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  !*آرێکارانی ژن لە ژير چەوسانەوەی دوالينەدا

  بەشی يەکەم

داری ئێرانی و  رمايه  سه اڵتی ئيران، که سه ن ده داری خاوه رمايه می سه سيسته

خۆری  رکی گرانی پێسپێراوی کرێکاران مشه نج و ئه ڕه ست می ده رهه   به ، له بێگانه

  ک له يه ڕسته" ڵ گۆشت و پێستی مرۆڤ  گه ت له تيجاره " ها به ر وه ن، هه که ده

دست  سودێکی زۆر وه) نگلستانئ  تی چينی کرێکار له  کتێبی چۆنيه ئينگلس له

ر هێرشی   به يان خستوەتە چينی کرێکار شێک له ک به دێنن، کرێکاری ژن وه

،  وه هوسێت چه  ئه وه کانه داره رمايه سهن   اليه ژن دو جار له.  وه وسانه ترين چه وره گه

 ناو چێنی کرێکاردا   پياوان له  که شنه و چه ر به ک کرێکار، هه جارێک وه

   له يه  زاڵمانه  دياريدەم   ئه، ژن ت به باره سه. ک ژن ، و جارێکيش وه وه وسێنه چه ئه

ی   پله شنی جۆراو جۆر و له  چه  بهەداری و رمايه کی سه ڵگايه موو کۆمه هه

 خۆی و  داره رمايه دا سه ڵگای ئێمه  کۆمه لهاڵم،  به. کرێت  دی ده جياوازدا به
، حوکم  وه يانه که ند کراوه سه  ڕێگای کۆماری ئيسالمی ڕژێمی په  له کان که بێگانه

  . يە وه وسانه شنی چه  چه توندترين  له کێکه ی ژن يه وه وسانه ن، چه که ده

 ئێراندا،  داری له رمايه ری سه که ر و پشتيوانی اڵتی رژێمی پارێزه سه  ژێر ده له

نگ و ئێش و ئازاردانی بێ سنوری  به  پێناو زۆر و زه کان له داره سرمايه

ڵ  ليان بۆ هه  هههێديکا،رگی  تی و مه و برسيه ره نانيان به کرێکاران و پاڵپێوه

 دوای ڕۆژ  وێت و ڕۆژ له ست که  و سامانێکی زۆريان ده ت روه  سه که  وتوه که

لو  و هه وتی ئه ی ئيستا، پاشکه ت و سامانه روه م سه شێک له به. ڵوتر بن چاختر و قه
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نج و ئازاری  می ڕه رهه ڵگادا و  به ر  کۆمه  سه  به  زاڵه  که يه م کارانه  ستهەرجەم

  . ئيش و ئازارن انێکی پڕ لهی ژي  گيروده  که کريکارانی ژنه

م و کورتی   که  وی ژنانکرێکارژيانی ل ومرجی کار و  هه   چاو پياخشانێک له به

مکاری  ستهی  پلهردا،   پێناو کارێکی زۆر و ماندوکه يان له که موچه

  له. وێت که رده  ده بۆ وهی چينی کرێکار  شه  به ر به رانبه بهکانمان  داره رمايه سه

و   ئه رابەر ی بهکان بۆ کارێک داره رمايه  سه  که وونهڕ ئێراندا زۆر ڵگای کۆمه

   .ن  ژنی ناده ن به ده ی ئهپياو  به   که ی يه موچه

موو   هه  له  که مێکه ، ستهڵ پياو  گه  لهکسان ری ژن بۆ کارێکی يه رابه ی نابه موچه

.  يه ر هه  هه و ئيستاش هبوو وام هه ر ده  به جيهاندا  لهداری رمايه کی سه ڵگايه کۆمه

 و پشتيوانی کوماری پياور ساالری حاکمڕای  ره سه ،ڵگای ئێراندا  کۆمه اڵم له به

 ژن  تی کردن به زوڵم و زۆر و سوکايه،  رستانه په  کونه داب و نەريتەم  لهئيسالمی 

شتێکی بێت  تدا ئه  ڕواڵه ت و لهرێزان  گونجاو ده وتوو به  ياساکانی ئيسالمی دواکه به

    .ئاسايی و سروشتی بێت

ندی  وه رژه ری به پارێزه) کوماری ئيسالم(و کان  داره رمايه  ڕوانگای سه ر له گه ئه

سنده و  ناپه  بهتي ند سيفه ندی و چه ت مه تايبهند  ن چه خاوه ، زات بهژن  ،  وه وانه ئه

ناسنامەی م   دوههیڕەگەزک   ياسای کوماری ئيسالميدا، ژن وه لهر  گه ، ئه  يهوا ناڕه

ڕاستی  ی ناوه ده کانی سه  نا ئينسانيه تاوانەت  نانه  تهڕەگەزپەرستانەی بۆ دەرچووە،

 کوماری ئيسالمی  که  گايهڵ کۆمهئەم رجی  ل ومه ر هه گه شتی ئه  گه ، بهخراوەتە پاڵ

ڵ ژن   گه تی کردن له  و دژايهپياوساالریر   سه هلی  که بناغه  و پێکی هێناوه

   ژن له  که مه ر ژن بوون و ئه  به نيا له توانن، ته کان نه داره رمايه ، بۆ سه زراوه هدام
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مترين  ، که راوه ها دانه ست و بێ به  پهڕەگەزێکی  ک وه و  ڵدايه می کومه ی دوهه پله

ی کوماری  نه  اليه مه  پشتيوانی هه پێناو توانن له ها بۆ نه ر وه هه. ن بدهپێ  ی موچه

 ؟ وه وسێننه  بچه نه کان دواليه ه کرێکار  بێ گيرو گرفت ژنه  به وه هئيسالمي

 ڕاستيدا   له ويت که که رده  بڕوانين بۆمان ده که سله  مه ر  تۆزێک قوڵتر له گه ئه
کان و  داره رمايه ندی سه وه رژه ر پارستنی په  به نيا له کوماری ئيسالمی ته

 توند و  اڵت به سه  ده يشتن به رتای گه سه  ر له وان، هه فراوانتر کردندی سودی ئه
  نگی پياوساالری، له رهه فه   پێدان به ره پهڵ ژنو   گه تی له  دژايه وته تێژی که
ڵگا و   موو کۆمه ههرکوت کردنی   سه وته رکوت کردنی ژن، که  سه کاتێکدا به

شتی و  گ ی چينی کرێکار به وه وسانه چهڕوخساند، کە  رجێکی وای ل و مه هه
  . تێدا ئاسايی بێتت تايبه کرێکار به یژن

ن   اليه  له م که کانی سته شنه موو چه کۆشم تا هه دا تێده م نوسراوه له

ی   باسی موچه کی له اڵم پێشه به.  وه ه مه کريت ڕۆن که  ژن ئه  به وه کانه داره رمايه سه

 .م که هست پێد کسان ده  بو کارێکی يه وه ری کرێکاری ژنه رابه نابه

 ئاشکرا   ئێراندا به م له رهه ی کار و بهکان هپان  گۆڕه بوونی ژن لهدا،  م روژانه له
و دامو   بڕيک کارخانه تی ئيسالمی له  حکومه  که وه ر ئه به  اڵم له به. بينرێت ده

   کارگه  زياتر لهان، ژن ناوە ژنی داپەرژينی بۆتيدا  ولتيو تايبهەی د ورهەدستگای گ
بەرهەم هێنەری شت و مەکی ی   هنديک کارخانه ندنی قاڵی، له  ته ان، لهک بچوکه
  ها له ر وه ، هه)کرێت ی نێو ماڵ دروست ده دا ئامرازی ساده م شوينانه له( ماڵ نێو

  .ن که کان، کار ده نه مه وڵه  ده ری ماڵه که کاری کشت و کاڵ و کاره
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ت   تايبه بهستی منداڵ،   ده بهر  هێنهم  رهه ک کارێکی به  وه وه  ميژه له ندن قاڵی ته

ی  ی پله وه رز کردنه کان بۆ به داره رمايه سه. م رهه  به ه ێته دهو ژنان من  م ته کچی که

م  ندن، ئه ی قاڵی ته نی کارگها سامان د  له دا جگه  دژواره م کاره سودی خۆيان له

  کاره  شێوهم  کانی ئه ه گرفت کێک له يه .انەوەکرێکار ی  ماڵيان بردوەتە نێو کاره

ست   ده نه ده  ئهندن قاڵی تهکانی  تايه ره  سه  پێويستهتانو پۆوکان  داره رمايه  سه ،يه وه ئه

اڵم   به.ن ر بکه  سه کانی کاری له  هاوکاری منداڵه  به وه  ماڵه کان تا له نه  قاڵی ته ژنه

 ناتوانێت   که نده وه  بێ گومان ئه  ژن؟ به درێت به ند ئه  چه دا  کارهم ر ئه رانبه  به له

    . دابين کاتپێ کانی  ژيانی خۆی و منداڵه

کان، مندااڵنی  نه رزی قاڵی ته بهی  ورێز ڕێژه کانی ته  دێهاته له" پێ ڕاپورتێک  به

. چنن هدرزانترين نرخ   هه  ماڵ يان کارگاکاندا باشتری قاڵی به  له کارن که

 ١٠" اند  روز کارگر رسيده اند و به  بزرگ شده زود کودکانی که: (" رچاوه سه

   نێو ماڵه ڕۆيشتوەتەدا  م روژانه لهکە اڵم کاری قاڵی و گڵێم  به). ١٣٨٩ارديبهشت 

کان پێکيان  کانی دێهاته اڵتوه  هه ره نجده  ڕه کان که راخی شاره کانی قه سارد و تاريکه

ريکی قاڵی و گڵێم  دژواردا خهرجێکی  ل و مه  هه کانيان له  و ژن و منداڵه هێناوه

نگ و تاريک و نماوی   تهەکي الوه  که  له  ڕاستيدا جگه  له  که شوێنانهم   ئه.ندنن ته

 تێدا ، و ڕوناکی زۆرتيشک ک کانی کاری قاڵی وه رجه  مه  هيچکام له، نينهيچيتر

شی   ژيانی ڕه  کە دايه بارانه  ناله م شێونه له . ناشياون و کاره  دی ناکرێت و بۆ ئه به
 ترگير و گرفتيخۆشی   نه ند جۆره  چه  خۆڕای و توش بونيان به کان به نه قاڵی ته
 درێژی  کان به تەنە قاڵی   که و شێونانه  ئه  چاو پياخشانيک له ت به نانه ته ،ڕيت په تێده

وان   ئه خات که ر ده ده مان بۆ وه و ڕاستيه ئه ن به ر ئه  سه ی تێدا بهو و ڕۆژ کات و شه

وانی   ئه کان که کيه ره ها هۆ سه ر وه ژين و هه  باردا ده رجێکی نا له ل و مه  هه  چه له
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 هيچ گومانی تێدا . ڵ بژێرن چيه رجێکی دژوار هه ل ومه  هها ئاو و که وادار کرده

  وەتي ژاری و برسيه ڵ هه  گه  لهدەبنەوە ڕو   ڕو به کيانه ره و هۆ سه  ئه  که نيه

ها  ر وه هه. ڵ بژێرن  هه و ژيانه  ئهيانەوە بۆ مان  ناوه نی پاڵ پێوهکا کرێکاره

کە هەموو ئەمانە هۆکاری ئەوەن کە   ئەوەش ئەوەيەويت که ر ده بۆ دهيەکيترمان ڕاستي

   .   ڕازی بن م ترين موچه  که هب

چونيەتی پێکهاتنی ئاوا هەلومەرجێک بۆ ئاوا بۆ ئەوەی زياتر تێ بگەين 

باس  ە سەرمايەدارەکانکە لەسەرەوە ئاماژەمان بۆی کرد لە اليەنچەوساندەوەيەک 

بەرابەر بە ياسای دژ بە کريکاری کوماری ئيسالمی ، پێويستە کە بزانين دەکەين
، چەند ساڵە کە بە پێ ئەم کرێکارانی قاڵی تەن بەشێک لە چينی کرێکار نين
گەڕێتەوە بۆ مێژوی ئەمە ئە. ياسايە ناوی کرێکار لە سەر ئەم بەشە البراوە

 و زۆری ڵم زوی بەرژەوەنديەو پارێزەرخاتەمی، فريو کارئاخوند دەورانی  
ويستيان دەرکرد ەروک کۆماری ئەم داشەی ڕژێمدا هەڵسلە کاتی . سەرمايەداری

بە واتايەک . کە قاڵی بافەکان کرێکار نين و لە ئەنجامدا ياسای کار ئەوان ناگرێتەوە

ەشە لە چينی کرێکاردا لە هيچ بوارێکدا بەرپرس سەرمايەدارەکان بەرانبەر ئەم ب

هەر لە بەر ئەمە ئەو سەرمايەدارانە کە دەستيان لە ناو کاسبی قاڵيدايە، نە تەنيا . نين

بۆيان هەيە لە ئاستی کارێکی قورس و گراندا موچەيەکی زۆر کەم و بێ بەها بدەن 

ارانو بيمەی ژيانی کريکی ەکانمەرجی دۆخو دژوار بەڵکو ،بە کرێکارانی قاڵی

 بەم شيوەيە و . خۆيان بە برپرس نازانندا،کارڕوداوەکان لە کاتی و تەنانەت يدەرمان

ڕو بە کە  نين و ژمارەيەکی زۆريان منداڵ و ژنن ئەمانە کرێکارلە پێناو ياسادا 

ڕوی يەکێک لە هەرە توند ترين شيوەی چەوسانە دەبن و شيرەی گيانيان لە 
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ئەو ڕاستيە کە لە ژێروە باسی دەکەين ئەم . ا دەکێشرێتبەرژەوەندی سەرمايەدارەکاند

  .مەسلەيە دەسەلمێنێت

بەشی نەخۆشيەکانی پيستی زانستگای شەهيد قودوسی يزد، ڕاپۆرتێکی بەاڵو "
نيوەی .  لە سەدی کرێکارانی قاڵی و گڵێم ژنن٩٢ کە تێدا هاتوە تەوەکردەوە

 کاتژمێر لە ڕۆژدا ١۶ تا ١٢ ساڵن کە ١۶ ژێریجوانی ئەمانە کچی عازەب و 
لەم سەنتەرە پژشکيەدا دوای لێکۆڵينەوە لە سەر ئاسيب شوناسی . کار دەکەن

 لە ناو ئێسقان جۆر نەخۆشينی پێست، ماسۆڵکە ١٠بۆيان دەر کەوە کە زياتر لە 
ی ی لە ئيسقانی پنچەکانی دەستەهەر وەها ئيکستر. ژناندا باڵو بوەتەوە

بڵی، ئەمە  .  گۆڕاونخوارو خێچوکانيان  کە پنجەداوە پيشانی کرێکارانی قاڵی

 کە گۆشەيەک ڕاستی ژيانی پڕ لە ئێش و ئازاری نايابانەيەکێکە لەو ڕاپۆرتە 

 و چون ژن بەشی سەرکی  کرێکاری قاڵی. مان بۆ وەدەردخات کرێکارانی قاڵی

 ئێراندا، لە پشتی ئەم ڕاپۆرتوە توندو تێژی چەوسانەوەو هەل و مەرجی  لەنگڵێم

ديسان لە . نی دژوار و ماندو کەری کرێکارنی ژنمان بۆ وەدەر دەکەوێتکار و ژيا

 لە  کارگەی قاڵی بافی٢٨٣لە لێکۆڵينەوەيەکيتردا کە لە : ڕاپۆرتەکەدا هاتووە
، پێست و بە تايبەت نە خۆشی بڕکێنەخۆشی هەناسە  ئەسفەهان ئەنجامدرا،

نان کارگر، قربانيان  ز: "نقل از(. نەفسی لە نێو کرێکارانی ژندا هەمە اليەنەيە

  ).١٣٨٩ ارديبهشت ١٢ -خاموش حوادث شغلی، محمد صفوی 

و همەموو کرێکارانی (سەرە ڕای ئەم هەل و مەرجە مەرگاويە کە ژيانی کرێکارانی ژن 

ی گەمارۆ داوە، گرفتيان لە ڕوداوی مرگ هێنەر، مردن لە تەمەنی الويدا، خۆ )ئێران

هەواڵە لە ، دەبێتەوە کات ڕوبەڕوی کرێکاران کوژی و خۆ سوتاندن ئەمرێکە کە  هەموو

 ئەم هەل و مرجە ئەتوانين .دەبنەوە ئەم چەشنە ڕوداوانە جار بە جار باڵو داکانەدڵتەزێن
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فردريش بەراورد بکەين لە گەڵ ژيانی کرێکارانی ئينگلستان لە سەدەی نوزدەهەمدا کە 

 The condition of the working" لە کتێبی وئنگلس بە وردی لێ کۆاڵوەتەوە

class in England  "باسی کردەوە.   

