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 ی پایسسسسان مهسسسسارزه  ه سسسسا رپسسسسس از اریپالسسسسر  وسسسست  لسسسسری ی لدمسسسسه اپسسسستادانا    دمدرا  سسسسا پاریزمن ا سسسسه  

   سسسسا ک کسسسساک ک اسسسس  لدمسسسسه  وسسسسترا اعسسسسر  کرد سسسس و ایسسسس ژتدتگ ای  سسسستر یازی  ازدسسسسر  سسسستدن  تسسسسا   ه سسسسا ر

 اسسسا پر پایسسسان  رگت سسسه  سسسر   ه سسسه کسسسارگر   نسسستان یسسس   ه سسسه اریپالسسسر اپسسستادانا   اعسسسر  کرد سسس  لسسسری  

اصسسستب  ه سسسه ای  نسسسا   ه سسسه کسسسارگر دیپسسسر ی سسستد  سسس ارد ی کسسسه اعسسسر  کرد سسس    چنسسساک ا  ر سسسر اپسسسهو    سسسا 

لسسسس ه  ی  سسسسا ا  سسسسرع ا  ترما اسسسس  یارد عکسسسسر ا  ترما اسسسس ا  سسسسرع صسسسسن تر را پاسسسسه پسسسسر گ السسسسته    ام سسسسه

 تداسسس  را   سسسه  اسسس   مسسستن  کسسسه « ر سسسات  سسسا»ایسسسک ران  ودسسسه ـارگسسسـاپسسسهو در عکسسسر ا  ترما اسسس  دیپسسسر  سسسه ک

قا سسم م ایمسسه  سسا کسسارگران قر  سسای دیپسسر مسسر کننسس  ی پسسرییس را اراژسسه ما  سس  ی پسسفا ز سس گر ی راسساه مسسرد  

 قهم  امهو

لسسسسساتی  تداسسسسس ی » ۀ  پسسسسسا ر  سسسسسه ری سسسسس  لسسسسسدوپاری ی  سسسسساریکر  تسسسسسا  پسسسسسرمایه داری ی ع ودسسسسسرد  ن  اامسسسسسا

ی   چنسسسسان قسسسس رت بیسسسس اا  اد سسسسان    سسسسات  اسسسسری   ه سسسسه کسسسسارگر را  ریسسسس درا در  سسسس  مسسسسر « ا  ترما اسسسس 

 سسستر یازی  سسسر  سسسا   سسس رت رپسسسا  مناپسسسهات  در عکسسسر لسسسدتااژر پسسسرمایه داری  ریلسسسنر  اسسسان ما  سسس و 

ا  سسس گمسسستر  دادو  صسسسنای  ی یپسسساژم  تداسسس  را متسسسراک    سسستد ی  تداسسس  کسسسابژر را ائسسستدادر را در  سسس  لدمسسسه

اپسسسست  ار عریسسسسان را  سسسسایپ یک اپسسسست  ار پاچاسسسس ه در  رااسسسسه ی مسسسس     گمسسسستر   تداسسسس  کسسسسابژر  سسسستر یازی

 سسستر یازی تموت سسسا را  سسساگ یر مسسسر کنسسس  کسسسه اگسسسر  کتا نسسس   سسسا تد لسسست   لسسساتی  تداسسس   سسستر یازی را پسسسا هو  

ی   چسسسه را کسسسه  سسسه اصسسسفرا   سسس ن  سسسا  دارد  سسس د  سستد ریاا د نسسس   سسس یک م نسسسر کسسسه    سسسا  اسسس   سسستر یا   ک یر سس 

 [ 1 ده   ا ر   ادم ی   ا ن   تیش مر  ارین وت] لت  و  رصه 

صسسس ه ماککسسسۀ  ام سسسۀ پسسسرمایه داری   تداسسس  کسسسابژر  ا هالسسسه پسسسرمایه ی   مسسسا   ام سسسه  سسسه دی  ه سسسۀ اصسسسور 

ی  سسسسه  هسسسس   ن ی سسسستد  یسسسساد ای  ه سسسسا ر  لسسسسدار ی عریسسسسان اپسسسسهو ایسسسسک ی نسسسسر  سسسستر یازی ی پریدتاریسسسسا 

