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چکیده

وضعیت کار و کارگری در افغانستان

کار و فعا،یت های اجتماعی از جایگاهی باالیی در بین شاعران ،ادیبان ،عارفان و صوفیان پارسیگعو بعرخعوردار
است .کار برای این بزرگان همانند بسیاری از پیشهوران اهمیت حیاتی داشته اند و آن را در شعععرهعایشعان

عارف رضایی

انعکاس دادهاند .آنان افزون بر برپایی مجا،س وعظ ،سماع و محافل مذهبی و عرفانی اهل کار و تالش بودند و با

کارگران بازوهای اجرایی و متحرک هر جامعهی بسوی رشد ،تعععا،عی،

اتکا برحرفه و پیشهای ویژه ،امرار معاش خود وخانوادهشان را از طریق کارکردن فراهم میکردند .نمونهای از این تالشها برای کسب روزی

پویایی و شکوفایی هستند وبا ویژگی پاراگماتستیکه دارند مستقیما وارد

حالل عطارنیشابوری است که شغل عطاری داشت.

بازار کار گردیده و کشور را بسوی ترقی و خودکفایی میکشانند.بعدون

باری ،این شاعران انسان های زحمتکش بودند و افزون بر توکل به خداوند ،به تالش ،کوشش وکسب روزی حالل میکوشیدند .بنابرایعن ،در

تردید تمام داشتههای اقتصادی و پیشرفتهای حاصل در مسیر زندگی
از رهگذر رشد و پویایی فکر و گسترش اندیشه ورزی کمک می گیرد و
هر جامعهی که از ایدهها ،مفکورههای خالق و اندیشههای مفید و بازوی

این نوشته این اشارههای شاعرانه در باره کار و همت برای کسب روزی حالل در شعر شاعران فارسی زبان جستوجو و بررسی شعده اسعت.
ازاینرو پس از بررسی احوال و اقوال شاعران در باره کار و اهمیت فعا،یتهای اجتماعی نمونهای از شعر آنان نیز آورده شده است.

توانای کارگر استفاده مطلوب و بهینه کرده اسعت ،امعروزه بعه دسعت

مقدمه :در جهان هستی ،همه موجودات در تناسب و هماهنگی دستگاه آفرینش با یکدیگر میچرخند و به کاری مشغو،ند .گویا هر ذرهای

آوردها،داشته ها و امکانات فراوان اقتصادی و تسهیالت معیشیتی بعهعتعر

به کاری مشغول است «در این پرده یک رشته بیکار نیست« ،آدمی نیز در این مجموعه هماهنگ به تناسب ظرفیت و تواناییاش به کعاری

نایل گردیده اند.اغلب از امکانات امروز محصول و بازده زحمات طعاقعت

مشغول است .تنها در این صورت است که وی در متن موسیقی هستی ،ساز موافق مینوازد و با تمام ذرات آفرینش ،هم آوا میشود:

فرسای کارگرانی است که از فرایند انجام کارهای شاقه برای رفا کشورهعا
به بازار های جهانی عرضه شده است .دریغا که این صنفی مو،د وموثر از
جامعه از حقوق وامتیازاتی که باید وشاید برخعوردار شعونعد بعنعا بعر

هر ذره که هست ،اگر غباری است

خعععرامیدن الجوردی سپهر

مپنععدار کعز بهر بازیگری است

در این پرده یک رشته بیکار

در پعرده ملعکعت بععه کاری است

همیگِرْد گردیدن ماه و مهر

سراپرده ای این چنین سَرسری

نیست سررشته بر ما پدیدار

نظامی

موجودیت نظام مهلک اژدهای هفت سر" امپریا،یسم" ،مستفید نیستند

در ادبیات فارسی از کار ،به عنوان یکی از رازهای اصلی پیشرفت و تکامل و رسیدن به عزت و آبرو یاد کردهاند؛ و اینکه بر اثر کعار ،گعره از

و از عرق ریزی و زحمات این طیف ،اژدها اژدها تر وفقرا فعقعیعرتعر و

کارهای فروبسته گشوده می شود .انسان طبیعت را رام و دست به کیمیاگری می زند .در ادب فارسی ،اثری از از بیکاری و دست روی دسعت

بیچاره ترشده است .مفادی هنگفتی که از اثر مو،دیت کارگران بعدسعت

گذاشتن نیست؛ بلکه مضمونی که بازتابی گسترده یافته در ادبیات فارسی یافته است ،کار است« .ادبیات و تعهد در اسالم ...ادامه ص 3

میآید،به کام صاحبان سرمایه فرو میروند و عاید کارگر همان مزد قعرار
دادی است که در سرحد ،حداقل معیشیتی شان قرار میگیعرنعد و بعا
افزایش نرخ انفالسیون در بسیاری از موارد تغییرات افزایشی در درآمعد

کارگر کشتی نجات جوامع انسانی

کارگر رو نما نمیشود ،از رهگذر همین رویکرد اسعت کعه وضعععیعت
کارگران بصورت عموم هر روز بدتر و دشوارتر از قبل میشعود وسعبعب
بمیان آمدن طبقات در جامعه میشود .سرمایه داری دالل (کمپرادور) و

از روز کععارگععر در

بوروکراتیک وابسته به امپریا،یسم جهانی عمیقأ در اقتصاد جامعهی معا

افغانستان در حعا،عی

ریشه دوانده استکه مانند گرگان گرسنه در چپاول و تعارا

ثعروت و

سرمایهی ملی ما مصروف اند .فقر ،نا امنی ،جنگ های فرمایشی و خسته

محمد یاسر عمار

بزرگداشت به ععمعل

سازی توده ها ،تشکیل باندهای مافیایی ،گسترش مواد مخدر ،نعابعرابعری

میآید که یک بخش ععمعدهی از معردم

و معیعر

افغانستان اعم از تحصعیعل کعرده گعان و

اجتماعی و طبقاتی ،فشار و ظلم بر زنان ،افزایش میزان معر

کودکان در خانوادههعای کعارگعران و دهعقعانعان زحعمعتکعش و
خصوصیسازی ما،کیتهای دو،تی ،منابع تو،یدی ،تعجعمعع کعارگعران،

کارگران عادی از نبود کار شکایت دارند .این

دارایی های عامه ،غصب زمینهای دو،تی ،پروسهی بیکارسازی مردم از

در حا،یاست که حکومت وحعدت معلعی

مشاغل ،محروم ساختن کارگران از حقوقشان ،تبدیل کردن کعارگعران

بارها از ایجاد معیعلعیعونهعا شعغعل بعرای

حرفه وی به مزدورکاران روزمزدی ،خوار و حقیعرکعردن معردم ععذاب
دیدهی ما از ویژگیهای این حاکمیت بوده و به طور ویژهی با معنعافعع
استراتیژیک امپریا،یسم آمریکا درمنطقه همخوانی دارد ....

