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  ت اسفبار زنان آارگريوضع

  
١٣٨٧ وريانزدهم شهرش شنبه                                                                        انس ايران خبرژآ
 

 
 در اغلب موارد ی حتکننديزنان در کنار مردان کار م. ر است اسفبااري بسزي تبری سازتي زنان کارگر در کبرتيوضع

زنان  ازیکي.  نباشدزي بعضا نصف مردان ندي شارديگي که به آنان تعلق ميیاياما حقوق و مزا ،کنندي از آنان کار مشتريب

ن يارا در ن زنا  کنميم کار زي تبری سازتيکبرمن در" :ديگوي موص خصنيادرزي تبری سازتيکبر کارخانه  شاغل در

ساعت ١٢ نديگويمثال م ، کنندی را حساب نمهاياضافه کار  ودهندي کارخانه حقوق کم منيادر ،کنندي متي اذیليآارخانه خ

.کنندي پول را با ما حساب نمني بعد هم ای ساعت هم اضافه کار۴ و ديکار کن   

كنند هر چند يرها را به ما در آارخانه مين و تحقيانواع توه ،دهندي ساعت حقوق م۴ فقط دي ساعت کار کن١٢ ندشمايگويم

 یستند اما وقتير در امان نيز از تحقي باال نی زنان پزشك و آارمند ها یكنند وحتير ميران زنان را تحقي ایآه در همه جا

ارزشت و گاها ي بسیردهابر خو. شوند ي ما قائل نمی را برایچ حرمتيآارخانه ه گر دريد ديايش مي ما زنان آارگر پیپا

به خصوص آارگر گذارند به نظرمن اخراج آارگريت مي رویفاصله مسئله اخراج را جلو د باليايمت هم دريصدا! فيآث

. آارفرما راحت تر از آب خوردن استیزن برا   

ساله ام ١٤پسر ،كندي میندگل است با ما زيعل و ريآنم مادرم هم آه پريچه ام راس ب۵د شكم يم بامن خود ،شود آرديمچكار

بساطش را به هم . را هم بكند  یگذارند همان دستفروشينم ن دولت ي اوقات هم ماموریكند بعضي میابانها دستفروشيدرخ

؟مي داریه ايو مگر ما سرما فروشديد آه چه ميكنيزنند حاال فكر ميم   

 ام بچه  ۵  و فقط به خاطر فقط. ن همه ظلم ياز ا. مه دردن هيا شوم ازيخسته م ،ك جا داد بزنمي خواهد بروم يدلم م بعضا

هم آه ما رفته  ادشان يآارفرماها  ظرم به ن. ماندمينم ن آارخونه ي ایتو نداشتم  بچه اگر. دهميادامه م  یاست آه به زندگ

.ميستي نز آهيم آنيما آارگر.  نكنندی ودهن لقی احترامیب ،گذارنديم به ما نیحداقل اگر احترام. ميانسان   

.دشو میك مثنويد يسيد آنهار ابنوياد است اگر بخواهي زمانيدردها  