 چەرخەدا دەر بارەی سەرمايەدارەکانی ئنگلستان، چينێک کە وئنگلس لە

 لە ئەستوی بوو، و لە گەڵ کۆمەڵگای ئێمروی " ڕابەرايەتی سياسی و کۆمەاڵيەتی"

 :ئەڵێتئيمەدا ئەگونجێت 

 ئێمە ێتە هۆی مردنیتر و بب هەر کات کەسێک زيانی فيزيکی بگەێنێتە کەسێکی"
بەمە دەڵێن مروڤ کوژی وە ئەگەر تاوانبار پێشەکی زانيويەتی کە ئەو زيانە 

ڵگا بە ە؛ لە کاتێکدا کوم)قەتڵ(ئەبێتە هۆی مردنی ئەو کەسە بەو تاوانە دڵێن 
ئەخاتە ناو هەلو مەرجێک کە بە ناچاری داوی مەرگێکی ناکاو سەدها پرولتری 

ئەندازەيە جەبريە کە مەرگ بە گولە و شمشير، غەير سروشتی، مەرگێک کە بەو 
و کاتێک کە کۆمەڵگا پيويستيەکانی ژيانی لە دەست هەزاران کەس وەدەر هێناوە

 تێدا بژين، کاتێک کە ناتواننئەيان هاوێژێتە ناو هەلو مەرجێکی وەها کە ئيتر 
خەڵک بە زۆری کوتەکی ياسا ئەبێت لە ئەو هەلومەرجەدا بمێننەوە تا مەرگ کە 

ەرنجامی ئەو هەلومەرجەی بگات، کاتێک کە کۆمەڵگا بە باشی دەزانێت د
 ئەو هەلومەرجە  ئەمەهەزاران کەس ئەبنە قوربانی ئەو هەلومەرجە و سەرە ڕای
کەسێک ئەيکات بەاڵم هەر دابينە، کە وابوو ئەمە هەر ئەو قەتڵی بە ئەنقەستەيە کە 

 خۆی بپارێزێت، قەتڵێک ئەمەيان بە نهينيو ترسەوە، قەتڵێک کە کەس ناتوانێت
کە بە ڕەواڵەت قەتڵ نيە، چون کەس مروڤ کوژەکە نابينێت، چون مەرگی ئەمانە 

   ."بەاڵم قەتڵی ئەنقەستە…زۆر سروشتی ئەنوێنێت
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کرێکارنی ئێمە و بەتايبەت کرێکاری ژن، لە کاتێکد لە سەدەی ڕاستی ئەوەيە، 
 کە بەراوردە ا بە سەر دەبندا ئەژين، لە همان کاتدا لە هەلومەرجێکی زاڵمانەد٢١

ەدا تێدا ١٩و ١٨لە گەڵ هەلومەرجی ژيانی کريکارانی ئينگليس لە سەدەی 
دەژيان؛ ئەڵبەت بەو جياوازيە کە بە گوێرەی وەتەی يەکێک لە يارانی مەزنی 

 پوليسيە چينی کرێکار ئەمير پەرويزی پويان، کرێکارانی ئێران مەرجە
 بە ماشينی تايبەتی سرکوت دەکرێن و ترسناکەکان تەجروبە دەکن وە ڕۆژانە
ئيمڕو و  هەلومەرجێکی وا لە کۆمەڵگای. هاواری بێدادگريان لە گەرودا دەخنکێت

چاکترين و  کە لە جيهانی سرمايەداريدا تا ئيستا کوماری ئيسالمبە حاکميەتی 
. باشترين ڕژێمێکە کە دروست بوگە بۆ ئيمپرياليزم و سەرمايەدارە ئێرانيەکان

ە دوا ئەڕۆينە سەری شيواز و جۆرەکانی تری چەوسانەوەی دوالينەی ژن  بەوەلەم

   . لە سيستەمی سرمايەداری بە دەسەاڵت لە ئێراندا
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  ٢بەشی 

  سەرمايەدارکرێکار، ديلی چينی 

ە کە بە انيکارگاکار کردن لەو کتر لە چەشنی چەوسانەوەی کرێکارانی ژن، يەکێ

ئەم شوێنانە کە . ن هەيەياە کس کرێکارکەمتر لە دناوبانگ بە کارگای دەنەفەرەو 

دا کۆ بووەتەوە، لە دەورانی خاتەميدا و لە داوا يزياترين هێزی کاری ژنان لەو

ئەبێ تێ بگەين لە بناغەوە .  لە ياسای کار وەدر هێنران"خوازەکانچاکە "کردنی 
کە هندێک لەو ياسا زاڵمانەی دژ بە چينی کرێکار کە بۆ پرە پێدان بە 

ها کرێکار و بەتايبەت   خراب ترکردنی باری ژيانی ميليونچەوسانەوەو
ئەو ياسايانن کە لە سەردەمی خاتەمی بە دستی هەيە، ا نی ژن لە ئێرانداکرێکار

بە بوون بە . دەسەاڵتی چاکە خوازەکان درا بە پارلمان و بڕياری لە سەر دار

ەو تۆزە مافەی کە ياسای ئەم پرۆژانە لە اليکەوە، کرێکارانی ئەو چەشنە کارگاگەلە ل

يەکيترەوە دەوڵەت لە کێشەی اللە ياسادا بۆ کرێکاران هە بوو بێ بەش کران و لە 

 بۆ نمونە نەهناردنی .نێوان خاوەن کار و کرێکاردا برپرسی لە ئەستۆی خۆی البرد

چاوێر بۆ ئەو چەشنە کارگاگەلە بۆ زانينی چلۆنيەتی بارو دوخی کار، ئيتر شتێکی 

لەيە يارمەتی سەرمايەدارەکانی دا تا چلونيەتی بارو دۆخی کار ە؛ ئەم مەسەسروشتي

 رۆژانەی کرێکاران بە کەيفی خۆيان و لە بەرژەوەنی موچەیو دياری کردنی 

ی بەم الوە کارگا هەر لە بەر ئەمە لە دەورانی خاتەم. خۆيان بڕيار بدەنخۆياندا 

وە هەر وەها  (ەتە شوێنی چەوسانەوەی بێ سنوری کرێکاران ژندەنەفەرەکان بۆن

  .کە اليەن سەرمايەدارەکانەوە ئەنجام دەدرێت) مندااڵن
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لە کارگا دەنەفەرەکاندا موچەی کرێکاری ژن زۆر لەوەی کە بە کرێکاری پياو 

واتەيەکيتر دياری کردنی موچەی کەم بۆ ژنان چەشنێکيتر لە دەدرێت کەمترە و بە 

ەبێت لە کاتێکی زۆردا و لە نێو  ژنان ئ.داسەپاندنی چەوسانەوەی دو اليەنەيە بۆ ژنان

لە ڕاستيدا، ئەم . کارگايەکدا کە تەنانەت شوێنی جواڵنەوی تێدا نيە کار بکەن

کارگايانە و هەر وەها بەشێکی زۆر لە شوێنەکانی تری کرێکاری لە دۆخێکی 

  .  کە شايانی ژينگە نيە بە ڕێوە دەچنانالەبارد

زنان در بازار کار "لە ژێر ناوی ا کە وەندی لە گەڵ ئەم شوێنانەدا لە ڕاپورتێکدپەي

 کە ماڵپەڕی تايبەتی ١٣٨٨ ارديبهشت ١١شيوا نظرآهاری (کە لە اليەن " ئيران

لێرە لە کۆاڵن و کوچەکانی گەڕکی خەيام و بازار، لە "باڵو بوەتەوە هاتووە، ) ژناندا

خۆڵ و تۆزو نێو خانوە کۆنە ڕۆخاوەکەنی الی خواروی تاران، لە نێو پارچە و 

 لە برەبەيان تا شوەزەنگ لە نێو قوماشەکاندا بە رەرخی خەياتی، ژن و کچ هەچ

دێن بۆ کار و لە تاريکی کچ و ژنانێک کە لە تاريکو ڕونی بيانەوە . سەردەبەن

ئەڵبەت ئەگەر . شەوەدا بە لەشێکی الواز و ماندوەوە ئەڕۆنەوە بۆ ماڵ تا پشو بدەن

نی کارەکە ئەوەندە بچوکە کە زۆر بە شوێ... کاری نێو ماڵ دەرفەتی پشودان بدات

." سەختی و لە نێوان کۆمەڵێک جلی ژير و پارچە ئەبێ ڕێگای هاتوچو بدوزنەوە

 و لە ئاوا شوێن و کارێکدا ژن و کچە کەم تەمەنەکان وەک بەڵی، بەم جۆرە

لە اليەن سەرمايەدارەکانە سەير " هێزی کاری هەرزان"و "  دوهەمڕەگەزی"

بە بێ بيمە، بێ هيچ چەشنە دەست "دا هاتووە، کەڕاپۆرتەهەر وەک لە . دەکرين

الويەتی واتە باشترين "  کار کردن کاتژمێر١٢ بەدرێژای زياتر لەخۆشانەيەک و 

  .کاتی ژيانيان بە فيڕو دەچێت
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 ساڵەی خۆی لە نێو ١٨هەر لە همان ڕاپورتدا کچێکی الو کە زياترين کاتی ژيانی 

 لەو ال بە سر بردوە سەبارەت بە ژيانی خۆی ئەم چەشنە کارگايانەدا و لەم ال و

 هەر کە گەيشتينە تاران کارێکمان لە جەنەت ئاباد دۆزيەوە، ٨۵ساڵی : "دەڵێت

 هەزارتمەنمان ٢٠کارەکەمان دوراندنی کيفی ژنانە بوو، بۆ ئەم کارە حەفتەيەک 

 ۵ئەبوايەت کاتژمێری (وەردەگرت، کارەکە کاتژمێری حەوت دەستی پێدەکرد، 

ەکەم کەس يی وەدەر کەوتايەين، چون ڕێگاکەمان زۆر دوور بوو، ئێمە هەميشە بەيان

هەر کە  ئەو کاتە دايکيشم کاری دەکرد ) ئەبووين ئتوبوسەکەکە سواریبووين 

 لەو کارگايەدا ٩، تا کاتژمێری دەستی پێدەکرد کاری نێو ماڵيش ئەگەيشتينە ماڵ

ە نێو ئتوبوسەکاندا بە سەر کارمان دەکرد، وای لەی هاتبوو کە کاتی خەومان ل

دەچو، بە گشتی ڕۆژانە يک جار نانمان دەخوارد و پێنج شەمکانيش لە نێوان 

 لەم  وتارەدا ژمارەکان بەو کاتانەی " دا کارمان بە جێ دەهێشت٨ و ٧کاتژميری 

 کاتژمێر کاريان کردوەو موچەی ئەم ١۴هاتووچوەوە پيشاندری ئەوەن کە زياتر لە 

بۆ سەرە ڕای ئەمە دەوڵەت . گونجێتنا لە باوەڕی مروڤدا  کەمە کەهيندەکچە الوانە 

هزار تمەن لە مانگێکدا ۶۵٠ بریدا هێڵی هەژاری لە تارندا ٨۵لە ساڵی خۆی 

ەک هزار تمەن بۆ حەفتەي٢٠ بریبەراورد کردنی هێڵی هەژاری و ئايا  .ڕاگەياند

ئەم . ناخەن نەک بۆ ڕۆژێک ڕاستی کارکردی ژيانی ئەم کرێکارانمان بۆ وەدەر

شوێنی : "کچە الوە سەبارەت بە کارێکيتر کە پيش کاری خەياتی کردويەتی دەڵێت

لە . پێشو کە تێدا کارم دەکرد زۆر خرابتر لە ئێرە بوو، چون زۆر ئازارم ئەدی

 شەو و ئەگەر بۆ يک دقيقە بڕۆشاتيەم بۆ ئاو ٨ بيانيەو دەڕۆيشتم تا ٨کاتژمێری 

 شوێنی کارەکە لە نێو پارکينگی .کردە بۆڵەبۆڵەدەست خاوەن کارەکەم دەستی د

لە هەموو شوێنێک لەم . بە گشتی هەر لە بيانی تا ئێوارە بە پێوە بووين. ماڵێکدا بوو

ئەو پياوانە کە لەوی . واڵتەدا ژنان کاری زۆرتر دەکەن و موچەی کەمتر وەردەگرن
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ان لە ئێمە بوون هەر ئەو کارەيان دەکرد کە ئێمە دەمان کرد بەاڵم موچەی ئەو

 هزار تمەنم وەردەگرت بۆ ڕۆژانە ١٢٠لە کارە پێشوەکەمدا مانگی . زۆرتر بوو

  ." کاتژمێر کار١۴

 ٨ کاتژمير کار، ئەوەش دوای دو سەدە بە سەرا چونی دان پێدانانی ڕۆژانە ١۴
ئروپا و ئامريکا بە دەست کاتژمير کار کە بە هۆی خەباتی هاوبەشی کرێکارانی 

 خايانی ڕۆژانە، سەلماندنی ئەو چەشنە چەوسانەوە زاڵمانەيەی کاری درێژ! هاتووە

بەاڵم سەبارەت بە ژن، ئەو چەوسانەوەيە . کە لە کرێکارانی ژن و پياو دەکريت

کاتێک زۆرتر خۆی پيشان دەدات کە بۆمان دەردەکەوێت، سەرمايەدارە زالو 

ر چێوەی  بە پشتيوانی ڕژێمی دژ بە ژنی کۆماری ئيسالمی و لە چواسيفەتەکان،

فەرهنگی پياو ساالری کۆمەڵگادا، لە خۆيان ڕادێن و بۆيان گونجاوە کە بە ژنان 

بری ئەو موچانە کە لە . بەرابەر کارێکی يەکسان لە گەڵ پياودا موچەی کەمتر بدەن

لەو سەروە ئاماژەمان بۆی کرد تەنانەت نيوەی ئەو موچە نيە کە ڕژێم بۆ خۆی 

، بری ٨۵ەنی کەمی دەستکەوتی ڕۆژانە لە ساڵی بری الي. (ڕايگەياندوەسااڵنەدا 

دا بری ٨٧هەزار تمەن و لە ساڵی ١٨٣، بری ٨۶هزار تمەن و لە ساڵی ١۵٠

   .) کراوەبەراووردتمەن ۶٠٠هەزار و ٢١٩

ا  لە سەد۵١هەر لەم کاتەدا بە گوێرەی گوزارشە باڵو کراوەکان، زياتر لە 
لەم . يکاندا کار دەکەن کەس١٠کاری واڵت لە کارگا بچوکە دانيشتوانی کرێ

ەوە، بەاڵم تکارگايانەدا هەر وەک بينيمان هەرچەن ژن بە چەشنی دواليەنە ئەچەوسێ

سياسەتەکانی لە بەر ئەوەی کە . بارو دوخی کارکردن بۆ ژن و پياو وەک يەکە
 دابين کراوەو دەرەکيدای و يرژەوەندی سەرمايەدارە خۆلە بەکۆماری ئيسالمی 
و سەرمايەدارەکان چ لە کارگای بچوک و يا لە شوێنەکانی ئيمڕ. ئەڕواتە پێشەوە
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 خاوەنی ئەو هێزەن کە لە پيوەندی ئەرێ و نەرێبەرهەم هێنانی تردا بن، بێ 
نيوان کارگر و خاوەن کاردا بە هەر چەشنە کە خۆيان پيان خۆشە و لە 

  .بەرژەوەندی ئەواندايە ئەنجامی دەدەن

ش هاتووە، کە سيستەمی سەرمايەداری ئەم هەلو مەرجەی سەرەوە لە کاتێکدا پي

 لە هەموو جيهاندا دوچاری بوحرانێکی توندە و ئيمپرياليستەکان تێدەکوشن داڕزيو

حرانە سەرشکێن کەنە سەر شانی کرێکاران و ڕەنجدەرانی وکە باری قورسای ئەم ب

لە سەر ئەم بناغەيە لە ئێراندا هەل و مەرج وای لێهاتوە .  ئێرانواڵتان و هەر وەها

کە کرێکاران چەندها بەرابەری ڕابوردو وە بە چەشنێکی زۆر دەڕندانەتر لە جاران 

 هەمان بناغەو پەرە سەندنی بێکاری لە هەر وەها لە سەر. کەوتونەتە ژێر چەوسانەوە

 ژيان بەسەر بەرن،تەنيا لە بەر ئەوەی کە  کرێکاران چ پياو وە چ ژن،ئێراندا، 

باردوخێک پێکهاتوە کە لە همانکاتدا . ێرنزەناچارن هەر چەشنە چەوسانەوەيک بپ
. نە بوونی هەر چەشنە مافێک بۆ کرێکار يەکێکە لە مسەلە گرنگەکانی کۆمەڵگا

و دواکەوتن. ڕژێم هەر چەشنە خەبات و بەرهەڵستی کريکار سەر کوت دەکات
 ی، بێکار کردن و تەنانەت زندانی کردن وە يا هجومی وەحشيانەی هێزەکانناسين

 لێدان و بريندار ونەی کرێکاران لە سەر جادەو شوێنە گشتيەکان،ڕژێم بۆ کۆب
کردنی خەباتگيڕانی کريکاری يەکێکە لە سياسەتە دژ بە کرێکاريەکەی کۆماری 

