید ناخالص داخليسبب کاهش تول

ک تر ينزد یاسالم یخود را با جمهور یهمکار یبانک جهان 2001ل يدر آپر
ل گذارد تا بقو یران به مرحله اجرا ميا یرا برا یکمک یک استراتژيکند و  یم

ران به روز کند و اکتوئل يرفرم را در ا یان توسعه و پروسه يخود جر
  .نگهدارد

رجهت قرار دارد و ييبزرگ تغ یک پروسه ي یانه يران در ميد که ايگو یم
خود  یو رسم یستم اجتماعيس ینه يرا در زم یخواهد اصالحات مهم یم

 یرفرم ها ک سلسلهين راستا است و يانجام دهد و برنامه دوم توسعه در ا
رد در دو جهت، يگ یم ميجه تصميکند در نت ین ميرا تام یگسترده اقتصاد

  :گسترش دهد یاسالم یرابطه خود را با جمهور
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 یش ببرد و به دادن وام هاياست گفتگو را به پياصالحات، س ینه يدر زم
کند که  ین سبب اعالم ميبه هم. بپردازد یاجتماع یديکل ینه هايهدفمند در زم

ز است و يار ناچيران بسيا یرفرم یازهايبا توجه به ن یکنون  یوام هاسطح 
خواهد  یم. ون دالر باال برديليم 755نده تا سطح يشود آن را تا دو سال آ یم
حکومت کسب کند  یت هاياز برنامه ها و اولو یشترين دو سال درک بيا یط

 یاسالم یهوربا جم ید و با آگاهيت نماينه تقوين زميو شناخت خود را در ا
  !!وارد تعامل شود

ران يکه ا یطيل شرايشود که معتقد است به دل یم ین امر ناشياست اول ازيس
جه يار باالست در نتيرش نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهان بسيدارد تاث

ر ييدر تغ یديمهم و کل یک نقش اقتصادين وام ها يخواهد با ا یم یبانگ جهان
، توسعه بخش یکند و به ثبات ماکرو اقتصاد یران بازيک ايجهت استزا

د يکمک نما یو اعتبار یستم ماليو رفرم در س یستيط زيل محي، مسایخصوص
به .* ا. امور ج یايبانگ معتقد است که اول. ران خاتمه دهديا  یو به انزوا

 یساله دنبال م 5 یبرده اند و آن را در برنامه ها یپ یضرورت رفرم ساختار
و  یم خارجيب رفرم ها، تحريدر تعق یريم گيل فقدان تصميدل کنند اما به

خواهد  ین کار ناموفق بوده اند که بانک مي، در ایمحدود به منابع مال یابيدست
 یريم گيامور بتوانند تصم یايبهبود بخشد تا اول ینه را در دو مورد آخريزم
 .ندينما یريگ یالزم را پ یها
ن يران تعيک اير جهت استراتژييدر تغ بانک یدينفش کل یفايقت ايدر حق 

د نفش يبا. است یه دارينظام سرما یم کار جهانيران در تقسيه ايگاه سرمايجا
د يدر تول ید کنندگان عمده نفت اپک و نقش انرژياز تول یکيران به عنوان يا

 . قا مشخص شوديه دقيد سرمايو بازتول یجهان
، کشور به سمت اصالحات یاتممعتقد است که از زمان انتخاب خ یبانک جهان

در  یط جامعه مدنيرود و شرا یش مير در ارتباط با داخل و خارج به پيچشمگ
رون رفتن يبه ب یخاتم ی" تمدن ها یگفتگو" است يس. گردد یران فراهم ميا
چون با  یخاتم: سندينو یم. ران از انزوا در رابطه با اروپا و ژاپن کمک کرديا

. داند یم یمدن یشبرد جامعه يت خود را ملزم به پمردم انتخاب شده اس یرا
ک ي یکه ط یمطبوعات رشد کرده به نحو یو آزاد یفرد یها ین رو آزادياز

در . ه اجازه چاپ گرفته انديروزنامه و نشر 122تعداد  98تا  1997ن يسال ب
ران يا یخارج، کوشش ها یايبا دن یاسيگذشته از بهبود روابط س یبخش خارج
به ثمر نشسته و در چهار سال گذشته  یخارج یه گذاريبا جلب سرمادر رابطه 
ه يد کرده اند و سرمايجد یها یه گذاريران سرماينفت و گاز در ا یچند کمپان

 ین امر به خوبيگذر زمان نشان داده است که ا -گر در راه است يد یها یگذار
 یم یدنژاد با سربلن یس جمهور احمدين رابطه رئيش رفته است در هميپ
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قرار داد در مورد نفت  یارد دالر امضايليم 70ش از ير بيدر دو ساله اخ: ديگو
، یتوسعه مسائل انسان ینه يدر زم  -) وزيسکانيا 87/03/15( ميو گاز داشته ا

؟  !برداشته است یبزرگ یران گام هايا یو عدالت اجتماع یاجتماع یت هايحما
و  یدر بخش اجتماع یميظع یها یه گذاريسال، سرما 20 یران در طيا

ر خط فقر به نحو يت زيره انجام داده که سبب شده است که جمعيبهداشت و غ
روشن  یبرا –!!. درصد برسد 15درصد به  47افته و از يکاهش  یريچشمگ

 یرسم یران به آمارهاين افاضات مربوط به کاهش فقر در ايا یشدن نادرست
م؛ ابوا ينيبزرگ را بب ین گام هايا یامدهايم تا پيکن یر رجوع مياخ یسال ها

ون يليم 12تا  10د که يگو یمجلس م یون اجتماعيسيعضو کم یلقاسم مختار
. برند یون نفر در فقر مطلق بسر ميليم 2ستند و يشان ن یازهاين ینفر پاسخگو

 یدست جامعه در آستانه يون تهيليم 12ون کارمند و يليم 3ن ها يعالوه برا
ر رفاه يوز یمصر).  2007/05/22چه وله يدو( هستندر خط فقر يسقوط به ز

ران يد که در ايگو یح ميصر يیعدم پاسخ گو یماهرانه با کلمات برا یدر باز
 یم یست اما هم زمان معاونش اسحاق صالحيرخط فقر مطلق نيچ کس زيه

استاد دانشکده  ید ابهريمج. ر خط فقر قرار دارنديون نفر زيليم 7.5د که يگو
دارد که  یقات انجام شده اعالم ميدانشگاه تهران براساس تحق یاععلوم اجتم

 2ت مهر يسا( ون نفريليم 21شود  یر هستند که مي٪ افراد جامعه فق30
ه ينشر 2008اوت  4مطابق با  87مرداد  14و باالخره در ). 1387بهشت يارد

در گزارش مربوط به سال  یران وابسته به بانگ مرکزيا یاقتصاد یآمارها
ر خظ فقر ين دوسال تعداد افراد زيا یدارد که ط یاعالم م 1385تا 1383 یاه

ن يرد و تازه تريگ یون نفر را در بر ميليم 14ده که حدود ي٪ رس19٪ به 18از 
و نظارت  یزيبرنامه ر ین مورد را معاونت اقتصاديدر ا یاظهارات رسم

٪ افراد 50ود دارد که طبق آن تعداد فقرا حد یان ميس جمهور بيرئ یراهبر
آموزش   - )   1387/02/17( ون نفريليم 30ش از يشود ب یجامعه است که م

. ار کوچک گشته استيافته و تفاوت درصد آموزش دختران و پسران بسيرشد 
از فقرا را  یران وجود دارد که بخش بزرگيگسترده در ا یستم بهداشتيک سي

 4.5ون خانوار با يليم 1.4ر شامل يفق یم خانوارهايبا نيتقر. تحت پوشش دارد
 یر پوشش شبکه بهداشتيکنند و ز یافت ميدر یدولت یون نفر کمک هايليم

ن برنامه شامل کمک به بودجه يا. هستند یرانتفاعيغ یا سازمان هاي یدولت
ران ين ايعالوه برا. است ین اجتماعيو تام یليخانوار، بهداشت، بورس تحص

، اعتبار و ارز گسترده  دارد به یانرژد يل سوبسياز قب یديک برنامه سوبسي
کشور را  ید ناخالص داخليدرصد تول 12 يیبه تنها ید انرژيکه سوبس ینحو

ران در راس يدهد که ا ینشان م یواقع یفاکتورها یهمه . شامل است
 22از  یخارج یها یزان بدهيم. اول قرارگرفته است یدسته  یکشورها
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ده است و يرس 2001ون دالر در يليب 8.4اکنون به  1995 - 96ون دالر در يليب
شتر يران است و چشم انداز ثبات بير در امر اقتصاد ايچشمگ یک توسعه ين يا

  .را فراهم کرده است
مت يق یده يچيستم پيک سيجاد يزمان جنگ و بعد آن سبب ا یت اقتصاديريمد

، و تعرفه یتجار یکم یت هايمتفاوت ، محدود یها شده است که نرخ ارزها
دات يپرداخت شده از تول یقو یدهايو سوبس یعيخارج از شکل طب یاه

شده است که  یار بزرگيبس یعموم یبخش اقتصاد ی، منجر به توسعه یانرژ
 یکه دارا یم عموميعظ یادهايرا داراست و بن یدرصد بخش کارخانه ا 60

ادها يبن. ت اندک هستند به وجود آمديبا شفاف یاجتماع یاقتصاد یکارکردها
 یهم توسط دولت کنترل م یبخش مال. دارند یفوق العاده ا یدرت اقتصادق

شود  یستند پرداخت مين یکه خصوص يیق بانکهايشود و اکثر اعتبارات از طر
مدت است که در اثر آن درآمد سرانه سقوط  یک رکورد طوالنيآمد آن  یکه پ

انقالب جبران آهسته آن تازه به سطح قبل از  یرغم کوشش برا یکرد و عل
  .ده استيرس

شرفت در يپ یران به نوعيسبب شد که ا یعدالت اجتماع یانجام قول انقالب برا
ران است ين مسائل پارادوکس ايکند که ا یل ميسپس تحل. افتيع دست يامر توز

اشتغال  یرشد را محدود کند و برا یبرا یشود که منابع عموم یو سبب م
الزم است تا  یميعظ یع رشد، تقالن موانيرفع ا یبرا. ديجاد نمايمشکل ا

کاهش فقر از پس  یتا برا. ل شوديد هدف دار تبديهدف به سوبس ید بيسوبس
ه يکانال زده شود؛ تا با سرما یخصوص یبه پس اندازها یعموم یاندازها

قابل تحمل و عدالت  یجاد گردد و رشدياشتغال ا یبخش خصوص یگذار
از نقش  یگريف ديد با تعريبا یتصادر جهت اقيين تغيا. ديايببار ب یاجتماع

  .همراه  گردد یت ها به دست بخش خصوصيحکومت و سپردن فعال
بردند و آن  یدر اقتصاد پ یساختار یران به ضرورت رفرم هايامور ا یاياول 

 یبرا یه گذاريسرما. دنبال کردند) 1990-1995(یرا در برنامه اول اقتصاد
است يک سي. د ناخالص بوديتول درصد 35تا  30رساخت ها، يز یبازساز

ن بردن ي، از بیداخل یمت هايشامل عدم کنترل ق یاقتصاد یتهاجم یرفرم
ر ارز و فراهم يستم تسعي، آزاد کردن سیو بازرگان یتجار یت هايمحدود
 یاقتصاد یه گذاريالت سرمايمنابع، تشکل یساز یک برنامه خصوصيکردن 

 7ک معدل يبه  یقو یاتياست ماليو س یر ساختارييبود که همراه با برنامه تغ
ران را به ي، ایاجتماع یآشکار نشانه ها یرشد ساالنه  و توسعه  یدرصد

ن کوشش ها ناموفق بود يرا  اما ا.ک باال آورديگروه  یراس جدول کشورها
ن يت بود که ايدراز مدت دچار محدود یران در کسب اعتبارات خارجيچون ا

کوتاه مدت  یها ینشان داد و سبب بده یم جاريعظ یامر خود را در کسر
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 یبده یدسته بند یهم زمان. شد یجه کاهش پس انداز ارز خارجيمواج و در نت
که دولت انتظارش را داشت،  یمت نفت به مقداريکوتاه مدت با عدم رشد ق یها

ل نرخ يتبد. شد 1994در سال   یخارج یها یمنجر به بحران بازپرداخت بده
ها  یساز یخصوص یو متوقف کردن پروسه  یه نرخ دولتآزاد ارز دوباره ب

  .را بدتر کرد یط اجتماعيشرا
به مقدار  یآن رشد اقتصاد یط): 1995-2000(یبرنامه دوم پنج ساله اقتصاد

