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 ايران کارگران رايط کار و زيست نسل اولش
 

 خسرو غالمی:                                    تنظيم
  

صفويه و پس از آن کم و بيش با متدن  ،از دورانايران جامعه       
بورژوازی غرب و دستاورد های مادی و معنوی آن کم کم آشنا شد و در 

او يافته ها ی آنان که  و آن جا اين سرزمني ، با بافته هاين جا
از طريق بازرگانان آن ديار وارد جامعه می شد ، آگاهی می " عمدتا
  .يافت

از ميانه ی سده ی سيزدهم خورشيدی ، خنستني جلوه های روابط        
سرمايه دارانه در ايران شکل گرفت و با گسرتش آن ، فروپاشی اد های 

دگرگونی  . آورد به ارمغانيش اد های مدرن راماقبل اين دوران و زا
های وسيع در ساخت جامعه ی ايران، گسرتش و رواج شهر نشينی ، شکل 

جامعه ی به ظاهر ...گريی طبقات اجتماعی جديد ،رواج ديوان ساالری و 
را دست خوش حتوالت بنيادين کرد و بر بسرتی اين چنني ، مهگون ايران 

ان ، اقتصاد جامعه که در اين دور. لرزش های سختی را جتربه می کرد 
، اقتصادی خود بسنده و افزون از هر چيز بر بنيان اصناف ، " عمدتا

پيشه وران و صنعت گران خرده پا و سنتی شکل گرفته بود با چالش های 
  .اساسی مواجه شد

بر بسرت چنني روند اقتصادی و اجتماعی ، طبقه کارگر ايران        
چگونگی پيدايش و سري مبارزات اين برای شناخت بيشرت و . شکل می گريد

طبقه ، بدون ترديد بايد به سراغ شرايط اجتماعی و اقتصادی و سياسی 
اما شرايط .ی جامع آن در اين نوشته منی گنجدآن دوران رفت ؛ که بررس

ادامه برای در ، موضوعی است کهکار و زندگی نسل اول کارگران ايران
  : شودآشنايي خوانندگان ، به آن پرداخته می
 ١٢٧۵  منتشر نشده ی خود که در       خان خانان در رساله ی سياسی

مجاعت : " به نگارش در آورد، درباره ی کارگران می نويسندخورشيدی
کارگر طايفه ی بزرگی از اهل مملکت هستند و در واقع عاجزتر از هر 

زمانی که توانايي کارکردن (زيرا در صورت قدرت کار" طايفه ی ديگر
. روزگار به عسرت می گذرانند و در پريی هم بيچاره می مانند) ددارن

  ...می گردند" منشاء فتنه و فساد"گاه هم 
 بلکه ساختار اقتصادی نسل اول کارگران ايران فقط بی حقوق نبودند ،

منی توانستند " آن ها اساساو بافت ذهنی و فرهنگی جامعه چنني بود که 
 –در جامعه ی آن دوره . ته باشندتصويری از حقوق اجتماعی خود داش

سرکردگان نظام ضعيف کشی که بر آن ايدئولوژی شاهان خودکامه ، 
 مريغضبان و تفنگ چيان آنان سيطره ، خان ها، اشراف و سايه یعشاير
 کارگر جايگاهی نداشت ؛ با مهان چشمی به او نگاه می کردند –داشت 

ماعی کارگران ايران به طور کلی منشاء اجت.که به رعيت می نگريستند
  :از سه گروه اصلی زير تشکيل می شد

دهقانانی که در اثر فقر و فالکت ناگزير به ترک روستاهای شان  - ١
هيچ گونه جتربه کار صنعتی و يا " اين ها غالبا. شده بودند

  .مهکاری مجعی در کارگاه های توليدی نداشتند
عده . بودندتوده های فقري شهری که به حاشيه ی جامعه رانده شده  - ٢

ای از شاهدان عينی گزارش داده اند که در دوره ی مورد نظر ، 
خيابان ها و بازارهای شهرها آکنده از توده های بيکار و بينوا 

 .بوده است
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در صنايع پيشه وری و دستی شاغل بودند، اما به " کسانی که قبال - ٣
آن صنايع ناچار نريوی کار خويش را می  سبب ورشکسته شدن