 ییژگا ا در پراپر   ان  متر    ان پرمایه   چنان ی تد دار  و

 سسس ین  عادب سسسۀ ا سسسر ی  سسس  کتر  ودسسسه  ام سسسه اژسسسر ک سسست ا    سسسه   مسسسا قهسسسم از  سسسر  اسسس   ایسسس   اکاسسس  کسسسرد کسسسه 

دسسس ا پسسساش لسسسر   ام سسسۀ ک ت امسسستر   دامسسسم ا سسس ار  تداسسس    و سسساب اپسسسه ه سسسا راسسسای ا مسسسا ر   سسسا ارزلسسس ای  ه سسسه 

  رکسسس  صسسسنای  ی ی سسستد  اسسسریی کسسسار پریدتسسسر اپسسسهو ضسسسریرت  نسسساک پسسساش لسسسر  اژر  سسستد کسسسه امدسسسان  سسسر 

امدسسسان پسسساژر  ام سسسۀ ک ت امسسستر را قهسسسم از   دسسسه لسسساتی  تداسسس  پسسسرمایه داری یارد دیری ا حفسسسا   سسستد  اسسستد  

ذکسسسر ایسسسک ممسسسئوه  ه داری یارد دیران ا حفسسسا   سسستد لسسس وو  سسسا  نسسسی   سسسا ر ایا پسسسرمایپسسس یر   سسسر پسسسا ه

انحطااااط ساااراایه هارف باااه انهااا ن رایاااان ردااای ن،ربهااااف ت  ،ااایف ن، ااات  ب  اااه ردااای ضسسسریری اپسسسه کسسسه 

ن،ربهاااااف ت  ،اااایف هر اطاااار انحطاااااط سااااراایه هارف ب اااا،ار اناااار  تاااار ان ااااان ااااای گ،ااااره ب اناساااابا  

 ،یف تبییل ای د ه.سراایه هارف به زن ،رهائی بر هست ب راف ن،ربهاف ت  

 ی  سسسسادم    سسسسات  اسسسسری ی   سسسسای  ن   نسسسستان یسسسس   ه سسسسۀ ا ت سسسساعر اامسسسسا ۀ از  سسسساک راسسسستک  ه سسسسۀ کسسسسارگر

ایسسس ژتدتگ ای  سسستر یازی عتام ریها سسسۀ  ن سسسا  کاسسسر از  هوا سسسات متتپسسسا  سسسا راسسساه  مسسسهر «  ه سسسه»لسسسدوپاری 

اپسسه کسسه ااقسس   سسر  «ا  ترما اسس لسساتی  تداسس ی »  اسسان و  سسر پایسسه  سسر از  نتا   تسسه اپسسهغسس سسرای م ا وسسه  سسا 

 ی  سسستر یازی  حتسسسر  سسسا  رم سسسا ی م اار سسسای   سسساک ایسسس ژتدتگ ااقتکسسسادی گت سسسه اپسسست با  سسساریکر  عو سسسر ی

 اپهو ایک مماژم را  ررپر مر کنا و



ی  اسسسریی کسسسار در کسسسم   سسسان  مسسساردی حسسس ید   سسسه ماواسسسارد  سسستده اپسسسه 2011   اسسسه کسسسری زمسسساک در پسسساا 

(    سسسسر  سسسستده 3.264.000.000د ی دییمسسسسه ی لکسسسسه   سسسسار ماواسسسستن  ماواسسسسار 3م سسسسادا در   سسسسان پسسسساا 

 اپه: تده [ پ   رلته  ای مت ایت   رار زیر 2]واپه

 هرصی ن،ربف کار ردته ها

 %21.5 صن ه

 %42.4   مات

 %36.1 کاایرزی

 21.5 سسس یا  سسساب  اسسسان ما  سسس  کسسسه  سسس مات  سسساب ریک درصسسس  از  اسسسریی کسسسار   سسسا ر ی  کسسسش صسسسن ه حسسس ید 