ر يبازار تسع. است ین دوره بحران ارز خارجيمشخصه ا. دي٪ رس3متوسط 
ارز تنها از  ريها بسته شدند و قرار شد تسع یاز جمله صراف یارز خارج

. دين گردي تعلایر 6200کا يهر دالر آمر یرد و نرخ دولتيانجام گ یق بانکيطر
 یبه اعتبارات خارج یابيت در دست يمحدود یاقتصاد یم هايهمراه با تحر

،  1999/1998مت نفت در فاصله ين رفتن قييبا پا. کماکان برقرار بود
سقوط کرد و  ید ناخالص داخليبازپرداخت وام ها دوباره دچار بحران شد و تول

د شد و يشد یثبات یاقتصاد ماکرو دچار ب. راکد ماند یعموم یها یه گذاريسرما
ل و مه يآور یماه ها ید و در طي٪ رس14به  یمصرف یت کاالهايش قميافزا

ر ارز را به صد درصد يستم تسعيدولت کنترل س. ٪ باال رفت49تورم تا  1996
  . ت کرديد را به سمت صادرات هدايرساند و تول یستم بانکيق سيو تنها از طر

ن يرا در ا یهدف رشد اقتصاد): 2001-2005(یبرنامه سوم پنج ساله اقتصاد
. ن کرديتع یکاريو کاهش ب ی٪ همراه با باال بردن استاندارد زندگ6برنامه 

ل يبه اقتصاد بازار نا یساختار ین است که با انحام رفرم هايهدف برنامه ا
ن راه با يدر ا. ن کنديفعال شود و سرعت رشد را تام یش خصوصبخ. شوند

 یمت هايمت ها به سمت قيستم، قيزه کردن سيبراليو ل یاقتصاد یرفرم ها
ت از بخش يحما یبرا. بازار شود یر ارز بر مبنايتسع. بازار کشانده شود

همه . ت شوديتقو یقانون یچارچوب ها. ب گرددين الزم تصويقوان یخصوص
از  یبخش عموم. هموار گردد یبخش خصوص یبرا یاقتصاد یت هايفعال ی

 یراه برا. کوچک شود یه گذاريها و رفرم در سرما یساز یق خصوصيطر
ه يسهولت  سرما یباز شود و امکانات الزم برا یخصوص یت بانک هايفعال

  .ديفراهم آ یخارج یها یگذار
ر يکه شامل موارد ز بوجود آمد  یريشرفت چشم گيدر سال اول آغاز برنامه پ

  :بود
ل شد؛ نرخ بازار ارز يتبد یبه دو ارز یستم چند ارزير ارز، سيرفرم در تسع

ک ارز ي. تومان است 800شود و حدودا هر دالر  یکه اکثرا از آن استفاده م
ها،  یمحدود مثل پرداخت بده یمنظورها یتومان برا 175ژه به ارزش يو

  .یه ايو سرما یدفاع یو و کاالهال دارياز قب یاساس یواردات کاالها
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ات بدون تعرفه و با يعمل یر مکان همه يي، هدف آن تغیتجار یرفرم ها
را  یران به سازمان تجارت جهانيتعرفه، کاهش نرخ تعرفه ها که راه ورود ا

محصول از اخذ مجوز  895ن رفرم در فاصله شش ماه يآمد ا یدر پ. هموار کند
د و يتعرفه شد و به مجلس ارائه گرد یاردات داراد ويکد جد 2000آزاد شدند و 

  .ديواردات تحت کنترل درآ 2001ان سال يرود که تا پا ید ميام
د ناخالص ي٪ تول12ن که يل ايبه دل یداخل یمت انرژي، قیمت انرژيل قيتعد

در  یمت انرژيبار از ق 5تا  4ن يگردد، ب ید آن ميصرف پرداخت سوبس یداخل
مت آن به مجلس داده شد اما برگشت يش قياله افزامس. خارج کوچکتر است

در  یبانگ جهان یدل نگران  -ن شديآن تع یبررس یبرا یته ايخورد و کم
د يمکررش در مورد حذف سوبس یشنهادهايو پ یپرداخت ید هايرابطه با سوبس

به بار نشست و دولت با اعالم طرح تحول ) 1387(یها باالخره در سال جار
هزار تومان کمک  70تا  45ن يپرداخت ماهانه ب - ليتعددر جهت  یاقتصاد

که پرسشنامه را پر نکردند و دهک  یکسان یون نفر به استثنايليم 53به  ینقد
  . کند یارانه حرکت ميو سپس حذف   - یاقتصاد یباال

. ل شديتشک يیدر وزارت دارا یدين امر دفتر جديا یها، برا یساز یخصوص
شرکت بخش  1039س جمهور تعداد يرئ رنظريز یساز یخصوص یته يکم

آن در دست  یتا 217ارائه داد و  یه گذاران خصوصيرا به سرما یعموم
م درصد يدولت ن 2000- 2001ب در سال ين ترتيبد. ماند یم یباق یبخش عموم

 2040را به ارزش  یبخش عموم یه گذارياز سهام سرما ید ناخالص داخليتول
 از ون لایريليب 1800و قرار است  فروخت ی به بخش خصوصون لایريليب

 ین راستا وزارت نفت اعالم کرد که ميدر هم. ارزش سهام دوباره ارائه شود
واگذار کند که شامل  یشرکت وابسته به خود را به بخش خصوص 23خواهد 

ن طرح دولت يته موفق ترين کميجاد ايد گفت که ايتانکر است  با یمل یکمپان
ب ين ترتيبه ا. رود یش ميافته و کماکان به پيمه ها ادا یساز یبوده و خصوص

 یطه يح ینماند بلکه به همه  یع باقيها مختص به صنا یساز یخصوص
 30 یساز یبه خصوص یدولت ره برد چنان که در بخش آموزش عموم یکار

  .ديدرصد مدارس رس
حکومت قرار دارد اما دولت  ین بخش کامال تحت سلطه ي، ایرفرم بخش مال

آغاز به  یبدهد برا یبه بخش خصوص یشترينده نقش بيدارد که در آدر نظر 
 یجاد بانک هايا یراه برا. داده شده است یازاتيامت یچند موسسه کوچک مال

باز کردن شعبه  یز براين یخارج یشود و به بانک ها یهموار م یخصوص
ران از نظر يا یستم بانکيس. در مناطق تجارت آزاد اجازه داده خواهد شد

بتواند خدمات  یستم ماليافت خواهد کرد تا سيتوسعه کمک در یبرا یکيکنت
ه يسرما. ارائه دهد یرنفتيغ ین الملليو رقابت ب یت باروريتقو یالزم را برا
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 یاتياز ارکان ح یکي یرنفتيو غ یدر هر دو بخش نفت یم خارجيمستق یگذار
ن توانست به ده رايپنج سال گذشته ا یط. در برنامه سوم توسعه است یاقتصاد

  . ابديدست " بک یبا" وه يبا ش یخارج یه گذاريون دالر سرمايليب
ن طرف رشد ياز آغاز انقالب به ا یاجتماع ی، شاخص هایاجتماع یبرنامه ها

ه اعانه و کمک يجاد اشتغال نبود بلکه بر پاين اما به صورت ايا. کرده است
دو مرحله  یک استراتژين ضعف را شناخت و يبرنامه سوم ا. ه بوديريخ یها
کار دارند و  يیآنان که توانا یجاد اشتغال برايا یمبارزه با فقر برمبنا یبرا یا

٪ 15خواهد فقر را از  یش خواهد برد و ميفقرا را پ یک شبکه برايجاد يهم ا
هزار شغل  765د ساالنه ين امر دولت بايا یبرا. ان برنامه برساندي٪ در پا7به 

  .درصد کاهش دهد 12.5به  16را از  یکاريشود درصد ب جاد کند تا موفقيا
 یاديبن یستم بهداشتيک سي یران دارايا یاسالم ینه بهداشت جمهوريدر زم

ن يبه هم. ه در کشور وجود داردياما هنوز هم سوء تغد!! ار خوب استيبس
ستم يخواهد س یم. ه در نظر دارديآموزش تغد   یک برنامه مليسبب دولت 

گذرد و  ین نوشته ميهفت سال از زمان ا -ا اصالح کندر یبازنشستگ
 یشمار و روز به روز بازنشستگان که در فقر و فاقه به سر م یاعتراضات ب
آن را دارد تا چه حد  یادعا ین خواست که بانگ جهانيدهد که ا یبرند نشان م

 یا ط را بهبود دهد و شبکهين و از کارافتاده ها شرايمعلول یبرا. - ت دارديواقع
  .ردير کنترل بگين امر را زيادها ايق بنيبسازد که از طر

  یت اقتصاديريت از رفرم ها و مديحما
ز ير نيز یخواهد شامل محدوده ها یم یرفرم اقتصاد یبرا یت گروه بانگيحما
  :باشد

  درست رفرم ها یبند یل و مشورت جهت پيتحل) آ
  یکيتکن یکمک ها یبرا یوام ده) ب 

  )  IWF( پول ین المللياستعداد توسط صندوق ب جاد و آموزشيا)  ج
  )  IFC(  ین الملليب یتوسط موسسه مال یت از بخش خصوصيحما) د 

*****  
آن؛  یو اجتماع یم اقتصاديو مفاه یمت گذاريستم قيشامل رفرم در س) آ

 یها یدارائ یساز یتعرفه و تجارت؛ خصوص ینه يرفرم در زم یاستراتژ
  .رفرم یم برنامه يو تنظ ینهاد یو توسعه  ی؛ رفرم در بخش مالیعموم

ژه در تجارت و دربخش يسطوح به و ید کرد که در بعضيران تاکيحکومت ا
 یکيتکن یاز به کمک هايها ن یساز یخصوص یت برايو حما یموسسات مال

  .دارند
تجارت در  ینه يدو سال گذشته در زم یرا ط يیکمک ها یبانک جهان

از به ياما ن. ران ارائه داده استيبه ا)   MDE( انه تريچارچوب فوروم توسعه مد
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رش در سازمان يو پذ ینه از جمله رفرم تجارين زميدرچند یشتريب یکمک ها
 یت پروژه ايري، مهارت در مدیمال یربناي، ز) WTO( تعرفه و تجارت  یجهان

  .دارد یو آموزش ماکرواقتصاد
IFC یدر بخش ها یم خارجيمستق یه گذاريب دادن سرمايخواهد به ترت یم 

بخش نفت و گاز و . باز است کمک کند یبخش خصوص یکه به رو یژه ايو
 یم IFC. استفاده کردند یخارج یها یه گذاريسرما یاز بعض یميپتروش

کوچک  یها یه گذاريخواهد از سرما یتمرکز کند و م یبخش مال یخواهد رو
ت يغل دولت حماجاد مشايا یبه عنوان ستون استراتژ یو متوسط توسعه ا

 یريصادرات جهت گ ینه يکه در زم يیپروژه ها یژه آن رويت ويحما. دينما
  .شده اند، خواهد بود

ن بخش يا. و اعتبار را تحت کنترل دارند یبخش مال یدولت یران بانک هايدر ا
 یمحدود یالت ماليتسه یبخش خصوص یجه برايکند در نت یعمل نم یرقابت

ن از يهم چن  IFC یبخش مال یاز تمرکز روگذشته . است یقابل دسترس
ه يو توسعه بازار سرما ی، تجارت مالیل بانک توسط بخش خصوصيتشک
 یدر کمپان یه گذاريان مدت سرمايخواهد در کوتاه و م یم. ت خواهد کرديحما
که  یم تکنولوژيرا توسعه دهد و به انتقال و ترم یخارج یک قويبا شر يیها
ه يسرما یعيد و در صناياز دارد کمک نمايم بدان نيرران بعد از سال ها تحيا

د ين ها شامل توسعه توليا. شده اند یريجهت گ ید صادراتيکند که به تول یگذار
توسعه  یبرا یخارج یبا متصد یتجار -یبازرگان یو خدمات، توسعه هتل ها

 یآماده م یخارج یه گذاريسرما یاست که جو را برا یتجار یبازار سفرها
  .کند
  ین اجتماعيت از برنامه تاميماح

کمک  یابير مکان از دستييد جهت کاهش فقر، تغيدولت جد یبرا یديعنصر کل
د يحکومت با. جاد اشتغال استيا یبه کمک برمبنا یه به دسترسيريخ یها
را به  یبرنامه اجتماع ینهاد یر دهد و چرخه ييموجود را تغ یديستم سوبسيس

ک سلسله ين سطح معطوف است به يدر ا ما یکمک ها. سمت رفرم سوق دهد
  .ت بگذارديجمع یع رويسر یريات که تاثيعمل

