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 ثـای( مبل82) تزـثّ يؼت ایٍ ْى ػاَيگبْی ؿیـ ػاَو ثب اَنبٌ یک ثـای

 ثـای ٔنی. امت کبكی اهتَبػی يُبمجبت یک ؿَٔؼ َبػؿمتی یب ػؿمتی ػؿک

 َؼاؿَؼ، عٕػ آـاكیبٌ ٔ عٕػ ثـای كـػی ػؿآيؼ کنت رق ْؼكی کّ ْبیی ػٔنت

 یک ارتًبػی مبعتبؿ كـٔپبىی ٔ تضهیم يهت، یک َبثٕػی هیًت ثّ ْى آٌ

 اًْیت کى ايـی ربيؼّ، آٌ اكـاػ اکخـیت عـیؼ هؼؿت تؼؿیزی َبثٕػی ثب کيٕؿ

 ػؿ صتی ٔ ارتًبػی مبعتبؿ ٔیـاَی ييٕٓػ بؿآح ٔرٕػ ثب تزـثّ مبل 82. امت

 ثب تُٓب کّ ایـاٌ يبَُؼ ای يبَؼِ ػوت کيٕؿ ثـای َلت کهیؼی ٍُبیغ ػـٍّ

 ىبْؼ ثُبیی فیـ تبمینبت مبعت فيیُّ ػؿ گؾؿاَؼ، يی ؿٔفگبؿ َلت كـٔه

 ثّ تٕرّ ػؼو ػنیم ثّ ثـػاؿی ثٓـِ ىـٔع ثب کّ ْنتیى ٍُبیؼی تٕنیؼ ؿَٔؼ

 َٕنیجـانینتی اهتَبػی يُبمجبت يبیّ ػؿٌٔ ٔ مـىت اف َبىی کّ کیلی َظبؿت

 اف كُی ثقؿگ گـِٔ یک ٔتٕنیؼ، ثـػاؿی ثٓـِ ثّ ىـٔع اف پیو ثبیؼ يی امت،

 ػالنی" ْبی ىـکت پٕىو فیـ آٌ َگٓؼاؿی ٔ تؼًیـ ثـای تزـثّ ثب کبؿگـاٌ

 ًّْ ثب َینتُؼ هبػؿ ْـگق تٕنیؼی کهیؼی ٍُبیغ ایٍ فیـا کُُؼ، ایزبػ" کبؿ

 یک ىیًی پتـٔ یب پبالیيگبِ ْبی ػَؼاَّ چـط کبؿ آؿبف ثب ٔ کُُؼ کبؿ یتظـك

 ٔ ػچبؿاَلزبؿ کیلی کُتـل ؿػبیت ػؼو ػنیم ثّ یب ٔ اكتؼ يی کبؿ اف آٌ هنًت

 َیبفيُؼ ًْیيّ امتخُب ثؼٌٔ ٍُبیغ ایٍ اف کؼاو ْـ. ىٕػ يی مٕفی آتو

 پبالیيگبِ یک نیؼتٕ مبػِ فثبٌ ثّ یب. امت َگٓؼاؿی ٔ تؼًیـ ٔ رؼیؼ تکُٕنٕژی

 ػاؿػ َیبف کبؿی ػٔثبؿِ مبنٓب ثّ ثکيؼ، ٕٓل يبِ چُؼ ٔ مبل یک کّ ایٍ ربی ثّ

 ٍؼيبتی ثیيتـیٍ ٔنی. ثٕػ عٕاْؼ َّ ظـكیت ًّْ ثب تٕنیؼ ثّ هبػؿ ْى ْـگق ٔ

 اف پل ْبی ػٔنت. امت آٌ اَنبَی ٍؼيبت آٔؿػ يی ثبؿ ثّ يُبمجبت ایٍ کّ

 ػؿ ؿا ٍُؼتی – تزبؿی آفاػ يُبٓن ؿاتيوـ امبمی، هبٌَٕ فػٌ ػٔؿ ثب رُگ

 کـػِ كـايٕه يزهل ًَٔبیُؼگبٌ ػٔنت يتبملبَّ) ٍُؼتی ثقؿگ يُبٓن ثیيتـ
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 امت َکـػِ تـیـ يؤمنبٌ يزهل یک ٔمیهّ ثّ امبمی هبٌَٕ کّ فيبَی تب اَؼ

 يُبٓن ٔرٕػ.ثبىؼ تْبػ ػؿ امبمی هبٌَٕ ثب کّ کُُؼ تَٕیت هٕاَیُی َؼاؿَؼ صن

 ثـ ارتًبػی تبيیٍ ثیًّ اػؿبو ٔ کبؿ هبٌَٕ اٍالس ٔ یٍُؼت – تزبؿی آفاػ

 کبؿثـػی ایـاٌ( امت آٌ هٕاَیٍ اکخـ ٔ 44 ٔ 44 يبػِ امبمی هبٌَٕ عالف

 کبؿثـػی صبل ػؿ آَچّ ٔنی ْنتُؼ َٕنیجـانینى کـػٌ پیبػِ يؼػی. اَؼ کـػِ

 اٍم أنیٍ کّ صبنی ػؿ ْى آٌ امت، ٔاىکى ،ػو یبل ثؼٌٔ ىیـ یک امت کـػٌ

 ػؿايٕؿ ػعبنت صن ػٔنت يُبمجبت ایٍ ػؿ. گؾاؿَؼ يی پب فیـ ؿا ُبمجبتي ایٍ

 "توبّب ٔ ػـّّ" عٕػی ثّ عٕػ هٕاَیٍ ٔ ؿَٔؼ ثّ ثبیؼ ؿا آٌ ٔ َؼاؿػ ؿا ثبفاؿ

 ؿا صکٕيتی ْبی َٓبػ ًّْ رُگ اف پل ػٔنتٓبی ایٍ ٔنی. ثنپبؿػ ثبفاؿ، ی

 ٔ پيتیجبٌ ،(کبؿ یَیـٔ – ػاؿ مـيبیّ) کبؿ ثبفاؿ ٔرّ ػٔ اف ٔ اَؼ کـػِ ثنیذ

 ثبفاؿ ایٍ ثّ ْى ؿا ىـػی يـارغ پبی تبفگی ثّ ٔ اَؼ ػاؿىؼِ مـيبیّ صبيی

 صبنی ػؿ کُُؼ يی تهوی رُبیت ؿا کبؿگـی ْبی تيکم آفاػی. اَؼ کـػِ ثبف کبؿ،

 ایٍ ػؿ کّ کبؿگـاَی ٔ کُُؼ، يی تبییؼ ؿا آٌ ىکم ػؿ انًههی ثیٍ ػؿمطش کّ

 ثّ ثبىُؼ ػاىتّ کـػی ػًم کُؼ يی تبییؼ ؿا آٌ ْى امبمی هبٌَٕ کّ ؿامتب،

 کبؿ ثبفاؿ ػیگـ ٔرّ آٌ کّ صبنی ػؿ. ىَٕؼ يی يضکٕو مُگیٍ فَؼآَبی

 تيکم ْى ٔ ػاؿػ عٕػ ثب ؿا ػٔنتی ْبی َٓبػ ًّْ پيتیجبَی ْى ،"ػاؿ مـيبیّ"

 يزـیبٌ، ىًب یب! ػاؿػ؟ يؼُبیی چّ ْٕا ػٔ ٔ ثبو یک ایٍ. ؿا عٕػ ينتوم ْبی

 ؿا ىًيیـ ػًؼ ثّ یب ٔ َؼاؿیؼ ؿا ارتًبػی – اهتَبػی ْبی ؼِپؼی ػؿک تٕاَبیی

 عٕػ يوـؿات ٔ ایؼ ثنتّ ؿٔ اف ْنتُؼ ربيؼّ کُُؼگبٌ تٕنیؼ کّ يـػيی ػهیّ ثـ

 ػؿ يٕنؼ ؿیـ ػاللِ  ييت یک يُبكغ رٓت ػؿ ؿا کيٕؿ امبمی هبٌَٕ ّؼ مبعتّ

 ٔنی ؼػْی يی َيبٌ يـػو ٔ کبؿگـاٌ صوٕم يؼاكغ ؿا عٕػ صـف ػؿ. ایؼ آٔؿػِ

 54 يبِ آثبٌ 84 ىُجّ مّ ؿٔف. ثیُیؼ يی تؼاؿک ؿا آَٓب َبثٕػی ؿاِ ػًم ػؿ

 امبمی هبٌَٕ کّ ؿا يؼَی صوٕم اف ػكبع کّ صبکًیتی اف ؿػت ٔ تـك ثـؿى

 ٔ کبؿ اف ؿا کبؿگـ ػاؿ مـيبیّ یک ىکبیت ثب ٔ کُؼ يی تهوی رُبیت کـػِ تبییؼ

 ثـعالف ٔ ًَبیُؼ يی يضکٕو فَؼاٌ ٔ ىالم ثّ ؿا أ ٔ کُُؼ يی ثیکبؿ فَؼگی

 چٓـِ ايـٔف اَوالة، أل ْبی ؿٔف ػؿ کبؿگـاٌ؛ ىبَّ ٔ ػمت ثٕمیؼَٓبی ًّْ

 يی ٍالثّ ثّ کبؿاٌ رُبیت يبَُؼ ؿا آَٓب ٔ ایؼ گؾاىتّ ًَبیو ثّ ؿا عٕػ ٔاهؼی

 ثب يتضؼ کبؿگـاٌ ؿٔف آٌ ىًب، ثیؼاػگـاَّ اصکبو اف ٔصيت ثـؿى آؿی کيیؼ،

 ثب عٕػ، اػتـاّبت ثب ٔ یبهتُؼ صْٕؿ يزهل یرهٕ ػؿ عٕػ ْبی پالکبؿت

 ثّ ؿا، ىًب يغـة ٔمیبمتٓبی ؿا ىًب کيیؼَؼ يی ٔرٕػ ًّْ ثب کّ كـیبػْبیی
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 ًَٕػیؼ، و اػال يُتلی ؿا يٕؿػ ػٔ آَٓب اػتـاُ يٕؿػ مّ اف ىًب. گـكتُؼ چبنو