 اسسسریی کسسسار در پسسساش از  ررپسسسر عوسسسم رلسسس  درصسسس  از  اسسسریی کسسسار   سسسا ر را  کسسستد ا تکسسسا  ما  سسس و 

کاسستر اژر کسسه    تسسر اپسسه  پسسا ر  انسس ازی   سسه  مسسار  صسسن ه  اسسریی کسسار در  کسسش  سس مات ی کسسا ش رلسس 

در ایسسسک کاسسستر ا درصسسس  کسسسارگران صسسسن تر  سسسه کسسسم  اسسسریی کسسسار    چنسسساک  اسسسریی کسسسار را دار سسس  ی  سسساب ریک

 از ا  اه اپاپر  ر تردار اپهوکه 

تعااااایاه ن،اااااربف  نان کش ر

 کار به ا، ، ن

 کارگران صنعتی هرصی

 به ن،ربف کار

رتباااااۀ ن،ااااااربف 

 هر جهان کار

 1  %28.7 795.5  اک

 2 %14.0 487.6  ن یپتان

 4 [*] %37.3 153.6  مریدا

 5 %12.8 117.4 ا  ی  ی

 6   %14.0 104.7  رزیم 

 8 %27.5 75.33 ریپاه

 9   %26.2 65.91  اپک

 14 %24.6 43.67  د ان

 20 %18.2 31.72  ریتا اا

 21 %24.3 29.5 ارا مه

 24 %31.0 26.37 ایران

 اسسسسان   ن  مسسسسار دقاسسسسم ی متحسسسس ی  مریدسسسسا  ایسسسسابت قوسسسس   کنسسسس ی پسسسسرمایه   سسسس اد کسسسسارگران صسسسسن تر در  ررپسسسسر

   سسسه  ن سسسا اپسسسه یدسسسر از صسسسن تر  سسسریک کاسسستر ای   سسسان پسسسرمایهکسسسه در ایسسسابت متحسسس ی  مریدسسسا ما  سسس  کسسسه 

 حتسسسر   سس اد کسسسارگران صسسن تر  سسساش از پسسه  را سسسردر  سسسر صسس  پسسساا گ لسسته  ودسسه  کسس   اسسس ه   سس اد کسسسارگران

 [3]ما   وایک یاق اه را  ریلنر  اان   یا زیر  ل ه اپهو   ا 

 هر آاری ا تعیاه کارگران صنعتی سال به ا،الهف

1900 10.920.000  

1950 20.698.000 

1971 26.092.000 

1998 31.071.000 

 



 : مار ی ارقا   اب  اا پر  ن اپه که

 سسسس اد کسسسسارگران  ی  سسسسه  هسسسس   ن حتسسسسر   سسسس اد کسسسسارگران صسسسسن تر( در   سسسسان پسسسسرمایه در قسسسسرن  ایب  

 امسسه ی یسس   مسسهه  سسه قسسرن  سسای قهسسم  سسه  ن سسا کسسا ش  اااتسسه  ودسسه  وحسسا  عسس دی  اسس  ااسس ایش یااتسسه 

 اپهو منت ر درص  کارگران  ه کم    اه کا ش یااته اپهو

 ری سسسای متدسسس ه پسسساژاک  سسسر از کاسسستر ای در کاسسستر ای پارامسسست ر   وسسسه   دسسسه پسسسفا رلسسس   ا ثا اسسسا

متریپسسسم اپسسسه ی   رکسسس  پسسسرمایه ک تسسسر از کاسسستر ای متریپسسسم اپسسسه   تداسسس   سسسرده  سسستر یاژر در 

م ایمسسسه  سسسا متریپسسسم  مسسساار گمسسسترده  سسسر اپسسسه ی  سسسرده  سسستر یازی    اسسسه  مسسسهتا یپسسسا ر از  ام سسسه 

 را  ادام ما   و

 ر ای متریپسسسسم ی  سسسسه پارامسسسست ر  سسسسه در کاسسسست در  کسسسسش  سسسسای غاسسسسر  تداسسسس ی  سسسس اد کسسسسارگران  د سسسساثا