 یجاد کننده يا یبه اعتبارات کوچک و طرح ها یپروژه صندوق اجتماع
اجرا  یردولتيغ ین پروژه ها توسط سازمان هايا. اشتغال معطوف خواهد بود

 یه خانه هايهت یپروژه ها. رتر توجه خواهند کرديشوند و به مجامع فق یم
ران در يا. رديگ یت قرار ميکم درآمد مورد حما یخانوارها یمت برايارزان ق

است که  یمشکالت جد یمردم کم درآمد دارا یژه براينه مسکن به ويزم
ن يا. ن را گرفته استيژه جوانان و مهاجرياز مردم به و یريبان شمار کثيگر

 یکم درآمد فراهم م ینوارهاخا یق بانک مسکن برايرا از طر یپروژه امکانات
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 ین ماليگذارد تا تام یش ميرا به آزما یمسکن ضرور یک استزاتژيکند و 
  . بازار را توسعه دهد یمسکن برمبنا

ران يموجود جامعه ا یت هايد آن را با واقعياز گزارش باال با یريجه گينت یبرا  :یريجه گينت
و  یاسالم یم جمهورياتخاذ شده توسط رژ یاجتماع یاقتصاد یاست هايو س

ل ياز زمان انتشار گزارش در آور یعني ین دوره زمانيا یآن ط یامدهايپ
مردم  یر آن را بر زندگيتا زمان حاضر را در مقابل هم قرار داد و تاث 2001

ار ين گزارش اطالعات نادرست و بسيد توجه کرد که چگونه در ايبا. ديسنج
  د شو یمهم ارائه م یغلط به عنوان فاکت ها

ام انقالب يبه عنوان پ ین عدالت اجتماعيد بر تاميتاک ید که برايگو یگزارش م
 یها یه گذاريسرما - است یاسالم یجمهور یالبته منظور قانون اساس –

ه يسرما. افته استيانجام  یاجتماع ینه هايسال گذشته در زم 20 یط یميعظ
فعال  یاستراتژگسترده و  یم در بخش آموزش، شبکه بهداشتيعظ يیها یگذار
 . ميرمستقيغ ید هايع و پرداخت سوبسيتوز ینه يدر زم یدولت

ران يکند که ا یسد و اعالم مينو یگسترده م ین که گزارش از شبکه بهداشتيا
مه ي، بیاجتماع یمه هايمه ها از جمله بينوع از انواع ب 28 ینه يدر زم

مه يه سالخوردگان، بمين، بيمه معلولي، بیمه بهداشتي، بیکاريمه بيمراقبت، ب
 یطوالن یبه بازماندگان فوت شدگان، مراقبت ها یحوادث و پرداخت مستمر

نه ي، کمک ازدواج و کمک هزیتوان بخش یمدت از سالخوردگان و برنامه ها
و  يیمسکن، مواد غذا ید هايسوبس ین مسکن بعالوه يکفن و دفن و تام ی

  یخدمات درمان یبرنامه هاد يانجام داده است و تاک یاقدامات موثر یانرژ
ده و توجه به مناطق محروم يچيپ یمارستان هايجاد بيا یبه جا یريشگيپ یرو

با يتقر یو شهر يیدر مناطق روستا یبهداشت یسبب شده است که مراقبت ها
نمونه در تمام جهان باشد؛  ید کشوريران باين اوصاف ايبا ا. کسان شده است ي
معلوم . دارد يیران خوانايموجود در ا یت هاين اوصاف با واقعيا واقعا ايآ
ا يآ. ر پوشش قرار داده استين شبکه مردم را زيران ايا یست در کجاين

 یابيا دستيآ. ر جامعه فراهم شده استيت فقياکثر یگان برايبهداشت و درمان را
ا به جز اعوان و يآ. سر شده استيگان ميارزان نه را یبه دارو و درمان حت

کاران، زنان و همه يمردم، کارگران، ب یم توده هايم و هشم رژانصار و خد
ا به يمه درمان و مراقبت قرار گرفته اند ياقشار کم درآمد جامعه تحت پوشش  ب

 یزات پشت درهايد دارو و تجهيشدن و خر یبستر یل نداشتن پول برايدل
  . سپارند یمارستان ها جان ميب
نه آموزش انجام داده يکه در زم یميعظ یها یه گذاريران با سرمايند ايگو یم

ران يافته است، ايسازمان ملل دست )  MDG( به اهداف توسعه هزاره 
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غلبه کند و اکنون به عنوان مثال حضوردختران   یتيجنس یتوانسته برتفاوت ها
ران يدر ا یده اين پديا چنيآ. شتر از پسران شده استيب یدر سطوح دانشگاه

ا يآ.بوده است یتيجنس یغلبه بر تقاوت ها یم براياز خواست رژ یواقعا ناش
به اختالالت  ی٪ دختران دانش آموز به علت کمبود حرکات بدن80مبتال شدن 
 ید اجتماعيشد یت هايو محدود یستين ناعادالنه جنيدر اثر قوان یساختار قامت

گاه زنان در آن، يبه جامعه و جا یگنجد ؟ با نگاه یشرفت ها مين پيدر هم
و خانواده و حقوق زن در خانواده و مسائل مربوط به ارث و  يین قضايقوان

ن يخورد چن ین ادعا مي، مهر باطل بر ایر حقوق اجتماعيفرزندان و سا
ت و فرزندان و مبارزه زنان يد مردم نسبت به جنسير دييتنها با تغ یتيموقع

 یم یکه از آن محروم شده بودند تداع یا یاجتماع یت هايکسب موقع یبرا
ده ين پديخود را از یم که همواره دست اندرکارانش نگرانيشود نه خواست رژ

م با اخراج ده ها هزار معلم در مقاطع يعظ یشرفت هاين پيا ايا. دارند یان ميب
 9فته؛ يم، با مدارس دو و سه شيکار آمدن رژ یاز آغاز رو یليمختلف تحص

ت بانک يسا( کنند یل ميهزار کالس دو نوبته تحص 150ون دانش آموز در يليم
پنجاه نفره ، با  یو کالس ها) 77ر يت 5ران يآموزش و پرورش ا یاطالعات

د يرا تهد یاريبس یزش آوار جان بچه هايمخروبه که خطر ر یمدارس استجار
ل فقر خانواده به مدرسه راه يکه به دل یميون ها کودک الزم التعليليکند، با م یم
کنند؛ سه  یل ميکه از فقر ترک تحص یگريد ابند و صدها هزار کودکي ینم
نشست انجمن جامعه ( ران وجود دارديل کرده در ايون کودک ترک تحصيليم

 یابانيم کودک کار و کودک خيون و نيليک مي، و با )86آذر  14ران، يا یشناس
  .شود یف ميتعر

م در کاهش فقر به بار نشسته و توانسته است يرژ ید کوشش هايگو یگزارش م
کردند از  یم یر خط فقر زندگيز 1357/ 1978را که در سال  یصد مردمدر
رخ داده بود پس  ین اتفاق فرخنده اياگر چن. ٪ رسانده است15،5٪ به 47

د ير آن بايکننده در خط فقر و ز ی٪ مردم زندگ80از  یصحبت مسئوالن مملکت
که در  افته است که کارمندان دولت رايکه آن قدر گسترش  یفقر. اوه باشدي

ده يز شامل گرديشدند ن یمتوسط محسوب م یگذشته جزو دارندگان درآمدها
توسط  ین شده حتيدرآمد خانوار و مخارج تع یسه يکه از مقا یفقر. است

  .ديسا یسر به آسمان م یمرکز آمار و بانک مرکز
چون نان، دارو،  یاساس یازهايهدف در رابطه با ن یب یدهايگزارش از سوبس

دها به ين سوبسيدهد که جهت ا ین جا نشان ميبرد و تنها در ا ینام مگاز و نفت 
 10ب يد گاز به ترتيکدام سمت است مثال سهم دهک اول و دهک آخراز سوبس

ر از گاز درآن ياوال که مردم فق. ن کامال درست استيدرصد است و ا 41و 
ک يبه  یابيکردند البته اگر موفق به دست یپخت و پز استفاده م یخ فقط برايتار
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ه داران در زمستان يقصر مانند سرما یشدند و در خانه ها یلندر گاز ميس
ن يتام یکه برا ید ناخالص ملي٪ از تول12ن يدر ا. ر بوديتابستان کو يیگو

 یو خدمات یديه در مراکز توليشد از سهم سرما یمصرف م ید انرژيسوبس
خته يل و گشاد مردم رکدست به حساب گيشود و همه  یان آورده نميبه م یحرف

  .  شود یم
 یجهان یه يمنافع سرما یدر راستا یاست گذاران بانک جهانيآن چه را س 

درو کردند و نه فقط  یبه خوب یاسالم یاست گذاران جمهوريکاشته بودند س
 یه داريش شرط ها، بلکه تمام هم خود را در انطباق منافع سرماياز پ یرويپ
ه يکار بستند و خواهان سهم مناسب سرما به یه جهانيران و کل سرمايا

ن امر خود را يشدند که ا یجهان یديتول یم ارزش اضافيران در تقسيا یاجتماع
. دهد یزنشان ميران و غرب نين ايموجود ب یها، در تنش ها یجدا از همساز

و سقوط  یکاريمردم کارگر و زحمتکش، فقر و ب یبرا ین همکاريو حاصل ا
 یکمک به کوچک کردن بخش اقتصاد. بود یزندگ یردهاشتر استاندايهرچه ب

ه يسرما یبه اجرا در آمد و پشتوانه برا یها یساز یبا خصوص یعموم
ن کرد يخود تضم یبين تصويرا مجلس با قوان یبخش خصوص یها یگذار

از  یبرآن بگذارند، حزئ ین که چه ناميجدا از ا یعموم یگرچه بخش اقتصاد
 یخروج کارگاه ها. شود یض ميکارفرما تعو یا جاستم است و درآن تنهيکل س

نفر از پوشش قانون کار و سپس کمتر از ده نفر کارگر که بعد با  5کمتر از 
ز با تزفند يتحت پوشش دولت ن یکارگران رسم. ل شديقرارداد موقت کار تکم

ا در خطر از دست دادن آن يخود را از دست دادند و  ینده شغليمختلف آ یها
شکر هفت تپه نام برد که يشود از کارگران ن یند که به عنوان نمونه مقرار دار

ش يجاد ساالنه بيا یبه جا. هستند یز قرارداديمانده ن یبخش اعظم کارگران باق
 یر کشورهايدند و چون سايکار گرديهزار شغل، صدها هزار کارگر ب 500از 

 یاعتبار یها در کنارصندوق. ت شد يکاران تقويارتش ب یروين یه داريسرما
به  ینگيمه، چنان نقديجاد شده و به همت دولت فخيا یخصوص یو بانک ها

سابقه است و خود به  یران بيخ ايق شد که حجم آن در تاريران تزريبازار ا
و فساد و  یو سفته باز یامد آن رواج سوداگريپ. ها افزوده است ینابسامان

ن اعتبارات يسرگردان، ا یه هاين سرمايا. است یو دغل باز یارتشا و دزد
 یاصوال بحث عدالت اجتماع. یجاد کرد و نه عدالت اجتماعينه کار ا یونيليب

است،  یعدالت یش بر بيکه مبنا یستميس. ندارد يیمعنا یه داريستم سرمايدر س
تواند عدالت  یمدرن و استثمار انسان از انسان است چگونه م یبر برده دار

ران ير درايدرگ  یه يسرما ی،  برایه جهانيه سرماپدران یرهنمودها. جاد کنديا
کور و موانع موجود در  یات و شفا بخش بود و به باز کردن گره هايآب ح

بعد از . شود یت دنبال ميکه کماکان با جد یگسترش آن کمک کرد به نحو
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، یت ها به بخش خصوصيو سپردن فعال یعموم یکوچک کردن بخش اقتصاد
متعادل شود و  یمت انرژيد قيبا. ده استيد ها رسيساکنون نوبت به حذف سوب

ران است و ين جا اين که توجه شود که ايبرسد بدون ا ین الملليب یمت هايبه ق
در مراکز  یست هزار تومان است و روال جاريحداقل حقوق کارگران دو

د يبازخر یان هر سال مالين است که کارگران در پايران ايا یو خدمات یصنعت
ن که در تمام يا یعنيشوند  یو دوباره با حداقل دستمزد استخدام مشوند  یم

د کمک يدارد، با یافت ميکند تنها حداقل حقوق را در یکه کارگر کار م یمدت
د ابتدا به يبا. برگردد یواقع یمت هايز به قيحذف شود و همه چ یاساس یها