شهروندان افغانستان در محافل سیاسی یعاد
کرده است .در حا،یکه نبود امنیت وفسعاد
گستردهی اداری بهعنوان دو چا،ش عمده از

ادامه در صفحه 2

دیر زمانی است که فراروی پا،یسی ایعجعاد

کشور را دارد.بنا َء تا زمانیکه جعو خعفعقعان

شغل قرار داشته اما در کنار این دو چعا،عش

تبعیس بر سرنوشت مردم کشور مان حاکعم

عمده گستره و ژرفای معضل بیکاری فعراتعر

باشد ،گذار به یک جامعهی مرفع غیر ممکن

از موارد ذکر شده می باشد .اگر نبود امنیت

خواهد بود .با وجودیکه یعک بعخعش از

را به عنوان یک چا،ش فعراروی اقعتعصعاد

مشکالت اقتعصعادی و نعبعود شعغعل در

شکنندهی کشور و معضل بیکاری در نعظعر

کشورهای در حال جعنعگ وپسعا جعنعگ

بیگریم پس در مناطقیکه امنیت نسعبعی

طبیعی به نظر میرسند اما در افغانستان از

وجود دارد اما از جانب حکومت توجه الزم

این مسأ،ه دبیران اقتصادی و سیعاسعی بعه

صورت نگرفته چه توجیهی وجود خعواهعد

عنوان بهترین توجیه و فرار مسوو،عیعت بعه

داشت؟

نفع شان استفاده نمودند .از جانعب دیعگعر
فساد گستردهی اداری سد آهنین فعراروی

در پاسخ به این سوال گفته میتوانیم کعه
این مسله خود دال بر تبععیعس سعازمعان

یافته از جانب حلقات مشخص سیاسعی در

در خواست کنندگان شغل در دوایر دو،عتعی
می باشد .از سعوی دیعگعر بعروکعراسعی
پیچیدهو  ...ادامه ص 3

سال اول  ،شماره ششم
ادامه ...وضعیت کار و کاگری در افغانستان:

وضع کارگران درافغانستان همانند دیگر کشعورهعایعی کعه هعنعوز
مناسبات سرمایه بنابه دالیل داخلی و خارجی رشد نکرده و شیعوهی
تو،یدی فئودا،ی و نیمه فئودا،ی بر آن مسلط است ،شباهت دارد .در
این کشورها کارگران از کوچکترین حقوق سیاسی و اجعتعمعاععی
برخوردار نیستند ،در حا،یکه سنگیعنتعریعن وظعایعف را بعدوش
میکشند .آنها به اثر فقر و ناداری قادر به تأمین حداقل مععیعشعت
الزم برای خود و خانوادهی شان نیستند و در وضعععیعت بسعیعار
اسفباری قرار دارند که دستمزدشان به پیمانهی نعازل اسعت کعه
پاسخگوی حداقل معیشت کارگر نبوده و به زحمت کفاف ،قعمعهی
نان بخورونمیرشب و روز آنها را میکنند .شهرهای بزر کشعورمعا
مملو از کارگران بیکار و زحمتکشان درمانده میباشد ،که هر روز از
صبحگاه تا اوایل چاشت برای اینکه شاید کاری روزمزد بعرایشعان
میسرشود ،در مکانهای مخصوص شهعر مع عل چعوک کعارگعران
تجمع میکنند ،و،ی اک رأ بعد نیم روز انتظار برای دریافت کار ،نعا
امیدانه آنجا را ترک گفته به خانههایشان بر میگعردنعد.هسعتعنعد
کسانیکه در طول سال فقط چند روز ویا چندهفتعهی معوفعق بعه
دریافت کار میشوند.درصورت تدوام این وضعیت فالکتبعار کشعور
آسیب دیدهی ما را آسیب پذیرتر از قبل می سازد .بعیعکعاریهعای
موجوده سبب پیوستن افراد بیکاربه گروههای سارقین و تروریسعتعی
شده و کشور را در درازمدت تبدیل به کانون وحشت ودهشت،ترور و
انفجار میکند ونتیجت ًا منجر بعه دفعن امعنعیعت و ثعبعات در
کشورمیگردد ،زیرا فقر و بعیچعارهگعی وتعنعگدسعتعی معوجعب
ناهنجاریهای اجتماعی از قبیل اعتیاد،سرقت،کشتار وراهزنیها شده
است و هنوز هم سیر صعودی خویش را به شدت غیر قعابعل تصعور
میپیماید،.ذا وظیفه دو،ت است که بدیل پیوستن افراد و اشخاص را
به گروه های ضد امنیتی ،رشد وپویایی که همانا اشعتعغعال و کعار
آفرینی است ،مساعد سازند و کشعور دچعار بعحعران کعنعونعی را
نسخهپیچی و درمان کند ،تا ملت و نیروی فعال کشور ایجاد مو،دیت
کنند ،کشور وابسته و وارداتی که سالهای متعمعادی دچعار کسعر
بیالنس تادیات است را از این کسر مزمن بکاهند و انعدکعی بعخعود
کفایی اقتصادی نایل گردانند که از فرایند این رویعکعرد اسعتعقعالل
سیاسی هم تا اندارهی مقدور تامین شده و از سیاست های تضعرععی
کشور در قبال کشورهای همسایه وبه طور ویژه کشعور پعاکسعتعان
جلوگیری صورت میگیرند و همینگونه از مسعدود شعدن بعنعادر
تجارتی وترانزیتی بهروی تاجران افغانی وضبط اموال آنها کعاهعش
بمیان میآید و از میزان فقروبیچارهگی مردم که ناشی از افعزایعش
سرسام آور نرخ تورم که از رهگذر ایجاد موانع ومحدودیتها فرا روی
اجناس وارداتی توسط کشورهای همسایه میگردد ،کاسته میشعود.
محقق شدن این مسایل سبب بهبود شرایط امنیتی و معیشعتعی در
کشور شده وکشور را به آیندهی سبز و درخشان جهت میدهد.پعس
نجات افغانستان در ایجادکارواشتغالزایی میباشد ،نه در چعیعزهعای
دیگر ،گم شده واقعی ما کار واشتغال است ،کار و کعارگعری بعازوی
راست امنیت در کشور بوده و در خیلی موارد مقدم بر امنیت اسعت،
زیرا ما مکرراً تجربه کردیم وهیج فردیرا سراغ نداشتیم که در مهعد
رفاه و آسایش زندگی کعرده و ازامعکعانعات اقعتعصعادی خعوبعی
برخورداربوده اند وهمچنان دارای شغلی که مکفعی وپعاسعخعگعوی
نیازمندیهای خانوادهیشان بوده باشد ،بعه گعروههعای داععش و
تروریست پیوسته و خودرا منفجرکند.اکع عریعتعی از تعروریسعتعان
تنگدست و فقیرند و چیزی را برای ازدست دادن نعدارنعد وبعرای
بدست آوردن نان با خود ،فامیل ،دو،ت و کشورش میجعنعگعنعد و
ازجان وفامیل شان میگذرند ،فقربا ایدیو،وژی ،دیعانعت ،معذاهعب
وجریانهای فکری بیگانه است ،گمشدهی فقیرفقط وفقط نان است
و برای بدست آوردن آن از هیچکار و از هیچجرم و جعنعایعت دریع
نمیورزند .بهباور صاحب این قلم یکی ازفسلفعهی بعمعیعان آمعدن
تروریست وبهطور ویژه تروریستان وداعشیان داخلی را نداشتعنهعای
میداند که رفع احتیاجات ابتدایی آنها را نتوانستند که بهطور عموم
طیفی کارگران بیکار را شامل میشود .پیشنهاد نعویسعنعده بعرای
سیاست گزاران ما،ی و اقتصادی کشورایناست که جهت پعویعایعی،
تعا،ی ،شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشور بایست توجهی ویژهی را
به دنیایی کار وکارگری داشته باشند تا زمینهی شغل  ،اشعتعغعال،
تسهیالت و تشویقات سرمایه گذاریهای سکتورهای خصعوصعی و
دو،تی فراهم شده وحامالن نجات کشور(کارگعران) را از کشعتعی
سرگردان ومسیر گم کرده ،به ساحل امید ونوید رهنمعایعی نعمعوده
وازاین رهگذر جادهی سبز بدست کارگران برای نسل آینده ،ترسیعم
می شود.
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جایگاه کارگر در مکاتب اقتصادی
دست هایت آیینهی تالش روزگارند.
توان دست هایت را میستایم ای سازنده ترین
نقش هستی در قاموس آفرینش ،روزت مبارک
.تمام روزهای شکوفا از تالش ،روز توسعت .روز
بهروزی من ،روزی بهروزی تو ،روزی بعهعروزی
تمام دستهای کار آمد جهعان ،کعار معایعهی
حیات زندگی است ،چشمه سار زالل زندگی بعا
کار جال و قوت میگیرد و کارگران ،پیشگعامعان
این حیات بدیع و نشاط آفرینند .کعارگعران از
شریف ترین طبقهی اجتماع هستند ،زیرا چعرخ
دست و بازوی آنها باعث چرخش چعرخعههعای
زندگی جامعه و امتداد ر هعای حعیعات در
مجاری هستی است .کارگران جایگاه خعاصعی
خود را در سیطرهی تعاریعخ و اسعالم دارنعد،
چنانچه پیامبر اسالم در رابطه به وصعف کعار،
تالش ،کارگر ،حق و حقعوق شعان سعخعنهعا
فرموده است که این امر به جعایعگعاه خعاصعی
کارگر دال،ت دارد .کار و تالش موجب شکوفایی
استعدادهای درونی افراد میشعود ،از سعویعی
دیگر فرد و جامعه را برای شکوفایی همه جانبه
آماده میکند .تالش اقتصادی یک کعارگعر در
عرصه تو،ید نمایش پر رنگ عزت ،ععظعمعت و
اقتدار یک جامعععه اسعت .امعام سعجعاد (ع)
می فرمایند :دوست ندارم با ذ،عت نعفعس بعه
اساسیترین ثروتها دست یابم .شعایعان ذکعر
است که در تاریخ جوامع و ملتها کار و تعالش
مؤید ضد استعماری بوده اند، ،ذا ایننوع جوامع
که روحیه ی جهاد ،برای کار داشته اند هیچ گاه
زیر سلطه ی بیگانگان نرفعتعه انعد و فعراز و
فرودهای جامعه نتوانسته ،طمات جدی بعه آن
وارد نمایند و عزت آنان را خدشه دار کعنعنعد.
پیامبر عظیم ا،شان در دین مبیعن اسعالم بعه
جایگاه کار بسیار توجه مینمود ،وی همیشه در
کارکردن بر دیگران پیشعی معیگعرفعت و از
بیکاران و تنبالن احساس انزجعار معیکعرد و
همیشه بر دستان پینه بستهی کارگران بعوسعه
میزد و بر آنان مرهم میگذاشت .در حعدیعث
دیگر از پیامبر اسالم آمده است :کسی کعه از
حاصل دست رنج خود نان بخورد خداوند او را
مورد رحمت خود قرار میدهد و از عذاب آتعش
نجات خواهد داد .در جایی دیگر از ایشان نقعل
شده است :هرآن فردیکه برای بی نیازی خعود
تالش کند رتبهی او با رتبه شهیدان برابر است .
این احادیث متواتر از پیامبر خعاتعم نشعان از
اهمییت کار و تالش داشته ا و در فعرهعنعگ
اسالمی رهبانییت و کارگریزی به شدت مذمعوم
شده است .کار و تالش نه تنها جعدا از اسعالم
نیست بلکه در متن دین میباشد و یک کارگعر
نه تنها شغل پستی ندارد بلکه هم در دنیا و هعم
در آخرت از بزرگترین جایگاه برخوردار است و
از پاداش های ععظعیعم اخعروی سعودمعنعد
خواهدشد  .باید به این نکته اشعاره کعرد کعه
بزرگترین مدال افتخار برای کارگر این است که
بهترین فرد عا،م ،اشرف مخعلعوقعات و ععزیعز
پروردگار در مقابل او خم شده و بر دسعتعانعش
بوسه زند ،این دستان جایگاه فرشتگان اسعت .
این حرکت در تاریخ اسالم برای هعیعچ کسعی
دیگری تکرار نشده است و کسی از این معقعام
باال برخوردار نگردیده است پس در حال حاضعر
نیز باید به کارگران همینگونه نگریسته شود و