کە سەرمايەدارەکان بە ئاوەاڵيو لە پێناو ئاوا سياسەتێکدايە کە ئەمڕۆ. ئيسالمی
 ی پێ بکرێت لە گەڵبێ ئەوە هەست"بێباکانە پەرەيان داوە بە چەوسانەوەيەک کە 

ە بە داسەپاندنی برسيەتی و نەخۆشی و و" مرۆڤدا سەودا دەکات پێست گۆشت و
ها ژن و پياو و مندااڵنی کار ئەبێتە خاوەن  مەرگ و نابودی بۆ سەر مليون

   .سودێکی هەرە زۆر
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 شوێنانەدا کرێکاری ژن لە ولە. ژنی کرێکار زۆرن کارخانە گەورەکاندا لە

 دەرمان دروست کردن، کەلوپەلی یی، خواردەمنی و کارخانەسەنعەتی الکترونيک

کاری کرێکار لەم شوێنانە زياتر کاری مونتاژ و . کاردەکەن... ئارايشی ژنانەدا و

لە . کارێک کە لە درێژخايەندا زيانێکی زۆر دەگەێنێتە سەالمەتيان يکجورە، چەشنە

يسالمی، ڕۆژ لە سەر سياسەتەی پشتيوانی کردن لە سەرمايەدارەکان، کۆماری ئ

 لە ٧٠دوای ڕۆژ بە دانيانی ياسای دژ بە کرێکار هەڵدەستێت و تا ئيستا زياتر لە 

 لە هێزە کرێکار لە ژێر چاودێری ياسا هاتونەتە دەر، لەم جۆرە کارخانەشدا اسەد

  .بارودۆخی ژيانی کرێکاری باشتر لە کارگا بچوکەکان نيە

ەی کرێکاران بە گشتی و بە تايبەت بۆ ئەوە کە بۆمان ڕۆن ببێتەوە کە چەوسانەو
کرێکارانی ژن لە کارخانە گەورەکانيشدا چەندە بە شێوەی وەحشيانە ئەنجام 

گرێبەستی کاتی، کان وەک دەدرێت، پێويست دەکات بەو گرێبەستە زاڵمانانە
رێت کە خاوەن کارەکان ڕۆژ لە ڕۆژ زياتر و لە بەر پەيمانی و سپی ئاماژە بک

. ان، کرێکارەکان وادار دەکەن تا ئەو گرێبەستانە ئيمزا کەنبينينی ئەرتەشی بێکار
سەرمايەدارەکان بەو گرێبەستانە مەرجی کاری زاڵمانە و شرم هێنەر بۆ ، لە ڕاستيدا

وەرگرتنی . ەليرەدا ئەڵبەت کرێکاری ژن يەکەمين قورباني– کارگرەکان دا دەپەسێنن

کە سەرمايەدارەکان بۆ کار لە سەر مەرجەکانی گرێبەستی کاتی بەم جۆرەيە ێکر

چەوسانەوەی زياتری کرێکارەکان و دەر چون لە ژێر ياسای کاردا کرێکارانی 

ڕەسمی کە بۆ ماوەيەکی زۆر لەو کارخانە کاريان کردوە دەر دەکەن و ديسانەوە 

چەشنە ەم ب–. بڕێک لەوەانە بۆ کاتێکی کورت لە سەر گرێبەستی کاتی وەردەگرنەوە

ئەم چەشنە وەرگرتنە کرێکارانی پەيمانيش . -تەوەگرێئاوان نائيتر ياسای کار 

پێويست دەکات کە ئاماژە بەکەين بۆ ئەوە کە ياسای کار کە ساڵی . دەگريتە بەر
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لە هەلومەرجی هێز گرتنی کونەپەرستانەی کۆماری ئيسالم و الواز بونی دا ١٣۶٩

کان پێگەی چينی کرێکار دابين کرا، لە ئەساسدا لە بەرژەوەندی سەرمايەدارە

چاودێری کرێکار و خاوەن کارە، و بەاڵم لە بەر ئەوە کە ئەم ياسايە . دامەزراوە

بەرابەر بە يەکتر ڕون و ) خاوەن کار و کرێکار( بەرپرسايەتی هەردو اليەن دالەو

لە بەر ئەمەيە کە . باس کراوە، خاوەن کار بۆ چەوسانەی کرێکار سنوری بۆ دانراوە

وحرانی ئابوری ئيستادا وە لەبەر چاوگرتنی سەرمايەدارەکان لە هەلومەرجی ب

، بێشەرمی و زالو سيفەتی و يا بە وتەيەکيتر دابين بێکاری بەرباڵو لە کۆمەڵگادا

کردنی ڕۆژی خويان لە مژينو خواردنی گۆشتو پێستی کرێکاران گەياندوەتە 

ئيرتيجاعيو خوازياری ی دەستکردی ڕەژێمی کەڕادەيەک کە ئەو ياسا کۆنەپەرستانە

   .ان بەڕێوە نابەنخۆي

  

لە نيو ئەو گرێبەستانەدا، گرێبەستی بە ناو گرێبەستی سپی زاڵمانەترين مەرجی 
ەم چەشنە  ئسەرمايەدارەکان،. چەوسانەوە دادەپەسێنێت بە سەر کريکارەکاندا

 بۆ ەوەبە حرس و تەمايکی زۆربۆ وەرگرتنی هێزی کار وە يان "نوزهورە"
اتە مژينی دڵۆپ دڵۆپی خوينی لەشی ەيان ونەنگينەک ەپەرەپێدان بە کار کاسبي

ە کە ەيبە چەشن" گرێبەستە"ئەم بە ڕواڵەت . کرێکارەکان، دروست کرد
 کە لەوەدا هەمو سەرمايەدار، کرێکار ناچار دەکات کە گرێبەستێک ئيمزا بکات

واتە لە سەر ئەو   . بێتکارکردن يک الينە لە بەرژەوەندی سرمايەدارەەکانی مرج
 هەر دو اليەن ئازادانە لە نيشانەی ئەوەيە کە ڕواڵەت گرێبەستە، بناغەی ئەو بە

سەری ڕێکەوتن، ئەمە لە کاتێکدايە کە سەرمايەدار ئەتوانێت هەر چەن بتوانێت 
کار لە کرێکارەکان بکێشێتەوە بێ ئەوەی کە هێچ بەڵێنێکی بە کرێکارەکان 
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ەر ئەم ڕوداوە تەنانەت ئەگ–کاتی نەخۆشيو ڕودای مەترسيدار بۆ نمونە . دابێت
لە بەرابەريدا پێ ئەو گرێبەستە  سەرمايەدار بە –ببێتە هۆی تيا چونی کرێکارەکە 

مەرج و کاتی دانی موچە کە دوای چەند سەرمايەدار بە کەيفی خۆی . بەر پرس نيە

بە کورتی مەرجی  .دياری دەکاتمانگ کار کێشانەوە لە کرێکار دێتە ئاراوە، 

ێکار ئەبێت وەک کۆيلە بۆ سەرمايەدار کار بکات کارکردن بە گوێرەيەکە کە کر

خاوەنی هيچ مافێک نەبێت و مافی بەرهەڵستی دژ بەو شێوەکار و گرێبەستەشی 

پيويستە لێرەدا ئەم مەسەلەيە دوپات کەينەوە ئەو مەرجانە کە کارگاە بەرهەم  .نەبێت

، ە ئەيان گرێتەوياسای کاربە ڕواڵەت  کرێکارەکان وەهێنەرە جۆراوجۆرەکان 

  لەو ياسايەداو سود وەرگرتن لە مافە ڕەواکانيارمەتيبارودۆخێکيان دامەرزاندوە کە 

وەندی لە گەڵ ڕوداوەکاندا، لە زۆربەی پەيبۆ نمونە . بۆ کريکارەکان ئيمکانی نيە
کاتدا کرێکار چ ژن و چ پياو بە هۆی چەند شتەوە وەک بوروکراسی گەندەڵ، 

تەنانەت ڕێکەوتوە .  دانانوە کەڵک وەرگرنناتوانن لەو مافانە کە ياسا بۆيانی
  . ، لە مافی خۆی چاوپۆشی کردەوەچێکرێکار بۆ ئەوە کارەکەی لە دەست نە

ئەوەی کە ڕاستی بێت، ئەمڕۆ مەرجەکانی کار و ژيان کرێکارن چ ژن و چ پياو لە 

داخرانی يەک لە دوای يەکی شوێنە .  مەرگ هێنەرەەوئێراندا زۆر نالەبار و سەخڵەت

زاڵمانەی کە بچوکترين بەرپرسايەتی ەم هێنەرەکان و دەرکردنی بەکۆمەڵی بەره

سەبارەت بە ژيان و داهاتووی کرێکاران تێدا بە دی ناکرێت، و يان پەرەسەندنی 

بێکاری و لە ناوچونی بنەماڵەی کرێکارەکان بە چەشنی باوەڕ پێ نکراو لە اليەن 

زۆر لە کرێکارەکان لە بەر خۆيان و دەوروبەرەکانيانەوە، خۆ کوژی ژمارەيەک 

. بەشێکن لە ژيانی ئاسای کرێکارانئەم کارەسات و بە سەرهاتە و هەموو ئەمانە 

ئەمڕو لە سيستەمی سەرمايەداری حاکم بە سەر کۆمەڵگای ئێراندا زياتر  ئەوەی کە 
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ن ئەوەيە کە کرێکار ناتوانێت هيزی کاری خۆی ي کاتيتر هەموو شايترلە هە

و بە ناچار ڕۆبە ڕۆی مەرگو )ارەکەی بکڕی نيەک نيە تا کەسچونکە (بفروشێت 

 کە  هەيە بارەيەوە ئينگلس ماموستای پرولتاريا، چەند تێبينیملە. برسيەتی دەبێتەوە

  .  پێويستە لێرەدا باس بکرێتوئەبێت قول سەير کرێن

و زانينی ڕاستيەکانی لێکۆڵينەوەيەکی زانستيبە دا ئنگلس ١٨۴٧لە ساڵی 
کە ژنان کريکار لە ئوروپا لە وە لە کاتێکدا کرێکاران  ژيانی کار وبارودۆخی 

ئنگلس . هەموو بنکەکانی کاردا باشداريان دەکرت کرێکارەکانی بە کۆيلە ناو برد
لە سەر ئەو ڕاستيە کە کۆيلە لە سەردەمی بەردەداريدا ژيانی لە کرێکارانی ئەمڕۆ 

وە تەنيا  توتردا دەژيت هەر چەند کرێکار لە پلەيەکی زۆر پێشکەو– بووەباشتر 
خۆی کان  زاڵمانەلە گير و گرفتەو کاتێک دەتوانێت ئازادی خۆی وەدەست بێنێت 

يەتی دارڕزگار کات کە توانی بێت هەموو کۆمەڵگای مرۆڤايەتی لە بەندی خاوەن
کجار و بۆ ەئنگلس بە دروستی وتويەتی کە کۆيلە ي .تايبەتی ڕزگار کرد بيت

ڕۆژانە و اتێکدا کە کرێکار ناچارە هێزی کاری خۆی هەتاهەتايە دەفرۆشرا، لە ک
 هەرکام خاونێکيان هەبوو و ئەمانيش کۆيلەکان. تەنانەت بە کاتژمێر بفروشێت

پڕ لە (بەشێک بون لە دارای و سەرمايەی خاونەکەيان وە هەر لە بەر ئەمە ژيانی 
 بە –رە بەاڵم کرێکار کۆيلەی هەموو چينی سەرمايەدا. يان دابين کرا بوو)ئەستەم

لە سەر ئەم . بێت ەشێک لە سەرمايەی يان کۆيلەی سەرمايەداربێ ئەوە کە ب

چونيەتيە، کرێکار تەنيا کاتێ ئەتوانێت ڕۆژی ژيانی وەدەست بێنێت کە ئيمکانی 

فرۆشی هيزی کاری خۆی وەدەست هێنابێت و ئەم کاتێ وەدست دێت کە 

 کە لە ئاوا کارەساتێکدا بۆمان ڕۆنە. سرمايەداريش پێويستی بە کڕينی ئەو هەبێت

کرێکار موچەو بڕاوەيەکی نيە و ناتوانێت پيويستە سەرەتايەکانی ژيانی خۆی و 
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سازمان انتشارات "  (بناغەی کمونيزم"بەواتە وەرگيراوە لە . خێزانی دابين کات

 ) برلن غربی-دانشجويان پيشگام 

انە ئەگەر بە تەنمان کاتێ بۆ وەدەر دەکەوێت ڕاستی ئەم وتارەی سەرەوە ئنگلس

لە .  ئێرانمان کردبێت سەيری باردۆخی هەموو بەشەکانی چينی کرێکاری ڕووکار

ڕاستيدا کرێکارەکان خۆيان بە هەزار شێوەی هاوار دەکەن و بارەها ئێمە لەوانمان 

بەاڵم . ژيانی ئێمە لە ژيانی کۆيلە لە سەردەمی بەردەداريدا خرابترەبيستوە کە ئەڵێن 

چينی ژيانی  ینی ژن لە ناو دوخەالە سەر ژيانی کرێکارلێرەدا لێکۆڵينەوە 

 پيشاندری ئەوەيە کە ژنان لە پاڵ هاو زنجيرەکنياندا واتە کرێکارانی پياو، داکرێکار

بەشێک کە لە همان کاتدا تەنيا بە هۆی ژن بونيانەوە . چەوساوەترين بەشی ئەم چينەن

و اخەوە، سەرەڕای باڵويبە د. لە ئەستۆيانەو قەبوڵی دەکەنئەستەمی تايبەتيتر 
گرنگی لێکۆڵينەوە وە  بەشەکانی کار و بەرهەم لە کۆمەڵگای ئێراندا بەرفراوانی

 بوونی دۆخی خەفەقان و هەل اڵملە سەر کرێکاران و بەتايبەت کرێکاری ژن، بە
و مەرجی پۆليسی حاکەم بە سەر کۆمەڵگادا کە پێشی بە هەر چەشنە ئازادی وتار 

لە سەر ژيانی کرێکاران و ڕاپۆرت گوزاشت و وە،  گرتەکیو باڵو کراوەي
 لە کورتە، ئەتوانين بەم چەن ڕاپورتە هەر بەاڵم. زۆر کەمنکرێکاری ژن بەتايبەت 

. نەوەئاگا بێلە ناو گۆمەڵگادا راستيەکانو گيرو گرفتەکانی کرێکاری و مەسلەی ژنان 

انی خەباتگێڕ بباتە بەت ڕوناکبيريئەم تايبەتمەنديە ئەتوانێت زانياری مەردم و بەتا

دەرفەتی ئەويان پێ بدات کە بە وردی هەمە اليەنە لە گەڵ ئەستەمەکان و سەرەوەو 

لێرەدا بە پاڵپشتی ئەو چەند گوزاشتە کە لە بەر . مەسەلەی کرێکاران بەرخورد بکەن

بەشانە کە کرێکارانی ژنی کاری تێدا دەکەن،  دەستماندايە، لە گەڵ لێکۆڵينەوە ئەو

بە شێوەيەکی تايبەت لە سەر چۆنيەتی ژيانی ژنانێک کە خۆيان ت پێويست دەکا
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بەرپرسی خێزانەکەيانن و نان دەر هێنەرن، ڕاستەوە خۆ بخەينە ژێر لێکۆڵينەوە 
ئەبێت چەوسانەوە   هەر وەها.  مەرجەکانی ژيانيانو گرفتەکانيان باشتر بناسينتاو 

بە تايبەت . اوی خوينەر بە گەشەی بيان خەينە پێش چوکانيان ناو بەرينڕەگەزيە
ش تەنيا لە بەر ەئەو چەوسانە تايبەتيانە کە فشاری دوالينە ئەخەنە سەر ژن و ئەو

    .ێت دوچاری نابکرێکاری پياو لەوانە دوورەو ژن بوونيانەو
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  ٣بەشی 
  کرێکاری ژن، هێزی ڕەوانی کار

کانی کێڵگەيەکێکيتر لە ناوچەکان کار کە ژنان زياتر تێدا کار دەکەن، کار لە 
لە کێڵگەکاندا هەموومان دەزانين هەر لە کۆنەوە ژنان لە دێهاتەکاندا . دايەزەوينداری 

بەاڵم لەو سەردەمەدا زياتر لە سەر زەويەکانی .  جواڵونەتەوەوکاريان کردوەوە

ئەڵبەت، ژن وەک کرێکار لە مەزرا گەورەکانيشدا کاريان . خۆيان کاريان دەکرد

بەاڵم لە گەڵ گەشە سەندنی . ەواڵت هەمە الينە بووکردەوە، بەتايبەت لە باکوری 

 خستە ژێر دەسەاڵتی خۆی، کەشاورەزیسيستەمی سەرمايەداری لە ئێراندا کە 

 لەم بەشەدا کار دەکەن؛ کاری ژنان لە  زۆر وەک کرێکارو بە گرتنی موچەیژنانێک

ەر لێرەشدا ه.  گوڵکاری و شتيترە هەروەهاودرەکێڵگەکاندا زياتر کاری چاندنو 

 کەم بوونی موچەی ژن بەرانبەر بە پياو ،وەک هەموو بەشەکانيتری کار

ەيوەند لە گەڵ کاری کرێکارانی پ.  لە سەر ژنانە ستەمی دوالينەيەتر"ديمەنێکی"