ـِ  ٓـین اف اگـ انجتّ  ؿا آٌ ػٔثبؿِ تبٌ، َٕنیجـانینتی ثبفیٓبی هـٓبك ػیگ

 ٍُؼتی -تزبؿی آفاػ يُبٓن نـٕ توبّبی کّ مٕو يٕؿػ ػؿ ٔنی. َکُیؼ تَٕیت

 ایـاٌ ٍُؼتی يُبٓن ثقؿگتـیٍ ػؿ کّ ؿَٔؼی ًْبٌ. ایؼ کـػِ مکٕت ثٕػ،

 ٔ ثنبفَؼ ؿا يبػؿ ٍُبیغ ثبیؼ کّ ؿا يُٓؼك ٔ تکُینیٍ ٍُؼتی، کبؿگـ ْقاؿاٌ

 اف ػْؼ، اػايّ فَؼگی ثّ ٔ ثبینتؼ عٕػ پبی ثـ ثتٕاَؼ ربيؼّ تب ثـمبَُؼ تٕنیؼ ثّ

 ٔ كُی کبؿگـاٌ اف ْـکؼاو.ایؼ ًَٕػِ يضـٔو ارتًبػی تبيیٍ صوٕم تـیٍ اثتؼایی

 يبػؿ ٍُبیغ ایٍ ىـایٔ تـیٍ مغت ػؿ مبل 03 اف ثیو ای پـٔژِ تزـثّ ثب

 اَؼاف پل ٔ ثیًّ پٕل اگـچّ پیًبَکبؿی ىـکتٓبی ٔنی اَؼ کـػِ تٕنیؼ

 پـػاعت ارتًبػی تبيیٍ ثّ نیٔ اَؼ ًَٕػِ کنـ آَٓب صوٕم اف ؿا ثبفَينتگی

 ػؿ رٓت ثؼیٍ کُُؼ، ًَی ٔ( ػاؿَؼ مبل ػِ اف کًتـ مٕاثوی ثـعی ٔ) اَؼ َکـػِ

 چٌٕ کُُؼ امتلبػِ ثبفَينتگی يقایبی اف تٕاَُؼ ًَی َبتٕاَی ٔ پیـی ػٔؿاٌ

 عٕػ گؾاؿی مـيبیّ ٔ اَؼاف پل صنبة ثّ ؿا ْب پٕل آٌ ىًب" ْبی آكـیٍ کبؿ"

 يٕاَغ ػاىتٍ ثـ َبو تضت ػاؿاٌ مـيبیّ ْبی ػفػی ایٍ ثّ ىًب ٔ اَؼ اكقٔػِ

 تَٕؿ ػاؿیؼ کّ َبػؿمتی ثبٔؿ ثب چٌٕ. ػْیؼ يی هبََٕی ىکم گؾاؿی؛ مـيبیّ

 ػاؿاٌ مـيبیّ ٔ!!!  ثـمیؼ اهتَبػی ؿىؼ ثّ تٕاَیؼ يی گَّٕ ثؼیٍ کُیؼ يی

 ٔ تٕنیؼ ػیگـ، مٕی اف. ًَبییؼ تيٕین ایـاٌ ػؿ گؾاؿی مـيبیّ ثّ ؿا عبؿری

 ىؼِ" يُٓؼمی" آيبؿْبی ػؿ ٔ َبيیؼ يی اهتَبػی ؿىؼ ؿا، عبو يٕاػ ٔهكـ

 عٍَٕی ٔ کٕچک ٍُبیغ کبالیی تٕنیؼ صبنیکّ ػؿ. کُیؼ يی اكتغبؿ ثؼاٌ اتبٌ

 ْبی آيبؿ ػؿ ٔنی ؿَٔؼ، يی كـٔ ثیيتـی ثضـاٌ ػؿ ؿٔف ثّ ؿٔف ایـاٌ، ػؿ

 ػیگـی ٌْـفيب ثیيتـاف يـػو. ىٕػ يی ػاػِ َيبٌ ٔاؿَّٔ ْب ٔاهؼیت ػٔنتی

 ثبٔؿ ًَب، ؿامت ػؿٔؿٓبی ایٍ ثّ ٔ ىُبمُؼ يی ؿا ىؼِ کُّٓ ْبی تـكُؼ ایٍ

 ًَی يـػو ثّ چـا کُیؼ؟ يی پُٓبٌ ؿا ْب ٔاهؼیت ْب ٔاژِ پيت ػؿ چـا. َؼاؿَؼ

 صؾف یؼُی ارتًبػی تبيیٍ صؾف یؼُی ٍُؼتی – تزبؿی آفاػ، يُبٓن گٕییؼ

 ؿَذ َتیزّ تب کبؿگـاٌ گی ثـػِ یؼُی ػؿيبَی عؼيبت صؾف یؼُی ثبفَينتگی

 پُزى ػمت پیًبَکبؿ یک صتی ثـمبَؼ؟ تـنیَٕٓب ثّ ؿا، ْب ػالل يیهیبؿػْبی آَٓب،

 يی ىًب ٔهت آٌ کُؼ، يی ػؿیبكت يیهیبؿػی کبؿ، يبِ چُؼ اف پل ػنهٕیّ ػؿ

 ُْٕف کّ صوٕهی صؼاهم ًْیٍ گؾاؿی، مـيبیّ يٕاَغ ثـػاىتٍ َبو ثّ عٕاْیؼ

 ٔ ٔعٕؿاک عٕؿػ ٔ ٔثٓؼاىت ينکٍ ْقیُّ ٔ یگـاَ ًّْ ایٍ ثب يبِ یک ثـای

 تؼیٍ ٔ کُیؼ صؾف کبؿ هبٌَٕ اٍالس ثب امت، َـمیؼِ يیهیٌٕ یک ثّ پٕىبک
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 ْلتبػ ػّْ اف انجتّ. هـاؿػْیؼ ػاؿ مـيبیّ ی ٓـكّ یک ػؿاعتیبؿ ؿا آٌ يوؼاؿ