آنان را در جایگاهی پست و پایین ندانند.
حال پرسش این است که نظام های سعیعاسعی،
اقتصادی و مکاتب فکری چگونه و به چه نحوی
روابط کاری میان انسانها را طعر ریعزی و
مهندسی می کند و مبنای این مهندسی بر چعه
پایه استوار است؟ پاسخ هر چه باشد به یقعیعن
مبتنی بر انسان شناسی و نگرشهای جعامعععه
شناختی و تصویر«سعادت »در معکعتعبهعا و
نظامهای اقتصادی و سیاسعی اسعت .بعر ایعن
اساس میتوان پاسخ داد که در دین مبین اسالم
به عنوان خاتم ادیان و بهترین دین و شریعتعی
که خداوند برای انسانها فرستاده ،مبنای روابط
انسان ها به ویژه در عرصه کار و کارگر بر اخوت
دینی و ایمانی استوار شده است.دراین مبعحعث
ما به آسیب شناسی روابط کارگری از معنعظعر
دین پرداخته ام ،تفاوت جایگاه کارگر را در دو
نظام اقتصاد اسالمی و ،یبرال بررسی کرده ام .با
توجه به این که سالهاست قانون کار در عرصه
روابط کارگر و کارفرما و تبیین حقوق کعارگعر
اجرا می شود ،سوال اینست که اگر بخواهیعم از
منظر دین این روابط را آسیب شناسی کنیم ،به
نظر شما وضعیت امروز ما چگونه است؟ روابعط
اخوت و برادری به طور کلی در اسالم معطعر
است که این رابطه خیلی عمومی و کلی اسعت،
اما میتواند هم بین کسانی که در یعک فضعای
نزدیک به هم کار میکنند باشد و هعم بعیعن
افرادی که دور از هم اند و هر کدام در فضعای
جدای از هم در حال کار کعردن هسعتعنعد .در
اسالم این رابطه برادرانه باید وجود داشته باشد .
یکی از انواع اخوت ،اخوت حرفهی صنفی اسعت
و این اخوت و برادری عالوه بر اخوتی است کعه
به طور کلی بین افراد مطر است .نوع دیگرش
نیز اخوت بین کارگر و کارفرماست و در اسعالم
تاکید شده است که بین این دو صعنعف بعایعد
رابطه مناسب حاکم باشد به د،یل اینکه جامععه
کارگری در طول زمان مورد ظلم و ستعم قعرار
گرفته است .رسول مکرم اسالم «ص »و ائعمعه
اطهار«ع» به تبعیت از مفاهیم قرآنی ،دسعتعور
داده اند حقوق افرادی که جزء اقشار ضعععیعف
جامعه محسوب میشوند و عنعوان کعارگعر را
دارند ،باید رعایت شود ،تا جایی که پعیعامعبعر
اسالم«ص » به طور واقعی دست کعارگعری را
بوسیدند که برای معاش خود کعار معیکعرد .
چنین افرادی که در این صنف مشغول فعا،یعت
هستند ،مورد احترام خاص رسعول ا «ص »و
دین مبین اسالم هستند .از جمله سفارشهعای
پیامبر«ص »در اواخر حیات پعر بعرکعتشعان
خطاب به امیرا،مومنین«ع »این است که مبعادا
کسانی که روزی خود را از طریق کشعاورزی و
کارگری بهدست میآورند ،معورد ظعلعم واقعع
شوند  .بنا بر این وقتی حاکمیتی در جامعه بعه
عنوان حکومت اسالمی شکل معیگعیعرد ،ایعن
وظیفه را دارد که مراقب بعاشعد تعا حعقعوق
کارگران تلف نشوند .از سوی دیگر اسعالم بعه
کارگران هم سفارش کرده است که ،قمه حعالل
به دست آورند و به میزان درآمد و دستعمعزدی
که قرارگذاشته اند کار کنند و از کعمکعاری و
بیکاری و مواردیکه به استحکام کعار ،عطعمعه
میزند ،خودداری کنند .قانون کار چه نعقعشعی
می تواند در تنظیم روابط کارگری ایفا نعمعایعد؟
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عارفه معرفت احمدی
قانون کاری که در کشورهعای معخعتعلعف بعه
تصویب میرسد ،میتواند تعامل مناسبی بعیعن
کارگر و کارفرما برقرار کند .در هر زمعانعی بعا
توجه به شرایطیکه در عرصه جهانعی حعاکعم
بوده است ،گاهی نظام مارکسیستی جلعوهگعری
داشته و حمایت از کارگر را مطعر معیکعرده
است و گاهی هم به بخش خصوصی و حعقعوق
کارفرما پرادخته می شعده و سعهعم کعارگعر
فراموش می شده .افراط و تفریط های فعراوانعی
در سطح بین ا،ملل و در دهههای مختلف اتفاق
افتاده است .در حال حاضر هم به د،یل اعتراض
گسترده ی کارگران در بعرخعی کشعورهعا و
درگیریهای سیاسی و اجتماعی که پیش آمده
ا ،به سهم کارگران بیشتر از قبل توجه میشود .
نظام کمونیستی که در حال حاضر بعه معحعاق
رفته و ما با نظامهای اقتصاد اسالمی و ،یبعرال
رو به رو هستیم در این دو نظام کعارگعر چعه
جایگاه و موقعیتی دارد؟ چه تفعاوت هعای در
دیدگاه آنها نسبت به کعارگعر وجعود دارد؟
اگرچه نظام کمونیستی از نظعر سعیعاسعی در
بخشی از جهان منقرض گردیده ،اما در ععرصعه
اقتصاد این گونه نیست حتی در اروپا هم هعنعوز
رنگ و ،عابی از نظام سوسیا،یستعی مشعاهعده
میشود  .اگر در کشعورهعایعی مع عل فعرانسعه
سوسیا،یست ها قدرتی پیدا می کنند به د،یعل
این است که آنها در اصل سوسیال دمعوکعرات
هستند که از یک سو قائل به آزادی انعد و از
سویی در بحث تامین اجتماعی مع عل شعمعال
اروپا و کشورهای سکندیناوی بعه ایعن نعظعام
اقتصادی اعتقاد دارند .در دوره های جدید هعم
توجه به مشکالتی که در بحث تعوزیعع درآمعد
بخش مهمی از جامعه به وجود آمده ،بعایعد در
انتظار ظهور مجدد نظام سوسیا،یستی با شکعل
و شمایل دیگر در دنیا باشیم و به نظر میرسعد
که در بخش هایی از جهان نظام سوسیا،یستعی
دوباره به تدریج شکل خواهد گعرفعت .امعا بعه
،حاظ نظری فعال دو نظام اسالمی و ،یبرا،یستی
در جهان حاکم است .در این معیعان جعریعان
اقتصادی حاکم بر دنیا جریان ،یبعرا،عیعسعم و
اقتصاد آزاد است که ا،بته بسیعار معتعنعوع در
سطح جهان فعا،یت میکند جاپان یعک نعوع
شرایط اقتصادی دارد آ،مان به نعوع دیعگعری
فعا،یت می کند .انگلیس و فرانسه هم به گعونعه
ای دیگر وحتی چین که از معجعمعوععه ای از
عناصر نظام اقتصاد ،یبرال بهره میگیرد ،از نظر
نظام اقتصادی شرایط خاص خود را دارد و از
نظر ما،کیت هم چنان سوسیا،یست باقی مانعده
اند ،تفاوت ها در این میباشد کعه در نعظعام
،یبرا،یستی ،قاعده بر حداک ر کردن سود اسعت
و توزیع درآمد به عنوان یک اصل او،یه در آن
مطر نیست .این یک جریان نعیعوکعالعسعیعک
اصلی است  .اما در خود جریان نظام سعرمعایعه
داری تنوع بسیار گستردهی حاکم است ،پعس
بخشی از ر های آن م ل کسانی که طعرفعدار
کینزهستند ،به جریان های سوسعیعا،عیعسعتعی
نزدیک میشوند و دو،ت را در اقتصاد دخعا،عت
میدهند .جریانهای م ل طرفداران فریدمن و
نیوکالسیک ها هم هستند که سعی میکعنعنعد
دخا،ت را به حداقل برسانند و اجازه بدهند کعه
بازار فعا،یتهای خود را انجام دهد.