ن قدر است يشما ا یمصرف یمت انرژيد مثال قيکرد که نگاه کن یادآوريمردم 
م، در يپرداز یدولت م یعنيه را ما يد و بقيپرداز ین قدر آن را مياما شما ا

که  یانيد، جريد همه پول را خودتان بپردازيگر بايمرحله دوم به آن ها گفت د
د روغن و برنج و شکر و دارو و يبگوئ. ر به اجرا در آمده استيدر سه ماه اخ

ه داران محترم به اندازه يتجار و سرماحتاج شما به همت يهمه ما یبه طور کل
چ يد هرجا که دلتان خواست بدون وجود هيتوان یشود و شما م یوارد م یکاف

د که يگو ینم یاما کس. ديبخر یبراحت یچ صفيستادن در هي، بدون ایاجبار
ش از نصف آن  يز خود که بيناچ یمختلف با حقوق ها یکارگران بخش ها

د گذران يشود با کدام در آمد و چگونه با یرج مه خانه از دور خايکرا یبرا
درصد آن به  35ند که يب ینان را م ید برايپرداخت سوبس یبانک جهان. کنند

د يموت آن هاست اما سوبسين ها اختصاص دارد و قوت اليرتريدهک اول فق
زدر دستور ين رهنمود نيند، ايب یهرگاو را در اروپا نم یورو براي 2روزانه 
شود ا در مورد تک تک رهنمودها و  یم. قرار گرفته است یررسب یکار برا

کنم که مشت نمونه خروار است  یل نوشت اما فکر مينکات مورد نظر به تفص
با پوست و گوشت خود  یست و هر کارگريشتر مطلب نيبه بسط ب یازيو ن
   .کند یو اهداف آن را لمس و درک م یه داريستم سرمايس
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TO THE EXECUTIVE DIRECTORS ON AN INTERIM ASSISTANCE STRATEGY FOR THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN April 16, 2001 
 
 

رانيو مطالب مربوط به ا یت بانگ جهانيسا  
  

  

  

  

  

  

Verlagssystem  
 یو قال باف یع دستياست که اکنون در صنا یستميه سيشب یزيد چيوه تولين شيا
ن ياست که کار در ا یخانگ یاساس آن بر کار در کارگاه ها. ران وجود دارديا

وپا از قرن در ار. رديگ یقرار م یکارگاه ها به عنوان کمک در کنار شغل اصل
انه يکفاف مخارج سال یکار کشاورز. ج بوديرا یليخ 19تا اوائل قرن  18

ل يو تعط یبودن کار کشاورز یفصل. داد یکوچک را نم یدهقان یخانوارها
ن سبب دهقانان يبه هم. شد ید برعلت مياز فصول سال مز یکار در بعض

ن کار ين ايسنگبودند و اغلب بار  یگر جنبيد یکوچک مجبور به انجام کارها
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 یکارگاه ها. گرفت یقرار م) کودکان/مادر، همسر و دختران( بر دوش زنان
 - یو دوزندگ یو بافندگ یو نساج یسيو نخ ر ینه نخ تابيژه در زميبو یخانگ

نه کار با چوب، يرونق گرفت البته در زم -شميماده خام آن ها پنبه، پشم و ابر
  . چ بوديهم را... و  ید اسباب بازيتول

 یستم اعتباريه را نداشتند و سيه مواد اوليته يیل فقر توانايدهقانان کوچک بدل
ارشان بود و اکثرا يکه پول در اخت یکسان. داد ید وام نميخر یهم به آن ها برا
ن ير بود ازيشان امکان پذيافت اعتبار هم برايکردند و در یکار تجارت م

دات انبوه يد تولينه خريدر زم یآن روز یت استفاده کردند و مونوپل هايموقع
ن علت بود که يانبوه بودنش به ا -ن کشاورزات را بخود اختصاص دادنديا

 ین نمونه هايقت اولياز دهقانان به آن مشغول بودند و در حق یاديت زيجمع
 یه ميه را که به طور گلوبال تهين تجار به دهقانان مواد اولي، ا- د انبوه بوديتول

 یل ميل شده تحويتکم یا کااليمثل نخ  یانيم یآن ها کاال رساندند و از یشد م
 یو جهان ی، کشوری، منطقه ایمحل یگرفتند و سپس خود آن را در بازارها

د کنندگان باز ين توليدست آن ها در استثمار ا. فروختند یکردند و م یع ميتوز
ر يا ساي یديتول یاز کاال یاز پول آن ها را به صورت جنس یبخش. بود
رند و کمتر از يراد بگيت کار ايفيتوانستند به ک یم. دادند یاز ميمورد ن یالهاکا

وه  در آغاز در کنارش ين شيش مانوفاکتور ايدايبا پ. معمول به آن ها بپردازند
 یها را کارگاه ها یاز کار فاکتور ین صورت که بخشيبه ا -قرار گرفت

شدند ساعات کار  ید مجبور مش از حيل فقر بيآن ها بدل. دادند یانجام م یخانگ
 یريژه با بکار گيجا و به ويرا افزابش دهند اما تدر یخانگ یدر کارگاه ها

 ین بخار برايو استفاده از ماش یکار جسم یبه جا یکيکار مکان یعنين يماش
د يان رسيل شد و عمرش در اروپا به پايمستح یخانگ ین کارگاه هايرو ايد نيتول
 یساز یا اسباب بازيس و يسو یدر صنعت ساعت سازاز آن هنوز  یآثار یول

 یسندگيدر بوستون کارخانه ر 1813به طور مثال در سال . شود یده ميها د
. شد یه لباس در آن انجام ميد نخ تا تهيجاد شد که که همه کارها از توليا یبافندگ

ن دهقانان ياز یاريبا رشد صنعت، کار از خانه به کارخانه منتقل شد و و بس
 یايو کار در کارخانه شدند و به پرولتار یمجبور به ترک کار کشاورز

ساقط شده بودند به  یر که از زندگيهجوم دهقانان فق. ل شدنديتبد یصنتع
 یروين نيکار و رقابت ب یش تقاضايان کار در کارخانه ها سبب افزايمتقاض
د کمتر کار کنند و دستمز یشتريشدند ساعات ب یشد و آن ها حاضر م یکار م

ن دوران يرود از یکه امروز هم بکار م یرند که اصطالح دستمزد گرسنگيبگ
  .ديآ یم

    Domestic System  در باره لغات بکار رفته یح مختصريتوض
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 16ل قرن يد لباس در اروپا بود که از اوايتول یستم خلقيا سي یستم داخليس
 یخانگ یگاه هاکار در کار. ار رونق گرفتيبس 18و  17شروع شد و تا قرن 

 یدست یباشد تا کارگاها یسيبود که ممکن بود تنها شامل چند دوک نخ ر
شد پرداخت  ید ميکه تول یر بود و به تعداد و مقداريکار انعطاف پذ. یبافندگ

مدت  یل کار طوالنيکودکان و زنان بدل ین سبب زندگيگرفت به هم یتعلق م
ل سموم بکار رفته در مواد يدلط خانه به ين مسموم شدن محيدر خانه و هم چن

د يه و خريبردند و مواد اول ین صنعت را راه ميتجار ا. شد یه تباه مياول
  . ع آن را بعهده داشتنديدات و توزيتول

Cottage Industry يیصنعت روستا 
د کنندگان را شامل ين رشته از توليه بودند که چندياول یقت مانوفاکتورهايدر حق

د را در خانه انجام يکنندگان که دهقانان کوچک بودند کار تولد ين توليا. شدند یم
هم  -یصنف - یاز صنعتگران شهر یبخش. ن کار تمام وقتشان نبوديدادند و ا یم

آن ها ابتدا . د انبوه نداشتندين کار شدند چون توان رقابت با کار توليمجبور به ا
ه يوه کار در تهيش. ده آن شروع به مبارزه کردند اما باالخره در آن حل شدنيعل

 یاديت زيجمع. آمده است یح اصليع همان است که در توضيه و توزيمواد اول
 Putting-out system  . نه مشغول به کار بودندين زميدر ا

. گرفت یانجام م یجنب یبود که با قراردادها یخانگ یستم کار در کارگاه هايس
بست و آن ها با  یداگانه مج ید کنندگان کوچک متعدد قراردادهايتاجر با تول

 ید را بنا به قرارداد در خانه انجام ميه از تاجر کار توليل گرفتن مواد اوليتحو
 یس و در مزارع کوچک انجام ميل انگلين کار در صنعت تکستيا. دادند

ر يو کار ز. ستم بودندين سيگان ا د کنندهيدر خانه ها تول یشماريکارگاه ب. گرفت
  .ن رفتياز ب یبا انقالب صنعت. گرفت یانجام م يیروستا یسقف خانه ها

د که در نقاط مختلف اروپا با نام ها متفاوت يتول یوه هاين شيقت همه ايدر حق
کند اگر بتواند از  یم یامروزه صنعت سع. بودند یکيش يج بودند کم و بيرا

. کار استفاده کند یرويشتر نياستثمار ب یوه براين شيات اياز خصوص یبعض
 یپرداخت قطعه ا یر کردن کار، کار در منزل و در موارديله انعطاف پذمسا

  .ن جمله استيو پرداخت اکورد به کارگران از
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  کودکان کار
د يد ديبا. ح دارندياج به توضياحت" کودک " و " کار " ن مفهوم دو کلمه يدر ا

وحله اول  در. است یست و شمول آن در چه محدوده ايست و کار چيکودک ک
کار به  یپا یم خوب کودک کودک است مثل همه کودکان، اما وقتيد بگوئيشا
شود بلکه مانند  یج کودک درنظرگرفته نميگر کودک به مفهوم رايد ديآ یان ميم

  .آورد یه ميرا به مشام سرما ین ارزش اضافيريطعم ش یهر کارگر
است که  یکان، انسانمان نامه سازمان ملل در باره کوديف پيکودک بنا به تعر

 یبنا به حقوق جار ین که سن بلوغ درکشوريسال را تمام نکرده است مگرا 18
را يشود، ز یف کودک مين مگر اما خود ناقض تعريا!. ن شودياش زودتر تع

نان از يبلوغ دختران و خارج کردن ا یسال را برا 9ار يشود مثال با آن مع یم
ا اجازه داد ي. صحه گذاشت ین ارتجاعيانرفت و به حقوق و قويزمره کودکان پذ

 یا مقامات قضائيم يا قيسال به پدر  18ر يدر مورد کار کودکان ز یريم گيتصم
و قانون کار  یاسالم ین کشورهاين دو مورد را در قوانينمونه ا. سپرده شود

  .ميابي یا ميدن یاز کشورها یاريبس
رفته اند يمان نامه را پديه پک ین اما و اگر و مگرها بازهم کشورهائيگذشته ازا
 یجا. بندند یدانند و چشم بر نقض آن م یآن خود را موظف نم یدر اجرا

 یمثل هر کاال یکار انسان کاالئ یروين که یستميرا در سيست زيهم ن یتعجب
. وجود دارد یزيگر ین کاال راه هايد و فروش ايخر یگراست همواره برايد

 یکار، کاال یاست، فروشنده در بازار کاال ف آزاديکه بنا به تعر یمعامله ا
دار هم يخر! فروشد یم یج گونه فشار واجباريل خود و بدون هيخود را به م

ن کاال يخواهد از یکه خود م یخرد تا به نحو ین کاال را ميا! آزادنه و برابر
که  یا فروشنده. ا وافعا فروشنده آزاد استياما آ. کار استفاده کند یروين یعني

کارش و  یرويفروش ندارد جز ن یبرا یزيده شده چين رابطه برابر ناميدرا
 ین ميو مناسبات حاکم در جامعه تع یط جاريمت آن را هم نه خود بلکه شرايق

 ید به مقداريگر مزد کارگر بايان ديا به بيمت ين قيف ايباز هم بنا بر تعر. کند
د حداقل يبا یعنيزد را فراهم سا یکار حاضر و آت یرويد نيباشد که بازتول
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ه دار يسرما ید، اما براين نمايکارگر و خانواده اش را تام یحتاج زندگيما
ره يل وجود ارتش ذخيکرد بدل یه خود را ميبرخالف برده دار که حساب سرما

ن يقابل ذکراست که ا. کارگرانش ندارد یاز نابود ینگران) کاران يل بيخ( کار
ه يسرما ین و دولت هايپارلمان نش یشيراندياثرخد ها نه دريد و نباين و بايقوان
 ینان هم تمام سعيکه حاصل مبارزات چند قرنه کارگران است، البته ا یدار

ه يکارگران در جهت حفظ منافع سرما یف خواست هايل و تخفيخود را در تعد
که  یف است به نحوين تعاريار دورازايات بسين واقعيبا وجود ا. انجام داده اند