ماهر کارگران به حساب می آمدند " اين ها جزو خبش نسبتا.فروختند
کار در "  و خبشا–و صاحب جتربياتی نيز از حميط های کار شهری 

 . بودند- بزرگ پيشه وری" کارگاه های نسبتا
) و يا حتت فرمان(گروهی از کارگران درون کارگاه ها          

و يا تاجر ) ارزمني د( ارباب " کارفرمايانی کار می کردند که قبال
اين کارفرمايان با مهان زمينه ی فکری ماقبل سرمايه داری . بودند

از يک سو نگاه آن ها به . به کارگر و توليد صنعتی می نگريستند
از نظر آن ها کارگران . مهان نگاه ارباب بود به رعيت" عمله جات"

رعايای بی حقوقی بودند که بايد با خشن ترين روش ها وادار می 
در کارگاه ضرب و شتم و شکنجه . د که سخت تر کار کنند شدن

خود سری و زورگويی . و حتقري رايج بودکارگران ، توهني های سخيف 
در واقع قانونی وجود . صاحب کاران را هيچ قانونی حمدود منی کرد 

حتی سال ها پس از مشروطيت و در جملس چهارم شورای ملی ، . نداشت 
ده ی مردم می دانستند ، رغبتی برای تعيني وکاليي که خود را مناين

خانه "اين صدا در . روابط کارگر و کارفرما از خود نشان ندادند 
کارگری ندارمي که خبواهيم " شنيده شد که در ايران اصال" ی ملت

 .مناسبات او را با کارفرما تنظيم کنيم
شرايط کارگران مؤسسات صنعتی ای هم که حتت نظارت کارفرمايان 

از کارفرمايان ين دسته ا.پايي کار می کردند،چندان هبرت نبود ارو
ايران می دانستند خود را صاحب اختيار شاهان و حکام که دولت های 

ايرانی قايل " عمله و فعله"هيچ گونه ارزشی برای " ، طبعا
دار قوانني درون کارگاهش را خود وضع می ه اگر تاجر سرماي. نبودند

 و ايران مقررات مهه مناطق نفت خيز حتت کرد ، شرکت نفت انگليس
. سلطه اش را تعيني می منود و می توان گفت در منطقه حکومت می کرد

گاهی اشکال غري قابل حتملی هتک حرمت کارگران و خانواده های آن ها 
به خود می گرفت که بيش تر ماهيت غري انسانی استعمارگران انگليسی 

  .را نشان می داد 
 صحنه هاي دل گدازي را از محل تفاله هاي نفت تخاریيوسف اف       

نوصيف مي آند "متمدن"از جانب انگليسي هاي  توسط زنان و حتقري آنان
. استفاده زنان آارگر از تفاله نفت منظره ي اسف انگيزي داشت:"

يت هاي نفت را با آن مايه ي سياه آه معروف به پزنان آارگر 
 خنت نان و سريپسر گذاشته براي ر آرده و روي پتفاله ي نفت بود 

آردن بچه هاي صغري و خلت و گرسنه ي خود به طرف اتاق هاي بوريايي 
پوشاك آن ها عبارت از يك پرياهن بلند و پاره . روانه مي شدند 

مايه ي سياهي . پاره بود آه قسمت آمي از بدن را مستور مي آرد 
ها رخيته متام آه روي سر گذاشته بودند در اثر حرآت به صورت آن 

انگليسي ها با زن هاي شيك پوش . اعضاي بدن شان را آلوده مي آرد 
خود جلوي زنان ستم ديده و صاحب اصلي ثروت و نفت را گرفته از 

عكس هايي آه انگليسي . مناظر رقت بار آن ها عكس برداري مي آردند
. ها از زنان و آارگران بر مي داشتند منظره ي رقت انگيزي داشت 

 متأثر و متأمل س اسكلت هاي نفت آلود و متحرك ، هر بيننده راعك
آوراسباب تفريح و سرگرمي و خنده  متأسفانه اين مناظر آمل. مي آرد

ي زنان و مردان انگيسي هاي مأمور حوزه نفيت خوزستان شده بود 
در موقع عكس برداري خنده و تفريح و مسخره ي انگليسي ها در ...