 ه سسه کسسارگر    نسستان  ه سسه   ه سسه ای اپسسه کسسه راسساه  امسسا  سسا ایسسک ی سستد ااسس ایش مسسر یا سس   پسسرمایه

 ا ت اعر را  تدا  مر کن  ی   چنان از  ریم  ردگر م دی اپت  ار مر لتدو

صسسراه  سستژر در  درپسس ر ایسسک ایدسساک  سسار  امسسه کسسه پسسرمایه  سسا  تپسسم  سسه  سساب  سسردن پسسفا  سسار  یری کسسار 

 سسسا یرید مت تر سسسای دی دسسسر ی از   سسسه م  تسسسر  سسسا یرید اددتریمسسساته در ایایسسسم قسسسرن  پسسسرمایه مت اسسسر مسسسر کنسسس و

 ام سسسه د سسسار  حسسستبت ع ا سسسر لسسس  ی پسسسفا    امسسست  ی  سسسایپ ینر مالسسساک  کسسسار  سسسا ا سسس ار ی  بت اددتریدسسسر

ه داری یداسسس    چنسسسان پسسسرما  یدسسسر لسسساتی  تماوات  سسسا ارصسسسه لسسس ور از  سسساک راسسسه   سسسار یری کسسسار  سسساب راسسسه

 سساقر ما سس و ایسسک ممسسئوه م سس دا در ایا سسر قسسرن  امسست   دسسرار لسس  ی عوسس  کسسامکات ر در   سسامر پسسفتا  ام سسه  

  م سسس دا ارصسسست ای لسسس ور از  سسساک من  وسسسه صسسسن ه رپسسستد پاسسس ا کسسسرد ی من سسسر  سسسه  حسسستب ر در  ام سسسه لسسس 

ری در  ام سسه    چنسسان  اسساز  سسه یدسسر  سسرای  تداسس     سسات  اسس م سس دا پسسفا  سسار یری کسسار  سساب راسسه راسسه 

 و    اریی کار اپه

 دامسسسم  اری سسسای  تداسسس ی  سسسرای پااسسسراه  ام سسسه ضسسسریری اپسسسهو پسسسرمایه داری  اسسس   سسسه رلسسس   اری سسسای 

 تداسسس ی  اازمنسسس  اپسسسه  سسسرا کسسسه پسسسرمایه  سسس ین ا هالسسسه پسسسرمایه قسسسادر  سسسه ع ودسسسرد  سسستد  امسسسهو  اری سسسای 

صسسس  پسسساا گ لسسسته  اسسس ت   ااسسسر ی  حسسستا یااتسسسه  تداسسس ی در  سسستا دییمسسسه پسسساا گ لسسسته ی  ککسسست  در  سسسر 

اپسسسهو اگسسسر در ایایسسسم قسسسرن  امسسست   کسسسش زیسسسادی از  ه سسسۀ کسسسارگر  امسسستاد  تد سسس   امسسسریز  کسسسش زیسسسادی از  ن 

  رمنسسسس   مسسسستن و م سسسسارت کسسسساری یسسسس  کسسسسارگر م  سسسستدر امسسسسریزه  قا سسسسم  اسسسس  حتسسسسر از  حکسسسسارت  کادماسسسس  

ر ی دپسسستپا  ای پاچاسسس ه  سسسر از کسسسامکات ر یسسسا م ایمسسسه  سسسا صسسس  پسسساا قهسسسم  امسسسهو کسسسارگر امسسسریزه  سسسا کسسسامکات 

کسسسار مسسسر کنسسس  ی گا سسسا  سسسه  نسسس یک ز سسسان  اسسس   مسسسوا داردو  اسسس ی کسسسه در اپسسست با ایسسس ژتدتگ ای « ر سسسات  سسسا»

ی دیپسسسر دپسسستپا ای پاچاسسس ه ده  سسسا  سسس ار پسسساعه « ر سسسات  سسسا» سسستر یازی غایسسس  اپسسسه  سسسرای پسسسا تک   سسساک 

تپا  ای پاچاسسس ه  سسسه مسسسر لسسستدو  سسسا را کسسسار صسسسرو مسسسر لسسستد  زمسسسان صسسسرو لسسس ه  سسسرای پسسسا تک ایسسسک دپسسس