لە ڕاپورتی  " :ە زياتر باسی ڕوداوەکان دەکات هاتووەکلە ڕاپۆرتێکدا کێڵگە، 

ە کێڵگەکان کە بە ارانی ڕۆژانە لکردنی کرێکدەوڵەتدا سەبارەت بە ڕوداوەکانی ئيش 

 ١٨/۵هەزار کرێکاری کێڵگە لە ۴٠٠ ميليون و ٣ نزيک بە «زۆربە ژنن هاتووە، 

هەموو ساڵێک تەنيا لە ئوستانی گوڵستاندا . مليون هێکتار زەويدا خەريکی کارن

 نە بوونی ئاگاداری، و لەبەر نەکردنی جلی سەالمەتيبە هۆی کرێکاری کێڵگە ۵٠٠

ەالمەتی بە هۆی کارکردن لە سەر مەوادی سەمی دژ بە ئافەتەکانی پاراستن و س

 نەفەر سەرەتانی مێعدە و ٣۵٠هۆی مردنی . گيايی گيانی خۆيان لە دەست دەدن

زنان کارگر، قربانيان " ( نەفەر سەرەتانی گەروو خوێن ڕاپۆرت کراوە١۵٠

  )pesticides newsنقل از .  محمد صفوی-خاموش
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 ڕەنجبەر کاری یانەکاندا يەکێکيتر لەو شوێنانەيە کە ژنانکارکردن لە کورەپەز خ
تەنانەت (م ژن و منداڵەکانيان ەئاسايە کە بنەماڵەيەک، هەم پياو و ه. تێدا دەکەن

هەموو لە بەربەيان تا کو شەو خەريکی کاری گرانی خشت )  سااڵن٣-٢منداڵی 
بە ە کرێکار کار لە کورەپەز خانەکاندا يەکێکە لەو کارانە ک. نن بدرست کرد

 دوچاری پەک کەوتويی دەبێت وە هەر وەها کرێکار ڕوبەڕوی زووترين کات

نەخۆشيە کوشەندەکان دەبێت، خەتەری ئەو جورە نەخوشيانە بو ژن و منداڵ 

 کە بە توندی لەشی يەلە بنەماوە کار لە کورەخانەکاندا يەکێکە لەو کارانە. زۆرترە

کەرسەی کورەپەز خانەکان  تايبەت کرێکار ئەخاتە ژير فشار و ئازارەوە، بە

 نەپاراستنی مەرجەکانی پاک و خاوێنی و سەالمەتی ،ان تێدا نيەپاراستن و سەالمەتي

لە سەر ئەم ئەساسە، کرێکاری ژن لە ئاوا بارودۆخێکدا . لەم شوێنانەدا بە دی نايەن

لە  و ئەم کارە زيانێکی زۆر دەگەێنێتە لەشيان، ەخەريکی جێبەجێ کردنی باری گران

بۆ . هەموو کاتێک ڕو بە ڕوی پەکە کەوتوييو نەخۆش کەوتن دەبنەوەپەلە يەکەمدا 

 نالەباری کارکردنی ژن لە کورەپەز ی مەرجدۆخوئەمە کە باشتر بزانين کە 

 ياسای کار، لەم مادەيەدا ٧۵خانەکاندا چۆنە باش وايە کە ئەماژە بەکەين بو مادەی 

ی باری گران بە بێ کەڵک وەرگرتن کاری سەخت و زيان هێنەر و جێبەجێ کردن

ڕونە لێمان کە ئەم جۆرە مادە و ياسايە لە . لە کەرسەی تايبەتی بۆ ژن قەدەغە کراوە

 تەنيا لە ، لە ئێرانداژێر دەسەاڵتی ڕژيمێک کە پارێزەری بەرژەوەندی سەرمايەداريە

ی سەر کاغەزە، بەاڵم سەرەڕای ئەمەش بوونی ئاوا ياسايەک پيشاندەر و هۆی گرنگ

دوای تەواو  کە لێرەدا خاوەن بايەخە، ئەمەيە کە گرفتانە يەکێکتر لەو ،مەسلەکەيە
 پياو ساالری موچەی کاری نەريتیڕێو کردنی کار، خاوەن کار، لە سەر بنەمای 

کورەپەز خانە بۆ لە لە بەر ئەمە ژنی کرێکار . بنەماڵەکە هەموو ئەدات بە پياوی
ئەم چەشنە بەرخوردەی . ەر ناگرێتکارێک کە کردويەتی بۆ خۆی پارەيەک و
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خاوەن کار بۆ هەر دوو اليەن هەم پياو و هەم ژن، شتێکی ئاسايە، ژن لە 
  نەريتیێکی خاوەن دەسەاڵت و ئيختيار نيە و لە سەر ئەساسی ڕێوڕاستيدا کەس

لێرەدا مەسەلەيەکی گرنگ و . پياو ساالری هەمە اليەنە لە ژێر چاودێری پياودايە

 هەموو ئەمە ڕاستييەکی نەشاراوەيە کە دەبێت ئاماژەی بۆ بکرێت، هەستيار هەيە کە

ئەندامەکانی بنەماڵە هەر لە بەيانيەوە تا شەو کار دەکەن و هێشتا بەشی پێويستيە 

سەرەکيەکانيان ناکات و ئەگەر ژن بۆ خۆی موچەکەی وەرگرێت ديسان دەبێت 

کار لە کاتی کاتە خەرجی بنەماڵەکەی، سەرە ڕای ئەمە بەرخوردی خاوەن بي

موچەدانی ژن بە پياو لە نەفسی خۆيدا ئەو واتا دەگەێنێت کە ژن هيچ ئيختيارێکی 

.  لێرەدا بە ڕونی دەبينرێتڕەگەزینيە و بەستراوە بە پياوەکەيەوە و ستەمەی 

هەروەها سەبارەت بەو کارانە کە بە شێوەی کنترات و بە دەستی کچە گنجەکان و لە 

ەق دەستەکەيان بە گشتی دەدرێتە باوکيان کە زۆر جار ماڵدا دەکرێت دەبينين کە ح

دانيشتوە و ئەکرێت خەرجی بنەماڵەکە و کچەکان بۆ خۆيان هيچ بێکارە و لە ماڵدا 

  .خاوەن ئيختيار نين و پارەيەک بۆ ئەو کارە کە کردويانە وەر ناگرن

ی و  هەيە بە سەنعتان پەيوەندين کە لە ماڵ ئەنجام دەدرێرانە کنتراتيە کارئەو
و موادی پێويست بۆ ئامراز کار کردن بەم جۆرەيە کە ژن ، چۆنيەتیتکنيکيەوە

ئەو کارە لە خاوەن کار وەر دەگرێت و لە دوايدا بەرهەمی کارەکەی ئەداتەوە بە 
  . یخاوەن کارخانەکە پارەيەکی کەم وەر دەگر

ات پێ باشترە کە کارەکە بدهۆی سەرەکی ئەم چەشنە کارە ئەوەيە کە سەرمايەدار 
بەو ژنانە کە لە ماڵەوە کار دەکەن، تا بتوانێت بەم بيانوەوە پارەيەکی کەميان 

 بە شێوەيە نرخی زيادی بەرهەمی ڕەنجی ئەو ژنانە بخاتە گيرفانەوە، وە. بداتێ
لەم .  خۆی کەم دەکاتەوەسەقامگيرهەر لە همان کاتدا بەشێک لە سەرمايەی 

اتر کچی تازە پێگەيشتو، يا بێ کە زي(جۆرە کارەدا کرێکار يان کرێکاری ژن 
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لە ژوری دانيشتندا کە هەموو ئەرکەکانی ماڵ لەوێدا ئەنجام دەدرێت، ) دايکن

 کارەکە لە تاچون کارەکە کنتراتيە ئەم کرێکارانە تێدەکۆشن . خەريکی کار دەبێت

لە ئەنجامی ئاوا ئيشێکدا  .کەمترين کاتدا تەواو کەن و بيدەنەوە دەست خاوەن کار

 کردن دياری ناکرێت و سنوری بۆ نيە، هەر وەها ناچار دەبن کە لە کاتی کاتی کار

ئاشکرايە کە بەم چەشنە فشارێکی . حەسانەوەو خواردن و خەوتنی خۆيان بگرنەوە

  . زۆر ئەکەويتە سەريان
بەاڵم سەرەڕای ئەمانە يەکێک لە هۆ سەرەکيەکان کە سەالمەتی ئەم ژنانە ئەخاتە 

يە، ئەم يک جۆريە ئەبێتە هۆی ئەوە کە کارەکە زۆر مەترسيەوە يەکجوری کارەکە
جار و بە يەک شێوە دوپات ببێتەوە، جا لەبەر ئەمە زياترين فشار ئەخاتە سەر 

 ژندا زۆر ی دەست لە ناوە کرێکارانوئەيشی پشت، مل. ئەندامە جياوازەکانی لەش
ەندی کاری مريەم، بستە ب:"لە گوزارشتێکدا لەم بارەيەوە دەخوێنينەوە . باوە

بەاڵم لە کاتی باران . ئەم کارە لە هاوين و پاييزدا يەکجار زۆرە. موتورە ەیتکەرس

و سەرمادا کەم دبێتەوە و دەست ناکەوێتو ئەبێت کارێکيتر بدۆزنەوە، وەک مەليلە 

مريەم دەڵێت کە اليەنی کەم ڕۆژی . دورانن لە سەر مانتۆ، يا ڕەنگ کردنی پارچە

کاتی حەسانەوەيان کاتی خواردنی نيوەڕۆ و ا دە کاتژمێر کار دەکات و تەني

چون کاتێ کە لە کارخانە کار دەکەن ئەبێت بە خێرايی کارەکە تەواو . ئێوارەيە

 گرنگ نيە تا چە کاتژمێريک لە شەو ڕۆيشتوو کار دەکەيت، ەهەر لە بەر ئەم. کەێت

 و اتهەر وەها دەڵێت پشت ئێشە زۆر ئازاری دەد .چون کارەکە ئەبێت تەواو ببێت

ەو تسهەر لەم گوزاشتدا ئەم ڕ. " سڕ دەبندوای چەند کاتژمێر ئيش کردن دەستەکانی

هەر لە بەرە بەيان تا شەو بە سەردا دێت، بە چەماوەيەو مل " قيت کرانەوتەوەوشانە 

 بەوو ێت ئيشدا کزەکز دەکات و پشتمان ئيشبەرەو خواريو  لە کاتێکدا کە ملمان لە

ڵ بستراوە بە هێزی ئەوەو کار دەکەين، لێرەدا ژنانێک دەستانە کە دەزانێت ژيانی ما
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دەکەن تا ... زۆر هەن لە ماڵی خۆياندا کاری بەستە بەنديو سەوزی ورد کردنو 

شيوا نظر " (زنان در بازار کار ايران"( "بتوانن کونێکی ژيانەکەيان پڕ کنەوە

  ). درج شده در سايت ويژه روز جهانی کارگر- ١٣٨٨ ارديبهشت ١١ -آهاری 

بارودۆخی کار کردنی لەم نوسراوەيەدا کە لە ژيرەوە دەينوسينەوە بە ئاشکرا 

بڕێک کار وەک لێدانی : "دەبێتەوەبەشێک لە ژنانی کرێکار لە ئێراندا ڕوون 

کاخانە دەزگای بەستنی پيچی هەبوو، ... ستنی پێچ و هتدەالستيکی کونتاکت، يان ب
ت کارەکە يسوو کە خاوەن کار ئەيوبەاڵم حەق دەستی ژنەکان بە گوێرەيەک کەم ب

ر بيبەستن، لە بەر ئەوە بەرقی کەمتر ەو ژنانە کە لە ماڵەوە بە پيچ بادەبدات ب
ڕۆژانە .  بووزياتر واتە نرخی بەرق لە حەق دەستی ژنەکان .بەکار بێنێت

زۆربەی ئەم  . دەدا بە ژنەکان تا لە ماڵەوە بيبەستنیکيسەيەک پيچ و کونتاکت

 کەلەو کارانەدا کە ئەم بەشە لە کرێکارانی ژن . پير و منداڵنی پياوکريکارانە ژنو 

پەيوەندی بە کارخانە گەورەکانيشەوە هەيە بەشداری دەکەن لە ناوە هيچ ئامارێکدا 

 ڕۆژ لە زۆر ڕۆژ لەجێگای ئەم کرێکارانە . ئاماژەيان بۆ ناکريت و نايەنە قەڵەم

وەک کرێکار وەردەگرت و لە پيشتر کارخانە گەورەکان ئەمانەيان . بووندايە

سای کار  مادە لە يا٣٠، بەاڵم لەم ڕۆژانەدا لە بەر ئەوە کە کارخانەدا کاريان دەکرد

کارخانە بچوکەکانو ، بە چەشنی هەاڵوێسراوەو بۆ چەندمين جار دوپات کراوەتەوە

کارخانە گەورەکانيش لە سەر بەرنامەيەک باشتر وا )  نەفەر١٠کارگای ژێری (

لە جێی کاری ڕەسمی و هەميشەيی بە بەستنی » هيزی کاری ڕەوان«ە دەزانن کە ل

هەموو ئەمانە بۆ ئەوەيە تا کرێکار بيمە .گرێبەستی سەرەتايی کەڵک وەرگرن

نەبێتەوە، دەستخۆشانە و نورۆزانەی نەبێت، هەر کات پيويستيان پێبوو ئيش بکات و 

به با مريم مصاح: مسائل زنان کارگر در ايران(." کەمترين موچەوەرگرێت

    ). هستيا: برگرفته از سايت  -محسنی 
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بە کەمی حەق دەستی ژنان نشانەيەکە لە ستەمی دواليەنە لە سەر کرێکارانی ژن، 
 مەودای کاردا ئەم ستەمە دوالينە بە سەر ی جياوازەکانالێنەهەموو گشتی لە 

دنی، ديسانەوە پەيوەند لە گەڵ پاک کردنی سەوزی و سورۆ کر. ژناندا داسەپاوە
 یە بە دەستی ژنانانی ئەم کاربەهەر وەها دروست کردنی موربا و ترشی، زۆر

 ژنان دەگرێت  لە ئەم کارانە کاتێکی زۆر.و لە ماڵدا جێبەجێ دەکريتڕەنجبەر 
کەمی حەق دەستی ژنان لە ماڵە . بەاڵم دەست کەوتێکی باشی بۆيان نيە

    . جێگای تێڕوانينەکە زۆر زۆرە،دەوڵەتمەندەکاندا 
کەڵەکە کردنی سەروەت و سامان تەنيا لە اليەن چەند کەسەوەو پەرە سەندنی هەژاری 

 نشانەی پەيدا بونی مەودايەکی بەربەاڵوەو قوڵە لە ،بۆ کۆمەڵی خەڵکیو برسيەتی 

 ئەمەش يەکێکە لە ،نێوان چينی سەرمايەدار و کرێکار و هەژار لە کۆمەڵگادا

ساڵەهايە کە لە گەڵ دياريدەی کار ە ئێم و دياريدەکانی کۆمەڵگای سەرمايەداری

ئەم دياريدە هەر چەند . کردنی ژن وەک کارەکەر لە ماڵە دەوڵەمەندەکاندا ڕوبەڕوين

 ساڵە کە هندێک ١۵ -١٠باری مێژويەوە دياريدەيەکی تازە نيە، بەاڵم نزيک بە لە 

ئەم . دەوڵەمەندکان پێکهاتوونشرکەت وەک دەاڵڵ لە نێوان ژنانی کرێکار و 

لەو نوسراوەدا کە لە . شرکەتانە نيوەی دەستکەوتی ئەم ژنانە بۆ خۆيان هەڵ دەگرن

سەبارەت ": سەرەوەو پەيوەند لە گەڵ کاری مريەمی موحسنی هاتبوو ئاماژە دەکات
 هەزار تمەن بۆ يەک ڕۆژ ٨شرکەت .  ژنانە کە لە شرکەتەکان پەيمانکارنبەو

هەزار تمەن ۴، بەاڵم تەنيا وەردەگرنلە خاوەن کار ين کردنەوە کاری پاکو خاو
لە هەمان کاتدا هيچ ياسايەک . ی ئەبەن بۆ خۆيان۵٠ واتە لە سەدا کرێکارئەدەنە 