رگر به مراتب زشت تر و مسخره ي انگليسي ها نظر زنان و مردان آا
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در نظر زنان و مردان آارگر به مراتب زشت تر و بدتر و ناگوارتر 
  ."از برهنگي و گرسنگي و بدخبيت هاي ديگر بود

شوراي مرآزي "شكراهللا ماني، آارگر پارچه باف و منشي        
سه "خود آارفرما و داراي " آه قبال" احتاديه هاي آارگري ايران

بوده، از مجله افرادي است آه مي تواند وضع " دستگاه پارچه بايف
با آن :"او مي نويسد. ناگوار آارگران آن زمان را به تصوير بكشد

آه خودم از آارگران هنرمند و در صنعت نساجي از استادان درجه 
اول به مشار مي آمدم ،در چنگ آساني اسري شدم آه آم ترين اطالعي از 

آوتاه سخن ، بيش از دو سال زير دست اين ... نداشتند فن بافندگي
اآثر شب ها بي نان و گاهي سد . مردان نااليق خودپسند جان آندم

هتران هم حال شان هبرت از من ساير آارگران پارچه باف . جوعي داشتم
. سخت تر از من مي گذشتنبود، بلكه زندگاني بعضي از آن ها خيلي 

ران آه قريب يك هزار نفر بودند، مانند متام آارگران پارچه باف هت
هيچ يك داراي زن يا خانه و لوازم زندگي .  زندگي مي آردندگدايان
مسكن آن ها منحصر به گوشه ي آارخانه ها يعين طويله هاي . نبودند

  ."خمروبه و شرتخانه هاي گوشه آاروان سراها بود
  مدت آار روزانه

ت نفت انگليس و ايران، در ساعت آار روزانه ي آارگران شرآ       
در .  ساعت بود١٠ درجه مي رسد، ۵٠تا " گرماي طاقت فرسا آه بعضا

 آارگر در استخدام داشت، ساعات آار از ۴٠٠٠مؤسسه ي شيالت مشال آه 
طي اين مدت آارگران تنها يك ساعت .  بعدازظهر بود٧ بامداد تا ۶

 ي آه صيد ماهيدر مواقع. اسرتاحت براي صرف صبحانه و ناهار داشتند
در .  شب و حيت تا نيمه شب ادامه داشت١١زياد مي شد آار تا ساعت 

  .چنني حايل مبلغي به عنوان اضافه آار به آارگران پرداخت مي شد
آه خبش بزرگي از آارگران در آن ها        در صنايع دسيت و سنيت 

شاغل بودند، ساعات آار از باز شدن بازار تا زمان بسته شدن آن، 
 در آارگاه هاي ١٣٠٢ در سال .  ساعت استمرار داشت١٢يعين حدود 

 بامداد آغاز مي شد و با ۵قايل بايف مهدان ساعت آار در تابستان از 
يك تنفس دو ساعته تا شش بعدازظهر ادامه داشت؛ با اين حساب طول 

زمان متوسط آار روزانه، در .  ساعت مي رسيد١١روزانه آار به 
 ساعت ١۴ تا ١١اعت و در آارخاجنات پنبه پاك آين  س١٠صنايع نساجي 

  .بود
   دستمزد
تارخيي سيستم دستمزد در ايران در شرايطي شكل گرفت  حلاظاز        

آه بيكاران شهري و روستايي فراوان بودند؛ عرضه ي نريوي آار باال 
حتت چنني شرايطي مزد آارگران مني . و تقاضا براي آن پايني بود

  .ازه اي باشد آه از پس خمارج زندگي برآيدتوانست به اند
پرداخت دستمزد در صنايع آارخانه اي ايران به طور آلي         

در . ، روزمزد و ماهيانه)قطعه آاري(آارمزد: به سه گونه بود
صنايع نساجي پرداخت ها به طور عمده بر پايه ي سيستم آارمزد و 

. ي آرد،صورت مي گرفت به ازاء مقدار مشخص حمصويل آه آارگر توليد م
  .آارمزد بدترين نوع هبره آشي از نريوي آار است