 ای ژتدتگ ای  تر یازی ایک  کش را   ر  انن و

  سسسامر اپسسست ببت  سسساب  اسسسا پر  ن اپسسسه کسسسه صسسسن تر  سسسر لسسس ن  سسسر  سسسه  ااسسستر  ام سسسه  من سسسر  سسسه  سسساب راسسستک 

پسسفا  سسار یری کسسار مسسر لسستد ی زمسسان بز   سسرای  تداسس     سسات  اسسری ک تسسر مسسر لسستدو یدسسر  سساز   چنسسان 

 ر اپسسسه کسسسه امدسسسان  رپسسساژرلسسسرایف  سسسان ایسسسک ات را  تداسسس  مسسسر کنسسس و کسسسارگر اپسسسه کسسسه ایسسسک    سسس ایسسسک  ه سسسۀ

  را  پا تر مر کن و ام ۀ ک ت امتر 



در  ااسسسراد  ام سسسها  سسسار ما ار سسس  کسسسه  مفسسسرا مسسسر کننسسس ودر  ام سسسه ایسسس ژتدتگ ای  سسستر یازی راسسساه  مسسسهر را 

 سسسا  ز سسس گر مسسسر کننسسس  ا راسسساه  سسستع ی  سسسکسسسه در  ا سسسه  سسسای مسسس رن   مسسستن  یا مسسسا  ای  اپسسستاد عکسسسر کنسسست ر

قا سسم م ایمسسه  سسا پسسفا ز سس گر   تا سساژر ی قا واسسه    سسا کسسامکات ر کسسار مسسر کننسس   مالسساک دار سس    رصسسۀ کسسر  

ر یسسسا دیپسسسر دپسسستپا ای پاچاسسس ه کسسسار ـری  سسسا کامکات سسسـسسسـارگـو ایندسسسه امسسسریزه ککسسسارگران قسسسرن  سسستزد    امسسسه

 سسسه راسسساه  ه سسسۀ کسسسارگر کسسسه محکسسستا پسسسرمایه داری   ایسسسک دیپسسسر  دامسسسم  اری سسسای  تداسسس ی اپسسسه  مسسسر کنسسس 

 السسسس و امسسسسریز   یسسسسر  سسسسا تاده  سسسسای کسسسسارگری   ککسسسست  در  مریدسسسسای لسسسس ادر( لسسسسای  دی  سسسسا مالسسسساک 

 سسسرای ح سسس   سسسا تاده  اعیسسسای  نممسسسئوه  سسسه حت سسسا  اسسسا پر راسسساه  ن  سسسا تاده  ودسسسه  کلککسسسر  اسسس  دار سسس   ایسسس

 مسستن    سسرا   نسساک یپسسایم   واسسه اژسسر اازمنسس   ی یسسا  سسه عهسسارت   تر سسرای اسسری   اسسریی کسسار  سستد کسسار  سستد

 و ننسسسرا نسسس گر ک ممسسسااه  ایسسس کاوتمتر سسسا  ی  سسسرای رپسسسا ن  سسسه محسسسم کسسسار  سسسرای اسسسری   اسسسریی کسسسار  سسستد کسسسه 

کسسارگر اپسسهو اگسسر   سس  از  را سسر  سسای حاصسسوه از  نسسی   سسا ر دی   هراسساه  ه سس اسسان میسسح   سسر از   سسه 

کت سساه مسس ت لسس و یدسسر  سسا  حرا  سسای پسسر در پسسر پسسرمایه ی رلسس   مسسهر حاصسسوه از  ازپسسازی ا  من سسر  سسه راسساه 

داری در د سسسه  سسسای ا اسسسر ی  سسسا ایرای کسسسردن دیدت سسسای راسسساه ی  سسسا اع سسساا پااپسسسه  سسسای ریاضسسسه اقتکسسسادی  

پسسسفا ز سسس گر  ه سسسه کسسسارگر در کاسسستر ای متریپسسسم  اسسس   اسسس ت پسسس ت  کسسسردو راسسساه دیپسسسر  سسسه یسسس  رییسسسا  سسسه 