. ایؼ کـػِ کبؿثـػی ٍُؼتی – تزبؿی آفاػ يُبٓن ػؿ ؿا هبََٕی ّؼ ػًم ایٍ

 تؼؼیم) ىًب تٕرّ يٕؿػ يُبمجبت ایٍ اهتَبػی ثضـاٌ کّ امت ػّْ چُؼ ایُک

 عطـ ثب ؿا ػَیب ٔ کٕثیؼِ ْى ػؿ ؿا ػَیب ی ًّْ ،(مبفی عٍَٕی ٔ مبعتبؿی

 ثنتّ ْب ٔاهؼیت ثـ ؿا چيًبَتبٌ ىًب ٔنی. امت کـػِ ؿٔثـٔ رٓبَی رُگ یک

 ْبی ػّْ ایٍ ػؿ. ؿٔیؼ يی گبِ پـت مٕی ثّ ػَب ثؼٌٔ کٕؿْبیی يبَُؼ ٔ ایؼ

 کًک ثب تُٓب ىؼ، ٔؿىکنتّ ثٕػ آيـیکب کّ رٓبٌ اهتَبػ ثقؿگتـیٍ ثضـاَی

 ؿا آَٓب ىًب يـػاٌ ػٔنت کّ عیقی َلت ْبی کيٕؿ ثّ تنهیضبت كـٔه ٔ رُگ

 ثیيتـ چُبٌ ْى ثضـاٌ. امت اینتبػِ عٕػ پبی ثـ ثٕػَؼ، اَؼاعتّ ٔصيت ثّ

 چيًبٌ اؿ ْب تزـثّ ایٍ ٔنی كيبؿػ يی ػؿْى ؿا اؿٔپب تـ ّؼیق کيٕؿْبی

 تـیٍ کى َٕنیجـانینى اف کّ کيٕؿْبیی ىـایٔ ایٍ ػؿ. ثجیُؼ عٕاْؼ ًَی ػالل

 ػؿثَنت ؿا اهتَبػی يُبمجبت ایٍ کّ ثٕػَؼ ْبیی کيٕؿ ًْبٌ ػیؼَؼ، ؿا ٍؼيّ

 ٔ ًَٕػِ ٔاؿػ ؿا ٍؼيّ کًتـیٍ رٓبَی ثضـاٌ ایٍ کّ چیٍ ػؿ. ثٕػَؼ َپؾیـكتّ

 یو بٓکبؿگبْ تـیٍ کٕچک صتی ؛ػْؼ يی اػايّ عٕػ اهتَبػی ؿىؼ ثّ چُبٌ ْى

 ثغو کُبؿ ػؿ يبػؿه ٍُبیغ ثقؿگتـیٍ. امت َکـػِ مبفی عٍَٕی ؿا

 مـيبیّ ثّ اَؼ ؿكتّ چیٍ ثّ تکُٕنٕژی ثب ٔ عٕػ ْبی مـيبیّ ثب کّ عٍَٕی

 ػؿ. اَؼ ؿمبَؼِ آيـیکب اف كـاتـ ثّ ؿا چیٍ ٔاهتَبػ پـػافَؼ يی کبؿ ٔ گؾاؿی

 ػؿاعتیبؿ ؿا ػٔنتی ٍُبیغ ًّْ رُگ اف پل ػٔنتٓبی کّ ایـاٌ، ػؿ کّ صبنی

 کّ ثیُیى يی اَؼ، کـػِ مبفی عٍَٕی اٍطالس ثّ ٔ اَؼ ػاػِ هـاؿ ْب ػالل

 ؿا ربيؼّ ٔ پیٕمتُؼ ثیکبؿاٌ عیم ثّ کبؿگـاَو ٔ اَؼ ىؼِ تؼطیم ٍُبیغ آٌ ًّْ

 اكـیوبی ػؿ ثـفیم ػؿ. ثُـَؼ يی كـٔ تٕؿو ٔ ؿکٕػ ثضـاٌ ػؿ ثیيتـ ؿٔف ْـ

 اَؼ ػیؼِ ؿا ٍؼيّ کًتـیٍ رٓبَی ثضـاٌ اف نیجـانینى َٕ بمجبتيُ ثؼٌٔ رُٕثی

 ػٔؿاٌ ػؿ مبفی عٍَٕی ٔ مبعتبؿی تؼؼیم يُبمجبت ثب کّ ثـفیم ٔ

 ؿٔی ثب ثٕػ ىؼِ ثؼل رٓبٌ ثؼْکبؿ کيٕؿ ثقؿگتـیٍ ثّ ْب َظبيی ػیکتبتٕؿی

 ّؼ يُبمجبت ایٍ کبؿ، كهق کبؿگـ نٕال ؿْجـی ثّ يـػيی ػٔنت یک آيؼٌ کبؿ

 صؼاهم ثـفیم يـػو ًّْ يُبكغ ٓتر ػؿ اهتَبػی ثب ٔ ؿیغتُؼ ثؼٔؿ ؿا اَنبَی

 ثّ ؿا يهی اهتَبػ ْبی اثتکبؿچـط ایٍ ثب ٔ کـػَؼ ثـاثـ ػٔ ؿا کبؿگـاٌ صوٕم

 ثـفیم ، کًَٕینت صقة ٔمیهّ ثّ اهتَبػ اػاؿِ مبل 2 ٓی. آٔؿػَؼ ػؿ صـکت

 رقٔ تٕاَنت اهتَبػی ؿَٔن احـ ػؿ کـػ پـػاعت ؿا عٕػ ْبی ثؼْی تُٓب َّ
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 ثیُؼیيؼ ػًهی ْبی تزـثّ ایٍ ثّ ثبیؼ ػٔنت. گیـػ هـاؿ رٓبٌ ٍُؼتی کيٕؿ 83

 .ثیُؼافػ ػٔؿ ثّ ؿا پٕل انًههی ثیٍ ٍُؼٔم تضًیهی ْبی َظـیّ ٔ

 ْبی ػٔنت ٔمیهّ ثّ امبمی هبٌَٕ فػٌ ػٔؿ ثّ َنجت ای پـٔژِ کبؿگـاٌ يب

 صؼاهم اف ؿا ـاٌکبؿگ کّ ٍُؼتی – تزبؿی آفاػ يُبٓن ایزبػ ٔ رُگ اف پل

 يضـٔو ػؿيبَی عؼيبت ٔ ثبفَينتگی ارتًبػی، تبيیٍ يبَُؼ عٕػ هبََٕی صوٕم

 کّ عٕػ ٔظیلّ ثّ ثیُی ٔاهغ ثب ػٔنت ػاؿیى اَتظبؿ ٔ ػاؿیى اػتـاُ امت کـػِ

 ًّْ اف ٔ .ًَبیؼ اوؼاه آٌ 44 ٔ 44 اٍم عًَٕ ثّ امت امبمی هبٌَٕ ارـای

 اتضبػ، ٔ ًْجنتگی ثب ْٕىیبؿاَّ عٕاْیى يی کبؿگـی ْبی مُؼیکب ٔ ْب ػیّباتض

 ثـعی ٔ ْب ػٔنت اَضـاف اف يبَغ ػاػَؼ، َيبٌ يبِ آثبٌ 84 ؿٔف کّ گَّٕ ًْبٌ

 هبٌَٕ إٍل ٔ ایـاٌ يـػيی( ثًٍٓ 88) اَوالة ْبی افْؼف يزهل ًَبیُؼگبٌ

 .ثيَٕؼ يٕرٕػ، امبمی

 

 ایـاى ای پـّژٍ کبؿ ًیـّی اتضبػیَ

 آلبرـی ًبصـ گْ مغي

 هبٍ آثبى 82
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 تِبرن ثَ فصوتکيبى اف ػّ رجَِ

ثـؿمی َبثٕػی هبٌَٕ کبؿ ػؿيزهل کّ ثب يغبنلت مُؼیکبْبی کبؿگـی ٔ 

ٔاصؼْبی تٕنیؼی ثب ايْبی تٕيبؿْبی گَٕبگٌٕ ثّ يزهل اؿایّ ىؼِ ٔ صتب 

ثبػج اػتـاُ اَزًٍ ْبی ٍُلی ٔ ىٕؿاْبی كـيبیيی ٔ عبَّ کبؿگـ َیق ىؼِ 

ًبیُؼگبٌ ثّ اٍطالس يُتغت يـػو ػؿ يزهل ثّ امت، کًبکبٌ اػايّ ػاؿػ ٔ َ

ایٍ اػتـاّبت اَتغبة کُُؼگبٌ عٕػ تٕرٓی َؼاؿَؼ. آَچّ ػؿ يزهل ٍٕؿت 

يی گیـػ ٔ ػٔنت َیق چّ ػؿ فيبٌ ػٔنت هجهی ٔ چّ ػؿ فيبٌ ػٔنت كؼهی ثّ آٌ 

گـػٌ َٓبػِ امت ػمتٕؿ ٍُؼٔم ثیٍ انًههی پٕل ثـای اؿفاٌ مبفی ػمتًقػ ْب 

 .امت…. ثیًّ تبيیٍ ارتًبػی، ثبفَينتگی ، اف ثیٍ ثـػٌ 

پیبو مـيبیّ ػاؿی ثّ فصًتکيبٌ ایـاٌ ػؿ ایٍ ثـؿمی َبثٕػی هبٌَٕ کبؿ 

عالٍّ ًَی ىٕػ. اصْبؿ ٔ يضکٕيیت ْبی ػٔثبؿِ ٔ چُؼ ثبؿِ ٔ ثّ فَؼاٌ 

كـمتبػٌ کٕىُؼگبٌ يٕحـ کبؿگـی اف رًهّ اثـاْیى يؼػی، ػأػ ؿّٕی، ؿّب 

مُؼیکبی کبؿگـاٌ ىـکت ٔاصؼ ٔ رؼلـ ػظیى فاػِ ىٓبثی اػْبی ْیبت يؼیـِ 

ٔ ىبپٕؿاصنبَی ؿاػ اػْبی ْیبت يؼیـِ اتضبػیّ کبؿگـاٌ آفاػ ایـاٌ ٔ 

تٍ اف کبؿگـاٌ پبؿك عٕػؿٔ ُْگبو يـارؼّ ثّ کبؿعبَّ ػمتٕؿی  0ػمتگیـی 

 امت کّ ثبیؼ ارـایی گـػػ تب تٕاٌ رُجو کبؿگـی گـكتّ ىٕػ.