سال اول  ،شماره ششم
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ادامه ....کارگر کشتی نجات جوامع انسانی

ادامه...کاردر ادبیات فارسی دری.

در اشعار و سعخعنعان ادیعبعان و

انگیزه آن عشق باشد و ریشعه در

بینیازی و عزت نفسند .بزرگان ادب

ابوا،عباس قصاب ،ابعوععبعدا ...کعرّام

شاعران بزرگی چون موالنا و دیگران

سخنوران زبان و ادبیعات فعارسعی،

عشق و سودای ععاشعقعانعهای کعار

پارسی ،شیوههای عزتمندی را بازگو

(نگهبان باغ های انعگعور (کعرم )،

همواره یاران خویش را از گدایی دور

بهطور گسترده آمدهاند ،آنان ععزت،

داشته باشد ،پسندیدهاند و آن را بعه

کردهاند؛ آنان در معورد بعه ععرق

احمد عدنی باف ،سری سقطی ،خیر

و غیر منطقی زمینه را برای فساد گستعرده

میداشتند و آنان را به پعرهعیعز از

بینیازی ،سربلندی ،با،ندگی را تنها

وصف نشستهاند .آنان گفتهانعد کعه

ریختن و کار کردن و بی نیاز شعدن

نساّ و...

در کشور فراهم نموده است،که برای بیرون

گدایی سفارش میکعردنعد .ایعنعان

در سایه کار جستهاند.

کار عاشقانه آدمی را خستگیناپذیعر

از مردم اشاره کردهاند:

دوستان و یعاران خعود را دععوت

اشعار شاعران زبان فارسعی کعار و

میکردند که از عرق جبین و کعد
یمین نانی به دست آ ورند .از نعظعر
این بزرگان ،هر کسی میبایسعت از
راه کسب یا به تجارت و یا به کتابت
نان حالل بهدست میآوردند .در غیر

کوشش به فراوانی آمده اسعت بعه
گوشهای از آنها اشاره میشود:
صدف به کد یمیعن رزق خعویعش

این همه شاهکار علم و هنر

بر دل و دستت همه خاری بزن
میگیرد

این صورت آن زندگی بههیچ نیرزد:
«روزی حضرت موالنا به یاران عزیز

نیست

درخواست) را بر یاران خود بسعتعه
ایم ،و اشارت رسول صلی ا علیه و

آ،عه را بععرجععای آورده ایععم کععه
«اِسْتَعْفِفْ عَنِ ا،سّؤالِ مَااسْتَطَعْتَ؛ تا
آنجا که میتوانی از درخعواسعت و
گدایی خودداری کن « ،تا هر یعکعی
به کد یمین و عرق جبین خود ،یعا
به کسب یا به تجارت و یا به کتابت
مشغول باشند؛ و هرکه از یاران معا
که این طریقه نورزد پو،عی نعیعرزد؛
همچنان روز قیامت روی ما نخواهد
دیدن ،و اگر چنعانچعه بعه کسعی
دست دراز کند ،من روی بعدیشعان
فراز خواهم کردن ،و روی خعواهعم
برگرداندن ( «.مناقب ا،عارفین،
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کاهلی ،خبث و مردم آزاری است

واژه «کوشش «زیاد استفاده شعده
است .این کلمه در کنعار اشعتعراک
معناییاش بعا «کعار« ،مضعمعون
دیگری را نیز میرسعانعد کعه بعار
افزونتری دارد و استمراربخشی بعه
کار ،و جدیت در آن است؛ یعععنعی
«کار به همراه استمرار و جدیت «.

شاهراه ترقیات ،عشق است
تا نشوی پیش کسان دست کش

پشتکاری و استقامت در کار

نظامی
تخصص مداری در کار

کاری که فرجام درست یابد در گعرو
«کارآگاهی و تخصعص در کعارهعا

در کا ربرخی تالش دارند؛ اما پایعدار

است «.اگر چنین نباشد نتیعجعهای

شرط رنج به دست میآید .سعودای

نیستند و همت و استقامت نعدارنعد.

آن اتالف بیت ا،مال ،خر تراشی و

آناگه که به پیروزی نزدیک میشوند

به هدر رفتن سرمایه معلعی کشعور

دست از تالش و مبارزه بر می دارند.

است .این غیرمتخصص گعذاشعتعن

در نتیجه ،حاصل تالش خویش را از

افراد در کار پیامدها ،آسعیعبهعای

دست میدهند یا به کمترین بعهعره

سنگینی به پایعههعای اقعتعصعادی

اکتفا میکنند.

جامعه و کشور وارد معیکعنعد کعه

می دانیم که استقامت و پعایعداری،
رمز رسیدن به پیروزی در کار است
و بدون آن گاهی حاصل تالش یعک
عمر نیز ممکن است از دست بعرود.

اشاره کردهاند:
یحیی برقعی

باعث عقیم ماندن اقعتعصعاد کشعور
می شود .امام صادق علیه ا،سالم در

آسیا را با تأمل ،رخنه در بنیان کند
من غالم همت آنم که از سعععی و

کیمیاگری کار ،همتورزی است که
قفلهای بسته را میگشاید .چنانکه

کشت کن پس تعکعیعه بعر جعبّعار

شهرها شده است .با توجه بعه وضعععیعت

کن( «.بلخی).21:1311،

چنین اشاره کردهاند:

نیارد سر از آرزوها بلند

بزرگانی چون ابو عمرو حسعکعویعه،
شبلی (امیر دماوند) ،علی محتسب و
عین ا،قضا ،همدانی به آن اشتعغعال
داشتهاند.
در مقابل این گروه ،بزرگان شعاععر

).225
حکیم نظامیدر توصیه به تخعصعص

کردن از سستی و تنبلعی تعوصعیعه

یاچارواداری" که ابوا،حسن بعه آن

مداری چنین میسراید:

کردهاند .آنان تنبلی و سعسعتعی را

مشغول بود .درطرف دیگعر ،بعزر

شکنندهی اقتصادی و معضل بیکاری اگعر
دو،ت برای رفع مشکالت روستعانشعیعنعان
اقدام الزم را روی دست نگعیعرد معععضعل
بیکاری روز افزون صعفعحعه جعدیعدی از
مشکالت اقتصادی و سعیعاسعی را بعرای
حکومت و شهر وندان در پی خواهد داشت
 .بناء دو،ت می تواند که بعا معهعار کعردن

آب های جاری در کشور و هم چنان توجعه
الزم به خدمات آموزشی ،صحی و تقعویعت
سکتور زراعت در روستاها و روستانشیعنعان

مردانی چون :امام محمعد غعزا،عی،

را در مکان های او،یه شان حفظ نماید .بعا

رشد استعدادها دانستهاند که هرگعز

احمد غزا،ی ،خواجه عبدا انصاری،

اما نه طبیب آدمیکش

نخواهد گذاشت که نهال وجعودش

ابوا،قاسم قشیری و ام ال این ها ،به

این اقدام از مهاجرتهای داخلی جلوگیری

میکوش به هر ورق که خوانی

بارور و حاصلخیز شود .حضرت علی

امر تدریس و تعلیم مردم در نظامیه

به عمل خواهد آمد .از جانب دیگر جامعهی

علیه ا،سالم فرمعوده اسعت« :آفَعُُ

ها و مدارس اشتغال داشتند.