خود و خانواده اش  یازهاين نيتام یکار خود را برا یرويست نيبا یه مکارگرک
پس زن . شود یز ميکار زن و فرزندان خود ن یرويبفروشد مجبور به فروش ن

 یچشم برهم م. گردد یم 1" برده فروش " فروشد و  یو فرزندان خود را م
ه کمک به مخارج خانواده ب یدهد زن و دخترانش برا یگذارد و اجازه م

شود،  یق مساله کار کودکان مطرح مين طريو بد. به پردازند یخودفروش
کار، کار کودک به  ین الملليف سن کار از طرف سازمان بيامروزه بنا به تعر

  اما آغازش از کجا و چگونه بود؟. شود یسال اطالق م 15ر يکار افراد ز
که  یه داردر دوران برد. دور کار کودکان مطرح بود یبدون شک از زمان ها

ات و مماتش به برده دار تعلق داشت کودکان هم که با يو ح یبرده و تمام زندگ
از موارد فرزندان همان  یاريگرچه که در بس -آمدند  یا ميمهر برده بودن به دن

کردند  یگر برده ها شروع ميکاررا در کنار د یاز کودک –برده داران  بودند 
د برده يکه صرف خر یه ايحفظ سرما یبرا اما منافع برده داران درآن بود که
سم که يا در دوران فئودالي. ن کنديآن ها تام یشده و استفاده ازآن، حداقل زندگ

 یزاز زمانيار جان و مالش با مالک، کودکان نين بود و اختيدهقان وابسته به زم
ت پرداختند، شد ین و خانواده به کار ميکردند در کناروالد یدا ميکه توان کار پ

و  یمعن یه دارياما کار کردن د رسرما. ط داشتيبه شرا یکار بستگ یو سخت
به کار کودکان سروسامان داد که آغاز آن  یه داريدارد وسرما یگريد یژگيو

 یرويگر نين ديبا ورود ماش.  گردد ید کاال برمين در کار توليبه ورود ماش
که  یکارگران یرين بکار گيدهد، بنا برا یکارکردش را ازدست م یغضالن

ا اصوال به خاطرسن کم بدن شان هنوز به يندارند و  یچندان یغضالن یروين
است وازهمه  یشترينرمش و انعطاف ب یده اما دارايرشد و تکامل الزم نرس

  .رديگ یقرارم یه داريباشد، دردستورکارسرما یزميارارزان نيمهم تربس
  .  د، زنان و کودکان هستندين دو گروه کارگران جديا

از  یل فقروحشتناک خانواده که خود ناشيشوند به دلين گونه کودکان مجبورميبد
کودکانه، به  یها یباز یاست به جا یه داريش ازاندازه سرمايب یبهره کش

، روانه یرفتن به مدرسه و سواد آموز ی، به جایاستفاده از اسباب باز یجا
و  یو هم اخالق یانط نامناسب آن از نظر جسميها شوند و در مح کارخانه
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کارمورد استثمار  یرويبه عنوان ن. دا کنندي،  با ابزار کار سرو کار پیفرهنگ
  . هستند یکارگر ینان کودکان خانواده ها يا. رنديد قرار گيشد

مخوف  یا معدنيگر يد یا کارخانه اين کارخانه يپدربه عنوان کارگردرهم
ده است اما بازهم سفره ازنان ز به کار گرفته شياکنون مادر ن. مشغول کاراست

که بنا به  یه درآمده است در حاليکل خانواده به خدمت سرما. است یخال
د کارگر و خانواده اش يبا یم) ا پدرخانواده يمرد ( کار  یرويف ارزش نيتعر

چنان  یاما شدت استثمار چنان باالست  و مزد پرداخت. د کندين و بازتوليرا تام
د يد تا شاينما ید کار و اضافه کاريخانه کل خانواده بامرد  ین که به جايپائ

قت يتوان گفت در حق یم یعنيشتر را بتواند کسب کند يب یا اندکيهمان مزد و 
وه يگر اوضاع به شياما در طرف د. گردد یم مين افراد خانواده تقسيک مزد بي
مزد  کيشتر از يب یا اندکيک مزد يه دار با پرداخت يسرما یعنياست،  یگريد

کند و حجم  یرالزم را تصاحب ميشتر مورد کار غيا بيبه مجموع خانواده سه 
  .برد یتصاحب کرده را باال م یارزش اضاف

د که يخته گرديش آمد چنان لچام گسيپ ینيت که در آغاز صنعت ماشين وضعيا
ن حد يمجبور به دخالت و تع یل حفظ منافع آتيو پارلمان به دل یدولت بورژوائ

شرو صتعت بود يکه پ یس به عنوان کشوريمثال پارلمان انگل. ديگردو حدود 
ل لزوم يدر رابطه با کار کودکان و زنان مقرر کرد از قب یهائ تيمحدود
ن ين اياول. رهيو غ یت سني، ساعات محدود کار، محدودیالت ابتدائيتحص
 د که گذشته ازيت رسيبه تصو 1833ن به نام قانون کارخانجات در سال يقوان
 یساعت محدود م 12ساعته، کار کودکان و جوانان را به  15ن روزانه کار يتع

مقاومت کارگران که آن هم با صنعت بزرگ آعاز  یريج با رشد گيکند و به تدر
 7- 6سال به  13ساعات کار کودکان کوچک تر از  1844شود د رسال  یم

ست ها و يام چارتيبعد از شکست و سرکوب ق. گردد یساعت درروز محدود م
طبقه  یتعرض یروين 1850س دوباره از سال يام ژوئن پاريسپس ق

د ين جديب قوانيابد و متعاقب آن پارلمان  مجبور به تصوي یعا رشد ميکارگرسر
ن روند با توجه يا. شود یکارشبانه زنان وجوانان وکودکان ممنوع م. گردد یم

فراز  یرزه طبقاتطبقه کارگر و به نسبت شدت و ضعف مبا یبه قدرت مبارزات
روزانه  1866در ژنو در سپتامبر  ین المل کارگريکنگره ب. ديمايپ یب ميو نش
د و يآ یت از کودکان به وجود مين حمايقوان. کند یساعته را پبشنهاد م 8کار 

چرخد  یم امروز در بر کدام پاشنه مينياما بب. شود یکار کودک ممنوع اعالم م
  .در مورد کودکان  چگونه است یواقعن اوضاع  ين قوانيا یو در ورا

 یجداگانه کشورها یسه مساله را دربخش هايشتروامکان مقايدقت ب یبرا
   یشرفته و کشورهايپ یصنعت
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از کشورها که در  یاريست و بسيرسا ن یا گرچه واژه( در حال درحال رشد 
و نشان  یرند نه در حال رشد که در حال فروپاشيگ یف قرار مين تعريزمره ا

ن گرم يه با وجود اياما بازار سرما. دل خراش هستند یانسان یهنده فاجعه هاد
در حال  یو در درون کشورها.) رديگ یرو ميان نين قربانياست و ازخون ا

  .ميده یقرار م یرشد هم آن ها را براساس قاره ها  مورد بررس
 ون نفر آن رايليم 160ه است که يت جهان دچار سوء تغذيک دوازدهم جمعي

سال و  5ريهزارکودک ز 34هر روز . دهد یل ميسال تشک 5ر يکودکان ز
 یکه به اندازه کاف یرند در حاليم یم یون کودک از گرسنگيليم 12هرساله 

هم . ت جهان وجود داردير کردن شکم جمعيس یبرا یگندم، برنج و مواد غذائ
تعادل  مت ويحفط ق یبرا یکودکان از گرسنگ یر باالين مرگ و ميزمان با ا
  .گردند ین مواد عامدانه نابود مياز یادير زيبازار مقاد

نده از ين فقر فزايند ايگو یاست اما نم ین عامل گرسنگيند فقر مهم تريگو یم
نفر  4نفر ازهر 1. شود ید و چرا همواره دامنه آن گسترده تر ميآ یکجا م

 یکا زندگيمرک دالر ايارد نفر روزانه با کمتراز يليم 3/1 یعنيت جهان يجمع
 یت جهان مرگ را روزشمارين تعداد از جمعيم ايد بگوئيقت بايکند درحق یم
ک ي. کنند یم یه اروپا در خط فقر زندگيون نفر در اتحاديليم 55. کنند یم

کند و  یم یزندگ یاجتماع ین جا با کمک هايکودک از هر ده کودک در ا
پربچه، خانواده  یواده هان شامل خانيا. شود یدامنه آن هر سال گسترده تر م

  2.ان هستنديتنها سرپرست ، پناهندگان و فرار یها
  کنند؟ یچرا کودکان کارم

کنند تا چرخ اقتصاد جهان بهتر به  یساله کار م 5- 14ون کودک يليم 250 
مه وقت يه نيون کودک به طور تمام وقت و بقيليم 120ن تعداد ياز. ديگردش درآ

شوند  یمحروم م یالت ابتدائياز تحص یکودک حت ونيليم 113که . کنند یکار م
 ین شتر ابتدا در خانه دخترکان کوچک ميا یازنقاط به طورسنت یاريو دربس
ا يند يب یآموزش دختران نم یبرا یه گذاريدر سرما یرا خانواده سوديخوابد ز

ون ها انسان بزرگ يليهم زمان م .فروشد یقت آن ها را مياز شدت فقردرحق
ه داران کودکان را به خاطرجثه کوچک شان، يازسرما یبعض. دکارنيسال ب

( متيگران ق یها یگره زدن قال یابند ، براي ید ترازبزرکساالن ميکارمف یبرا
شود و در  یباف انتخاب م ین قاليران به عنوان بهتريدر ا یساله ا 6دختر 
 یافت ميزه دريشود و از رهبر جا یده ميدر بوق و کرنا دم یشرميکمال ب

 یدرست کلمه برا یک معادن و درمعنايبار یدن در تونل هايخز یبرا!! ) کند
شود، به طور مثال در سال  یه ميب سرماين کار نصياز یشترين که سود بيا



 مجموعه مقاالت   136

ران از محل کار کودکان يه دار ايارد تومان طبقه سرمايلينهصدو هجده م 1376
  . 3آورد یبچنگ م یسود اضاف

ار يط بسياندک و تحت شرا یمختلف با مزد ید کاالهايتول یدر کارخانه ها برا  غال دارند؟ اشت یکودکان به چه کارهائ
، یمثل کفش ورزش. کنند یکارم یمنيو اقدامات ا یچ لباس حفاظتيبد و بدون ه

گار، يد سي، تولی، ساخت مواد آتش بازیشه گري، شیت سازي، کبریباف یقال
 یا را تکان داد اما برايهند دن که نمونه بوپال یائيميو ش ید مواد سميتول

ر يفق یپول به خانواده ها یبود که با پرداخت اندک یه تنها ارتعاش کوچکيسرما
گر تکرار شود، نمونه يد یکشته شده گان برآن سرپوش گذاشته شد تا در جاها

و  ید مواد سميفولردر گواتماال ست که به تول. ب. اچ یکائيگرآن شرکت امريد
 یر مياعصاب تاث یکفش مشغول است که بررو یو چسب براد يتوکس یائيميش

 یگر کودکان خانواده هايو د یابانين شرکت از کار کودکان خيا. گذارد
خود را  یائيحس بو یل استشمام مواد سمين کودکان به دليا. کند یراستفاده ميفق

 در 1993ه يرند، به طور مثال درژانويم یر سم ميدهند و گاه ازتاث یاز دست م
کسال يت مردند اما سود کارخانه در يل مسموميکودک به دل 11ن کارخانه يا

ق، يعم یايدردر یريگ ی، ماهیهزار دالر بود، سنگ شکن 450ن تجارت ياز
 ی، کشاورزی، پادوئی، مغازه شاگردین پائيو ماش ین شوئي، ماشیدستفروش
، یليامهمراه با خانواده، کار بدون مزد ف یصادرات یو کشاورز یخانوادگ

مثل هتل ها ، کافه ها و بارها، در  ی، در مراکز خدماتی، واکسیخدمت کار
م ين نوع کار تقسيکه به عنوان بدتر یرستوران ها و آشپزخانه ها، و درکارهائ

، ی، پورنوگرافی، استفاده از کودکان در فاحشگیجنس یگردد مثل بردگيم یبند
 179ن بخش يا. سکسسم يع مواد مخدر، تجارت سکس و توريحمل و توز

ک يتوسط دولت ها و چر. رديگ یون کودکان کار را در برميليم 246ون از يليم
 یشتريپسران امکان ب.  شوند یمخالف به عنوان سرباز به کار گرفته م یها

شتر نزد خانواده ها به عنوان خدمتکار يافتن شغل دارند، دختران اما بي یبرا
عت يکنند و بنا بر طب یساعت کار م 14 تا10روزانه  یچ مزديافت هيبدون در