یم بٌَٕ ٍُلی يؼهًبٌ تٓـاٌ آهبی امًبػػمتگیـی ػثیـکم کػؿًْیٍ ؿامتب

ػْْٕیبت يؼیـِ ػیگـ ؿٔاَّ کـػٌ ثّ فَؼاٌ ثٓيتی نُگـٔػیػجؼی ٔاصْبؿ ٔ

ػی، ػأػی ؿّٕی، ؿّب ىٓبثی، کبٌَٕ ٍُلی يؼهًبٌ تٓـاٌ، اثـاْیى يؼ

 کبؿ امت.اػ کٕىُؼگبٌ کبؿگـی َیق ػؿػمتٕؿػظیى فاػِ، ىبپٕؿاصنبَی ؿرؼلـ

اَّ فَؼاٌ يی ىٕػ؟ چـا کٕىُؼگبٌ کبؿگـی چـا ػجؼی ىجبَّ ػمتگیـ ٔ ؿٔ

ًْچٌٕ رؼلـ ػظیى فاػِ اف اتضبػیّ آفاػ کبؿگـاٌ ایـاٌ ٔ يبفیبؿ گیالَی َژاػ 

اف مُؼیکبی کبؿگـاٌ كهقکبؿيکبَیک ْى ىجبَّ ػمتگیـ ىؼَؼ؟ ایٍ ىجبَّ 

ػمتگیـ کـػٌ کٕىُؼگبٌ ٍُلی چّ يؼُبیی ػاؿػ؟ آٌ ْى فيبَی کّ آییٍ ػاػؿمی 

رهت يتٓى ػؿ ؿٔف ثبیؼ ثّ ػًم آیؼ ثّ امتخُبی يٕاؿػ » اؿػ کّ کیلـی تبکیؼ ػ
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اف تـمبَؼٌ عبَٕاػِ ْبی کٕىُؼگبٌ ٍُلی چّ َتیزّ ای صبٍم « . كٕؿی 

 عٕاْؼ ىؼ؟

ٔاهؼب چّ كٕؿیتی ػؿ ػمتگیـی ْبی ىجبَّ امًبػیم ػجؼی، ٔ ػیگـ کٕىُؼگبٌ 

گیبٌ ؿا ثب کبؿگـی ٔرٕػ ػاؿػ؟ آیب امًبػیم ػجؼی پٕنٓبی ٍُؼٔم ؽعیـِ كـُْ

عٕػ ػاىت؟ آیب کٕىُؼگبٌ کبؿگـی ػمت ثّ مـهت اف اَؼٔعتّ تبيیٍ ارتًبػی 

فػِ ثٕػَؼ؟ امًبػیم ػجؼی چٓـِ ای ىُبعتّ ىؼِ ٔ كـُْگی امت، کٕىُؼگبٌ 

مبل امت کّ ثـای هِٕ هْبییّ ٔ ّبثطبَو  03کبؿگـی مُؼیکبیی ثیو اف 

و ٔ عٕامتّ ْبی ثّ صن ىُبعتّ ىؼِ ْنتُؼ ٔ َيبٌ ػاػِ اَؼ کّ رق ثٓـٔفی يـػ

 ٔ هبََٕی آؿيبٌ ػیگـی َؼاىتّ ٔ ػؿ عبَّ ٔ کبىبَّ ْـ ىت ثّ مـ يی ثـَؼ. 

ایٍ ًْؼمت ىؼٌ يزهل ثـای ثـؿمی َبثٕػی هبٌَٕ کبؿ ػؿ يزهل ثب 

ػمتگیـی ْب ٔ اصْبؿْب ٔ اصکبو مُگیٍ فَؼاٌ اف مٕی هِٕ هْبییّ چّ ؿاثطّ 

ـػِ ْبیی آؿاو ٔ مـثّ فیـ يی ای ػاؿػ؟ آیب رق ایٍ امت کّ مـيبیّ ػاؿی ث

 عٕاْؼ ٔ ثب ایٍ صـکبت يی عٕاْؼ رُجو اػتـاّی ؿا عبيٕه مبفػ؟

مُؼیکبی کبؿگـاٌ كهقکبؿيکبَیک ًْگبو ثب ًّْ فصًتکيبٌ ایـاٌ 

عٕامتبؿتٕهق َبثٕػی هبٌَٕ کبؿ ػؿ يزهل ٔ نـٕ کهیّ اصکبو ػهیّ کٕىُؼگبٌ 

 مًبػیم ػجؼی يی ثبىؼ. کبؿگـی ٔ ٍُلی ٔ آفاػی فَؼاَیبٌ ٍُلی ثّ ٔیژِ ا

 59آثبى 82      مٌؼیکبی کبؿگـاى فلقکبؿهکبًیک ایـاى
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ػاػمتبًی تِـاى ؿضب ىِبثی ؿا ثب ّرْػ 

 !اتوبم هضکْهیت ثَ فًؼاى فـا عْاًؼ

  

ؿّب ىٓبثی ػْٕ ْیبت يؼیـِ مُؼیکبی کبؿگـاٌ ىـکت ٔاصؼ اتٕثٕمـاَی 

آثبًَبِ  ۵چٓبؿىُجّ  تٓـاٌ ٔ صٕيّ ػهی ؿؿى اتًبو يضکٕيیت ىو مبل فَؼاٌ

تهلُی اف مٕی ػاػمتبَی ثّ فَؼاٌ كـاعٕاَؼِ ىؼ. ىبیبٌ ؽکـ امت ثّ ػنیم ػًم 

رـاصی يٓـِ ْبی گـػٌ ٔ کًـ َبىی اف ّـة ٔ ىتى ػٔؿِ ْبی ثبفػاىت 

عـ آيٕهت ثب تبییؼ پقىک هبََٕی يـعَی امتؼالری ایيبٌ ػؿ ػٔ مبل 

، ٔ ثیو اف یکنبل امت کّ يضکٕيیت يٕؿػ يٕاكوت ػاػمتبَی هـاؿ گـكتّ ثٕػ

يضکٕيیت ایيبٌ پبیبٌ یبكتّ امت ٔ ػٔنت ٓی گقاؿىی ثّ مبفيبٌ رٓبَی کبؿ 

« ؿّب ىٓبثی اف فَؼاٌ آفاػ ىؼِ ٔ ثّ مـکبؿ ثبف گيتّ امت»اػالو کـػِ امت:

کّ ػؿ مبیت مبفيبٌ رٓبَی کبؿ  830۵يبِ ژٔئٍ  0۵۳ٔ ػؿ گقاؿه ىًبؿِ 

ایٍ ٔرٕػ، ػؿ يـارؼّ ًْنـ آهبی ىٓبثی يُتيـ ىؼِ هبثم ييبْؼ يی ثبىؼ. ثب 

ثّ ػاػمتبَی يؼبٌٔ ػاػمتبٌ ثّ ایيبٌ اػالو کـػِ امت کّ ىٓبثی ػٔ مبل ؿیجت 

ػاىتّ امت ٔ ػؿ ٍٕؿت ػؼو يـارؼّ ٔحیوّ ایيبٌ ّجٔ ٔ صکى رهت ثـای 

 .ایيبٌ ٍبػؿ عٕاْؼ ىؼ

http://vahedsyndica.com/new/wp-content/uploads/2014/10/reza.jpg
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 هبثم ؽکـ امت کّ ایٍ اهؼاو ػاػمتبَی یک ؿٔف پل اف تاله مُؼیکب ثّ رًغ

آٔؿی ايْب ػؿ يغبنلت ثب تـییـ ٔ صؾف ثنیبؿی اف يٕاؿػ هبٌَٕ کبؿ کّ اف 

مٕی ػٔنت تضت ػُٕاٌ ثبٍطالس الیضّ اٍالس هبٌَٕ کبؿ ثّ يزهل كـمتبػِ 

 .ىؼِ ٍٕؿت گـكتّ امت

آفاؿ ٔ اؽیت ٔ صجل کبؿگـاَی کّ ػؿ پی صوٕم صوّ عٕػ ْنتُؼ ػؿ صبنی 

چُؼ ْقاؿ يیهیبؿػی اف ؿمبَّ ْب  اكقایو يی یبثؼ کّ يـتجب اعجبؿ اعتالك ْبی

يٕحـی ثـای رهٕ گیـی اف ؿبؿت ٔ چپبٔل   يُتيـ يی ىٕػ ٔ َّ تُٓب ْیچ اهؼاو

ايٕال ػًٕيی ػؿ کيٕؿ ٍٕؿت ًَی گیـػ ثهکّ اَتيبؿ ػُْؼگبٌ ایٍ ػفػی ْب 

ٔ اعتالك ْب ؿا ثّ فَؼاٌ يی ثـَؼ. مُؼیکبی کبؿگـاٌ ىـکت ٔاصؼ 

کٕو ًَٕػٌ اهؼايبت ػاػمتبَی ػؿ ؿاثطّ ثب اتٕثٕمـاَی تٓـاٌ ٔ صٕيّ ًٍّ يض

آهبی ؿّب ىٓبثی، ًْچُیٍ ٍؼٔؿ صکى فَؼاٌ ثـای آهبیبٌ اثـاْیى يؼػی ٔ ػأػ 

ؿّٕی ٔ اعـاد مبیـ اػْبی مُؼیکب ٔ تؼأو اؽیت ٔ آفاؿ ٔ تؼویت هبََٕی 

 .ػیگـ کبؿگـاٌ ٔ كؼبنیٍ کبؿگـی ؿايضکٕو يی کُؼ

 تِـاى ّ صْهَ مٌؼیکبی کبؿگـاى ىـکت ّاصؼ اتْثْمـاًی

 ۵25۱ آثبى هبٍ 2

 



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     11
 

 اطالػیَ فؼؿامیْى رِبًی ایٌؼامتـیبل

 دهد می ادامه سندیکایی فعاالن کردن زندانی به همچنان ایران

 

 

 (139۵ آبان ۵) 211۲ اکتبر 2۲

 

 که هنگامی در : گوید می اینداستلایر دبیرکل دستیار اوزکان، کمال

 این به ایران از سندیکا تیننخس پیوستن (IndustriALL) «اینداستلایر»