تازە دروست بووگن و خەريکە بە . ئەم گروپە لە پەرە سەندان .بۆ ئەم گروپە نيە

رۆچکەکان ڕۆژانە اليەنی زۆری ژنان کە لە شارو شا.  گەورە دەبێتخەيرايی

 کە لە ڕۆژنامەی خوراسانيەکێک لە ژمارەکانی لە ." هجوم دێنن بۆ کار کردن
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ماندويەتی لە ڕوخساری : " باڵو بووەتەوە ئەم وتارە چاپ کراوەد ئەسفەن٢٢ڕۆژی 

هەر کە ئەگاتە بەرەوە، کەلوپەلەکەی لە . شەپۆلی دەدا، مەچەکی بە شتێک بەستبوە

ەپرسێت کە  دش کردن لە بەر دەکات، لە خاوەن ماڵگۆشەيەک دادەنێت و جلی ئي

وەک . شوشە پاک کردنەوە، ديوار شۆردن، شۆردنی فەرش و پەتوو. چی بکات

 جۆری کارەکە و چی ئەبێ بکات بۆ ئەوە .بەکار دەبێتهەموو ڕۆژەکانی تر دەست 

گرنگ ئەوەيە کە کارەکە زوو تەواو کات و بە دەستی پڕ بڕواتەوە . زۆر گرنگ نيە

 کورت کراوەتەوە لە کار کردن هەر لە بەرە بەيان تاکو ئێوارە، یژيان....  ماڵبۆ

 کرێی خانوەکە وپاڕانەوە لە خاوەن خانوەکەی بەڵکو تا سەری مانگ مۆڵەتی بدات

لە کردن بۆ کار : لێی دەپرسم... ەوەشەو دەناڵێنيت بە ئێشی پشت و دەست. بخاتدوا 

 هەزار ٢هەزار تمەن کە ١٠ڕۆژێ : ەوەجوابم ئەداتمااڵندا چەند وەردەگريت؟ 

بەاڵم لە ڕۆژەکانی سەری ساڵ و نزيکی نەورۆزدا ڕوژانە . تمەنی ئەدەمە شرکەتەکە

: لێ دەپرسم. هەزار تمەنی ئەبێ بدەم بە شرکەت٣هەزار تمەن وەردەگرين کە ١۵

ەمە لە بەر ئەوە کە ئ:  جوابم دەداتەوە، ساڵ لە تەمەنی تێپەڕيوە۵٠دەڵێت کە بۆ؟ فاتمە 

هەزار تمەن پورسانت بدەن و ئێمەش ئەڵين بە سەر ٣ ئەوان دەڵێن ئەبێ نەريتە،ڕێو 

بەڵێ کە کار :  تەمەنەوە لە مااڵن کار دەکەيت؟ ئەڵێتوتۆ بە:  لێ دەپرسم.چاوان

هەر کاری کە ڕێک کەويت دەيکەم، گرنگ ئەوەيە کە بتوانم خەرجی خۆم و . دەکەم

فتەيە کە وەک پەرستار کار بۆ ژنێکی پير دەکەم لەم  حە٢ئيستا . منداڵەکانم پەيدا کەم

هەزار تمەن ١۵٠کارەش ڕازيم چون سەواوی هەيە و لە اليەکيشەوە بە مانگێ 

-١٠هەزار تمەنە ١۵٠ئەڵبەت لەم . ئەتوانم بڕێک لە قەرز و قۆڵەکانم بدەمەوە

د بەاڵم ديسان لە خودا بە زيا. هەزار تمەنی وەک پورسانت ئەدەم بە شرکەتەکە١۵

    ..." کە کارم هەيە و شەرمەندەی منداڵەکانم نيمەبێت شوکر بۆ ئەو

   بنەماڵە،سەرپەرشتیژنانی کرێکار، 
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پەيوەندی يە ئەگەر لە گوزاشتی سەرەوە ورد بينەوە بۆمان دەردەکەوێت کە ئەو مەسلە

هەمە الينەی بنەماڵە و بەخوێو کردنی نانەوە کە بەرپرسی  ژوێک لەهەيە بە تاقم

لە ئێراندا ئەم ڕۆژانە ژن گەڵێکی زۆر هەن کە بەرپرس . ئەستۆيانەان لە خێزانەکەي

 ئەم ژنانە، ئەتوانێت مێرد ەتیيهۆی بەرپرسي .و تەنيا نان دەر هێنەری بنەماڵەن

پەک ) کە ئەمەش ئەتوانێت هۆی جۆراوجۆری هەبێت (ومردن، تەاڵق، يا هەڵ هاتن

کرێکار ئەتوانين بڵێين  بەم دەستە لە ژنانی .ميردەکانيان بيت کەوتوويی

گزارشی از وضعيت زنان " ناوی   لە ڕاپۆرتێکدا کە لە ژير.  بنەماڵەسەرپەرشتی

باڵو بووەتەوە  ) ١٣٨٩/٢/۴  -آژانس ايران خبر (لە " سرپرست خانواده در ايران

  :اتووەه

 لە  «: بەيانی دەکات٨۵ بۆ ساڵی گەژينەسازی ئاماری فورمی ڕێکخراوەی چاک"

 هەزار٣۵ک ميليون و ەيبە خێو کردنی بەرپرسيايەتی ، ١٣٧۵ڵی سەرژمێری سا

دا بەرز بووەتەوە بۆ ١٣٨۵ژمارەيان لە ساڵی بەاڵم وو، ب ژن بنەماڵە لە ئەستوی

ر بڕيار بوايەت ڕەوەندی گەهەزار کەس، لە کاتێکدا ئە۶۴١ميليون و يەک 

 لە ٨۵ە ساڵی  بوايەت ئەبوايەت ئەم ژمارەيە لپێشووبەرزبونەوەيان وەک ساڵەکانی 

 لە سەد ئەو ۵٠کە چی زياتر لە .... هەزار ژن بوايەت٢٠٠واڵتدا يەک ميليون و 

 دەکەن بەشێکن لە هەژارترين گروپی کۆمەڵگا، سەرپەرشتياننە کە ژن بنەمااڵ

   ."يە١۶ لە سەدا سەرپەرشتيانەو بنەمااڵنەدا کە پياو ئەژمارەيە 

اڵە لە ئێراندا ڕاستييەکی باوەڕ  بنەمبە سەرپەرشتیاستی بوونی ژنانی ڕئەگەر 
 اليەنگيری ڕەژێمی دژ بە ژنی کۆماری ئيسالمیئەوە کە سەرەڕای پێکراوە، 

دەکات و ئەيەوێت بە پێی ئايينی ياسا کۆنەکانی سەردەمی سەدی ناوەڕاست 
 ژنانی سەرپەرشتی و جێبەجێيان کات،گونجێنێت و بيان پارێزێئيسالم بيان 

. تی بنەماڵە بەر خوردارن بەرخوردار نينشرپەرسەوانی لەو مافانە کە پيابنەماڵە 
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تی شەرپەرس ئەم ژنانە وەک ی مەدەنی و کۆمەڵگايجێگە وپێگەیلە بەر ئەوە کە 
ئەم  نەوبۆ نم. دانی پيا نەراوەبنەماڵە لە اليەن ڕژێمی کۆماری ئيسالميەوە، 

لە ی ياسا و بە پێتەنانەت ئەگەر لە يەک کارخانە و لە ژێر يەک برميچدا  ژنگەلە
بی مافی ژنان تا .  منداڵيان نيەحەقی مافی وەرگرتنی کار بکەن، داگەڵ پياوان

 مافی هێشتا، ان بێتهەرچەند سەرپەرشتی منداڵەکانيان لە ئەستۆيڕادەيەکە کە 
 وەک کارو باری بانکی بۆ ،هيچ کارێکی سادەی ئيداریجێبەجێ کردنی 

وا کارێک ئەبێت بڕۆنە دادگاە کات و ئاجێبەجێ کردنی ، بۆ پێنەدراوەمنداڵەکانيان 
بڕيار  يداريەوە بە فيڕۆ بڕوات تا دادگاساتێکی زۆريان لە ڕێگای بورۆکراسی ئ

تی بنەماڵە لە ڕژيمی دژ بە ژنی شەرپەرسبە گشتی ژنانی  .بدات ئەتوانن يان نە

و پێويستە هەلومەرجی ژيانيان ان هەيەستەمگەلێکی تايبەتيکۆماری ئيسالميدا 

  . ابەتی لەسەر بکرێتتوەی لێکۆڵينە

 کرێکاريدا و يان هەڵهاتنو لە خێزانی پەککەوتووی پياو چی تەاڵق؟ بۆچیبەاڵم بۆ

ە ان تەنانەت مردنی پياو ئەبنە هۆی ئەم کارەساتە نالەبارچی؟ بۆی پياوزندان ڕۆيشتن

  بۆ ژنان؟ 

يەکانی ئەوەی کە ڕاستيە، لێکۆلينەوە لە سەر هەرکام لەمانە ئەتوانێت زۆربەی ڕاست

 ی چەوسانەوەگرژیژيانی کرێکاران وەدەرخاتو پەيوەندنی ئەم ڕاستيانە بە 

 کە بە بۆنەی دەسەاڵتی سيستەمی انتري کرێکارانو هەژاريو بەدبەختيەکانی

ڕاستی ئەمەيە کە . سەرمايەداری داوێنی زۆربەی مەردمی ئێرانی گرتوە پيشان دات

ی سودی خۆيانن لە پێناوی  چون تەنيا لە فکری زياد کردنسەرمايەدارەکان
 داهاتووی ژيانی بێ لە بەر چاو گرتنیهەمە الينەی کۆماری ئيسالميدا، پشتيوانی 

ەمژن و هەر لە بەر ئەمەيە کە ئەوەی دکرێکاران، تا دوا دڵۆپی شيرەی گيانيان 
 یزانێخ ونا ڕۆ ئەداتو بەدبەختيەکان يەک لە دوای يەک ڕوو دەکەنە ياوەکە ناش
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 لە ناکای کرێکاری پياو يان یزوو ڕەس يان مردنەوتووی پەکک. کرێکاران
ر هتد، هەموو سەرچاوە ێنەتێکچونی دماريان، پەنا بردنە بەر موادی ئێعتياد ه

 زاڵمانەيەک کە بە هۆی بوونی سيستەمی گرژودەگرن لە هەلومەرجی 
ژمارەی ژنانی لە ئاوا بارودۆخێکدا . سەرمايەداری لە ئێراندا پێکهاتوو

     .ە ڕۆژ لە زياد بووندايەلبنەماڵە ڕۆژ ی شتەرپرس
کنند؟ چگونه زندگی  زنان زحمتکش چگونه کار می "لە ڕاپورتێکدا لە ژێر ناوی

کەلە بڕێک سايتە ئنترنتيەکاندا باڵو ، ١٣٨٩ فروردين ١٨ -سارا صديق (کنند؟  می

ار بە پەلەو چاالکانە ک: "ن ئاوا وەسف کراوژنانی سەرپەرشتی بنەماڵە) کراوەتەوە
ن، ڕەنگی دەموچاوی ڕوومەتی تەنيا پيستە لە سەر ئيسقا. زۆر الوازە. دەکات

. ڕەش داگەڕاوەو وەک دەموچاوی زۆربەی ژنە زەحمەتکێشەکان پڕە لە لەکە
حەز ناکات بێاليەن . دا ميهربانە بەاڵ زوانێکی توندو تيژی هەيەبنەواهەرچەند لە 

هەر لەم " ...يری کەنبکرێت و يان بە چاوی سوک وەک نۆکەرو کڵفەت سە

بێکارە و : ەوەدەداتميردەکەت چيدەکات؟ وەاڵمی : وەگوزارشتدا لەو ژنەيان پرسي

 ساڵ پێشتر ٤بەاڵم  . ژيانمان خراپ نەبوو.  بينايەک بووپاسەوانیپێشتر . "نەخۆش

 پێويست پاسەوانمانوتيان ئيتر . شوێنی ژيانی ئێمەيان کردە دوکان و دايان بە کرێ

. کۆڵێ داودەرمان دەخوات. وە تا ئيستا بێکارە و دەماری تێک چووە لەو کاتەەني

دا وا تەکەلە ڕاپور." لەو وەختەوە تا ئيستا من کار دەکەم. ئيتر ناتوانێت کار بکات

دەر دەکەوێت کە ئەم ژنە لە مەدرسەيەکدا خەريکی ئيشی پاکوخاوێن کردنەوەيە و 

هزار تمەن ئەدات بە ٢٠٠بری هزار تمەنە کە لەم پارەيە ٢٨٠موچەی مانگانەکەی 

، واتا ئەم مانگانەيە بەشی ژيانی ئاسای بنەماڵەکەی و مێردە کرێی خانوو

لە "نەخۆشەکەی ناکات، هەر لە بەر ئەمە ناچارە کە دوای کاری مەدرسەکە 
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ئەڵبەتە لە ماڵی خەڵکی .  شەو لە مااڵندا کار دەکەم٩ ئێوارەوە تا ٤کاتژمێری 

  "دە پانزدە تمەن وەردەگرمهەموو جارێکيش . ناسراودا

ژنێک مێردەکەی لە دەست " بنەماڵە، سەرپەرشتیلە ئەساسدا پەيوەند لە گەڵ ژنانی 

مێردی يەکێکيتر چەند ساڵە .  بۆ منداڵەکانیە کە هەم دايک و هەم باوکەداوەو ساڵەهاي

بنەماڵەکەی بە جێ هێشتوە، ئەم ژنە خۆی لە ئاو و ئاگر دەهاوێژی تا بنەماڵەکەی 

يان مێردی يەکێکيتر دو ساڵ پيش لە داربەست کەوتە ... وومندانە بژينئابڕ

خوارەوەو زەوينگير بوگە و ناتوانێت هيچ بکات، ژنەکەی ناچارە کە بۆ ئەوە 

." هەر کام لەمانە چيرۆکێکی غەمناکيان هەيە. کەی بژێنێت کار بکاتخێزانە

تاب زندگی پر رنج فصل هائی از ک"ئەمانەی سەرەوە لە ڕاپۆرتێکدا لە ژێر ناوی 

باڵوە  ١٣٨٨ اسفند ٢٢ لەراسان وخکە لە ڕۆژنامەی " زنان سرپرست خانوار

ژنێکی "هەر لە هەمان شوێندا سەبارەت بە ژنێکی کرێکار دەنوسێت . بوەتوە هاتوو

سااڵنەکەيەتی کە لە ٢٣ڕەش پۆشە، سێ مانگی فەروەردين ساڵە ڕۆژی جوانەمەرگە 

ئيستە جگە لە خەرجی خۆم و : ەم ژنە ئەڵێتئ. ەتێکهەڵچونی ماشيندا تياچوو

هەر ." منداڵەکانم و مێردە پەک کەوتوەکەم، خەرجی کوڕەزاکەشم لە ئەستۆی منە

خۆی دەڵێت : "  ساڵە نوسراوە٢٧سوهەيال تەمەن وەها سەبارەت بە ژنێک بە ناوی 

ماوەيەک پارەيەکی قەرز کردو . ميردەکەم هەر کارێک دەکات نايگرێت بۆی

 بە کۆڵێک وگرت بە کرێ سەوزەی دەفرۆشت، بەاڵم کارەکەی نەيگرتدوکانێکی 

ماوەيەک گەڕا بە شوێن کاردا، تا لە هۆتێلێک . قەرزو قۆڵەوە دوکانەکەی هەڵپێچا

لێرەشدا بە هۆی ئەوەوە کە بەيانيان درەنگ ئەچێتە سەر ئيش . کاری دۆزيەوە

 نيەو ڕۆژ لە ڕۆژ  دەيان کاری تا ئيستا گۆڕيوە بەاڵم هيچ سودێکی.دەريان کرد

ناچار بووم کە خۆم کار بدۆزمەوە و ئەوە چەند ساڵە کە . قەرزەکانی زۆرتر دەبێت
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کەم دەر بێنم و بڕێک لە قەرزەکانی مێردەکەشم خێزانەخۆم کاردەکەم تا خەرجی 

  ." بدەمەوە

ئەبێت پارەی گيرفانو سيگارەکەشی بدەم ئەگەرنا : "ئەو ژنە بە دوايی دا دەڵێت

   "مە سەر کارڵێت بڕۆيەنا

 کار ناکات و تێچوونی "خۆی"ئەمەش لە کاتێکدا کە  -" نايەڵێت بڕۆمە سەر کار"

سەرەڕای ئەم سەبارەت بەم ژنە کە چەند ئەم ژيانە . بنەماڵەکەی لە ئەستۆی ژنەکەيە

ئەگەر بە چاوێکی وردەوە سەيری کارەساتەکە بکەين فەرهنگی بەاڵم ڕاستە يان نە، 

لە ؛ ئەم پرسيارەش قيت دەبێتەوە، کە مان بۆ دەردەکەوێتپياوساالری بە دەسەاڵت
ڕاستيدا لە کۆمەڵگای ئێران چە قودرەتێک ئەم هەموو مافەی بە پياو داوە تا لە 