مزد بافندگي از ذرعي ده شاهي تا "براساس سيستم آارمزد         
يك نفر آارگر با آن آه شب ها . هفت صد دينار به پول آن روزي بود

 ذرع مني توانست ببافد لذا اجرتش از ۶- ۵هم آار مي آرد بيش تر از 
. ن جتاوز مني آرد و اين مبلغ براي خرج روزانه هم آايف نبود قرا۴- ٣

هيچ يك از آارگران قادر نبودند لباس يا آفش و آالهي براي خود 
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 آه پارچه هاي ابريشمي مي بافتند، روزي بافندگان يزد. هتيه منايند
 شاهي مزد مي ١۵ ذرع جنس توليد مي آردند و براي هر ذرع ٢ تا ١/۵

  .گرفتند
پرداخت "هاي قندودر خبش آارهاي ساختماني معموالآارخانه در        

 مشسي آارگران بومي ١٢٧۶ سال طبق مدارك. ها به صورت روزمزد بود
مزد مي گرفتند و   قزوين روزي دو قران- راه شوسه انزيلدر ساختمان 

آساني آه از االغ خود براي بار آشي نيز استفاده مي آردند سه 
ؤسسات شرآت نفت و ايران ، استخدام آارگر در م. قران مي گرفتند 

اين شرآت به آارگران ! رمسي و پيماني: به دو طريق صورت مي گرفت 
 مزد .رمسي خواه به صورت ماهيانه يا هفتگي دست مزد مي پرداخت

تا ) آارگر ساده( تومان٩ماهيانه ي آارگر ايراني شرآت نفت را از 
ويسد آه در مهان زمان دست مي داند و مي ن) آارگر متخصص( تومان ٣۵

  . تومان بوده است١٠٠ تا ٣۵مزد آارگر عراقي و هندي از 
مي " آارگر قرضي"ني آه در آن زمان آن ها را   آارگر پيما      

ناميدند، توسط سرآردگان عشاير و ايالت يا مرداني آه با آارگزيين 
قبال در " شرآت ، رمسا. شرآت نفت روابطي داشتند، استخدام مي شدند

هدي نداشت و پيمان آاران طرف حساب آن ها عت" آارگران قرضي"
شرآت نفت ، طبق قرارتعني شده ، مبلغي به پيمان آاران مي . بودند

پرداخت و آن ها با آسر منودن جزيي از آن پول، مابقي را به عنوان 
  .مي پرداختند" آارگران قرضي"دست مزد به 

  در مؤسسه شيالت مشال آارگران ايراني به صورت آارمزد و يا       
مبناي حماسبه ي آارمزد به عمل آوردن . روزمزد استخدام مي شدند

 تومان حق الزمحه مي ٧مؤسسه بابت اين ميزان . هزار عدد ماهي بود 
. آارگران روزمزد به طور متوسط روزي دو قران مي گرفتند. پرداخت

 قران ١٠آارگران روسي  خورشيدي ١٢٩٢گيالن در در مؤسسات چوب بري 
در آارخانه .  قران دريافت مي آردند۵ تا ٣و آارگران بومي بني 

 خورشيدي ، ١٢٨٠ابريشم آشي امني الضرب در رشت، در اوايل دهه ي 
زنان آه اآثريت .  قران بود٣ شاهي تا ٣٠دست مزد آارگران مرد بني 

 شاهي مي ١۵ تا ١٠ دادند از را تشكيل مينريوي آار آارخانه ها 
 شاهي پول مس بود آه برابر ١٠مزد پسر و دخرت بچه ها فقط . گرفتند

  . شاهي پول نقره مي شد٧با 
آاري  ي مقاطعه استخدام آارگران به گونه        در معادن 

 ١٢٩۴-  ١٢٩۵در معادن گوگرد مسنان در سال هاي " مثال.بود) آارمزدي(
معدن آه از آن ها يك ل سه خروار سنگ  نفر آارگر در مقاب١١به 

اين آار .  قران مي پرداختند ٣۵خروار گوگرد استخراج مي آردند ، 
بنابراين مي توان دست مزد روزانه ي يك . يك روز طول مي آشيد