 رهبران کردن زندانی به همچنان ایران دولت گوید، می خوشامد را سازمان
 «دهد می ادامه هایشان فعالیت علّت به کارگری

 کارگران سندیکای پیوستن اینداستلایر اجرایی  کمیته   ،۶۱۰۲ اکتبر ماه در
 تصویب را «استلایرایند جهانی  اتحادیه  » به (UMMI) ایران مکانیک فلزکار

 .بود ایران سندیکاهای برای تاری و تیره ماه اکتبر ماه این، وجود با. کرد

 دبیرکل عبدی، اسماعیل برای زندان سال شش حکم( مهر ۰۲) اکتبر ۷ روز
 تأیید «ملّی امنیت علیه تبانی و اجتماع» اتهام به ایران، معلمان صنفی کانون
 دبیر زاده عظیم جعفر یعنی کارگری، الفع دو( مهر ۶۲) اکتبر ۰۱ روز. شد
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 زندان سال ۰۰ به کدام هر راد، احسانی شاپور و ایران، کارگران آزاد اتحادیه  
 زاده عظیم جعفر. شدند محکوم «نظام علیه تبلیغ و اتحادیه تشکیل» اتهام به

 ممنوعیت سال دو و زندان سال شش حکم( ۰۱۳۱) ۶۱۰۲ سال در قبلا 
 .بود گرفته مجازی سپهر در نیز و ها رسانه در فعالیت

 اتحادیه رهبر سه این آزادی برای ایران مکانیک فلزکار کارگران سندیکای
 دبیرکل دستیار اوزکان، کمال. کند می تلش آنها احکام لغو برای و یی ا

 .شود متوقف فوراا  باید ایران در سندیکاها آزار و اذیت که گوید می اینداستلایر

 و کند می محکوم شّدت به را سندیکایی رهبران کردن زندانی ومتدا اینداستلایر
 ایران در سندیکاها و صنفی های اتحادیه دموکراتیک و آزادانه فعالیت از

 .کند می حمایت

 به المللی بین گذاری سرمایه و اند شده لغو اقتصادی های تحریم که حالی در
 و سندیکایی حقوق به درنگ بی باید ایران دولت شود، می جاری ایران کشور
 ای زمینه چنین در. کند رعایت را آنها و بگذارد احترام بشر بنیادی حقوق
 سازمان ۳۷ و ۷۷ های کنوانسیون که خواهیم می ایران دولت از ما که است

 و تشکل حق و تشکل، حق از حمایت و تجمع آزادی درباره   کار جهانی
 .کند تصویب را جمعی زنی چانه و مذاکره

 

کای کارگران فلزکارمکانیک با تمام توان از سندی
اعتبار جهانی خود برای آزادی همه زندانیان صنفی 
استفاده خواهد کرد و در این راه برادران و خواهران 

اینداستلایر با ما همگام  جهانی فدراسیونمان در
 خواهند بود. 

 زنده همبستگی جهانی کارگران
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متـیبل ثَ پیبم ىبػثبه ثَ فؼؿامیْى رِبًی ایٌؼا

هٌبمجت تصْیت ّ اػالم ػضْیت ؿموی مٌؼیکبی 

 .کبؿگـاى فلقکبؿهکبًیک ایـاى ػؿ ایي فؼؿامیْى

 

 « ؿّػ ثَ ػؿیب پیْمت» 

ىْؿای هـکقی فؼؿامیْى رِبًی  ثب ػؿّػ ثـ ؿفمب، ثـاػؿاى ّ عْاُـاى ػضْ 

 .ایٌؼامتـیبل ّ ُوَ اػضبی کْىٌؼٍ آى

ٔ اَتغبة ْیبت رؼیؼ   ـِ ػٔوعجـْبی ينـت ثغو اَزبو يٕكویت آيیقکُگ

ػؿ ثـفیم، ٔ ًْچُیٍ هجٕل ؿمًی «  كؼؿامیٌٕ رٓبَی ایُؼامتـیبل » ؿْجـی

ػْٕیت مُؼیکبی کبؿگـاٌ كهقکبؿيکبَیک ایـاٌ ػؿ ٍلٕف ؿفيُؼِ ٔ يٕكن 

( ؿا 0054يٓـ يبِ  08آکتجـ ) 0كؼؿامیٌٕ ػؿ رـیبٌ تًَیى ْبی ؿٔف 

  .كوبی كؼؿامیٌٕ يی ثیُیى عٕىضبنیىػؿیبكت کـػیى. اف ایُکّ عٕػ ؿا ػؿ يیبٌ ؿ

ْـ چُؼ مبنٓبمت ىًب ثب صًبیت ْبی ًّْ ربَجّ عٕػ يجبؿفات کبؿگـاٌ ایـاَی 

ؿا پٕىو ػاػِ ایؼ ٔ ثب اعطبؿْبی يکـؿ َنجت ثّ َوِ صوٕم اَنبَی ٔ 

کبؿگـی کبؿگـاٌ ایـاَی ثّ ػٔنتًـػاٌ ایـاَی اػتـاُ ًَٕػِ ایؼ، کّ اف ایٍ 

يب ثـ ایٍ ثبٔؿ ْنتیى کّ ػْٕیت ؿمًی مُؼیکبی   ى.ثبثت اف ىًب مپبمگقاؿی
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كهقکبؿ كَم رؼیؼ ٔ کیلیتبٌ َٕیُی ؿا ػؿ ایٍ كؼبنیت ْبی ييتـک ٔ ثٓى پیٕمتّ 

 .يب ؿهى عٕاْؼ فػ

يب ػؿ فيبَی ثّ ایُؼامتـیبل ثقؿگ يضهن يی ىٕیى کّ مُؼیکبْبی کبؿگـی 

ؼگبٌ کبؿگـی ایـاٌ، ثٕیژِ مُؼیکبی کبؿگـاٌ كهقکبؿيکبَیک ایـاٌ، ٔ کٕىُ

ثـای ثـپبیی ٔ ػكبع اف صوٕم مُؼیکبیی عٕػ ثّ ىؼت فیـ كيبؿ هـاؿ ػاؿَؼ. ثب 

يضؼٔػ کـػٌ مُؼیکبی کبؿگـاٌ كهقکبؿيکبَیک ایـاٌ ٔ ػیگـ مُؼیکبْبی 

کبؿگـی میبمت ْبی ّؼ ثيـی ٍُؼٔم ثیٍ انًههی پٕل ْـ ؿٔف مُگـی اف 

ی ٔ کبؿگـی يضکى کبؿگـاٌ ؿا گـكتّ ٔ ربی پبی عٕػ ؿا ػؿ ػـٍّ اهتَبػ

ْزٕو ثّ تبيیٍ ارتًبػی، ْيت مبػت کبؿ، ثبفَينتگی ٔ اف ًّْ .تـ يی کُُؼ

يًٓتـ ػمتًقػْب يؼتٓبمت آؿبف ىؼِ امت. ثب كـايیٍ ٍُؼٔم ثیٍ انًههی پٕل ٔ 

 2مبػت کبؿ کًتـ اف  2مبفيبٌ تزبؿت رٓبَی کبؿگـاٌ ایـاَی ؿٔافَّ ثب 

 .ػالؿ ػمتًقػ يیگیـَؼ

کيٕؿ يب ثّ مٕی اؿفاٌ مبفی َیـٔی کبؿ ٔ آيبػِ  مًت ٔ مٕی اهتَبػی

کـػٌ کيٕؿ ثـای مـيبیّ گؾاؿاٌ عبؿری رٓت مـيبیّ گؾاؿی امت. ایٍ 

ؿَٔؼ ثب کهیؼ عٕؿػٌ َٓبیی تـییـ هبٌَٕ کبؿ ثّ َلغ مـيبیّ ػاؿی نزبو گنیغتّ ٔ 

صؾف يٕاػ صًبیتی آٌ ػؿ يزهل آؿبف ىؼِ امت. انجتّ ایٍ تٓبرى مـيبیّ ػاؿی 

کيٕؿ يب ًَٕػ َؼاؿػ ٔ میبمت رٓبَی آٌ ثٕػِ کّ ىًب ْى ػؿ کيٕؿْبی  تُٓب ػؿ

 .ؿا نًل يی کُیؼ  عٕػ آٌ

يب اػتوبػ ػاؿیى تب فيبَی کّ يجبؿفات يب ػؿ مطش ثیٍ انًههی ثّ مًت يجبؿفِ 

ای آگبْبَّ ٔ يتضؼ پیو َـٔػ ، تٓبرى مـيبیّ ػاؿی ْـ ؿٔف اكقایو يی یبثؼ. 