افغانستان را به خود کفایی فعر آوردههعای

میباش طبیب عیسوی هُش

آفتهای کار و باعث شکوفا نشدن و

ا،نُّجْحِ ا،کسَلُ؛ آفت پیروزی ،کاهلعی

بنابراین ،مشاهده میشود که بیشتر

و تنبلی است( « .آمدی ،غررا،حکم و

شاعران ،عارفان و صوفیان به کار و

زراعتی قرین می سازد.اگر دو،ت بتواند کعه

بهتر ز کاله دوزی بد

دررا،کلم،

 ،3ص ).114

تالش جهت تأمین مایحتا زندگعی

با روی کارآوردن حکومت داری محلی کارا

گفتن ز من ،از تو کار بستن

فردوسی حکیم در این زمینه گفتعه

خویش ،مشغول بودنعد .کعار جعزء

است:

جدایی ناپذیر زندگی آنان به شمعار

و ایجاد تاسیسات عام ا،منفععه از تعراکعم

هرکه دارد ،خسروان را بنده فعرمعان
این شاعران اشاره دارند کعه انسعان
متخعصعص ،از «خعاک «« ،زر «
میسازد ،درحا،ی که انسان ناقص و
فاقد تخصص ،حتی اشیای گران بها

تن آسایی و کاهلی دور کن
بکوش و ز رنج تنت سور کن
نتیجهگیری
پژوهش وکاوشهایی که از زنعدگعی

کند

«خاکستر «میسازد:

میکنند

عشق و شور در کار

کاملی گر خاک گیرد زر شود

گردیده است که بیشتر این بزرگان

این سبک دستان ،کلیعد فعتعح را

شاعران پارسیگو گاهی کار را تنهعا

ناقص ار زر بُرد خاکستر شود

به کار ،تالش و فعا،یتکعاری بعرای

دندانهاند

برای ادای تکلیف دانستهاند کعه در

کار در آیین ادب فارسی

« گر توکل می کنی در کعار کعن

و قضاوت نیز وجود داشته است کعه

چو کوشش نباشد ،تن زورمند

آورده اند که این مسأ،ه در بیشتر از یعک
دهه اخیر خود باعث تراکم نیروی کار در

شاعران پارسیگو در کار ،به پرهعیعز

بیکار نمیتوان نشستن

چندان ثمربخش نمیدانند؛ زیرا این

گوید:

داشتند ،مانند شعغعل "خعرکعچعی

(نامتخصص)(« ا،حیعا،،

 ،2ص

وزین

آن عشقی نیست .آنان این کعار را

چنانکه مو،وی در ایعن بعاره معی

بودهاند .بزرگان زبان در ایعن معورد

بنده را سلطان نماید شاه را دربعان

اهل همت رخنه در سعد سعکعنعدر

تستری و ابونصر سرّا اشاره کعرد.

نشینان برای ادامه حیات شان به شهرها رو

چون بازرگانی و تجارت ،امیری شهر

را نیز تلف معیکعنعد و از «زر «،

صائب تبریزی گفته است:

حارث محاسبی ،سهل بن ععبعدا

باعث شده است که شماری زیعاد روسعتعا

دوری از تنبلی و سستی

خر دادن ( «.دکتر حسن انعوری،

عمل

سلیمان دارانی ،ابو حامعد بعلعخعی،

به مشاغل سخت وکم درآمد اشتغال

تجربت کردیم عزم ثعابعت و رأی

بهعنوان کیمیاگری یاد شده اسعت.

ی این عارفان معیتعوان بعه :ابعو

چند سال اخیر خشک سا،یهای پی در پی

کععنععم یععا بععه ضععایععع کععنععنععده

مبارزه ،تالش کردن و جعدیعت بعه

استقامت در حوادث؛ بی ثباتعی در

رفتن سفارش می کردند .از جعملعه

فراهم گردد  .در کنار سایر مشعکعالت در

نداشتند مانند :ابوا،حسن خرقانی که

«کوشش :سعی ،تعقعال ،جعنعگ و

از این رو ،در ادبیات فارسی از کعار

امر کسب و کار و به دنعبعال روزی

تفاوتی نمیکند که به خائن اعتمعاد

کند

کند

راهنمایی مردم بر پا می داشتند ،به

باشد زمینهی گذار به بروکراسی ععقعالنعی

دیگری بودند که مشاغل پعردرآمعد

کارهای سخت را بر خویشتن آسعان

).1181

عمومی و سخنرانی که برای ارشاد و

بروکراسی پیچیده و غیر منطقی بعوده ،تعا

داران عاَ،م ،رنج بعردگعان جعهعان

ت خائن ًا اَو ُمضَیعاً؛ از نظر معن
ِا ْئ َت َم ْن ُ

پاالن گریی به غایت خود

فرهنگ فشرده سخعن،

مجا،س وعظ و سمعاع ودرسهعای

در این میان حرفههای پر درآمعدی

کسی را که کاهل بود گنج نیست

عمل

 ،4ص

سودایی خام بیش نیست؛ زیرا گنعج

این باره میفرماید« :ما اُبا،ی ا،ی مَنِ

استقامت پیشه کن کز استعقعامعت،
ریزه سنگ

به کف آوردن گنج ،بیتحمل رنعج،

کهاندر جهان ،سود بی رنج نیست

کان دانش را تمام دانی

در فرهنگ فشرده سخن آمده است:

کار گنج در برابر رنج است
در سنت و ناموس طبیعت گنج بعه

استقامت و پشتکار در کار به فراوانی

در ادب فارسی هم پایعه «کعار «از

نیست جز عشق کار ،چیز دگر
به که به کاری بکنی دست خوش

مرد را کار به ز بیکاری است

کار و کعوشعش ،بعه پعایعداری و

کارکیمیاگری است

تن مزن و دست به کاری بزن

سرّ پیروزی حیات ،عشق است.

شاعران پارسی گو در کنار توصیه به

صص  422و ).422

کار نیز نیکو انجام مییابد:
خاک نه ای ،زخم ذ،یالن مخور
استاد شهریار میگوید:

نم سخاوت ذاتی در ابعر نعیعسعان

فرمود که ما در سعؤال (گعدایعی و

و خالق به بار میآورد ،و نتیعجعهای

خاک خور و نان بخیالن مخور

ازاینرو ،بیشتر ایعن بعزرگعان در

رفت از این معضل خاتمه دادن به فرایعنعد

کار و کسب ،عامل عزت نفس و
بینیازی

می رفت .ازاینرو آنان در شععرهعای
شان از کار و تعالش بعرای کسعب
از کار به نیکویی یاد کردهاند.
منابع و مآخذ

شاعران ،ادیبان ،عارفان و صوفعیعان
پارسیگو شعده اسعت ،مشعخعص

روابط آن .تهران :شهرآشوب.