بکات و چی ناتوانێت بکات؟ ئەتوانێت ماڵدا ئەو دەبێت دياری بکات کە ژن چی 
رێزەری  پا کە خۆیە ڕژيمێکبوونیئەم دەسەاڵتە هۆی : وەاڵمەکەی زۆر ڕوونە
 بە سەر واڵتدا وابەستە حاکم ە سەرمايەداريیسيستەمريە، کە فەرهەنگی پياو ساال

لە سەر ئەوتۆ فەرهەنگێک .  ئەم مافانەی خەاڵت کردەوە بە پياوودەيپارێزێت
زۆربەی ژنان خۆيان خوارتر لە پياو دەزانن و ئەم بە مافی پياو دەزانن کە 

ت دەکات کە هەر لەم گۆشەوە چەوسانەوەی لێرەدا پێويس  .فەرمانڕەوای ماڵەوە بێت

 ڕەگەزیدوو اليەنەی کرێکارانی ژن بکەوێتە ژێر لێکۆڵينەوە و چەوسانەوی 

  . زۆرتر باس بکرێت
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  ۴بەشی 

  کان کە ڕەگەزيە ەنمونەی هينديک لە ستەم

    بە سەر ژندا داسەپاوە

 ،ن شی کەينەوە کە بە سەر ژناندا داسەپاوە بەم شێوەيە ئەتوانيانەدواليەنە ستەمئەو 

 لە ڕاستێدا جارێک وەک کرێکار شان بە شانی پياوانی کرێکار واتە ی کرێکارژنان

ئەم . يتر لە بەر ئەوە کە ژنن ئەچەوسێنەوەێکو جارن ستەم دەبينانهاو چينەکانی خۆي

 لێرەدا ئەساسيەنگ و گر.  ناو دەبەێن ڕەگەزیستەمی دوو جۆرە ستەمە بە ناوی 

گۆمەڵگای مێژووی لە ، ستەمی ڕەگەزی ، ئەوەشوە ئاماژە بکەين بۆ خاڵێک
 دەگەڕێتەوە بۆ پەيدا دياريدە؛ سەرهەڵدانی ئەم ە نەبوومروڤايەتيدا، هەموو کاتێکت

) ١(.ەکان دژ بە يەکەبوونی خاونداريەتی تايبەتی و دابەش کردنی کۆمەڵگا بە چين

، ١٨۴۶کانی مارکس لە ساڵی  بارەيەوە ئنگلس بۆ بايخدار کردنی وتارەملە

ودا سەری هەڵدا نزيکە لە و کە لە مێژڕوبەڕو بونەوەيەکەمين ": دەنوسێت
 يەک ژنەيە و يەکەمين  نەرتی لە نيوان ژن و پياوو هەڵبژاردنی ڕێوڕوبەڕوی

يەکژنە . دايسەپان بە سەر ژندانيرينە ێک کە ستەمی چينايەتی نزيکە لە ستەم

تدا، لە گەڵ کۆيلەداری و لە همانکابەاڵم . ويی بوووپيشکەوتنێکی مەزنی مێژ

، نانی دارايی مەزنی تايبەتی چاخێ دەستی پێکرد کە تا ئەمڕوکە بەردەوامەەوەپێکه

؛ لەم چەشنە  هەژمارەيەهەر چەشنە پێشکەوتنێک دواکەوتنێکی لە هەمان کاتدا

 حەسانەوەی گروپێک بە بەهای دابەزين و بەدبەختی وپێشکەوتنانەدا ئاسايش
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منشاء خانواده، مالکيت خصوصی "فردريش انگلس، " ( تەواو دەبێت ترگروپێکي

 کە شيکەينەوە ەپێويست). ( ترجمه رفيق مسعود احمدزاده ٩۴صفحه ، "و دولت

رد ێتەنيا مارەکردنی ژن و پياو وەک ژن وم، "يەکژنەيی"لێرەدا مەبەست لە بنەماڵە 

ەڵکو بە  کە پێش لە پێکهاتنی خاوەنداريەتی تايبەتيش هەر بووگە، ب-ت نيەوو جو

 –" .لە پێناو دەسەاڵتی پياودا پێکهاتووەئەم چەشنە بنەماڵەيە "ووتەی ئنگلس 

ی ستەم کردن بە ژن ومێژو هەر وەک بينيمان ).٨٨ الپەڕەی، سەرچاوەی سەرەوە
 لەەوەو ڕێشەکەی ئەبێ نزيک دەبێتەوە لە کاتی پێکهاتنی کۆمەڵگای چينايەتي

مرازە سەرەکيەکانی بەرهەم انی ئپێکهاتنی کۆمەڵگای چينايەتی و داگير کرد
هێنانی کۆمەاڵيەتی لە اليەن چينی چەوسێنەروە بە واتەيەکيتر خاوەنداريەتی 

  .  بدۆزينەوەتايبەتی لە سەر ئەم ئامرازانە

ستەم لە ژن يان ستەمی ڕەگەزی، بە درێژای مێژووی کومەڵگای چينايەتی و لە 

ژوويدا شێوەو شێوازی تايبەتی گەڵ فەرهەنگێکدا شێلراوە کە لە هەر دەورەيەکی مێ

فەرهەنگی . خۆی هەبووە بەاڵم بە گشتی ئەتوانين بەوە بڵێن فەرهەنگی پياوساالری
و چە لە پياوساالری، فەرهەنگێکە کە چ لە شيوازی فێر کردنی ئاينی 

 وە بۆ گونجاندنی و يارمەتيدانی ەشێوەکانيتردا، ستەمی ڕەگەزپەرستی لە سەر ژن
   .راوە بەکار گيپياوساالری

( ئەمڕۆ لە ژێر دەسەاڵتی سيستەمی سەرمايەداری وابەستەی حاکم بە سەر واڵتدا 

سيستەمێک کە چۆنيەتی جواڵنەوەی سەرمايە لەودا لە بەرژەوەندی سەرمايەی 

 دژ بە  ئاينیێکیی ڕەژيم بوونیئێمە شايەت) ئنيحيساری جيهانيدا دياری دەکرێت

بۆ سەرکوت کردنی ئەم ڕەژيمە، ، ينێک سيستەمبەرژەوەندی ئەوتۆ پارێزەری وژن
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ژنان و لەم بوارەوە سەرکوت کردنی کۆمەڵگا لە بەرژەوەندی و پارستن و پەرە 

پێدان و هێشتنی سەرمايەداری وابەبەستە لە ئێراندا فەرهەنگی پياوساری 

 چاخی کۆن و چەرخی ناوەڕاستو بە گشتیهەڵبژاردوەو کەڵکی لێوەردەگرێت، ئەمە 

دەسەاڵتی ئاوا فەرهەنگێکی کۆنەپەرستانە بەاڵم . وەبير دەخاتەوەدەورانی عەتيقمان 

 سود وەرگرتن لەميمی کۆماری ئيسالمی بە  هەڵسو کەوتی ڕەژوکۆمەڵگادالە 

لە دەکەن  کە ژن بە چەشنێکی بەربەاڵو بەشداری لە کاتێکدا، ەفەرهەنگە دژ بە ژن

)  کارەوەنە ناو بازاریيان لە ترمێکيتردا، لە دۆخی ڕۆيشت(بەرهەمەکانی کۆمەڵگادا 

لە بەرچاوگرتنی هەموو پێداويستيەکانی ئەم ڕاستيە، شوێنەوارێکی زۆر نا هەر وەها 

گرفتێکی زۆری بۆ ژنان و بە تايبەت ژنانی هەيەو گەوارا و خراپی لە کۆمەڵگادا 

کرێکار و رەنجدەر دروست کردەوەو بنەماڵەکانيانی خستوەتە ناو ڕەنج و 

ڕووبە ڕووی چەند نمونەتر لە چەوسانەوەی ر لەم دۆخەدا هە. هەژاريەکی زۆرەوە

دواليەنەی لە سەر کارێکارنی ژن دەبينەوە کە لە پێناو فەرهەنگی کۆنە پەرستانەی 

  .  ئەبێت لە سەريان بدووينو جێبەجێ دەکرێتاپياوساالريد

يەکێک لە نمونەکانی ستەمی ڕەگەزی پەيوندی لە گەڵ کار و ژيانی ژنانی کرێکاردا 

 .رابۆ ژنانی کرێکە متمانە کارنەبوونی فەرهەنگی پياوساالری گونجانويەتی کە 
ئەمڕۆ يەکێک لە ڕاستيەکانی کە زۆر جێگای نگرانيو مەترسيە نەبوونی متمانەی 

کاريە چ بۆ پياو و چ بۆ ژن، دەرکردنی بە کۆمەڵی کرێکاران ڕۆژانە لە 

کرێکاريەکان دەکاتو هۆی پەرەسەندايە، ئەم مەسەلە بە توندی هەڕەشە لە بنەماڵە 

سەر هەڵدانی  هۆێکيتر بۆ وسەرەکی لە ناوچونی پەيوەنديەکانی بنەماڵە و ڕوخاندنيانە

کرێکارانی لەم نێوانەدا  .ئەندامانی بنەماڵە بە تايبەت مندااڵنەکارەساتی ناگەوار لە 

هەروەها ئەمڕۆ ئێمە شايەتين کە . ژن لە مێژەوە يەکەمين قوربانی دەرکردنەکانن
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ەرپرسانی کۆماری ئيسالمی بۆ لە ناوبردنی گرفتی بێکاری لە سيستەمی ب

تەرحی کەم سرمايەدارياندا بەردەوام خەريکی پيادە کردنی تەرحی جۆراوجۆرن، 
جێگای بايەخە کە . يەکێکە لەو تەرحانە کردنەوەی کاتی کار کردنی ژنان

بۆ لە انی کرێکار کاربەدەستانی ڕژێم ئەم جۆرە تەرحانە لە سەر قوربانی کردنی ژن

 ئەم کارەی خۆيان لە هەلو  وەاتپێشنيار دەکناو بردنی گرێکوێرەی بيکاری 

 ئەم .ا دەزاننگونجبە پەسند کراوو هەر بەو فەرهەنگە مەرجی پياوساالريدا 

ژنێک کە لە کارخانەيەکی : "بە هاوردنەوەی نمونەيەک باشتر دەردەکەوێت مەسەلەيە

وە رد و هندێک خوێندەواری هەبوو دەرمان دروست کردندا کاری دەک

. لە کارخانەدا لە گەڵ کەسێک ناکۆکێم نيە:  دەيگوت بووسەرپەرشتی بنەماڵەکەی

گرفتی من کە ڕەنگە گرفتی . تەنانەت کارخانەکەمان شوێنی ڕاگردنی منداڵی هەيە

کەسانيتريش بێت ياساکانی وەزارەتی کارە، کە بەردەوام لە گۆڕاندايە و ئيستا 

نيگرانی ياسای کەم کردنەوەی کاتی کارکردنی ژنانين، ئەم ياسايە ڕەنگە هەموومان 

 ئەوە ئەتوانێت پياو چونسرووشتيە کە خاوەن کار . کە ئێمە هەموومان بێکار بکات

بکرێ بگرێت کە دوو کاتژمێر لە من زۆرتر کار دەکات گرێبەستەکەی من تازە 

"( .نيێر کاری کەمتری بۆ بکەبۆ هەر بەو پارەيە دوو کاتژم...حەقيەتی . ناکاتەوە

). ، سايت دانشجو نيوز١٣٨٩ ارديبهشت ١٠ -من يک کارگر زنم، جرم اين است

تەنيا دەرفەتی نە نە اکاربەدەستانی ڕەژيم لە ڕاستيدا، بەم تەرحهەر وەک دەبينين، 
تا بتوانن زۆرتر ژنە کارکردن لە ژنان دەستێنن بەڵکو هەلێ دروست دەکەن 

 فەرهەنگی کۆنە بە سەپاندنیئەمە لەبەر ئەوەيە تا ، بەاڵم ەنکەکان بێکار کرێکار
ی کارو باری  دان ئەنجامبە زياتر کیکاتێژنەکان پەرستانەی پياوساالری ئيسالمی 

ماڵ و بە خێو کردنی منداڵ بەکار بێنن؛ هەر وەها لە سەر ياساو فێرکراوەکانی 
ژن لە دەرەوی ماڵ ئەبێ بۆ و ئيسالم، بە دەم ڕاستيەوە دەڵێن جێگای ژن ماڵە
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نوێنەرانی مەجليس، ئەندامانی کمسيونی دادپەروری و هتد ئەم وتارانە،  !کار بکات

   . بەردەوام و قيزونانە دوپاتی دەکەنەوە

 وەی کە لەانژندەستی پێکردە کە کاتێ ئەمەش ئەبێ بزانين کە بێ کار کردنی ژنان 

وەک دەزانين ڕژێمی دژ هەر  . دانلە ڕەنج و ئازار هەموو کارێکيان بۆ ناشياوە

بە ژنی کۆماری ئيسالمی هەر لە سەرتای پێکهاتنيەوە بۆ پاساو کردنی ئەو 

 لە کارخانە گەورەکانی لە ی دەر کردنی ژن،ەبوحرانانەی کە داوێنگيری بوو

ئەو جێگا بەرنامەی خۆيدا گونجاند و لە تەواوی ئەم سااڵنەی ژيانی نەنگينی خۆی تا 

   . بۆ کارکردنی ژنان داناوە پەرژينیکە بۆی گونجاوە بەربەستو

ئەمرە سروشتيەکان وەک دووگيان بوون و يان تەنانەت لە اليەکيتريشەوە، 
جێگای مەترسين بۆ ژنان کە کارەکەيان لە دەست بدەن، ئەم لە شوکردن بۆ کچان 

لە کارگە بەرهەم  . دژوارە،موچەدۆزينەوەی کار بە کەمترين کاتێکدايە کە 

ە ژێر پۆششی ياسای کاردان، خاوەن کار بۆ ئەوە تێچوونی شوێنی هێنەرەکاندا کە ل

ڕاگرتنی مندال و يان پشوو دانی کاتی منداڵ بوون نە کەويتە ئەستويان باشتر 

هەر لە بەر ئەمە هەر . وادەزانن کە ئەو کچانە کە شويان نەکردوە بە کرێ بگرن

ۆربەی ژنە چەند بوون بە دايک تێکەڵە لە گەڵ شادی و سروردا بۆ ژنان ز

ئەمانە . کرێکارەکان لە بەر ئەوەی کە بێکار نەکرێن نێگران و دڵە ڕاوکەيانە

کەوتونەتە ژير نمونەگەلێکن لە ناشياوی و بەربەستی کار بۆ ژنان کە زياتر لە پياو 

مەترسی بێکاريەوەو زياتر لەو شوێنانەدا کار دەکەن کە مافەکانيان هەمە اليەنە پێشێل 

  .دەکرێت
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ە بەر ئەم ڕاستيانە دژوارە کە بزانين بۆ چی لە کارگاە دەنەفەريەکاندا بە ڕاستی ل

؟ يان بەمە بزانين کە بۆ ژنانی کرێکار زياتر لەو  کرێکارەکان ژننیزياتر

کارخانانەدا کە کەمترين مافی بە ڕواڵەت نوسراو لە ياسادا لە بەر چاو ناگيرێيت 

ن لە کارگا دەنەفەريەکاندا خاوەن کار دەکەن؟ مەسەلەکە ئاشکرايە، لەم شوێنانەدا يا

 دوايش بۆ لە دايک وکار ئەو پارە کە ئەبێ تەرخانی کات بۆ کاتی دووگيانی ژن

بە بەهای فشار و رەنج بە سەر بنەماڵەی کرێکارندا، ئەخاتە بوونی منداڵ 

   .گيرفانيەوە

 لە چەشنەکانی تری ستەم لە کرێکارانی ژن پەيوەند لە گەڵ فەرهەنگی پياو ساالری

   .لە کۆمەڵگادا، پێويستە لێرەدا بە دوو نموونە ئاماژە کەين

 فەرهگنی پياو ساالری، '١'ێکيتری"ديمەن": ئازار و بە کارهێنانی ڕەگەزی

ئەم . ئازاری ڕەگەزيە کە خۆی لە شوێنی کار و کواڵن و جادەدا ئاشکار دەکات

يا کردنەوەی هەر وەها ئەوەی کە ڕاستيە جدياريدە لە ميژەوە لە ئێران هەبووە، 
 بەربەستی ئازادی جلو بەرگ بو ژنان و اکچ و کوڕ لە يەکتر لە ناو کۆمەڵگاد

بە ژنان کە دەست کەوتی کۆماری ئيسالمی " حيجاب"داسەپاندنی لە بەرکردنی 
لە زياد کردنی ئازارە ڕەگەزيەکان کە بە پێچەوانە تبليغی بۆ دەکەن و گومان دەبن 