 .يب الفيّ ایٍ صـکت امتثـای تٕهق مـيبیّ ػاؿی اتضبػ 

يب ًٍّ مپبمگقاؿی اف اػتًبػی کّ ثّ مُؼیکبی کبؿگـاٌ كهقکبؿ يکبَیک 

ایـاٌ اف مٕی اػْب ٔ ىٕؿای يـکقی كؼؿامیٌٕ ىؼِ امت عٕػ ؿا پـتٕاٌ تـ 

هؼؿتًُؼی مُؼیکبی « ایُؼامتـیبل»هؼؿتًُؼی  .اف ًْیيّ ػؿ کُبؿ ىًب يی ثیُیى

    .کبؿگـاٌ كهقکبؿيکبَیک ایـاٌ امت

 ۵259آثبى هبٍ       مٌؼیکبی فلقکبؿ هکبًیک ایـاى
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 کبؿ لبًْى ػؿ کبؿگـی ضؼ تغییـات اف رلْگیـی ّ اػتـاض ثنْی پیو

 

تٕمٔ مُؼیکبی ثـاػؿ ،  کبؿ هبٌَٕ َبثٕػی ثب تٕرّ ثّ اػالو کًپیٍ ػهیّ

مُؼیکبی کبؿگـاٌ ىـکت ٔاصؼ اتٕثٕمـاَی تٓـاٌ ، مُؼیکبی کبؿگـاٌ 

ًبیت اف ایٍ کًپیٍ ثّ ًْکبؿی ثّ ایٍ اػتـاُ يی پیَٕؼػ. كهقکبؿيکبَیک ثب ص

 ػؿ ثغيی اف كـاعٕاٌ مُؼیکبی کبؿگـاٌ ىـکت ٔاصؼ  آيؼِ امت: 

 يقػ تًبو اف صٕيّ ٔ تٓـاٌ اتٕثٕمـاَی ٔاصؼ ىـکت کبؿگـاٌ مُؼیکبی» 

 کيبٔؿفی، عؼيبتی، ٍُؼتی، ْبی ثغو فصًتکو کبؿگـاٌ اف اػى ثگیـاٌ،

 کبؿ هبٌَٕ کبؿگـی ّؼ تـییـات کّ يـػو، ٔ متبؿاٌػاَيزٕیبٌ،پـ يؼهًبٌ،

 اػتـاُ ٕٓيبؿ ايْبی ثب ػاؿػ ػؿعٕامت ػاػِ هـاؿ ْؼف ؿا كـفَؼاَيبٌ آیُؼِ

 ّؼ تـییـات ایٍ ثب ؿا عٕػ يغبنلت «هبٌَٕ کبؿ اٍالس» ثبٍطالس الیضّ ثّ

 « ػاؿَؼ اػالو کبؿ هبٌَٕ ػؿ کبؿگـی

كهقکبؿيکبَیک ٔ ػیگـ اف ًّْ اػْب ٔ ػٔمتؼاؿاٌ مُؼیکبی کبؿگـاٌ 

مُؼیکبْبی کبؿگـی يی عٕاْیى ثّ ایٍ کًپیٍ اػتـاّی پیٕمتّ ٔ ثب تًبو هٕا ثّ 

 رًغ آٔؿی ايْب يجبػؿت ٔؿفَؼ.

 ۵259آثبى  9 مٌؼیکبی کبؿگـاى فلقکبؿهکبًیک 
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 عمومی مجمع برگزاری مناسبت به شادباش
 تهران معلمان صنفی کانون

 

 گرامی، دوستان

 قاطع رای با که معلمان صنفی کانون بازرسین و رهمدی هیات انتخابات
 همگانی و آن تکرار با که دانیم می ای پویه را ، پذیرفت انجام آموزگاران

 .زد خواهد رقم ما کشور در را دمکراسی های جوانه شدنش

 امنیتی، برچسب با توان نمی را صنفی کار که حقیقت این اثبات در شما تلش
  .است نتحسی سزوار نمود متوقف

 تان هوشمندی به منتخب، های هیات و آموزگاران شما به شادباش ضمن ما
 نژاد نیک و باغانی ، بداقی عبدی، بهشتی، آقایان مجدد انتخاب حسن در

 گسترش و بندیم پای بستیم، شما با که عهدی با کنیم می اعلم و گفته تبریک
 .خواستاریم را روابط این روزافزون

 مان شجاع ارانآموزگ به درود با

 1395 آبان1 ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای
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 !نفت صنعت رسمی کارکنان اعتراضی سرگشاده نامه

 برطرف خواستار جمهور یسیر به ای نامه در نفت صنعت رسمی کارکنان از کثیری جمع

 حسن به خطاب اعتراضی سرگشاده نامه این از هایی دربخش .شدند مشکالتشان شدن

 :است آمده یروحان

 خبر تان مدیریت تحت دستگاه اقتصادی ی جبهه مقدم خط سربازان حال از روزها این آیا
 به که است ماه چند بوم و مرز این نفت صنعت منت بی رزمندگان که دانید می آیا دارید؟
 هستند؟ شان مسلم حق احقاق دنبال

 و بررسی روزها این هک گوییم می سخن شما با نفت وزارت اختیارات قانون اجرای از
 به ما انگارصدای و کرده گیر مربوطه ی وزارتخانه طوالنی های خم و پیچ در آن اجرای

 .رسد نمی ذیربط تشکیالت آن افراد از هیچیک گوش

 ی تابعه ارگانهای ی کلیه در شغلی مختلف های  رده در سمت هزار چندین یکباره حذف از

 .دارد ادامه کماکان خاصی توجیه هیچ یب که گوییم می سخن شما با نفت وزارت

 شما با سالگی 71 به ارتقاء قابل و سال 65 به سال 61 از بازنشستگی سن بردن باال از

 .گردید اجرایی و تصویب نامعلوم دالیل به که گوییم می

 با شان معیشت تامین عدم بر مبنی وزرات آن جوان کارکنان روحی اوضاع وخامت از
 طاقت و سنگین شرایط در طوالنی کار ساعات تحمل علیرغم هک زنیم می حرف شما

 .دهد نمی را هایشان زندگی کفاف دستمزدهایشان فرسا،

 با ، نفت صنعت کارکنان سوی از درخواست ارسال و نگاری نامه بارها از پس که اینک
 ، ندارد وجود کارکنان مشکالت استماع جهت شنوایی گوش هستیم آن شاهد تاسف کمال
 آن امید و نماییم تقدیم شما حضور را عریضه آخرین داشت آن بر را ما موضوع این

 .گیرد قرار بررسی مورد ویژه صورت به موضوع مقام آن سوی از داریم

 همچنین و موجود وضع به اعتراض نشانه به نفت صنعت کارکنان اینکه استحضار مزید
 خواهند برگزار صنفی معتج زودی به ، نفت محترم وزیر عملکرد رضایت عدم اعالم
 .نمود

 جمعی از کارگران و کارکنان رسمی صنعت نفت

 رونوشت به خبرگزاری ها



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     17
 

 گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور

 

 گقاؿه عجـًگبؿ پیبم مٌؼیکب اف تزوغ همبثل هزلل
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ثُب ثّ اػالو كـاعٕاٌ مُؼیکبی کبؿگـاٌ ىـکت ٔاصؼ ٔ مُؼیکبی کبؿگـاٌ 