در سيستان و شرق ايران ، . آارگر معدن را سه قران ختمني زد 
د، روزانه فقط آارگراني آه قنات مي آندند و يا اليروبي مي آردن

 در اين نواحي، صنعت ١٢٨٠- ١٢٩۶طي سال هاي . يك قران مي گرفتند
  .گران روزي دو قران مزد مي گرفتند

  حنوه پرداخت دست مزد در خبش هاي خمتلف صنايع دسيت ، به       
بر اساس سيستم " ژه مهم ترين آن ها يعين قايل بايف، معموال  وي

 تعداد گره هايي بود آه زده مي آارمزدي بود و ميزان آن براساس
مهني باعث مي شد آه آارگر جمبور باشد در زماني طوالني تر و با . شد

 ميانگني دست مزد در قايل بايف هاي آرمان، .سرعت بيش تر آار آند
 ۴ تا ٢ قران و استادآار بني ۵/١سرآارگر براي آارگر يك قران، 

ع خمتلف يك سان ميزان دست مزد ها در نواحي و صناي. قران بود
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در شيالت مشال و مؤسسات چوب بري گيالن دست مزد ها باالتر بود . نبود
هم چنني در نقاطي آه اهايل فقري بودند و اقتصاد رونقي نداشت مزد . 

آارگران آمرت بود؛ مانند دست مزد هاي پايني در شرق ايران نسبت به 
گري آه در موضوع دي. گيالن آه از رونق اقتصادي بر خوردار بود 

ميزان دست مزد ها تاثري داشت، داميي يا موقيت بودن روند توليد 
 ۵ تا ۴در صنعت پنبه آه فصل آار نه يك سال بلكه بني " مثال. بود

در اين صنايع . ماه استمرار داشت، ميزان دست مزدآم تر بود 
دهقاناني شاغل بودند آه در آنار زراعت، آار آن ها در " اآثرا

وجود خيل عظيم . مثابه درآمد آمكي حمسوب مي شدآارخانه به 
دهقانان بيكار، به صاحبان صنايع پنبه پاك آين فرصت مي داد تا 
دست مزد را از سطحي آه در صنايع عمده ي آارخانه اي آشور معمول 

  .بود پايني تر نگهدارند
  دست مزدها نسبت به خمارج

وش بيين هم درباره ا توجه به مطالب باال،اگر خبواهيم با خ ب       
دستمزد هاي آن زمان متوسط ي مقدار دريافيت آارگران داوري آنيم، 

عبداهللا يف ختمني مي زند آه .  قران بيشرت نبوده است ۵/٢از روزي 
متوسط دست مزد آارگران ايران در اوايل سده ي بيستم يك قران 

 ۵/٢ن اما اگر دست باال بگريمي و ميزان دست مزدها را مها. بوده است
قران ختمني بزنيم، باز هم اين آميت معني پول براي تامني ضروريات 

  .زندگي به هيچ وجه آايف نبود
 سده ي بيستم  قيمت برخي از مواد خوراآي اساسي در اوايل       

نان ) قيمت ها  بر اساس يك من تربيز:(ميالدي به شرح زير بوده است
 ٣/٢ قران ، برنج ١۴ي  قران، روغن گاو۴ قران ، گوشت گوسفندي ٢

  . قران۴/۵قران، آله قند 
اگر متوسط :" عبداهللا يف براساس آمار باال برآورد مي آند آه       

 نفر حساب آنيم، حداقل نياز هاي روزانه ۴افرادخانوار آارگري را 
 آيلو ، گوشت گوسفند  نيم آيلو، روغن ٢نان : او از اين قرار بود

 قران مي ۵/٣ گرم آه قيمت آا ٢٠٠قند  گرم ، برنج نيم آيلو، ١٠٠
مهان گونه آه مالحظه مي شود در . آارگر زندگي فقريانه اي داشت." شد

برآورد باال هزينه هاي لباس ، آفش ، سوخت، روشناييي، اجاره منزل 
  . ، تنباآو، چاي و نيز خمارج دارو و درمان منظور نشده است

  شرايط آار و هبداشت 
به مهني . ي براي رعايت شرايط هبداشيت وجود نداشت هيچ قانون       
صاحبان آارگاه ها آه فقط به فكر صرفه جويي بودند، آوچكرتين دليل 