ژن وەک نەتەنيا ادا لە فەرهەنگی پياوساالريدا،  لە بنەو.نەقشێکی گەورەی هەبووە

 ئژماردە ناکرێت بەڵکو وەک شتێک کە تەنيا بۆ سکس بەکار دێت پياو ئينسان

 چ لە –لە سەر ئەم باوەڕە چەوتە ئازار دانی ژن لە شوێنی کار . تەماشا دەکرێت

کانی  هەميشە يەکێک لە گرێکوێرە–اليەن خاوەن کارەوەو چ لە اليەن پياوانيترەوە 

کە خۆی ژنێک بۆ کە ئاگادار بين ئەبێ لە ئەساسدا . ژيانی کرێکارانی ژن بووە
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وەک ئينسان، نە  لە بەر ئەوە کە  دەزانێت،خاوەن شەرف و کەسايەتیبە 
 بەڵکو وەک ئامرازێک بۆ سکس ، پياو سەير ناکرێتبەرابەر بەئينسانێک 

 اوا ناتوانێت ئ دەکاتو پياوبچوکی و چەندە هەستی سوکايەتي،سەيری دەکەن
ئازاری ڕەگەزی کرێکارانی ژن لە شوێنی کارداو لە پانتای . هەبێتێکی هەست

 ١١١جيهاندا پەرەی سەندوە و گرنگی ئەم دياريدە تا ڕادەيەکە کە کنوانسيونی 

ڕێکخراوەی جيهانی کار، ئێش و ئازاری ڕەگەزی و بە کار هێنانی گرژی لە 

کاری تەبەقە بەندی جی نەبوونی متمانە شوينی کارکردندا وەک بەشێک لە هەلومەر

شو ئازاری ڕەگەزی، يەکێک لە چەوسانەوە دوواليەنەکانە کە ێديارە کە ئ. کرد

کرێکاری پياو نە تەنيا دووچاری نيە بڵکو خۆشی ڕەنگە دەرحەق بە ژنانی 

  تاوانێک پياو کە توشی ئاوی هەر چەن کرێکارێک-هاوکاری بە کاری بێنێت

 لە ڕووی نەزانيەوە ڕەنگەدەبێت  )ڕەگەزی ميينە (یەی خۆدەرحەق بە هاوکارەک

   .ئەوە بە تاوان نەزانێت

بەکار هێنانی گرفتێکی گەورەن بە ناوی کرێکارانی ژن لە ئێراندا ڕووبە ڕوی 
 ەلە گەڵ پەرەسەندنی زياتری سيستەمی سەرمايەداری لە ئێراندا ساڵەهاي. ڕەگەزی

 يا لە دوای ئەوە کە وەک کرێکار کە ژنانی گەنج لە کاتی دۆزينەوەی کاردا

کارەکان بێشرمانە داوايان لێ دەکەن کە سکسيان لە گەڵ بکەن ن وەرگيران خاوە

سەبارەت بەمە زۆربەی . گەڵ هەبێتيان لە "نا مەشروع"يان بە واتەيەکتر پەيوەندی 

ئەوانە کە بە جۆرێک لە گەڵ کارخانەو شوينە بەرهەم هێنەرەکاندا سەروکاريان هەيە، 

 بەربالوی ئەم چەمکە کە لە .گادارنو هەرکاميان بە جۆرێک ناوی لێوە دەبەنئا

بۆ نمونە لە . ڕاپورتە کارگەريەکاندا بە جۆرگەلی جياواز باسو ئاماژەی بۆ کراوە

 ڕۆژنامەوانێک بە ناوی شەرارەی کاکاوەند لە ٢٢٠۶ڕۆژنامەی ئێران ژمارەی 
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دەبن کە يان و کەسری ناچارن ژنەکان لە بەر فشاری کەم " : بارەيەوە دەنوسێت
 وە يان ئەو فشارە بە هەموو سەرڕای بەڵێ بڵێن بۆ بڕێک لە خاوەن کارەکان

خاوەن ( لە سەد ۶٨بۆ نمونە . شوێنەواری دەرونی و ڕەوانی قەبووڵ کەن
 . بەو ژنانە دەدەن کە خوازياری کارنپێشنياری پەيوەندی نا مەشروع ) کارەکان

 ١١،"زنان در بازار کار ايران"هاريشدا لە ژير ناوی لە گوزارشتی شيوا نەزەر ئا

 خاوەن کارەکەم موعتا :هاتووە لە اليەن کچێکی کرێکارەوە، ١٣٨٨ارديبهشت 

ئەيوت تۆ زۆر جوانی، شوخ و شەنگی، کچێکی .  دەدامیقسەکانی زۆر ئازار. بوو

! پێکەوە دەڕۆيشتنە ژوورێک. ئەفغانيش هەبوو کە نزيکی زۆری لە گەڵ هەبوو

  "!ەدادئەو کچەی زۆر ارمەتی ي

 بە بەکارهێنانی ڕەگەزی لە تائەم دياريدە کە پياوانی چەوسێنەر هەميشە تێکۆشاون 

ژنان کەڵک وەرگرن شتيکی تازە نيەو لە ميژە کە هەيە، بەاڵم ئەوەی کە ئەمڕۆ 

دەرفەتی داوە بە خاوەن کار تا لەم دياريدە کەڵکی زۆرتر وەرگرێت، بارو دۆخی 

کە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لە پەرە  خەڵکە یەرز بوونەوەی نرخی بژيوو ببێکاريە

  .دايەو هۆکەشی بوحرانێکە کە داوێنگيری سيستەمی سەرمايەداريەسەندن

بەرزبونەوەی بێکاری لە هەلومەرجێکدا کە دۆخی ژيان و بەرز بوونەوەی نرخی 

 هەلێکی وای روخساندوە کەتێچوونيو پەرە سەندنی هەژاری و بێ دەسەاڵتی، 

پياوانی چەوسێنەر لە بەرابەر وەرگرتنی کرێکار يان بە واتەيەکيتر پێشنياری کار بە 

 بڕێک لە ژنان وە بگەنە هەدەفە شەرم هێنەرەکەيان، لە بەر ئەوە کەکرێکارانی ژن 

 پيويست دەکات لە مامۆستای ڕاستەقينەی پرۆلتاريای جيهان . قەبووڵ دەکەنەئەم

 ێقينی بۆرژوازی و نوکەرکانياندايە چەمکلينين کە تا ئەمڕو لە ژێر ڕق و 

٤١ 
 



 سەبارەت بە کۆمەڵگای دۆخبووترێتەوە کە باشترين ڕوانگە و دەردناکترين 

   :   بەتايبەت چينی کرێکار تێدا دەدرەوشێتەوە،ژيانی چينە هەژارەکانسەرمايەداريو 

کۆمەڵگای ئيستای سەرمايەداری، مەوردگەلێکی زۆر لە هەژاری و ستەمی لە "
لە .  خۆيدا شاردوەتەوە؛ مەواردێک کە لە پلەی يەکەمدا ناکەوەنە بەر چاودەرونی

ی مەردمی هەژاری شار نشين، ەکانباشترين کاتدا، بنەماڵە باڵوپش کراو
پێشەوەرو کرێکار، کاربەدەستانی ژێر دەستە لە نێو هەژاری و گرفتارييکی 

ينی خۆيان پەيدا ەتوانن تێچونی ژدەگمەن دباوەڕ پێنەکراودا دەژين، ئەمانە بە 
. دەژين" کۆيلە"ها کەس لە ژنان لە ئاوا خێزنێکدا وەک  ها و مليون مليون. کەن

 بۆ ، وەبۆ پەيدا کردنی خواردەمەنيو جلو بەرگی خێزان؛ )هيچ نە بێت هەنيا، (
 هەر چ جگە لە  يان"پاشەکەوت"لە ە وبژيوی ڕۆژانەيان لە ڕوی ناچاريە

  .گرن دوا پنی کەڵک وەردەتاکارەکەيان 

ئەمانە ئەو ژنانەن کە سەرمايەدارەکان بە کەيف و مەيلێکی فەراوانەوە وەک 
کرێکارگەڵێک کە بۆ موچەيەکی زۆر کەم ؛ کارەکەری نێو ماڵ هەڵيان دەبژێرن

تۆزێکيان "ئامادەی هەر کارێکن تا بۆ خۆيان و خێزانەکەيان، بۆ پاروويەک نان 
لە ڕاستيدا (يەدارەکانی هەموو واڵتان لە نێو ئەم ژنانەدا کە سەرما". لێ بمێنێتەوە

 سەردەمی کۆن و زەويندارەکانی دەورانی فئوداليتەی خاوەن کۆيلەکانیهەر وەک 
. وەريان دەگرنترين بەها "مەنتقی"بۆ لە گەڵدا خەوتن بە ) سەدەکانی ناوەڕاست

کە لە هەر ( 'داوێن پيسيدا'پەيوەند لە گەڵ " تووڕەی ئيخالقی"هيچ اندازەيەک لە 
نيە تا لە بەرارنبەر ئەم ئەوەی توانای )  کەسيان خۆپيشاندەرە٩٩ کەس ١٠٠

 فرۆشی لەش موچەی هەيە، کۆيلەیچون ؛ تيجارەتەی لەشی ژندا کارێ بکات

 
٤٢



هەموو چينەکانی بن دەست و ستەم لێکراو بە درێژايی . ناچار هەر دەبێت ببێت
و هەر  (مێژووی کۆمەڵگای ئينسانی، هەميشە بە زۆرە ملی وادار کراوون

تا يەکەم کارەکەيان و دوهەم ژنەکانيان ) لێرەدايە کە چەوسانەويان دروست دەبێت
.  پياوانی چينی بە دەسەاڵت بننە ئيختياری،بۆ سکس کردن لە گەڵ ئەربابەکاندا

تەنيا چونيەتی . بەردەداری، فيئوداليزمو سەرمايەداری لەم بارەيەوە يکسانن
 ."وە هەر وەک خۆی دەمێنێتەوەچەوسانەوە جياوازە؛ بەاڵم چەوسانە

مجموعه آثار لنين، ويرايش چهارم به انگليسی، : منبع-"داری و کار زن سرمايه(

آرمان : ، برگردان٣٧٢-٣٧١. ، ص٣٠، جلد ١٩۶۵انتشارات پراگرس، مسکو،

  ). پويان

  لە بوون دايە، لەش فرۆشيشکۆيلەداریبەم جۆرە، چون سيستەمی سەرمايەداری و 

يەوە دەبێت ببێت؛ لە ئاوا مەرجێکدايە کە ئژماردە کردنی ژن وەک لە ڕووی ناچار

کااڵ بۆ بەکارهێنانی سکسی شوێنەواری ماديی پەيدا دەکاتو لە فەرهەنگی پياو 

بەالم تێرامانی ئاوا . ڕەنگو ڕووێکی بە هێزتر دەگرێتساالريدا هەر لەم بارەيەوە 

يانی ڕۆژانەی ژنان بۆچونێک لە کۆمەڵگادا، شوێنەواری زۆر خراپ لە سەر ژ

بۆ نمونە هەر وەک دەبينين، . بەتايبەت ژنانی کرێکار و داماوی کۆمەڵگا دادەنێت

 لە فەرهەنگی پياوساالریڕوانگەی شوێنەوارە کە پەيوەند لە گەڵ کە يەکێک لەو 
سەر ژن وەک کااڵ بۆ بەکارهێنانی سکسی، بە سوک سەير کردن، جنيو، 

.   سەندوەان دانی لەشی ئەو ژنانەيە کە تەاڵقيسوکايەتی پێ کردنو تەنانەت ئازار
انە دەکرێت کە چاک دەزانين کە لە کۆمەڵگای ئێمەدا زۆر بە سوکی سەيری ئەو ژن

تەاڵقيان سەندووە، ئەم ڕۆژانە ئەمە بارێکی گرانە لە سەر شانی ژنان و بەتايبەت 

ساوە لە دۆخی ژيان بە جۆرێکە کە ژنانی کرێکارو چەو. ژنانی بنەماڵە هەژارەکان

٤٣ 
 



 ی ناشيريننکرێن، هەر چەشنە ناڕەحەتيو کردەوەيەک" سوک سەير"بەر ئەوە کە بە 

ئەم ژنانە هەموو چەشنە زوڵمێک لە ميردەکانيان قبووڵ  .لە پياوەکانيان قبووڵ دەکەن

دەکەن لە بەر ئەوە وەک تەاڵق دراو ئەژماردە نەکرێنو پياوان بە چاوی سوک 

 تريگەلێکيان بە شێوەيان پێ بڵێن،  سکسيیاشيرين نیسەيريان نەکەنو نەتوانن قسە

لە بەر بێ "بۆ نمونە بەسەرهاتی ژنێک کە . لەم بارەيەوە نمونە زۆرن. درێنەئازار ن

 ساڵيدا شوو دەکات و لە مێردە موعتادەکەی جوێ نابێتەوە تا ١۶کەسی لە تەمەنی 

هەر وەک دەبينين لە کۆمەڵگای   ".سێبەری پياوێک لە سەر سەری بێت

سەرمايەداريو لە دۆخی دەسەاڵتی پياو ساالری لە ئێرندا، چاوە ڕوان کردنی ئەوە 

کە ژن بەرابەر بێت لە گەڵ پياو يان خاوەن سەر بە خۆی بێت، وەک خەون و 

" چاکەيەک"، وەک "سێبەری پياو لە سەر ژن"لە کاتێکدا بوونی . خەياڵ وايە

لە مێردە آراکيەکەی جيا ... کژنێ: "لە مەوردێکی تردا دەبينين. ئەژماردە دەکرێت

بوەتەوە، بەاڵم هێشتا دوای دەساڵ تەنيايی کەس نازانێت کە ئەو ژنە مێردی نيە، لە 

ی جوت کراو لە پشت بەر ئەوە خەڵک وابزانن کە پياوی هەيە کەوشی پياوانە

دەمی دەراوسێکانی بەستووەو وا دەزانن کە ئەو  دادەنێت، بە کردەوەيە دەرگاکەی

 ساڵ لەمو پێش ماڵی مەردمی پاک ١٠.  ماڵەو تەنياو بێ کەس نيەژنە شووی لە

دەکردەوە، خرابترين ڕوژی ئەو ڕۆژە بوو کە ئەو پياوە پيرە کە ئەم پەرستاری بوو 

 ١٠ ايلنا، -"من يک کارگر زنم؛ جرم اين است: "لە"" نێوان ەکانیتسڕە( ..."مرد

لەو سەتەمی دوو اليەنە نيە  ئايا ئەم ڕاستيانەی سەرەوە بەشێک .يە)١٣٨٩ارديبهشت 

  کە ئەکرێت لە ژنە کرێکارەکان وە بە گشتی چينەکانی ژێر دەستی نێو کۆمەڵگا؟ 

بە با سەيرێکی ئەو ستەمانە بکەين کە بە بۆنەی دەسەاڵتی فەرهەنگی پياو ساالريو 

  : بکەين، داب و نەريت ئەم فەرهەنگە بە ژن ڕەوا دەبينرێتانەوەهۆي

 
٤٤



رين، سەختترين و ئازار دەرترين کار ئەمەيە کە کاتێک بە بڕوای زوهرە و نەس"

دەگەڕێنەوە بۆ ماڵ لە کاتێکدا ماندوو هيالکن دەبێت کارەکانی ماڵيش ئەنجام دەن، 

. "..." بە جێ بکەن جێ ەوە دەر دەچێتباوکو براکانيانانە کە لە اليەن فەرمانئەو 

انوە کۆنە پترکاوەکانی لێرە لە کۆاڵن و پەس کۆاڵنەکانی خەيام و بازار، لە ناو خ

الی خواروی تاران، لە نێو پارچەو تۆز و خۆڵو دەرزی و چەرخی خەياتی، ژن و 

ژن و کچ گەلێک . کچ گەڵێک لە بەيانی زووەوە تا شەو لە نێو پارچەدا ئەبەنە سەر

بە لەشێکی ماندوو کوتراوەوە  تاريکی شەو تاتاريکو ڕوشنی بەيانەوە دێنو لە کە 

چێشت  چ خەوێک؟ ئەگەر کارەکانی ماڵ وەک. ڵ بۆ خەوتندەگەڕێنەوە بۆ ما

 (.دروست کردن، جلو بەرگ شۆردن، پاکو خاوێن کردنەوە، وازيان لێ بێنێت

 درج شده در سايت ويژه روز -١٣٨٨ ارديبهشت ١١،"زنان در بازار کار ايران"

  ).جهانی کارگر

ە، کە لە ئەستۆی ئەوەی کە لێرە کەوتوەتە بەر سکااڵوە، زياتر کارەکانی ناو ماڵ

 بە داخەوە هێشتا لە .ژنانی کرێکارە و ئەمەش تەنيا لە بەر ئەوەيە کە ئەوان ژنن

ئێراندا، ئەم باوەڕە نە بە چەشنێکی بەر باڵو لە نێو ژنانو پياواندا هەيە کە کاری ماڵ 