میپرداختند  .چنین بوده است کعه
نام و ،قب این بزرگان ،خود بیانعگعر

سازندگی ،پیشعرفعت ،تعوسعععه و

کار فقط به منظور کسب درآمعد و

در این جهان فقط خداوند بعینعیعاز

حرفُ آن ها بوده است ،مانند :ابوبکر

آسایش و کار برای رفع نیازمندیها،

سود انجام میشود؛ اما کاری را کعه

است .بینیعازی صعفعت او اسعت.

صابونی ،ابوبکر قفّال (قفل سعاز) ،

بندگان خداوندی هم در کار در پعی

ابوصا،ح دنعدانعی (خعالل دار) ،

حقیقت مو بزر

از بحران بعیعکعاری را

روزی حالل فراوان سخن گفتهاند و

 .1ارشاد ،فرهنگ.)1312(.کار و

امرار معاش اهمیت میدادند و به آن

نفوس در شهرها جلوگیعری نعمعایعد ،در

 .4توسلی،غالمعباس.)1312(.جامعه
شناسی کار و شغل .تهران :سمت.

پانویشت:

مدیریت کرده است  .جلوگیری از تعراکعم
نفوس در شهر او،ین گام در راستای بهبعود
کیفیت زندگی شهر نشینان خواهد بعود و
مراحل بعدی آن با تشعویعق و حعمعایعت
سکتورهای خصوصعی جعلعب سعرمعایعه
گزاری های داخلی وخعارجعی بعا ایعجعاد

 .1سبلت :الف گفتن ،تفاخر کردن

شهرک های صنعتی برای معضل بعیعکعاری

 .4گالبه :گل و الی.

نقطه پایان بگذارد.

 .3تاسه :اندوه و اضطراب.

سال اول  ،شماره ششم
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کار گر ومشکالت فرا روی آن در افغانستان

به مناسبت روز جهانی کارگر

زبیده زینت صفری
پیش از پرداختن به این امر که روز جهانی کعارگعر در
افغانستان چگونه تجلیل میشود ووضعععیعت فعععلعی
کارگران افغانی تبیین کنندهی کدام حا،ت بوده و معضالت کنونی که فراروی آنهعا
وجود دارد چه می باشند .بهطور مختصر به فلسفهی بوجودآمدن روز جهانی کارگعر
میپردازم برای او،ینبار در چهارم ماه می 1118میالدی کارگران آمریکایی بخعاطعر
تعدیل درساعات کاری وعدم تناسب آن با در صدی دست آورد شان یا همان دسعت

عبدالرازق اسماعیلی

روز کارگر در واقع موعد ار نهادن و سپاسگذاری از محصوالت ،داشتهها ومو،دیتهای ایجادشدهی که از رهگذر
زحمات و تالشهای خستگی ناپذیرکارگربه جامعهی انسانی تقدیم شده است ،میباشد،که همه سا،ه اول ماه می
یا  14ثور را اک ریت از کشور ها به عنوان روز جهانی کارگر تجلیل می نمایند ،وسایل وامکاناتی را که جوامع انسانی در طول روز ازآن استفاده
میکنند ،محصو،ی است که کارگران شبانه روز برای تو،ید آن در مزارع ،کارخانه ها ویا جاهای دیگر زحمت کشیده اند .کارگریا تو،ید کننده،
عمده ترین عامل تو،ید است که با دستان پینه بستهی شان همه وقت زحمت می کشند تا محصول را بدست آورده و برای مصرف کننده آماده
سازد ،اما این همه زحماتی را که گارگر متقبل می شوند ،از زحمات شان به کدام پیمانه بهره برده و چقدر برای خود وفامیل شان سود آور بوده

مزدِ روزانه ساعات کاری شانرا از ده ساعت به هشت ساعت کاهش بدهند ،بابستعن

است ومفاد آن به جیب کیها می ریزد ،قابل تامل است .عمده ترین وتقریبا همه ی منفعت ،محصول و زحمات کارگر به جیب فیوداالن ،سرمایه

1455کارخانه وکارگاه دست به اعتصاب زدند ،که بعداز این گعردهعمعایعی بعزر

داران وصاحبان کارخانه ها می ریزند .کارگر که خود تو،ید کننده است هیجگاهی قادر نشده ونیست که از محصول وتو،ید شان بهره ببرند ،بلکه

کارگری همه سا،ه ازاین روز در سراسر جهان تجلیل به عمل میآید ،گعذشعتعه از

محصوالت وتو،یداتشان را اربابان ،فیوادا،ها ،صاحبان کارخانه جات واربابان قدرت است که تصاحب شده و از کارگر به عنوان ابزار استفاده کرده

سطح کالن این واقعیت که یک امر جهانی وبین ا،ملعلعی اسعت ،ایعن روز را در

ومیکنند ،اگر چند در گذشتهها کارگران برای بدست آوردن حق وحقوقشان چندین بار دست به اعتراضات وانقالبها هم زده اند ،اما قادر به

محوطهی کشور خود ما یا درقا،ب جغرافیای مشخص بهنام افغانستان تحت مطا،ععه

آن نشده تا بتوانند طوری که الزم است از حقوق شان بهره ببرند .از این رو بود که مارکس وانگلس او،ین کسانی بودند که برای بیداری

وبررسی قرار میدهم .بی تردید در جامعهی افغانی از این روز طوری تجعلعیعل بعه

کارگران وخار ساختن آن ها از است مار فیوداالن وسرمایه داران دست به بیداری ودر نهایت انقالب زدند ،انقالب کارگری که به راهنمای

عمل میآیدکه دهها تن از کارگران ما آگاهی ندارد وتجلیل از این روز بیشتر بعععد

وروشن نگری مارکس انجام شد ،توانست تا حدود اهرم فشار باشد بر علیه ما،کان ،فیوداالن وسرمایه داران اما هیجگاهی قادر نشد آنطوریکه

سمبو،یک داشته شعارو وعدههای که داده میشود رنگ و بوی آرمانگرایانه دارد تعا

مارکس می خواست کارگران به حق خود برسند .انقالب بزرک کارگری که در آمریکا درسال  111١رخ داد باعث شد تا بعضی از کارگران 12

واقعیت ها .تبریکات هم در این روز فقط در قا،ب گفتار است تا عمل .اگر پا،عیعسعی

ساعت کاری کارشان به  1ساعت کاهش پیدا کند وبعدا با ادامه ی اعتراضات تمام کارگران در آمریکا وسپس به اروپا و سایر نقاط جهان به

سازان اقتصادی کشوراز قول ووعدههای آرمانی شانکه بیشترینه از طریق رسانعههعا

هشت ساعت کار کاهش بیابند .دریغا که دست اندرکاران و سیاست گزاران کشورما هیچگاهی زمینه و محیط مناسب را برای کارگران فراهم

وصفحات مجازی صورت میگیرد ،پا فراتر بگذارند و فاصلهها میان گفتار وعمل را به

نساخته و وتاحاال هم بدالیل مختلف از جمله جنگهای که از دهه  15تا کنون در مملکت جریان دارد ،کارگران نتوانسته اند که از مزایا

حد اقل برسانند تا پیمانهی میتوان درد این طبقهی زحمتکش ومعحعروم را بعه

وامتیازات قانونی شان ازقبیل بیمه های بیکاری وصحی که اصال وجود ندارند ،بهره مند گردند.کارگران در افغانستان هیچگونه امنیت شغلی

آینده سبز و نوید بخش رنگ امید بخشید.