ن در تجارت يشوند ، هم چن ین نوع کار در آمارها هم به حساب آورده نميا
  .رند يگ یشتر مورد استفاده قرار ميسم سکس بيسکس و تور

  جنگ و کودکان 
ون يلير دو ميساله اخ 10 یها در جنگ. ان جنگ ها هستنديکودکان همواره قربان
 یم یگر قربانيد یوه اين جا به شياما ا. اند از دست دادهکودک جان خود را 

روزانه و به خاطر داشتن  یافت غذايآن ها به خاطر فقر، به خاطر در. شوند
 یاز ترس به ارتش دولت یو بعض یابانيژه کودکان خيبه و!  یزندگ یبرا یجائ

ر در يکشوردرگ 30شمار کودکان سرباز در . وندنديپ یم یکيا ارتش چري
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 ین کودکان برايازا. 3هزار نفراست 300ا بالغ بر يگ در نقاط مختلف دنجن
. شود ی، و پارتنرسکس استفاده مین روبي، حمل اسلحه و بار، میام رسانيپ

ا در حال ير يفق یسال تنها اختصاص به کشورها 18ر ياستفاده از کودکان ز
ررا يفق یها هم کودکان خانواده یشرفته صنعتيپيرشد ندارد بلکه در کشورها 

ج و فالکلند يدر جنگ خل یسياز کودکان سرباز انگل یرد مثال بعضيگ یدر برم
، یسومال یدر جنگ ها یکائيساله امر 17ن سربازان يهم چن. کشته شدند

 یساله را به خدمت نظام م 16در کانادا کودکان . ج شرکت داشتنديو خل یبوسن
 یگراز جمله بوسنيد یاز جنگ ها یاريکودکان سربازدر بس. رنديپذ

ه، کوسووو، داغستان و ي، ترکیا، ناگورنا، کاراباخ، مسدونين، چچنيهرزگو
که کودکان به  یاز جمله جنگ هائ. فعال بودند یوگوسالويسابق  یها یجمهور
 یمملکت یدرآن فعال بودند و حضورآن ها از طرف مسئوالن باال یطورعلن

 یرانين و عراق بود که کودکان ارايگرفت جنگ ا ید قرار ميق و تائيمورد تشو
ن يم ین کودکان براياز. ن نداشتندياج به اجازه والديحضوردرجنگ احت یبرا
بود  یساله ا 12شد، نمونه بارز آن کودک  یاستفاده م یات انتحاريو عمل یروب

زد و کشته شد که از طرف  یک تانک عراقيکه خود را با مواد منفجره به 
 11ز دو کودک يقهرمان اسالم نام گرفت، خود من ن رهبر و مقامات به عنوان

 یاز آن ها باق ین پودر شدند و آثاريدان ميشناسم که در م یساله را م 13و 
ن رهبران در يکه فرزندان هم یدر حال. ل دهندينماند تا به خانواده شان تحو

جبهه : شد یکردند و به آن ها گفته م یم یزندگ ین خود به راحتيکنار والد
 یاق پسرش برايدر مورد اشت یاز مصاحبه رفسنجان( گ شما مدرسه است جن

نشان  یات و فرهنگ جنگ به خوبيت خود را درادبين وضعي، ا)رفتن به جبهه
ق کودکان يتشو یکه در زمان جنک مرتب برا یازسرودهائ یکيدر . دهد یم

: ندگفت یشد کودکان سرود خوان م یران پخش ميو ايدر رفتن به جبهه از راد
ب يعج!! ميم ، اما امام ما گفت ما مرد کارو زاريال کرده ما نوگل بهاريدشمن خ

  .  کند یفکر م ین مورد انسانياست که دشمن در ا
  یکودکان و سکس تجار

سم سکس و يکودکان، پورنو کودکان، تور یشامل فاحشگ یسکس تجار
 یتجارکودکان با سکس  یخودفروش. باشد یک کودکان به خاطر سکس ميتراف

ل يواسطه با تحويا بي یق بچه دزديکودکان از طر. شود یم یسازمان ده
ا به عنوان استرداد  قرض خانواده ياندک  یافت پوليدر یر برايفق یخانواده ها

 یم برايا توسط قينده و يکودک در آ یبرا یبهتر یه زندگيو گاه به تصور ته
ن به اصطالح ين منبع ايربزرگ ت یابانيکودکان خ. شود یافت پول انجام ميدر

 یدر خطر جد ید روحيشد یب هاين کودکان گذشته از آسيا. تجارت هستند
  .دز قرار دارنديا
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 یعنيند يآ یا و آلمان ميتاليکا، کانادا، ايسکس معموال ار امر یست هايتور
شان در سکس يبرا یتيکه مشکل و محدود یه داريشرفته سرمايپ یازکشورها

  . وجود ندارد یعيطب
  

 کار کودک یائيع جقرافيتوز
    
  منطقه

 یکشورها
 یصنعت
  اروپا

 یاروپا
  یشرق

ا و يآس
  کيفيپس

قا و يافر
خاور 

  انهيم
 یکايمرآ

ن و يالت
  بيکارائ

  
ون يليم

  نفر
5/2  4/2  3/127  4/61  4/17  

  7  32  61      درصد
  

از  یضارکارکودکان در اروپا وجود ندارد اما بع یقيو دق یگرچه آمار رسم   یغرب یاروپا
. ا و پرتقال دارديا، اسپانيتاليس، ايمطالعات نشان از کار گسترده کودکان در انگل

توان  یم. اروپا در آمده است یبرا یک مساله جدي، لذا کار کودک به صورت 
ژه يکارکودکان وجود دارد، به و یپا یم جايخر یکه م یزيبا درهرچيگفت تقر

ن در يد پوشاک و هم چنيتول از جمله یصادرات یاز شاخه ها یاريدر بس
ع يکودکان و استفاده از آن ها در کار توز یسم سکس کودکان، پورنوگرافيتور

 یپارلمان اروپا موظف به اقدامات 1999که در دسامبر  یمواد مخدر، به نحو
ون کودک يليم 5/2 یشرفته صنعتيپ یدرکشورها.  شود یکاهش آن م یبرا

 یرا بر مبنايتواند درست باشد، ز ید نميآ یمن آمارچنان که بر يا. کنند یکارم
ون کودک در سن مدرسه  يليش از دو ميب:  1998ه يفور 10در  BBCگزارش 

ر يدر استخدام هستند که سه چهارم آن ها به طور غ یس به نوعيتنها در انگل
گرچه . شود یپنس مزد داده م 33 یبه کودکان ساعت. کنند یکار م یقانون

ساعت  29از کودکان تا  یساعت است بعض 8 یهفتگمتوسط ساعات کار 
 یرستانيگر دو سوم کودکان دبيد یا براساس گزارشيکنند،   یدرهفته کار م

 یليدرصد کودکان موقع تعط 50ا ي. کنند یمه وقت کار ميس احتماال نيانگل
هزار زن و دختران نوجوان از  500ساالنه . مه وقت دارنديک کار نيمدرسه 

ه يبه اتحاد یو مرکز یشرق یژه اروپايو به و یجنوب شرق یايقا، آسيافر
بر اساس . شوند یمجبور م یشوند و به کار سکس تجار یک مياروپا تراف
درصدشان  40کنند که  یهزار کودک کار م 600در آلمان حدود  یمطالعه ا

، ی، روزنامه فروشیليفام یآن ها در مزارع و کارگاه ها. ساله هستند 13 -15
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 13ر يطبق قانون کار آلمان کودکان ز. فعالند. . . و  یتجار یها یهپخش آگ
از کارفرماها به طور  یارياما بس. چ وجه اجازه کار کردن ندارنديسال به ه

 50در پرتقال . کنند یل ارزان بودن استفاده مياز کار نوجوانان به دل یرقانونيغ
با وجود . کنند یمکار  یهزار کودک به طور تمام وقت و اکثرا در کشاورز

 12در شمال پرتقال کودکان حدود  یبودن و کنترل آموزش مدرسه ا یاجبار
 16کار  یکه سن قانون یکنند، در حال ید کفش کار ميتول یساله در کارخانه ها

مهم تر از آموزش و  یر پرتقال کسب درآمد پوليفق یدر خانواده ها. سال است
شود سبب  یدا ميپ یکودک یبرا یکار ین سبب وقتيآموختن است و به هم

   اروپا یکودکان برا یر قانونيکارغ. گردد یم یشادمان
  
ن کشورها مشکل و گاه يمربوط به ا یاز اطالعات آمار یاريبه دست آوردن بس   یسابق شورو یها یو جمهور یشرق یاروپا 

ن يب ین کشورها با اطالعات رسميدرصد کودکان کار در ا. است یافتنيدست ن
کار در آن ها  یسن قانون. در نوسان است 10- 14درصد کل کودکان  30 تا 1
، ی، مارکت ها، باربریلين کودکان در مزارع فاميا. سال است 18تا  14ن يب

ن يابان، ماشيدر خ ی، فروش روزنامه، دستفروشینظافت، مغازه شاگرد
ژه يو به و یشم، گدائي، کار در مزارع کتان و برنج، در پرورش کرم ابریشوئ

  . اشتغال دارند یبه خودفروش
ر يژه کودکان به اروپا و سايک زنان و به ويتراف یبرا ین کشورها منبع اصليا

ه يستم سرمايبلوک شرق و ورود آن ها به س یبعد از فروپاش. کشورهاست
 یف ميتخف یوه هائيکه قبال به ش یاجتماع یها ی، نابسامانینوع غرب یدار

در  یبهبود که البته بهبود یاز کرد اما به جاسرب یک دمل چرکيافت مثل ي
ده کودکان يها پد ین نابسامانيا ز جمله ا. ل شديتبد یود به غده سرطانيکارن

ن زنان و يتام ین کشورها منبع اصلياکنون ا. و تجارت سکس است یابانيخ
که تعداد  یاست به نحو یاروپائ یکشورها  یدختران خودفروش برا
ن ياغلب ا. شتر شده استياروپا ب یدر کشورها یخودخودفروشان مهاجر از 

قاچاق انسان آن ها را  یدهد که باندها یل ميساله تشک 14و  13ها را کودکان 
 یم یجنس یآورد و به بردگ یم یغرب یخوب به اروپا یافتن شغليب يبا فر
ل يه، امارات، اسرائيونان، ترکيژه دختران از قزاقستان به يکودکان به و. کشاند

ه و ي، ترکیج فارس، کره جنوبيخل ی، از ازبکستان به کشورهایو کره جنوب
ا به شمال و غرب اروپا، يازاستون. شوند یک ميتراف یسکس تجار یلند برايتا

ه يو پورنو به ترک یو سکس تجار یو کلفت یفاحشگ یاز گرجستان دختران برا
  .شوند یک ميونان ترافيو 

  :در حال رشد یکشورها
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  قايفرآ
زان کار ين ميکنند که باال تر یقا کارميساله افر 5- 14سوم کل کودکان کي 

 5/63و کامرون با  4/65سائو با ينه بي، گ 5/65چاد با   .کودک درجهان است
. ار دارنديقا دراختيساله را در افر 5-14ن درصد کار کودکان يدرصد، باالتر

 یه کار کشاورزدرصدشان ب 90بدون مزد و  یليسه چهارم کودکان به کارفام
  . اشتغال دارند

عمده . دهند یل ميقا را کودکان تشکيکار قاره افر یرويدرصد ن 22 یبه طور کل
کار در مزارع : که کودکان درآن ها مشغولند عبارت از یاقتصاد یت هايفعال
 50-60به طور مثال . ، و قهوهیشکر، برنج، چايکشت ن ی، مزارع تجاریليفام

 یدر گابن برا. دهند یل ميا را کودکان تشکيقهوه کن کار مزارع یرويدرصد ن
آن ها . شوند یکا  فروخته ميدالر امر 340به  یدر مزارع تجار یکار اجبار

 یکنند و مورد سوء استفاده جنس یساعت کار م 12روزانه  یافت مزديبدون در
، لباس یمثل نساج یع صادراتياز کودکان در صنا یبعض. رنديگ یز قرار مين

گر در معادن طال، الماس و يد یعده ا. کنند یو کفش کار م یباف ی، قالیدوز
، ی، مغازه شاگردین پائي، ماشیابان، واکسيدر خ ی، دستفروش. . . ذغال و 
ها که درآن ها با مواد  یو فلزکار یراتيتعم یو کاردرکارگاه ها یخدمتکار

از جمله . سرو کار دارند ید باطرينرو اسيچون رنگ، ت یو سم یائيميش
، و جستجو در یريگ یوه، کندن گل، ماهيم یدن و جمع آوريگر چيد یکارها