 ژنە و هەر دەبێت ژن بيکات؛ ئەگەر پياو جامو پياڵە بشورێت، ماڵ پاکو ئەرکی

ی کردوەو لە "ژنانە" ئەو پياوە کاری  بکات،، يان منداڵ داریخاوێن کاتەوە

 پەيوەنديان هەيە و ڕاست نين،چەوتنکە انە باوەڕفکرو ئەم . دەبێتەوەکەم ەکەی پياوەتي

ئەم ڕۆژانە بەشداری کردنی ژنان لە کاری بەرهەم دار لە . بە دەورانە کۆنەکانەوە

نێو ماڵ سنوری بەينی کاری دەرەوی ماڵدا لە گەڵ هنديک ئاسنتر بوونی کاری 

   . و ناتوانين سنوريان بۆ دانێنداوەژنانە و پياوانە تێک 

٤٥ 
 



ڕاستی ئەوەيە کە لە سيستەمەکانی پيش سەرمايەداريدا، کارەکان، يا بە واتەيەکيتر، 

ئەو ئەرکانە کە ئينسانەکان بۆ بژيوی خۆيان ئەبوايەت جێبەجێيان بکردايەت، کرا 

لە .  بوون کاری پياوانە و ئەو بەشەکەيتر کاری ژنانەبوو بە دوو بەشەوە، بەشێکی

 ئەرکی ژنان بوو، و پێناسە کرا"ژنانە کاری"سەر ئەم بنەوايە، کاری ناو ماڵ وەک 

پيناسە کرا بوو و ئەبوايەت " کاری پياوانە"ئەو کارانەش کە لە دەرەوە ئەکرا وەک 

ۆژيدا لە سيستەمی بەاڵم لە گەڵ پێش کەوتنی سەنعەت و تيکنۆل. پياو بيکردايەت

سەرمايەداريدا، دۆخی کۆمەڵگا هەلومەرجێکی پێک هێنا کە دابەش کردنی کار بە 

ئيتر ئەم جۆرە و  بۆ پەيداويستيەکانی ژيان لە نێو چووکاری ژنانە و کاری پياوانە

واژەگەلە نە تەنيا واتايان نيە بەڵکو نيشانەی دواکەوتووی ئەوانەيە کە ئيستاش بە 

بنەماڵەی وەک ) " ووتەی ئنگلس(ەت ئەم دۆخە تا کاتێک کە بە ئەڵب. کاری دێنن

سەبارەت بە . بەر قەرار دەبێتئەژماردە دەکرێت، " تاکەی ئابووری کۆمەڵگا

بە جۆرێک  . مێژوو بۆ زانينی ئەم دياريدە پێويستەۆ بئاوڕدانەوەچەمکی سەرەوە، 

ندا، کە پێش کە لێکۆڵينەوەکانی ئنگلس پێشانی ئەدات، لە کۆمۆنە سەرەتايەکا

دوژمنايەتی چينەکان لە کۆمەڵگادا بەم جۆرە يان پێکهاتنی خاوەنداريەتی تايبەتی 

ی کۆمۆنی کۆندا کە بريەتی بوو لە جوتگەلێکی زۆرو لە بنەماڵە: "بووە
منداڵەکانيان، جێبەجێ کردنی ئەرکی ماڵ لە سەرشانی ژن بوو، ئەم ئەرکە بەرابەر 

سەنعەتە گشتيەکان و پەيدا کردنی  کردنی جێبەجێبوو لە گەڵ ئەرکی پياو کە 
 وە بنەماڵەی تاکە -ئەم دۆخە لە گەڵ پێکهاتنی بنەماڵەی باوک ساالر. خوراک بوو

جێبەجێ کردنی کارەکانی ناو ماڵ واتەی گشتی .  تێکچوو–و يەک هاوسەری 
. خۆی لە دەست دا ئيتر ئەرکێکی کۆمەڵ نەبوو، بەڵکو بوو بە ئەرکێکی تايبەتی

، ترجمه ١٠۴ صفحه -" منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت"کتاب  ("

  ). رفيق مسعود احمدزاده
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و ماڵ وەک اجێگای خوشحاڵيە کە نەسڵی ئەمڕوی ئێران لە گەڵ کارو باری ن
زۆربەی کچان وەک باپيرانی خۆيانو و نەسڵی کۆن، بەرخورد ناکەنو بەتايبەت 

. اسنو بە ئەرکی خۆيانی نازاننوەک کارێکی ژنانە نان ژنانی کۆن کاری ناو ماڵ
بەهای ئەم چەشنە بير کردنەوە لەوەدايە کە ئەم نوکتە ڕاگەيەنەری ئەوەيە کە بيرو 

زۆربەی لە . بۆ چوونی تازەو پيشکەوتوانە لە نێو الوانی ئەمڕودا بوونی هەيە

، ئەم چەشنە بير دەردەبڕێتکچە کرێکارەکانەوە  یسکااڵئەو گوزارشتانەدا کە 

زنان "بۆ نمونە لە گوزارشتی . شک ئەداتەوە و سەڵمێنەری ئەم ڕاستيانەيەکردنەوە تي

الوی کرێکار وتاری کچێکی  ،١٣٨٨ ارديبهشت ١١،"در بازار کار ايران

بۆ کاتێ ئێمە بەم هەموو ماندويەتيەوە دەگەڕێنەوە ماڵ، ئەبێت چێشت : "دەخوێنينەوە

ورين، فەرمانەکانيان بۆ براکان و باوکمان دروست بکەين، جلوبەرگەکانيان بش

جێبەجێ بکەين، وە تا ئەمانە تەواو نەبن ناتوانين بخەوين، ڕۆژی دوايش سەر لە 

ئەگەر لە ڕاستيدا عەداڵەت هەيە، : "نسرين دەڵێت "..." ؟نوێ ئەمانە دو پات دەبنەوە

 بەاڵم هەميشە ئێمە ئەبێت براکانی ئێمەش وەک ئێمە کاری ناو ماڵ بکەن،

 هەر وەک لە سەرەوە ئاماژەمان پێ کرد تا کاتێک سيستەمی ."کارەکانيان ئەکەين

تاکە کەسی وەک  یبنەماڵە"، وە کۆمەڵگای بە دەستەو بێتسەرمايەداری دەسەاڵتی 

. بنکەن نا ڕيشەگەلەئەژماردە بکرێت، ئەم گرفتە" ئەندازياری ئابووری کۆمەڵگا

داريەتی تايبەتی  وە گۆڕينی خاوەن تەنيا دوايی نابوودی سيستەمی کار مزەيیبەڵکو

بە سەر ئامرازەکانی بەرهەمدا بۆ خاوەنداريەتی گشتيو پێکنيانی کۆمەڵگايەکی 

، کاری مزەيی پرۆلتاريا لە ناو دەچێتو کاری ماڵيش سوسياليستيە کە لە پرۆسەيەکدا

کارو لە ئاکامدا ئنسانەکان بە بی بير کردنەوە لە ڕەگەز  .ئەبێتە سەنعەتێکی گشتی

ئەنگلس لە هەمان کتێبدا کە لە سەرەوە . ک پێشەکانيتر ئەنجام دەنباری ناو مالێش وە

لە گەڵ خاوەنداريەتی بەرابەر و گشتی ئامرازەکانی بەرهەم : باسمان کرد، دەڵێت
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ماڵداری تايبەتی . هێنان، بنەماڵەی تاکە، ئيتر ئەندازياری ئابووری کۆمەڵگا نيە

 کردنی مندال ئەبێتە فيرو پەروردە. ئەگۆڕێتو وەک سەنعەتێکی گشتی لێدێت

 بێ ئەوە -کۆمەڵگا با لە بەرچاو گرتنی بەرابەری، هەموو منداڵەکان. کارێکی گشتی

 بە خێو و -کە بايخ بدەن بە ئەوە کە ئەو منداڵە ئاکامی جووتێکی مارەکراوە يان نە

  ).، هەمان سەرچاوە١٠٧الپەڕەی "(پەروەردە دەکات

پێويستە نوسراوە، بەيان کەين، ی ئەم لە ئەنجامدا، پێش لەوە کە هەموو چەمکەکان
ئاماژە بکەين بۆ خەباتی پاڵەوانانەی ژنانی کرێکار بۆ گۆڕينی هەلومەرجی 

خۆ پيشاندانی مەزنی "جەهەنەمی خۆيان و لەم بارەيەوە ئيشارەيک بکەين بۆ 
يەکيەتی ژنانی سەرتاسەری "، کە لە اليەن ئەندام سەرکردايەتی "ژنە کرێکارەکان

: محبوب نژاد ڕايگەياند"لەوێدا هاتووە . ی محبوب نژاد کرابە ناو" واڵت
 بۆ پاراستنی مافەکانی خۆيان بە تاوانگەلێک وەک کرێکارانی ژن لە ئێراندا

وەرنەگرتن بۆ کار، بێکار کردن ڕووبە ڕوون، سەرەڕای گيرو گرفتەکانيان لە 
 ."کەنبەرانبەر هەر چەشنە پێشێل کردن مافەکانيان گرژ دەوەستن و خەبات دە

  )   ١٣٨٩ ارديبهشت ٧ايلنا، (

بە پاڵپشتی بەم ڕاسيانەوەيە کە بە پێکهاتنی کۆمەڵگايەکی سوسياليستی کاری مزەيی 

. پرۆلتاريا لە نێو دەچێت، سرنجاتان بۆ کورتە کۆکراوەی خوارەوە ڕادەکێشم

بە هەموو ئەو ڕاستيانە کە پەيوەند لە گەڵ چەوسانەوەی فەراوانی کرێکارنی ژن 

ەلی جۆراوجۆردا هەبوو ڕاگەيەنەری بێ شک و گومانی ئەوەن کە ڕزگاری شێوەگ

کرێکارانی ژن لەو چەوسانەوی دووالينە، ئەمڕۆ وەک پێداويستێکی گرنگ لە 

ئەوە کە يەکگرتن و هاوکاری کرێکارانی ژن بێ بەاڵم .  کۆمەڵگادا زەقو پێويستە
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بە سەرمايەدارەکانو لە گەڵ کرێکارنی پياودا، بێ خەباتێکی گرژ و لێبڕاو، دژ 
. هەموو سيستەمی سەرمايەداری حاکم بە سەر ئێراندا، ناتوانن خۆيان ڕزگار کەن

 چ ژن و چ پياو لە –ئەم ڕاستييەکە کە ڕزگاری هەموو کرێکاران ڕەنجبەر ئێمە 
گرەوی چەوسانەوەی ستەمی بێژمارەی سيستەمی سەرمايەداری حاکم، لە 

اتە لە نێو بردنی خاوەنداريەتی تابەتی بێدەسەاڵت کردنی سەرمايەدارەکان، و
ئەوان بە سەر ئامرازەکانی بەرهەم هێنان و دامەزراندنی کۆمەڵگايەکی گشتی 
دايە، واتە، کرێکاران چ ژنو چ پياو تەنيا بە دامەزراندنی سوسياليزم ئەتوانن 

 ئەبێت لە سەر ئەم .ئازادی و سەربەخۆی لە ئێراندا وە دەست بێننئاسايش و 

مرۆڤايەتی بە تێکۆشانی کرێکارنی قارەمانی ڕوسيە لە داگرين کە ئەمرە پێ
پێکەوەنانی کۆمەڵگايەکی سوسياليستی لە واڵتەکەی خۆياندا دەست کەوتێکی پڕ 

ڤيەتدا ۆجۆراوجۆرەوە لە س هەر چەند سوسياليزم بە هۆی .بەهای وەدەست هێناوە

 کۆمەاڵيەتيە –ە ئابووريە نەيتوانی درێژە پەيدا کات، بەاڵم بە دامەزراندی ئەم سيستەم

سەلمێندرا کە ئەگەر ئاوا سيستەمێک ڕاستەوخۆ لە ژێر دەسەاڵتی دەوڵەتی 

و لە نێو بردنی هەر زەحمەتکێشەکاندا بێت، ئەتوانێت بەرژەوەندی ژنانی کرێکار 

هەر وەک . وەی بەرنامەکانی خۆيدا بگونجێنێتلە سەرەچەشنە چەوسانەوەيەک 

 لە سەردەمی لينيندا يەکەمين و تەنيا دەوڵەتێکی دەوڵەتی سوسياليستی سۆڤيەت
سوسياليستی بوو لە جيهاندا کە نە تەنيا هەموو ياسا کۆنە شەرم هاوەرەکانی دژ 
بە ژنی لە ناو بردو بەرابەری ژن و پياوی لە ياساکانی خۆيدا گونجاند، بەڵکو بۆ 

ا زۆر لە هەموو بوارێکی ژياندا لە نيوان ژن و پياودبەرابەری ڕاستەقينە 
  .هەنگاوی گرنگی دانا

٤٩ 
 



چ بە پاڵپشتی زانستی مەرجەکانی ڕزگاری پرۆلتاريا واتە کمۆنيزم وە چ بە پاڵپشتی 

دەستکەوت سەرکەوتوەکانی مرۆڤايەتی لە ڕێگای خەبات بۆ لە ناو بردنی هەر 

چەشنە چەوسانەوە و ستەم بە ژنانی کرێکار، بە لێبڕانەوەی ئەبێ بڵێن تەنيا لە 

ە کە مەرجەکانی لە ناو بردنی چەوسانەوە بە گشتی و سوسياليستيدايکۆمەڵگايەکی 

ڕزگاری ژن نە تەنيا لە چەوسانەوەی چينايەتی بەڵکو لە چەوسانەوەی ڕەگەزی پێک 

خەباتی شان بە شانی ژنان و پياوانی کرێکار و زەحمەتکيش وە کە وابوو  .دێت
 دژ بە کۆماری هەموو ژنان و پياوانی چينەکانی بندەستو چەوساوەی ئێران

هەم تەنيا ئيسالمی بۆ نابوودی سيستەمی سەرمايەداری وابەستە لە ئيراندا، 
ئيمکانێکە بۆ ڕزگاری لە مەرجە زۆر زاڵمانەکانی حاکمە بە سە کۆمەڵگاداو 

ئەرکی سەرشانی ێک  خەباتهەم ئاواگەيشتن بە کۆمەڵگايەکی ئازادی ئينسانی و 
  . ين تا لەم ڕێگا پێروزەدا پێش بڕۆينبا بە هەڵمەتو گرژی تێکۆش .هەموومانە

 چەمکی چەوسانەوەی ژن زەقو کەوتە بەر چاوی دا ١٨لە سەدەی هەر چەن ) 1(

 بەاڵم چون لەو کاتەدا هەموو کەشفەکان هەموو اليەنە بيرەوەرەکان لە ئرۆپادا،

سەبارەت بە بنەماڵە ئەنجام نەدرا بوو وە لە بنەواد شتێک بە ناوی مێژووی بنەماڵە 

بەم    .  نی نەبوو، بۆچون وابوو کە گۆيا ژن لە سەرەتاوە کۆيلەی پياو بووەبوو

لە ژێر   کەبۆچونە، بە داخەوە لەم دوايانەدا زۆربەی ژنانی خەباتکاری ئێران

ئاسەواری بۆچونی فمنيستيدان باوەڕيان وايە؛ چەمک وابووە کە بەجۆرە 

و و ژنان لە بەر بەرهەمی دەيگێرنەوە کە لە ڕابووردودا، پياوان دەڕۆيشتن بۆ ڕا

نەسڵی و بە خێو کردنی منداڵ لە ماڵدا دەمانەوە، ئەم چەشنە دابەش کردنەی کار 

بەاڵم ئەمە دروست نيە و شتێکی وا لە . بوەتە هۆی سەرکی چەوسانەوەی ڕەگەزی

نا دروستی ئەم بۆچونە، لە گەڵ پيشکەوتنی زانستە . ڕاستيدا هەگيز نەبووە
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دا و ئاکامی لێکۆلينەوە زانستيەکان پەيوەند لە گەڵ ١٩جياوازەکان لە سەدەی 

ئنگلس لەم بارەيەوە . مێژووی بنەماڵەدا لە نيمەی دووهەمی ئەم سەدەيەدا سەلمێندرا

ئەمە کە ژن، لە سەرتای کۆمەڵگادا، کۆيلەی پياو بووە پێکەنين هاوەرترين : "دەڵێت

ژنان لە نێو هەموو . ەدا گەيشتوەتە ئێم١٨لە دەورانی ڕوشنبيری سەدی بۆچونە کە 

 نە تەنيا - لە سەردەمی نزمو ناوەڕاستو بەرزدا-وەحشيەکان و بەڕبەڕەکاندا

جێگايەکی کۆمەاڵيەتی سەربەخۆيان هەبوو بەڵکو جێگا و پلەيەکی و بەرز و ڕێز 

بژيو بکەن، لە خەڵکانی کە تەنيا لە ڕێگای ڕاو کردنەوە  "ەو". لێگيراويان هەبوو

منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و "فردريش انگلس، (  ."بنەواد بوونيان نيە

 ).    ترجمه رفيق مسعود احمدزاده ٣٣ و ٧٠صفحات ، "دولت

دا لە باڵوکراەی پەيامی فەداييدا ١٣٨٩ئەم نوسراوەيە يەکەم جار لە ئورديبەهێشتی *:
  .باڵو کراوەتەوە

  .وە""و چون ديمەن بە واتا موسبەت بوو لە کورديەکدا ئێمە خستمانە نا' ١'
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