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کَ  هارص رّس جِاًی سى، رّس هثارسٍ سًاى ػلیَ فمز ًّاتزاتزی، تثؼیط ّ اطتثذاد هی رّین 8در ػزایطی تَ اطتمثال 

کَ سهاًی سیادی اس یک خیشع هزدهی ًوی گذرد، ٌُْس سًاى تا ػجاػت ّ جظارت   تا ّجْد طزکْتِای  حکْهت در 

 خیابان ی ىستیم کو زنان ً دخترانزنان ً دختران ػاُذ حعْر تی پزّا ّ چؼوگیز ایي هثارسٍ هااداهَ در . صحٌَ اًذ 

 در خیاتاى، در طٌگز هثارسٍ تزای دطتیاتی تَ حمْق خْد ّ تزای دطتیاتی تَ آسادی تَ هثارسٍ آًِانام گرفتو اند، انقالب 

آهذٍ اًذ ّ تا تزگزفتي حجاب تَ حاکواى هزتجغ ًؼاى دادٍ اًذ کَ ظوي اػتزاض خْد تَ " خیاتاى " آًاى تَ . تزخاطتَ اًذ

 ػلیَ حجاب ۵۷چِل طال طتوی کَ تز آًِا رّا داػتَ ػذٍ، هثارسات پز صالتت خْد را تَ هثارسات سًاى در اطفٌذ هاٍ 

. دٌُذهیاجثاری پیًْذ 

ایي اّلیي تار ًیظت کَ سًاى آسادٍ تزای هطالثات ّ خْاطتَ ُایؼاى تَ هیذاى هی آیٌذ، در غْل طلطَ ًٌگیي جوِْری  

تالع دختزاى جْاى در ػکظتي تاتُْا ّ کلیؼَ ُای جٌظیتی .  اطالهی سًاى ُویؼَ یک پای اصلی ایي هثارسٍ تْدٍ اًذ

در جاهؼَ، هثارسٍ سًاى کارگز ّ خاًْادٍ ُای کارگزی، تؼکیل صٌذّق ُای ُویاری سًاى، هثارسٍ تا لتل ُای ًاهْطی 

  .تٌِا تخؼی اس هثارسات سًاى در سًذگی رّسهزٍ تزای دطتیاتی تَ تذیِی تزیي حمْق طلة ػذٍ اس ایؼاى اطت... ّ

اها طتوی کَ تَ حذ خْد رطیذٍ ّ فزیاد سدى آى ُز رّس گظتزدٍ تز خْاُذ ػذ، فزیاد سًاى اطیز کار تذّى هشد خاًگی 

لزتاًی ًاتزاتزی فزصت ُای ػغلی ّ تیکاری رّ تَ افشایغ اطت؛ حزکت ّ حعْر سًاى فزّدطتی اطت کَ تَ تٌِایی 

ًفزٍ 10 ّ 5 سًاى کارگز ػاغل در کارگاُِای کْچک  ّطزپزطت خاًْادٍ اًذ، سًاى ػاغل در کارگاٍ ُای سیز سهیٌی

، تخغ خذهات ّ کارُای پظت خاًگی کَ ُوْارٍ در هؼزض طْء اطتفادٍ ّ تحمیز اًذ، سًاًی کَ پْػغ لاًْى کارتذّى 

سًاى :  ایي سًاى اًذ فزیاد تَ جش ایي فزیادُا  هگزٍ اًذخیاتاى را تَ ػٌْاى ػزصَ تزای تیاى هطالثات خْد تزگشیذ

پزطتار ّ هؼلوی کَ در تذتزیي ػزایػ اطتخذاهی هؼغْل تَ کاراًذ، سًاى کارگزی کَ تَ تذتزیي ػکل اطتثوار هیؼًْذ ّ 

گاٍ حتی ًَ تٌِا اس حمْق تذیِی ػغلی خْد هحزّهٌذ تلکَ هْرد آسار جٌظی کارفزها لزار هی گیزًذ، سًاًی کَ تزای 

اهزار هؼاع رّساًَ خْد ّ خاًْادٍ خْیغ ًاگشیز اس تي فزّػی اًذ ّ در فمذاى کاهل اهٌیت ّ تی حمْلی هطلك ّ تحمیز 

هحکْم ّ تحت تؼمیة  هذام ػاهالى ایٌِوَ ًکثت ّ تذتختیدایوی لزار دارًذ ّ اس جاًة ػزع، دطتگاٍ ُای طزکْب ّ 

. اًذهزگ تَ 

فزیادی کَ تلٌذ ػذٍ فزیاد سًاًی اطت کَ درفمز،  فمذاى کار، تیوَ تیکاری ّ تاهیي اجتواػی گزفتارًذ، آًاًی کَ تَ کار 

ارساى کن اُویت یکٌْاخت ّ تذّى اهکاى ارتمای هِارت ّ ارتمای ػغلی هؼغْلٌذ، ایي خزّع ّ فزیاد سى کارگز 