ن يکار در ا یسن قانون. باشد یره ميک و غيو پالست یمواد فلز یآشغال برا
 یدختران معموال به کار خدمت کار. سال است 18تا  12ر و از يکشورها متغ

نان در يدارد اما ا یزيناچا مزد يمزد است و  یا بيدر منازل اشتغال دارند که 
از خانواده و تنها بودن دجار  یل دوريو به دل یخطر سوء استفاده جنس

  .اند یمشکالت روان
را به خود جلب  یمخالف دولت هم تعداد یکيا چري یاشتغال در ارتش دولت   کودک سرباز

 یشوند و آن ها را برا یرفته ميساله در ارتش پذ 13در چاد کودکان . کند یم
هزار کودک سرباز  15کنگو  یدر جمهور. فرستند یبه خط مقدم م ین روبيم

از  یمحل یشوند اما ورود به ارتش ها یرفته ميپذ یسالگ 13وجود دارد که از 
  . است یسالگ 8

ن يازکودکان در حال گسترش است و کودکان به ا یو پورنوگراف یسکس تجار
در کنگو دختران از . شوند یت ميداخل قاره ترانز یل به اروپا و کشورهايدل

پسران و دختران از  یوپيشوند و در ات یده ميکش یبه خودفروش یسالگ 8سن 
ن، چاد، يه، بنيجريت کودکان وارده از نيکامرون کشور ترانز. یسالگ 11

 یبه داخل و کشورها یسکس تجار یبرا ی، توگو و مالیمرکز یقايکنگو، افر
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ک کودکان به اروپا و يتراف یاصلاز مراکز  یجنوب یقايافر. مجاوراست
  .باشد یه ميل و روسيک دختران به اسرائيتراف

زان ياست اما م یو مجان یگرچه در اغلب کشورها اجبار یآموزش ابتدائ
ن يدر اکثر ا. درصد است 40ن و به طور متوسط يخالص ثبت نام در آن پائ

ل آن عالوه يلشوند که د یبه مدرسه فرستاده نم یکشور کودکان مناطق روستائ
ه کتاب و دفتر و يرا قادر به تهيا نبود آن، فقر مفرط است زيبر کمبود مدرسه و 

 یدختران را به مدرسه نم یل فرهنگيازکشورها به دال یاريدر بس. ستنديره نيغ
بنا به . شوند یفرستاده م یبه خدمتکار یسالگ 5ز از ين یاريبس. فرستند 
 50کالس درس و  2درصد مدارس تنها  25سائو ينه بيسف در گيونيگزارش 

ز کودکان را به يمناطق ن یدر بعض. ه چهارم را دارا بودنديدرصد شان تا پا
  .فرستادند یم یمدارس قرآن

  ايآس
 یر رسميغ یاما آمارها. کنند یا کار ميساله در آس 5-14ون کودک يليم 3/127

کار که از  یجهان مثال بنا به گزارش سازمان. ن مقدار استيار فراتر از ازيبس
 4/5ون کودک کاردرهند وجود دارد که يليم 3/11کند  یاستفاده م یمنابع رسم

 یدهد اما بنا به گزارش سازمان ها یل ميکارهند را تشک یرويدرصد ن
ون تنها به يليم 14کنند که  یون کودک در هند کار ميليم 44- 55ن يب یردولتيغ

ران بنا به گزارش منابع يدر ا. کنند یعنوان خدمت کار در خانه ها کار م
هزار به طور  360ساله به طور ثابت و  10-14هزار کودک  380 یرسم
 ین آمار کاربيهزار کودک کار، ا 740در مجموع  یعنيکنند  یکار م یفصل

 ی، مغازه شاگردی، خدمت کاریخانوادگ یاقتصاد یت هايمزد کودکان در فعال
   .رديگ یرا در برنم یررسميغ یو کارها

 یشتر است اما در بعضيسال و ب 15ا يآس یدراکثر کشورها یسن کا رقانون  
در اغلب . سال است 12-14ن ين تر است مثال در بنگالدش بيار پائيکشورها بس

ر يم هم امکان پذيا قين يبا اجازه والد 15ن تر از ين پائين کشورها کار از سنيا
 یقال یژه در کارگاه هايه وب یسالگ 5ا ي 4کار از  یر قانونياست اما سن غ

ا ين خود و يگردد و کودکان در کنار والد یآغاز م ی، آجرپزیر بافيحص یباف
ران از جمله در يا یدر منابع رسم. کنند یساعت کار م 10ش از يتنها روزانه ب

  یبر مبنا یعمده اقتصاد یع فعاالن در بخش هايران توزيانتشارات مرکز آمارا
 10سن کار از  یکه به طور رسم یعنيرد يگ یشترانجام ميساله و ب 10شاغالن 

قانون  16ران طبق ماده يشود، حداقل سن کار در ا یدر نظر گرفته م یسالگ
کارگاه  ین قانون حداقل سن کار برايهم 7اما باز طبق ماده . سال است 12کار 

شان  یز برايکار شبانه ن یت ضوابطيبا رعا یحت. اعتبار ندارد یليفام یها
  .مجاز است
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کنند که موارد  یکار م یررسميو غ یدر بخش مختلف رسم یائيکودکان آس
  :ر را شامل استيز

  یخطرناک، کارگاه ها یائيميکار با چسب و مواد ش یکفش ساز یکارخانه ها
ژه يکت به ويبال و کريد توپ واليو مواد منفجره، تول یل آتش بازيساخت وسا 

الکوت در ي، به طور مثال در کارخانه سینار کم سن پاکستايتوسط کودکان بس
. شود ید ميژه توپ فوتبال توليون انواع توپ به ويليم 40شرق پاکستان ساالنه 

شان را کودکان يهزار تا 5کنند که  ین کارخانه کار ميا یهزار نفر برا 25
صبح تا  7دوزند و از  یکوچک را به هم م یآن ها تکه ها. دهند یل ميتشک

شرکت  یکه چند سنت است برا یزيافت حقوق ناچيدر یرار وقت شب بيد
 ید ميداس توپ توليتره و آديبوک، دان لوپ، لوتو، ميل ريمعروف از قب یها

ل بوکس، کاردرهتل يد وسايتول. شود یمت باال فروخته ميکنند که در اروپا به ق
کار کودکان در  یروين نيشتريها و رستوران ها ، کار درآشپزخانه ها ، ب

، موزو دانه ها یدر مزارع برنج، گندم، توتون، شکر، کائوچو، چا  یاورزکش
 ی، ماهیشه گري، سفال و شی، آجرپز یدر سنگ شکن. شود یبه کار گرفته م

 ینير زميو ز یق و کار در معادن سطحيعم ید در آب هايد مرواري، صیريگ
، یلزافتن مواد في یآشغال برا ی، جستجو در تل هایبدون امکانات حفاظت

(  یابان، واکسيدر خ ی، دستفروشین شوئيو ماش ین پائيمغازه، ماش یپادوئ
 یکند م یشب کار م 9صبح تا  7مشهد از  یساله که در پارک مل 10ون يهما
که  یکار کرده است در حال یسالگ 5کمک به مخارج خانواده از  ید برايگو

کردن  یو خال، بارزدن  یو وزن کردن، باربر.)  دوست دارد درس بخواند
کنند و  یساعت کار م 18دختران که روزانه تا  یژه برايبه و یبار، خدمت کار

 یکاست و در خطر سوء استفاده جنسيدالر امر 7انه آن ها حدود يحقوق ماه
ل که ياتومب یرگاه هايو تعم یباف یقال یدر کارخانه ها و کارگاه ها. قرار دارند

. گردد یشود حداقل مزد پرداخت م یمحسوب م یو آموزش یچون کار شاگرد
به کار  ی، شکالت، و محصوالت غذائیساز یاسباب باز یدر کارخانه ها

داشتن اسباب  یکه خود اغلب گرسنه اند و در آرزو یشوند در حال یگرفته م
، آدامس و ی، فال و دعا فروشیروزنامه فروش. کودکانه یها یو باز یباز
  رهيو غ یخشک، نان یک فروشي، پالستیگار فروشيس

باز  یبرا. شوند یاجاره داده م. شوند یعالوه برموارد باال کودکان فروخته م
 یتوسط باندها. شوند یندارد واگذار م یچ گاه تماميکه ه یپرداخت قرض ها ئ

مورد سوء . شوند یده و کشته ميبدن دزد یتجارت اعضا یت کار برايجنا
گردند ودر  یوادار م یوشرند و به کار خودفريگ یقرار م یاستفاده جنس

ش از يب. گردند یسم سکس صادر ميتور یتجارت سکس به نقاط مختلف برا
لند يه و تايدو کشور ترک. سکس هستند یا در بردگيون کودک در آسيليک مي
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ن دختران يا. هستند یسکس تجار یساله برا 9ت دختران از يترانز یکشورها
جان، بلغارستان، ينستان، آذربا، ازمین، مولداويه ، اکراي، روسیاز رومان

ج فارس يحوزه خل یبه اروپا و کشورها یائيآس یگرجستان و خود کشورها
 یهزار زن وکودک در پاکستان برا 200شوند، به طور مثال ساالنه  یصادر م

ز مساله تجارت سکس دختران کم سن يش نيپ یچند. شوند یفروخته م! کار
 55ک سوم از ي. ديمارات برمال گردران به ايا یرسم ینهادها یتوسط  بعض

 یهزار کودک به خودفروش 345هزارخودفروش کامبوج کودک اند و در هند 
ک مورد يدز قرار دارند، تنها در ين کودکان همه در خطر ايا. اشتغال دارند

  . ا وجود دارديدز در تانزانيهزار کودک حامل ا 650
ع مواد مخدرسوء يو توز حمل یو قاچاق و برا یجنائ یاز کودکان در کارها

گر يد یاريساله از بنگالدش و بس 4- 5هزار پسر  20هر ساله . شود یاستفاده م
 یشوند تا برا یج فارس صادر ميحوزه خل یاز پاکستان به امارات و کشورها

وخ عرب را فراهم يش یت شوند و شاديترب یشرکت در مسابقات شترسوار
ن کودکان در يرا ايرند، زيگ یار مهم قر یسازند که مورد سوء استفاده جنس

  .   گردند یدار محسوب ميملک خريشوند و جزو ما یقت فروخته ميحق
ن يگرچه درهمه ا. ن کار و آموزش کودکان وجود دارديب یميرابطه مستق

ن، فقر يوالد یکاريل بيگان است اما به دليو را یاجبار یکشورها آموزش ابتدائ
رفت و آمد خانواده ها از فرستادن کودکان و مخارج  یل آموزشيوسا یو گران

ل ين دليبه هم. کنند یپوشند و آن ها را روانه بازار کار م یبه مدرسه چشم م
مدرسه  یاريچ گاه به مدرسه فرستاده نشده اند و بسين کودکان هياز یاريبس

ساله  15تا  13درصد کودکان  30به طور مثال . را نا تمام رها کرده اند یابتدائ
درصد  48درصد پسران و  52در بنگالدش . ند اصال به مدرسه نرفته اندليتا

 4ا يدر کشور تانزان 2000در سال . شوند یوارد م یدختران به مدرسه ابتدائ
  .رفتند یساله به مدرسه نم 5- 14ون کودک يليم 10ون از يليم

   نيالت یکايآمر
درصد  7دک کار، ون کويليم 4/17ب با  مجموع ين و منطقه کارائيالت یکايآمر

کار  یر مناطق عامل اصليز چون ساين جا نيدر ا. ا را دارديکل کودکان کار دن
 یم کار جهانيو تقس یه داريازاستثمار سرما یکودکان عبارت است از فقر ناش

بزرگسال  یروهايکار ن یه از کار کودکان به جايش از حد سرمايب یابيو سود
در  69. شود یر دختران ميفقر ابتدا دامن گز ين منطقه نيدر ا. که گران تر است

دختران به .  شوند یفرستاده م یدر پاناما به خدمتکار 10 -17صد دختران 
مردم  یدر خانه ها یبه کلفت یسواد آموز یفرستاده شدن به مدرسه برا یجا

 یکنند و با کار طوالن یافت نميمزد هم در یشوند که در صد باالئ یفرستاده م
 یدارند، مورد سوء استفاده جنس یافت ميدر یغذا و مکان زندگ روزانه تنها
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دچار  ین کودکيرند و به خاطر دور بودن از خانواده در سنيگ یقرار م
به طور مثال دو سوم کودکان خدمتکار در . شوند یم یروان یمشکالت روح
ک نان يخانواده کم شدن  یکنند و تنها سودش برا یافت نميدر یهندوراس مزد