تدارآي براي اميين و سالمت شغلي آارگران مني ديدند در يكي از مدارك 
زن و دخرت " بايگاني شده دوليت شرايط آارگران بافنده آه غالبا

آن ها متام روز نشسته، روي : ده شده استبودند، بدين گونه شرح دا
دستگاه بافندگي خم شده و در زير زمني ها و انبار هاي نيمه تاريك 

اين وضع نشسنت و قوز آردن، باعث تغيري حالت . و آثيف مشغول هستند
آارگران دخرت در آرمان بيشرت به مجود . اندام بدن آارگران مي شد 

بيشرت اينان پس از آبستين . دند مفصل در قسمت حتتاني شكم مبتال بو
  .در هنگام زاميان جان مي سپردند

آارگاه : "   در جاي ديگر پريامون حمل آار آفاشان مي خوانيم     
آه عبارت بود از دمخه هاي منور  هاي اين آفاش ها را حجره مي گفتند

تاريك و بيغوله هاي مرتوك در آاروانسرا ها و دآاآني خمروبه به 
اين حجرات قبل از اين . ر تا آرايه آمرت داشته باشندگوشه وآنا

جزء طويله هاي آاروانسرا هاي زمان اسب و االغ بودند آه محل و نقل 
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و مي آردند آه پس از آن بالاستفاده مانده بار و مال التجاره 
زباله داني النه ي سگ و موش و حشرات و سپس حجره ي آفش دوز شده 

تر از زمني، بدون نور و هوا با يني اماآين در چند پله پا. بود
ديوارهايي خمروبه تا زير سقف مرطوب آب چكان مملو از حشرات و زمني 

 آه در هر يك از آن ها دو سه دسته آارگر مشغول به آار ...خاآي
  ."مي شدند
درفضاي آزاد آار مي آردندند و  آارگران راه سازي آه        
ار داشتند، به سرعت قرباني حتت تاثري تغيريات جوي قر" مستقيما

 هتران آه ختت - در اسناد مربوط به راه سازي انزيل. امراض مي شدند
نظارت آارفرماي روسي بود، آمده است آه در ظرف سه سال بيش از 

آه در راه شوسه آار مي آردند از تب و لرز تلف  نفر از آساني ٢٠٠
  .شدند 

اگر )  و آارگاه هاآارخاجنات مدرن(  در هر دو نوع صنايع       
در حني آار حادثه اي رخ مي داد و آارگر صدمه مي ديد، آارفرمايان 

در زمان بيماري آارگر . از پرداخت هزينه درمان سر باز مي زدند
آارفرمايان حيت به آارگري آه به . نيز قاعده به مهني منوال بود 

. تنددليل بيماري مني توانست سر آار خود حاضر شود مزد مني پرداخ
آارگراني آه در حني اجنام آار صدمه ديده و ناقص العضو مي شدند، 

" بدون دريافت ديناري از بابت خسارت از آار برآنار شده غالبا
در صورتي آه آارگر حادثه ديده جان مي .جمبور به تكدي مي شدند 

  .سپرد، به ندرت تاواني به بستگانش پرداخت مي گرديد
. ات شديد انضباطي و سخت گريي رايج بود  در شرآت نفت مقرر      

آارگران حق نداشتند با عمال انگليسي شرآت با صداي بلند حرف 
در . آارگري آه دير سر آار مي رسيد، از آار معلق مي شد. بزنند

صورت آوچكرتين نارضاييت، آارفرما مي توانست چند روز آارگاه را از 
به دفعات . تداول است ضرب وشتم آارگران هم امري م. آار معلق آند

اتفاق افتاده بود آه انگليسي ها آارگري را به ضرب مشت و لگد 
هايي آه آارفرمايان ايراني داير آرده بودند  در آارگاه.آشته اند

  .، گاهي چوب و فلك هم بكار مي رفت
   عدم امنيت شغلي

   مصيبت بزرگي آه آارگران مهواره با آن روبرو بودند، خطر      
در برخي از . عدم امنيت شغلي داليل گوناگوني داشت. شدن بودبيكار 