ندارد ،هرگاه کار فرما یا صاحب کار بخواهد کارگری را اخرا یا از پرداخت حقوقش خود داری ورزد ،مرجعی وجود ندارد تا به این مسآ،ه

از سوی دیگر افغانستان سرزمینی که ملت آن بنابه نداشتن ،عوامل تو،عیعد،نعیعروی
متخصص و کارگاه های مدرن و بهروز که بتواند در عرصهی تعجعارت وبعازار کعار

رسیدگی نموده واز حقوق کارگر دفاع نماید .امیدوارم که به جای تجلیل تعارفی ونمایشی از روز جهانی کارگر مسوو،ین امور در فکر بهبود
معیشت وبهبود زندگی کار گران باشند ،مخصوصا دست اندرکاران وزارت کار وامور اجتماعی افغانستان تدابیری بسنجند ،تا کارگران افغانستان
از بیمه صحی ودیگر امتیازات از جمله امنیت شغلی ومحیط صحی کاری بر خوردار شوند.

همگام با جهان باشند وتو،یدات شان درعصرجدید دررقابتهای میدانعی صعنعععت
وتو،ید به نمایش بگذارند ،متاسفانه در رقابت بازارهای جهانی احساس ناتوانی وعجز

کارگر خورشید است

پدرم همیشه

فهمیدم که کار بخشی بزر

و شعایعد

باشد و بوی ایمان هم بدهد .گفتیم بایعد

شان که اک رن به کشورهای همسایه هم چون پاکستان،ایران ودر سطح جهان م عل

به عکعسعش

زیربناییترین قسمت زندگی انسعانهعا

بوی ایمان هم بدهد پس میبینیم کعه

مما،ک اروپایی دست به مهاجرت میزنند و تاحد کافی فن ومهارتهای کارگری در

زل معیزد و

باشد،چرا که از کار میتوان به جوهعرهی

این فرهنگ بااهمیت از اسالم نشأت می

کارگاهها وشرکتها را میآموزند ودوباره وقتی به افغانستان بر میگردند نعظعر بعه

از پعععدرش

درونی افراد پعی بعرد و وقعتعی ایعن

گیرد .امام علی(ع) می فرماید :خعداونعد

نداشتن چنین شرایط وفرصتهای کاری یکبار دیگر منزوی شده و معهعارتهعای

قصهها معی

جوهرههای درونعی آشعکعارشعونعد و

( ) به حضرت داود وحی میفرستعدکعه

شان دوباره بدست فراموشی سپرده میشود .معضل دیگریکه که کارگران امروزه بعا

کرد .م ال می

استعدادهای با،قوه ظهورکنند میتوان به

تو بندهی بسیار خوب من هستی وتنهعا

آن دست وپنجه نرم میکنند عدم برنامه درست کاری در ابعاد معخعتعلعف مع عل

گفت :پدرش

حضور جامعهی پویا امیدوار بود و همین

نقطه ضعفی که تو داری این اسعت کعه

مشخص نبودن ساعات کاری،عدم شرایت امنیتی ،متناسب نعبعودن دسعت معزد

کارگر بعوده

جوهرههای درونی اند که الزمهی ایجعاد

کار نمیکنی و از دست مزد خودت امرار

اسععت و بععا

یک زندگی معقول و ایدهآل برای انسعان

معاش نمیکنی .داود چهیل روز گریست

این صنفی ازجامعه صورت نگرفته است .در نتیجه دو،ت افغانستان هیچ نوع تعوجعه

آخرین ستاره

و انسانیت هستند .پس پدرم راست معی

و سپس به شغل آهنگعری روی آورد .

نسبت به کارگران چه در شرایط امنیتی،اقتصادی،اجتماعی ومخصوصن روانی نعدارد

ازآسمان صبح به مزرعه معیرفعتعه وبعا

گفته که کارگر خورشید است  .کعلعیعد

امام صادق(ع) میفرماید :خعداونعد ( )

وآنچه را که به عنوان راه حل نهایی میدانم این است که دستگاه قدرت به ععنعوان

او،ین ستاره ازآسمان شعب بعه خعانعه

گشایش هر استعدادی در درون انسعان

انسانی را که خواب و بیکعاری او زیعاد

مرکزیترین وبا اعتبارترین بانک طر وپالن با ایجاد نمودن سازمانهای کعارگعری

برمیگشته است .میگفت:پدرش تعمعام

کار است  .به عبارت ساده این کار اسعت

باشد،مبغوض می دارد .پس بیایید زنعده

که زیر چتر این سازمانها میتوان تقسیم کار را متناسب باسن،انگیزه کاری وروانی

روز درخت میشده و به بار مینشسته تا

که ارزش انسان را تعیین میکعنعد.پعس

بودن را به بیداری بگذرانیم که سعالهعا

کارگران فراهم نموده ودر نهایت دو،ت افغانستان مکلف اند ،به همان معیعزان کعه

شب بادست پر از سعیعب بعه خعانعه

کاری را که ما انجام میدهیم چعگعونعه

بعد به اجبار خواهیم خفت .سرانجام بعا

نیروی کار تو،ید میکنند به همان اندازه بازار کاررا وسعت ببخشند وبرای نعیعروی

برگردد.میگوید:پدرش خورشیعد بعوده

است؟ آیا کاری را که ما انجام می دهیم

تبریک گفتن روز کارگر به تمام کارگران

فعال جامعه کار ایجاد کند تا کشور مصرفی و وابستهی ما اندکی به سوی بهعبعودی

است  .بلی اینگونه پدرم عمریست برایعم

تنهابایدجنبهی مادی داشته باشد و بوی

باحمیت این نوشته را بعه پعایعان معی

وشکوفایی جهت داده شود.

سوره نان می خواند و امعا معن امعروز

نان بدهد؟ یا جنبه معنوی هم داشعتعه

رسانم.

میکنند .با احساس این نیاز است که کارگران افغانی ما با مهاجرتهای بیرونمرزی

کارگران در مقایسه باسهم کاری آنها وهمچنین تقسیم کارمطابق به سعن وسعال

سمیرا موسوی