 03بَیک ثـای اػتـاُ ثّ الیضّ َبثٕػی هبٌَٕ کبؿ ، اف مبػت كهقکبؿيک

 تزًغ ىکم گـكت. آثبٌ يبِ ػؿ يوبثم يزهل  ٍجش

ٍجش ثب صْٕؿ اهبیبٌ  5هجم اف ایٍ تزًغ ىٕؿاْبی اماليی کبؿ اف مبػت 

صجیجی ٔ عؼایی ػؿ يوبثم يزهل ىـٔع ثّ مغُـاَی کـػَؼ ٔ ػٔ ًَبیُؼِ يزهل 

ٔ ٓی مغُبَی اف يّٕغ ثـ صن کبؿگـاٌ ػكبع  َیق ثّ رًغ ایٍ اكـاػ آيؼِ

کـػَؼ. کّ ثب اػتـاُ ػثیـ اتضبػیّ َیـٔی کبؿ پـٔژِ ای ایـاٌ آهبی َبٍـ 

آؿبرـی ٔ يبفیبؿ گیالَی َژاػ اف مُؼیکبی کبؿگـاٌ كهقکبؿيکبَیک ؿٔثـٔ 

ىؼَؼ کّ ثّ ْیچکؼاو اربفِ ٍضجت ػاػِ َيؼ. ػؿ ایٍ تزًغ اهبی پبکقاػ ؿییل 

ٌَٕ ثبفَينتگبٌ تٓـاٌ َیق صْٕؿ ػاىت کّ ُْگبو مغُـاَی ْیبت يؼیـِ کب

ایيبٌ ثهُؼگٕ تٕمٔ پهیل رًغ آٔؿی ىؼ ٔ ایيبٌ َتٕاَنتُؼ يغبنلت کبٌَٕ 

ثبفَينتگبٌ ؿا اػالو کُُؼ ایٍ تزًغ کّ ثیيتـ اف اػْبی ىٕؿاْبی هـچک ٔ 

ٔؿايیٍ ٔ ىٓـؿی تيکیم یبكتّ ثٕػ کّ ثب چُؼ اتٕثٕك ثّ يوبثم يزهل آيؼِ 

 ؼ، پبیبٌ یبكت.ثٕػَ

ثب آيؼٌ کبؿگـاٌ مُؼیکبنینت ٔ اػتـاّبت پیبپی آَبٌ ثّ مغُـاَبٌ پيت  

تـیجٌٕ ٔ اػالو ثـگيت هبٌَٕ کبؿ اف يزهل ٔ ثـپب کـػٌ پالکبؿػ ْبیی کّ اف 

مٕی مُؼیکبی ىـکت ٔاصؼ ٔ اتضبػیّ آفاػ آٔؿػِ ىؼ ثٕػ ثـگقاؿ کُُؼگبٌ تزًغ 

 م گيتُؼ.ىٕؿاْبی اماليی کبؿ اف رهٕ يزهل يتلـ

مُؼیکبْبی کبؿگـی ثب ػاػٌ ىؼبؿْبیی ػؿ ؿاثطّ ثب يّٕٕع يؼیيت، ػمتًقػ، 

ثیًّ تبيیٍ ارتًبػی ، هـاؿػاػْبی يٕهت، ثـگيت الیضّ َبثٕػی هبٌَٕ کبؿ ثّ 

اػتـاّبت عٕػ کًبکبٌ اػايّ ػاػِ ٔ عیبثبٌ اٍهی يزهل ؿا ثّ تَـف عٕػ 

کبؿ تـثیٌٕ ثّ ػمت ػؿ آٔؿػِ ثٕػَؼ. ثب ثیـٌٔ ؿكتٍ ىٕؿاْبی اماليی 

ـی اكتبػ ٔ ىـٔع ثّ مغُـاَی ٔ ػاػٌ ىؼبؿ ٔ ََت ؿگمُؼیکبْبی کب

پالکبؿْبی عٕػ کـػَؼ. ػؿ ایٍ تزًغ کّ نضظّ ثّ نضظّ تؼؼاػ اكـاػ اكقایو يی 

یبكت ىؼبؿْب كؤ ػؿ ؿامتبی ثـگيت هبٌَٕ کبؿ اف يزهل ػٔؿ يی فػ. 

ق ایٍ گـػًْبیی يؼیـیت عٕة کٕىُؼگبٌ کبؿگـی مُؼیکبی ىـکت ٔاصؼ َی

اػتـاّی ؿا ًْبُْگ تـ کـػِ ثٕػ. ثب ثـعٕؿػ پهیل ٔ رًغ آٔؿی پالکبؿػی 

هطؼُبيّ مُؼیکبی کبؿگـاٌ ىـکت ٔاصؼ عٕاَؼِ ٔ تظبْـکُُؼگبٌ يتلـم 

  گيتُؼ. 
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 گقاؿه عجـًگبؿ پیبم مٌؼیکب اف ایـاى عْػؿّ

 
 

 سال به نسبت درصدی ۶۱ تولید افزایش و جدید سال از ماه ۷ گذشت با-۰
 برای هزارتومانی 0۱۱ واریز فقره یک جز به خودرو ایران مدیریت ، گذشته
 خطوط که است حالی در این. است نپرداخته دیگری مبلغ هیچ تولید افزایش

 .است رفته باال نیز خطوط سرعت حتا و کرده کار کامل ظرفیت با

 موجب که کرده اعلم کار مدیریت هم را جمعه روزهای احت مواردی در
 است بوده کارگران ناراضایتی

 پاداش موضوع بسپرد فراموشی به دارد تلش مدیریت که حقوقی از یکی
. شد می پرداخت یکبار ماه دو هر قبل سالهای در که است تولید افزایش
 را هایش هزینه دخواه می حقیقت در تولید افزایش این پاداش حذف با مدیریت

 بیفزاید مدیران پاداش به و کرده کم

يؼتی امت کّ ىـکت ایـاٌ عٕػؿٔ ثـای ثبفَينتّ کـػٌ کبؿگـاٌ ٔؿٔػی  -8

ایٍ ىـکت اهؼاو ثّ تيکیم پـَٔؼِ ای ثـای ثبفَينتّ کـػٌ ایٍ  ۳4مبل 

ایٍ َگـاَی کبؿگـاٌ ٔ مبیـ کبؿگـاٌ ایٍ يّٕٕع امت  .کبؿگـاٌ کـػِ امت

مبل آعـ ػؿیبكتی کبؿگـاٌ  4ی يضبمجّ صوٕم ثبفَينتگی يیبَگیٍ کّ آیب يجُب

مبل آعـ يضبمجّ عٕاْؼ ىؼ. ْـچُؼ کّ مُٕات  8امت یب يبَُؼ مبنٓبی گؾىتّ 

 .ؿٔف يضبمجّ عٕاْؼ ىؼ 43کبؿگـاٌ کًبکبٌ مبنی 

http://sfelezkar.com/?p=1740
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 گقاؿه عجـًگبؿ پیبم مٌؼیکب اف کبؿعبًَ پبؿك هتبل

 

ؿیغتّ گـی ایـاٌ امت کّ اف مبل کبؿعبَّ پبؿك يتبل هؼیًی تـیٍ کبؿعبَّ 

تٕنیؼ عٕػ ؿا ىـٔع کـػِ امت.ایٍ کبؿعبَّ ػاؿای ثغو ْبی ؿیغتّ  000۳

گـی، آفيبیيگبْی، تـاىکبؿی ٔ هبنجنبفی، تٕنیؼ، کُتـل تٕنیؼ، كُی ثبفمبفی 

 ٔ اػاؿی يی ثبىؼ.

ایٍ کبؿعبَّ ًْبَُؼ ثنیبؿی اف کبؿعبَّ ْب ثّ ػنیم ػؼو عـیؼ يضَٕالتو 

بَّ ْب ٔ ػٔنت يزجٕؿ ثّ کى کـػٌ کبؿگـاٌ عٕػ کـػِ امت . اف تٕمٔ کبؿع

مبل گؾىتّ ػؿ ایٍ کبؿعبَّ کبؿ يی کـػِ اَؼ ػؿ صبل  4کبؿگـی کّ ػؿ  0433

کبؿگـ ثبهی يبَؼِ اَؼ. ثیيتـ کبؿگـاٌ یب ثبفَينتّ ىؼِ ٔ یب  033صبّـ كؤ 

 ثبفعـیؼ ىؼِ اَؼ.

ػ، عٕػؿٔمبفی ْب ػاؿای ایٍ کبؿعبَّ ثـای ٍُبیغ يل، میًبٌ، يؼؼٌ، كٕال

تٕنیؼاتی يی ثبىؼ کّ اف َٕع عبؿری آٌ ثب کیلیت تـ امت. ثب تاله کبؿگـاٌ ٔ 

يتغََیٍ ایٍ کبؿعبَّ تٕنیؼ کليک ْبی تـيق هطبؿْب ٔ تٕنیؼ يبْیبَّ 

 میبة ؿا ػؿ تبثنتبٌ اينبل ثـ تٕنیؼات عٕػ اكقٔػِ امت.آتٍ گهٕنّ ْبی 8333

يؼیـاٌ کبؿعبَّ ْبیی چٌٕ ایـاٌ عٕػؿٔ  يتبملبَّ ؿٔیکـػ ٔفیـاٌ ٍُبیغ ٔ

ػالالٌ يی  َغـیؼٌ ایٍ ارُبك تٕنیؼ ػاعم ٔ ٔاؿػات إَاع نُت اف عبؿد تٕمٔ 

 ثبىؼ
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کّ ثب عـیؼ يضَٕالت ایٍ  کبؿگـاٌ ایٍ کبؿعبَّ ْـ ؿٔف کبْو یبكتّ ػؿ صبنی

کبؿگـ ؿا ػاؿػ. مغتی کبؿ،  8333، ایٍ ىـکت تٕاَبیی امتغؼاو کبؿعبَّ

ٔ کبؿ، مـٍٔؼا، ٔ َجٕػ ایًُی کبكی ثّ عًَٕ ػؿ ؿیغتّ گـی ٔ آنٕػگی يضی

 ثغو كُی ثبفمبفی اف ييکالت کبؿگـاٌ ایٍ کبؿعبَّ يی ثبىؼ.

 

 گقاؿه پیبم مٌؼیکب اف ُفت تپَ

 
 

ٕو آثبٌ ثّ مبفيبٌ تبيیٍ ارتًبػی يؼه 00ثب يـارؼّ کبؿگـاٌ ْلت تپّ ايـٔف 

ىؼ ثؼنیم پـػاعت َکـػٌ ثیًّ يبْیبَّ مٓى کبؿكـيب ؛ ػكتـچّ ػؿيبَی کبؿگـاٌ 

َیيکـْلت تپّ تٕمٔ مبفيبٌ تبيیٍ ارتًبػی ْلت تپّ تؼٕیِ ٔ تًؼیؼ ًَی 

ىٕػ. ثب ایٍ اهؼاو ػًال کبؿگـاٌ ایٍ ىـکت کّ اکخـا ثیو اف ثینت مبل مبثوّ 

 .پـػاعت صن ثیًّ ْنتُؼ افعؼيبت ػؿيبَی يضـٔو ىؼَؼ

کبؿگـاٌ ْلت تپّ يی پـمُؼ چّ کنی ثبیؼ پبمغگٕی ایٍ ظهى ثّ کبؿگـاٌ ْلت 

تپّ ثبىؼ؟ ٔفیـکبؿ؟ مبفيبٌ عٍَٕی مبفی؟ امتبَؼاؿ؟ ًَبیُؼگبٌ يزهل؟ هِٕ 

 …..هْبییّ؟ ٔفاؿت آالػبت؟

 