رشته هاي صنعيت در ماه هاي معيين در سال نياز بيشرتي به نريوي آار 
وجود داشت و به مهني جهت آارفرمايان براي آن مدت معني آارگراني به 

آارخانه بلژيكي قند آهريزك در " مثال. طور موقت استخدام مي آردند
 نفر را ٣٠٠ نيشكر آه دو ماه به طول مي اجناميد، تا فصل برداشت

در مؤسسه ي شيالت نيز آارگران به گونه ي فصلي و . استخدام مي آرد
برخي از آارخانه ها و آارگاه هاي . مومسي به آار گرفته مي شدند

بومي نيز آه مني توانستند با سرمايه هاي خارجي رقابت آنند، پس 
شدند و به ناچار آارگران شان نيز به از مدت آوتاهي ورشكست مي 

از سوي ديگر ، آارفرمايان براي منضبط . خيابان پرتاب مي شدند
ترجيح مي دادند " عناصر مزاحم"آردن آارگران و خالص شدن از 

صاحب آاران هر زمان . آارگران را به طور موقت استخدام آنند
وني و اراده مي منودند آارگران را اخراج مي آردند و هيچ قان

در شرآت نفت . مقرراتي نيز براي محايت از آارگران وجود نداشت
مي آردند مي توانستند  هر آن آه مسرت ها اراده"انگليس و ايران 

يعين دفاع از حقوق ( آارگران را اخراج آرده و در صورت گستاخي 
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در آشاورزي ." وسيله ي حبس و تبعيد شان را نيز فراهم منايند) خود
ي معيين اآارگران به صورت روزمزد و براي اجنام آارهداري  و باغ

  . استخدام و دوباره بيكار مي شدند
      آار آودآان

   آار آودآان در مزارع، آارگاه ها،دآان ها و باربري امري      
. طبيعي و رايج و در افكار عمومي نيز از مشروعيت برخوردار بود

ترين خبش نريوي آار ي حقوق آسيب پذيرترين و بسال آارگران خرد
قدرت دفاع از خود و جرأت . دستمزد ناچيزي مي گرفتند. بودند

" بي دردسر"به مهني جهت براي آارفرمايان . اعرتاض آردن نداشتند
  . بودند

از اطفال در زير زمني :"  پاولويچ و ايرانسكي مي نويسند      
ر زمستان هاي مرطوب و تاريك حتت شرايط هبداشيت فوق العاده مدهشي د

مزد روزانه اينان .  ساعت آار مي آشند١٠ و در تابستان ٩روزانه 
صاحبان " غالبا.  شاهي و ناهار نيز به عهده خودشان است۴در حدود 

آارخانه ها پدران اطفال را متهم مي آنند آه در تغذيه اطفالشان 
سهل انگاري منوده و بدين ترتيب مني توانند از آنان آار الزم را 

  . بكشند
آارگاه هاي آه در آن ها آودآان حتت استثمار    از مجله      

در اين جا بچه . وحشيانه قرار داشتند، قايل بايف هاي آرمان بود
اين . هاي شش ساله حتت شرايط طاقت فرسايي به آار گرفته مي شدند
. مي شدوضع شامل آودآان و زنان در قايل بايف هاي سراسر آشور نيز

 آارگاه هاي دراستثمار : "اشت، هنگامي آه نوشتسلطانزاده حق د
قايل بايف آه آارفرمايان به معناي واقعي آلمه عرق زنان و آودآان 

اين استثمار بي رمحانه تنها ... را در مي آورند، وحشتناك است
منحصر به آرمان نبود بلكه در خراسان ، آاشان، آذرباجيان، سلطان 

ر جا آه قايل بايف داير است چنني ، فارس و مهه جا و ه)اراك( آباد 
زنان و آودآان قايل ( خوراك معمويل آنان ... استثماري وجود دارد 

فقط نان و آب است و اگر گراني يا قحطي شروع شود، مرگ و   )باف
چنني است حنوه . مري در ميان آنان به سرعت برق آسا افزايش مي يابد

ايران و خارجه زينت خبش ي توليد آن قايل هاي نفيس و زيبايي آه در 
   ."هبرتين آاخ ها و سالن هاي بورژواهاست
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