کار به  یار از کشوره خانواده برايدر بس. رانه شانياز سر سفره فقخور 
برند که  یکنند اما کودکان را با خود به همراه نم یگر مهاجرت ميد یکشورها

  . شوند یاضافه م یابانيا کودکان خيآن ها به جمع کودکان کار 
درصد  50تا  30ن ياست ب یو اجبار یمجان یکه آموزش ابتدائ یبا وجود

ل يرا تمام نکرده به دل یشوند مدرسه ابتدائ یکه به مدرسه فرستاده م یکانکود
ل يمجبور به ترک تحص یل کمک آموزشيه وسايدر ته یفقر و عدم توانائ

 4ل يتحص یاز کشورها متوسط سال ها یاريکه در بس یبه طور. گردند یم
ه به درصد کودکان اصال شناسنامه ندارند ک 24کا يا در کاستاري. سال است

  . مدرسه فرستاده شوند
 یشتر است اما مراقبتيو ب 14ب به اتفاق کشوره يکار در اکثر قر یسن قانون

ر پوشش يد آن ها را زيرا در آن صورت بايشود ز یآن انجام نم یاجرا یبرا
ن توسط ين قوانيا. ستيند نيشان خوشا یقرار دهند که برا یدولت یکمک ها

شود که نشانه بارز آن وجود کودکان سرباز  یم ر پا گذاشتهيخود دولت ها هم ز
ت ياز فعال یاز مناطق و بعض یشروع کار در بعض. است یدر ارتش دولت

ست به طور نمونه در مناطق ين ین است که باورکردنييچنان پا یاقتصاد یها
ا يدهند  یل ميدرصد کودکان کار را تشک 55ساله  6- 7پرو کودکان  یکشاورز

ن خود کار را آغاز يبه همراه والد یسالگ 3ر کودکان از آج یدر کارخانه ها
  .کنند یم

  :کند عبارت اند از یه ميکه از کار کودکان تغذ یاقتصاد یت هايعمده فعال
م کودکان يسف نيوني، براساس گزارش یليو کار بدون مزد فام یکار کشاورز

م تر دختران و ک یشتر برايب یخدمتکار. ن بخش فعالنديکار هندوراس در ا
د يتول یقهوه، شکر، کار در کارخانه ها یپسران، کار درمزارع تجار یبرا

حبوبات در سوپرمارکت ها، کار در  یل منزل و بسته بنديلباس، کفش، وسا
دات وابسته به ان، مراقبت ازاحشام و يو تول یريگ یمعادن و صنعت ذغال، ماه

ن يو ماش ین شوئياشم ی، واکسیابان ها، پادوئيدر خ ید گوشت، دستفروشيتول
شبانه که با سوء استفاده  ی، کاردرهتل ها و رستوران ها و کلوپ ها یپائ

 یگدائ یبرا یاريکودکان بس(  ی، گدائیکار ساختمان. همراه است یجنس
هزار  3تا  2شوند، به طورنمونه ساالنه  یگرصادرميد یبه کشورها یازکشور

  .شوند یم کن صادرينيبه دوم یگدائ یبرا یتيکودک ازهائ
  : کودک سرباز
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 یرفته ميپذ یسرباز یمخالف دولت برا یک هايکودکان توسط دولت و چر
حات، پارتنرسکس ي، حمل بارو تسلیام رسانين کودکان در کار پياز. شوند

ن يوندند که مهم تريپ ین بخش ميل مختلف به ايکودکان به دال. شود یاستفاده م
ن ي، تامیان و بدون مزد خدمتکارياپ یاز کار ب یشان عبارت است از رهائ

  .و ترس یو مراقبت جسمان یابانيکودکان خ یبرا ین مکان زندگي، تامیغذائ
منطقه  یکودکان به کشورها. نه فعال اندين زمين گروه در ايا یاکثر کشورها  :یسکس تجار

ک کودکان به ژاپن ، يا مرکز ترافيکلمب. شوند یک ميا ترافير نقاط دنيا ساي
ت سکس کودکان از بلغارستان، يکا مرکز ترانزيکاستار. کاستيا و امرياسپان
اکوادور . قاستيا و افرين، آسيپيليه، پاناما، فيکاراگوا، روسيکن، نينيا، دوميکلمب

به ژاپن  یتجارت سکس با کشت یک کودکان و زنان در منطقه برا يمحل تراف
ن يکودکان ازسن رونق دارد و یستيژه درمناطق توريتجارت سکس به و. است

در  یکه خودفروش یبه نحو. شوند یمجبور م یبه خودفروش یسالگ 9و  8
کار واسطه  یستيتور یشهرها  یدر بعض یحال رشد است و رانندگان تاکس

  . سکس را به عهده دارند  یگر
  کاياالت متحده آمريا

ل ، در سا2001، سال ILOبنا بر اطالعات ارائه شده در کتاب ساالنه آمار کار
. بوده اند یفعال اقتصاد 16- 19 یهزارنفر در گروه سن 8369کا يدر امر 2000

داشته  یشغل یليساله در طول سال تحص 15-17ون کودک يليم 10در صد  80
براساس آمار . کردند یون کودک کار ميليم 4کا يدر امر 98در سال .  5اند

ساله ها به  16- 17در صد  5/34 ینيعيون نوجوان يليم 6/2اداره آمار کار، 
ون کودک يليم 5/5، 96براساس گرارش در ژوئن . در استخدام بودند ینوع
. رديگ یسال را دربرنم 12رين آمار کودکان زيا. کردند یساله کار م 17/12

 یکار م یدر مناطق کشاورز یکائيساله امر 6،7،8قابل ذکراست که کودکان 
گاه کاراز . کنند یر مساعت کا 12کودکان اغلب در مزارع روزانه . کنند

ت يدرجه فارنها 100 یکودکان درگرما. شود یصبح آغازم 4ا ي 3ساعت 
سروکار دارند که  یسم یائيکنند، با مواد شم یکارم یار بديط بسيدرشرا

کار کودکان و هم  ین بخش برايخطرناک تر یتجار یکشاورز. سرطان زاست
است که  یقانون یاه تين بخش جذب کار کودکان بدون حمايتر زمان بزرگ

هزار کودک  100هر ساله . شود یکودکان م یب فراوان به زانويسبب آس
کا ين کودکان درامريرتريفق. ننديب یب ميآس یتجا ر یدرکارکشاورز

گرکودکان هم سال شان هنوز به کودکستان يکنند که د یآغازم یکارراززمان
ورزه اقتصاد دان کار ک. افته توسط داگالس اليق انجام يک تحقيدر . روند ینم

ر ينفرشان ز 59600کودک دراستخدام بودند که  Rutgers ،290200دانشگاه 
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 یبه نحو یساله ها هفتگ 12- 17درصد همه  4 یبه طور کل. سال بودند 14
کار  یرويدر صد ن 9/7کا يبه طور خالصه کودکان درامر. کنند یکارم
 .دهند یل ميکا را تشکيامر
. کا و کانادا با کودکان شروع به کار کردنديمردرصد صنعت سکس ا 80-70

ابان يرا در خ یکار خودفروش یسالگ 14، و 13، 12کا از يدختران در امر
جر ين ايون تيليم 2/1- 2د که ساالنه يگو یم 98در سال  یگزارش. کنند یآغاز م

. شوند یم یها وارد کار خودفروش ک دوم آنيوندند که يپ یم یابانيبه کودکان خ
 14پسران  ین سن برايسال است اما ا 9/16 یکا سن متوسط خودفروشيردرام

ژه يا بويهزارزن وکودک ازسراسردن 45-55ن هر ساله يعالوه برا. سال است
کو، يچک، لهستان، مجارستان، مکز ی، جمهوریتوانين، ليه، اکرايروس

سکس  یبرا یتنام و مالزين، وي، چین، کره جنوبيپيليلند، فيل، تايهنوراس، برز
هزار 100ن يکند که ب ید ميکا تائيامر یدپارتمان قضائ. شوند یوارد م یتجار

 یو پورنوگراف یخودفروش یباشد برا یز ميون نفر که شامل کودکان نيليم 3تا 
 100تنها  97دهد که د رسال  یسف گزارش ميوني. ک شدنديکا ترافيبه امر

  . شده اند یکا وارد سکس تجاريهزار کودک در امر
  
ارتش  98در سال . سال است 17کا يسن ورود به ارتش امر :ودک سربازک

 17حداقل صد سرباز  99در سال . داد یز پوشش ميکودک را ن 6745کا يامر
کا يبه گزارش دپارتمان دفاع امر. در بالکان بودند یکائيامر یروهايساله در ن
  .ج شرکت داده شدنديساله در جنگ خل 17سربازان 

  
  کار یرويکار در کل ندر صد کودکان 

 یکايامر  کايامر  اروپا  قايافر  ايآس
  نيالت

15.3  22  3/0  7.9  7  
  

  :یريجه گينت
ژه يده ويافته پدين شکل سروسامان يچنان که در سطور باال آمد کار کودکان بد 

 یگذرد اما هنوز برا یسال ار عمر آن م 200ش از ياست که ب یه داريسرما
. استثمار آن ها راحت تر است. ا که ارزان استريت دارد زيان جذابيکارفرما

از نظر  یشوند مخارج یبه کار گرفته م یرقانونيع تراند و چون اغلب غيمط
ون ها يليکه هم زمان م یندارند، در حال یمنيو اقدامات ا یمه و بازنشستگيب
قت به کار گرفته يا درحقيکنند  یدا نميپ یکار بزرگسال وجود دارد که کاريب
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استثمارکه  یل شدت بااليز به دليکنند ن ین حال آن ها که کار ميند درعشو ینم
ن مخارج يشود قادر به تام یم یا نا مکفيز و يمنجر به پرداخت مزد ناچ

هم اگر مخارج  یه داريستم سرماين سيد گفت که در هميبا. سنتديخانواده خود ن
شود توسط  یکارکه بر بودجه کارگران سرشکن م یروين ید نسل آتيبازتول
ن گردد مساله يبه طور کامل  تام یه دارينده آن دولت سرمايه و نمايسرما

خود آموزش  یازهاين یبرا یه داريافت، به طور مثال سرمايف خواهد يتخف
که کودکان در  یفه خانواده خارج کرد به نحويوظ یطه يکودکان را از ح

پوشاک، کفش ،  ن خوراک،يت تامينند اما هنوز مسئوليب یم ميمدارس تعل
است که  یره باقي، مخارج رفت و آمد به مدرسه و غیل کمک آموزشيوسا

 یت خصوصيامد مالکيز پيفحشا ن. دهد یز خانواده کفاف آن را نميدرآمد ناچ
 یاما حل واقع. است یه دارين شکل آن مختص سرمايشرفته ترياست که پ

از  یبخش" که  یزي، چیاجتماع یو کمک ها یه داريسرما یمساله با رفرم ها
ه، اعضا انجمن يريخ یت هايون، انسان دوستان، جمعيمانند اقتصاد یبورژواز

 یانجام م یجامعه بورژوائ ین بقايتام یره  برايوانات و غيت حيحما یها
 یانسان یت واقعيشود انسان شخص یم یتنها زمان.  ستير نيامکان پذ 6"دهند

و با  یه داريگردد که بساط سرما ش شکوفايخود را تصاحب کند و استعداد ها
دهم اعضا جامعه که  9ت به سود يمساله مالک. ده شوديبرچ یآن کار مزد

ت جامعه يبه مالک یت خصوصيل مالکيت اند به صورت تبديامروز فاقد مالک
رند و تمام تعهدات ين بلکه به جامعه هم تعلق گيکودکان نه فقط به والد. حل شود

ل يپول کتاب، وسا. ض گرددين به جامعه تفويوالد ن آموزش فرزندان ازيتام
. شود یمجان یره به طورکليل عبورو مرور و غيه، وساي، تغذیکمک درس

ن ياما ا. ن خواهد رفتيبود از ب یت خصوصيز که ازملزومات مالکيفحشا ن
مبارزه  یه داريستم سرماين سيد از هم امروز در همياست که با ین معنيبد

را يدست نگذاشت ز ید و دست رويرا شدت بخش یسانان ین زندگيا یبرا
د يد به انتظارش نشست بلکه به خاطرش بايست که باين یمقدر و جبر یامر
  . ديجنگ
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   80ص ، یست ترجمه فارسيفست کمونيش انگلس، مانيدريکارل مارکس، فر -6

ق جستجو در ين مقاله همه از طرياطالعات و آمار مورد استفاده در ا: تذکره
 ین آنها را ذکر ميمراجعه خوانندگان مهم تر ینترنت به دست آمده که برايا
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