ر اقتکسسادی ی د  سسا ماسسدم دیپسسر  سسه  سسه م یسسم اپاپسسر  ه سسه کسسارگر  هسس یم لسس ه اپسسهو کسسا ت   ادسساری  ا سس

 ه سسسۀ کسسسارگر  هسسس یم لسسس ه  رایدر کاسسستر ای پارامسسست ر  ودسسسه  سسسه ممسسسئوه حسسساد در در کاسسستر ای متریپسسسم  سسس

  ه   ت ه  اژر  تر مر اادنا واپهو  

ا پوسسسساس در اعتسسسسراا  سسسسه پردا سسسسه  اسسسس ن ح سسسستی ی «  ارمنپ سسسسا »پسسسساده ای در  48 ادسسسسار  1391 اسسسسر  9

عامسسسم اصسسسور   ریتا اسسسااری م ا سسسم اداری کسسسار  تدپسسستزی کسسسردو ریاضسسسه اقتکسسسادی  سسستر یازی م ایسسسای  ادسسس

م ادسسسه ای منتاسسسر کسسسرد  حسسسه  1391 سسسرداد  4در  ریتا اسسسا  سسسه  سسساری  « ماسسسم  ن بیسسسک»  نسسساک اقسسس اما ر اپسسسهو

 و[7درصسسسس ی  تدکاسسسسر   وسسسسه عسسسستارا  السسسسر از  ادسسسساری ی یرلدمسسسستپرت] 15عنسسسستان تلسسسست  ااسسسس ایش 

مسسسر پسسسردازد ی از  ریسسسم  مسسسار  اسسسان  2011ی  2007عوسسسم  تدکاسسسر  سسسا  سسساک پسسساد ای م ادسسسه  سسسه  ررپسسسر 

  سسسسر دپسسسسه  سسسسه  تدکاسسسسر زده ا سسسس  کسسسسه  3500حسسسس ید  2011در پسسسساا « یادسسسس »ما  سسسس  کسسسسه در ا پومسسسستان ی 

  درص ی  اان ما   و 15ی  اا ایش  2007 مهه  ه پاا 

 



ارا مسسسسه «  ا سسسسه»کاریسسسسا ر در لسسسس ر یسسسس   ادسسسسار ارا مسسسستی در م ا سسسسم مرکسسسس  اداری  2013در پسسسست  اتریسسسسه 

  وسسسه  ادسسساری دپسسسه  سسسه  تدکاسسسر زد ی  سسسان  ا سسسهو ای قسسسهر  امسسسه  سسساژر  سسسه اداری کاریسسسا ر ارپسسساا کسسسرده 

 [4 تد ی  اکا  کرده  تد در صترت ع   ک    ه کار یا ر اق ا   ه  تدکار  تا   کردو]

 سسسک از  35مسسساه حسسس ید  18ارا مسسسه در  سسستا در  لسسسدار لسسس  کسسسه در یسسس  لسسسرکه مکسسسا را ر  2009در پسسساا 

کسسسارگران ی کارکنسسسان دپسسسه  سسسه  تدکاسسسر زده ا سسس و ت سسسرا  مسسسااری از کسسسارگران مکسسسا رات ارا مسسسه در حسسساا 

پسسسکتامهر  30 سسسان ا پومسسستان  سسسه  سسساری  « این پنسسس  ه»مسسسرس  مسسستن ات عنسسستان م ادسسسه اژسسسر اپسسسه از ریز امسسسۀ 

 [5و ]2009

اقتکسسسسادی ی  سسسسرد  سسسسابی  ادسسسساری در پسسسسه  کسسسسارگر ایتاداسسسساژر  سسسس دام ماسسسسدرت  السسسسر از  حسسسسران 18حسسسس اقم 

 [ 6اق ا   ه  تدکار کرده ا  و] 2012ما ۀ ایا 

ت در از راسسسساه  ه سسسسۀ کسسسسارگر در کاسسسستر ای متریپسسسسم پسسسسرمایه داری اپسسسسهو عتاقسسسس  این سسسسا گتلسسسسه  سسسسای کسسسس