ًیؼکز ُفت تپَ اطت کَ در هماتل کارفزهایاى ّ دّلت کارفزها کْتاٍ ًوی آیذ ّ ُوطثفَ ایِایغ را تَ هثارسٍ ّ هماّهت 

پزداسًذ ّ جادٍ ُا را تز یتؼْیك هیکٌذ،  صذای سًاًی کَ ُوذّع ُوظزاى کارگزػاى تَ اػتزاض ّ اػتصاب م

فزیاد هثارسات سًاى سًذاًی ُوچْى آتٌا ّ هاُزخ اطت کَ تا اػتصاب غذا  ّ . کْتگزاى طزهایَ هی تٌذًذراّتاػاى ّ ص

فزیاد هادراى هثارس خاّراى ّ پارک اللَ اطت کَ تا جوغ ػذى در .  ر سًذاًیاى هیزطاًٌذگهماّهتؼاى پیاهؼاى را تَ دی

هثارسات دختزاى داًؼجْ،  فزیاد . رتایٌذهماتل سًذاى ُا ّ دادگاٍ ُا خْاب راحت را اس جٌایتکاراى طزهایَ هی

 .  ایی اطت کَ طالِا اطت در صحٌَ هثارسٍ اًذ ّ ُز تار هصون تز تَ هیذاى آهذٍ اًذپزطتاراى، سًاى تاسًؼظتَ



ایي فزیاد ایي سًاى هثارس، فزیاد اًظاًِایی اطت کَ غؼن اطتثوار جٌظی ّ غثماتی را تا توام ّجْد خْد لوض کزدٍ اًذ، 

َ ای هٌاطثات طزهایَ داری داردریؼَ  در اطت کَ هحزّهیت ُایی فزیادُا تاستاب   کَ تز اطاص هٌافغ التصادی  غثم

 سًاى ُوْارٍ تا دیْار تلٌذی اس ػمایذ، طٌت ُا ّ لْاًیي ًظام ًاتزاتزدر ایي . خاؽ، رّاتػ اًظاًی را ػکل هی دٌُذ

دّلتی رّتزّ ُظتٌذ کَ تا پافؼاری تز تْلیذ، تاستْلیذ ّ تذاّم ارتجاع، اطتؼذادُا ّ تْاًایی ُای آًاى را تَ طخزٍ 

تِویي دلیل اطت، کَ ایي فزیادُا در کلیت خْد، ُوت تَ ًاتْدی ًظام طزهایَ داری تظتَ اطت ّ تُْوی تَ ایي . هیگیزًذ

 . جٌاح ّ آى جٌاح درّى حکْهتی ًذارد

ُز چٌذ طوت . ایي جٌثغ تَ هیذاى آهذٍ خْدجْع کَ تَ اػکال هختلف تَ هثارسٍ اداهَ هیذُذ، ًیاس تَ هتؼکل ػذى دارد

 خْد 57 هارص 8 هارص اهظال تؼذ اس 8فزاخْاى دادى تَ تزگشاری هزاطن . ّطْی گزفتي آى تَ آراهی صْرت هیگیزد

سًاى کارگز کَ تخؼی اس جٌثغ سًاى را تؼکیل . ًمطَ ػطف هِوی در رػذ ّ تذرجَ ایی تؼکل یاتی جٌثغ سًاى اطت

تْیژٍ تا تحزکِایی کَ  . هیذٌُذ ّ تخؼی اس جٌثغ کارگزی ُظتٌذ، در ایي تؼکل یاتی ًمغ هِوی را ایفاء خْاٌُذ ًوْد

 هارص اهظال در پیغ رّ اطت ّ لطؼٌاهَ ُایی تا خْاطتَ ُای پایَ ای سًاى هطزح ػذٍ، 8در راتطَ تا تزپائی هزاطن 

.  هی تْاًذ رًّذ هتؼکل ػذى را تظزیغ تخؼذ

َ ُای ُوَ در هزد ّ سى کاهل تزاتزی تَ دطتیاتی ،هثارسات در سًاى خْاطتَ اهزّسٍ  دطتیاتی ّ اجتواػی التصادی ػزص

َ ُا ایي .هی تاػذ اًظاًی حمْق تَ  اجتواػی تْسیغ ّ تْلیذ تز هثتٌی کَ طیظتوی در ّ خصْصی هالکیت هحْ تا تٌِا خْاطت

 پیغ را افمی چٌیي هی تْاًذ کَ اطت کارگزی جٌثغ تٌِا، ّ یاتذ تحمك هی تْاًذ تاػذ ًذاػتَ سًاى اطتثوار در ًفؼی ّ تْدٍ

 سًاى هطالثات تحمك کٌٌذٍ تعویي تْاًذ هی تٌِا آى تجلْ رّ رػذ ّ کارگزی جٌثغ غثماتی هثارسٍ .دُذ لزار سًاى رّی

   .تاػذ
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