 ام سسسسه  ه سسسسا ر  تاسسسسر ااسسسس ایش  سسسسر  ی  نایسسسسه  مسسسستاد مکسسسس ر   تدکاسسسسر   سسسسا اماسسسس یت غاسسسسره در محسسسسرت ی 

منسسسا م کسسسارگری یسسسا محا سسسای کسسسار کسسسه زمانسسسه  سسسای ی سسستدی    سسسا  ام سسسه ک اسسس  پسسسرمایه داری اپسسسه  قسسس رت 

ن و   اسسساری  ی   همسسستپر  ه سسسه کسسسارگر را مت دسسس ا مسسسر پسسسازد   اسسس ی کسسسه    سسسر  ه سسسه کسسسارگر را مسسسر لسسسد

   اد ای مت ایت پرمایه  ا  تپم ل ن  ه دپامه  ای گت اگتن  ه  ن دامک مر ز ن و 

 اسسساز داژ سسسر پسسسرمایه  سسسرای  دامسسسم  اسسسریی  تداسسس  در    اسسس  پسسستد  ااسسستر من سسسر  سسسه    سسسن  پسسسرمایه داری در

در عکسسسر ا حفسسسا  پسسسرمایه داری   و   ه سسسه کسسسارگر مسسسر پسسسردازدی   ینسسسه  حسسسران را  اسسس  حسسسران مسسسر لسسستد

 مهسسارزه ماسسان کسسار ی پسسرمایه  سسه م نسسای مهسسارزه ماسسان   سسامر اپسست  ار لسس گان  سسر عواسسه   سسامر اپسست  ارگران

پریدتاریسسسا   سسسر  تا سسس   سسستد را  واپسسسهدر پسسسفا   سسسا ر  سسستر یازی  ه سسسه مهسسسارزه ماسسسان  ه سسسۀ پریدتاریسسسا ی  ی

ک سست ا    سسه   مسسا  ممسسایی  ر ریسسه   چسستن  وسست  لسسری  ریه را ر سسا پسسازدور سسا پسسازد مپسسر   دسسه کسسم  اسس

 ودسسسه  ام سسسه ای اپسسسه لایمسسستۀ ا مسسسا ر کسسسه در  ن  دامسسسم  زادا سسسۀ  سسسر اسسسرد لسسسر   دامسسسم  زادا سسسۀ   پسسسان 

  اپهو

 ه سسسسه ای اپسسسسه کسسسسه راسسسساه ا ت سسسساعر را  تداسسسس  مسسسسر کنسسسس  ی   چنسسسسان از  ریسسسسم   ن سسسسا   چنسسسسان  ه سسسسه کسسسسارگر

 ن سسسا    چنسسسان  ه سسسه کسسارگر و در عکسسسر مسسسا  عکسسر ا حفسسسا  پسسرمایه داریمسسسر لسستد  ردگسسر مسسس دی اپسست  ار

 ه سسسه ا  ر سسسر اپسسسه ی  ن سسسا ایسسسک  ه سسسه ا ت سسساعر اپسسسه کسسسه ماتتا سسس  ا  سسسرع ک ت امسسستر را ا  سسسا  د سسس  ی  سسسه 

پریدتاریسسسا  سسسا  گت سسسه من  سسسه اقتکسسسادی  سسس ارد   ن سسسا قسسس رت پسسسازما ر از و یسسسه پسسسرمایه داری پایسسسان د سسس ر ر 

ی سسسسای    رگسسسسر  سسسسر دی  پریدتاریسسسسای متریپسسسسم قف سسسسا  لسسسسترا ا ی  گسسسسا ر  ه سسسسا ر  سسسستد را داردو ریسسسسم 

پسسسنپانر مسسسر کنسسس    سسسرا کسسسه امدسسسان پسسسا تک   یسسسری پتپاادامسسستر ی سسستد  سسس ارد ی پسسسا تک   سسسان ک ت امسسستر 

 ی ا ۀ کم پریدتاریا اپهو

 ااریز اکهری

 1392ایا اردیه اه 
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