 

 

 

http://sfelezkar.com/?p=1692
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 عجـًگبؿ پیبم مٌؼیکب اف ػنلْیَگقاؿه 
 

 
 

 ّٔؼیت اف کّ  ٓـثٕى پتـٔىیًی پیًبَکبؿی کبؿگـا80/2/005۵ٌ تبؿیظ ػؿ

 ثّ تًَیى ػمتًقػىبٌ پـػاعت ػیـ ًْچُیٍ ٔ ؿكبْی ايکبَبت ٔ عٕاثگبِ ثؼ

 َٓبیت ػؿ ٔ اػتـاُ ثّ ؿمیؼگی ػؼو ٍٕؿت ػؿ تب گـكتُؼ يوؼيبتی اػتـاُ

 ؿامتبی ػؿ مپل ٔ ىؼ يی يطـس ْب عٕامتّ ثبینتی اثتؼا .ػُْؼ اػايّ اػتَبة

 ٔ مـػ ْٕای ایٍ ػؿ ؿا کٍآثگـي َجٕػ آَبٌ .ًَبیُؼ صـکت عٕػ ػؿعٕامت

 مـػ آة صًبو ػهت ثّ کّ ؛چـا ىؼَؼ عٕامتبؿ ْب کًپ ػؿ ؿا آٌ مـیغ ََت

 ىیـ اف آة يغقٌ ایُکّ ػیگـ ٔ ثٕػَؼ ىؼِ میُّ ػلَٕت ػچبؿ کبؿگـاٌ ًّْ

 ىنت آة ثّ َنجت تٕرٓی ثی اف صکبیت ایٍ ٔ يیؼاػ ثیـٌٔ آٍْ فَگ ْب نٕنّ

 ٔ آنٕػِ ْبی عٕؿاکی رٓت ػؿ ْبیی ـاُاػت َیق ایٍ اف پیو انجتّ .ثٕػ ىٕ ٔ

 ػؿعٕامت آٌ ػنیم يًٓتـیٍ ٔ  َؼاىت آَچُبَی َتیزّ کّ ثٕػ ىؼِ ينًٕو

 پی ػؿ .امت ثٕػِ پیًبَکبؿاٌ ثّ ىـکتٓب ربَت اف َنیّ ٔ اؿفاٌ عٕؿاک

 ثؼٌٔ ْب، کًپ ينؤٔل کّ ىؼ ييغٌ آة ّٔؼیت ثـؿمی ٔ اعیـ اػتـاُ

 ثّ آة،اهؼاو تبَکـ ؿاَُؼِ ثّ ػاػٌ پٕل ػؿ رٕیی ٍـكّ ٔ آة گـكتٍ تضٕیم

 ٔ ىؼِ ثٓتـ صؼٔػی تب آة ّٔؼیت صبل. امت ًَٕػِ ػؿٔؿیٍ كبکتٕؿْبی

 ؿٔف چُؼ اف ثؼؼ ٔ اَؼ کـػِ ََت کًپ ػؿ کبؿگـاٌ صًبو ثـای آثگـيکٍ

 َبثنبيبٌ ّٔؼیت ُْٕف انجتّ.اَؼ ًَٕػِ پـػاعت کبؿگـاٌ ثّ ؿا ثـد یک صوٕم

 ثنیبؿی ْى 0/5/005۵ تبؿیظ ػؿ ايـٔف ًْیٍ ٔ َيؼِ ػؿمت ؿؾایی ينًٕيیت

 تب گـكتُؼ يـعَی ربٌ َیًّ صبنتی ثب مـکبؿ اف ٔ ىؼَؼ ينًٕو کبؿگـاٌ اف
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 يطبنجبت پیگیـ تٕاَُؼ ًَی آَٓب .ًَبیُؼ يؼبنزّ ؿا عٕػىبٌ ٔ ثیبیُؼ ػکتـ پیو

 يیغٕؿػ؛چـا ثٓى ىبٌ ػْی مٕػ کتبة ٔ صنبة ىَٕؼ؛چٌٕ کبؿگـاٌ تُؼؿمتی

 ایى؛ٔنی ػاػِ کبؿكـيب ایًُی ثّ ؿا كبمؼ ؿؾاْبی ًّْ ٔ يـؽ يبمت،تغى کّ

 ػاؿو یبػ ثّ ؿا ػنهٕیّ ثیًبؿمتبٌ پـمتبؿاٌ اف یکی مغٍ يٍ ٔ َجغيیؼ مٕػی

 کّ يیکُیٍ؛چـا ثـعٕؿػ ایُگَّٕ کبؿگـاٌ ثب چـا :يیگلت ىـکت ًَبیُؼِ کّ

 ...ْنت کيُؼِ ثنیبؿ ىؼِ ایزبػ ينًٕيیت

 (ػنهٕیّ رُٕثی پبؿك عـيؼیٍ،کبؿگـ ٔاؿتبٌ)مپبك ثب

 

 

 گقاؿه عجـًگبؿ پیبم مٌؼیکب اف ؽّة آُي

 
 

ثٓـِ ثـػاؿی اف ؿیم يهی ؽٔة آٍْ ثّ ػمت تٕاَبی کبؿگـاٌ ٔ يتغََبٌ -0

ایـاَی ػؿ أایم آثبٌ يبِ ارـایی ىؼ. يتبملبَّ پبػاه هبثم يالصظّ ای ثّ ایٍ 

چـا؟ آیب صن کبؿگـاٌ ثّ اَؼافِ يؼیـاٌ يزًٕػّ ثـای  کبؿگـاٌ ػاػِ َيؼ.

 ػؿیبكت پبػاه َینت؟

عٕامتبؿ ؿٔىٍ ىؼٌ  B 5حجت َبو کُُؼگبٌ ينکٍ كٕالػىٓـ ػؿ يضهّ  -8

ّٔؼیت آَبٌ ػؿ ایٍ پـٔژِ ْنتُؼ ٔ اف يؼیـیت اَتظبؿ ػاؿَؼ پبمغگٕی ایٍ 

 ّٔؼیت ثّ کبؿگـاٌ ثبىُؼ.

بؿ عٕامتبؿ ؿاِ اَؼافی مینتى آة گـو ثب کبْو ػيبی ْٕا کبؿگـاٌ ىیلت ک -0

 ثّ ٔیژِ ػؿ ىیلت ىت ْنتُؼ.

 

http://sfelezkar.com/?p=1708
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 گقاؿه عجـًگبؿ پیبم مٌؼیکب اف تبمینبت ًفتی

 
 

ٔاصؼ توطیـ پبالیيگبِ عهیذ كبؿك ػؿ صبنی آيبػِ ثٓـِ ثـػاؿی ىؼِ امت کّ -۵

يبِ امت صوٕم عٕػ ؿا ػؿیبكت َکـػِ اَؼ. ثب  4کبؿگـاٌ ایٍ يزًٕػّ ثیو اف 

يیهیٌٕ نیتـ 04يیهیٌٕ نیتـ ثُقیٍ،  0ی اف ایٍ پبالیيگبِ ؿٔفاَّ ثٓـِ ثـػاؿ

تٍ گٕگـػ  003يیهیٌٕ نیتـ گبفيبیغ، مّ يیهیٌٕ نیتـ مٕعت رت،  4گبفٔییم، 

 تٕنیؼ عٕاْؼ ىؼ.

تؼًیـات ػؿ پبالیيگبِ ثیؼ ثهُؼ ٔ تبمینبت َلت ٔ گبف ينزؼ مهیًبٌ ثّ ػمت  -8

ىؼ. ػؿ ایٍ تؼًیـات کّ ػؿ گـيبی تٕاَبی کبؿگـاٌ ٔ يتغََبٌ ایـاَی اَزبو 

 ػؿرّ ٍٕؿت گـكت کبؿگـاٌ ثـای یک ؿٔف ْى کبؿ ؿا تؼطیم َکـػَؼ 44

پـمو ایُزبمت : ػؿ صبنی کّ ًّْ ينٕٔنیٍ ثّ اتلبم يی ػاَُؼ کّ ثیيتـیٍ 

تٕنیؼ حـٔت ٔ اؿف آٔؿی كؤ ػؿ ٍُؼت َلت امت چـا کبؿگـاٌ ایٍ يُبٓن اف 

 4بىُؼ؟ چـا کبؿگـاٌ ایٍ يُبٓن ثبیؼ ثیو اف کًتـیٍ ايکبَبت ثبیؼ ثـعٕؿػاؿ ث

يبِ صوٕم َگـكتّ ثبىُؼ؟ آیب ػمت ْبیی ثـای َبؿاّی کـػٌ کبؿگـاٌ ٔ 

يتغََبٌ ایـاَی ػؿ ىـکت َلت كؼبنیت يی کُُؼ تب اف ایٍ ٓـین ْى ٍُؼت 

َلت ؿا اف يتغََیٍ ٔ کبؿگـاٌ يبْـيضـٔو کُؼ ٔ ْى ؿاِ ٔؿٔػ يتغََیٍ 

 ْبی َزٕيی ثبف کـػِ ثبىُؼ؟  عبؿری ثـای ػؿیبكت صوٕم
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 ىـکت ایـاى لْطیعجـًگبؿ پیبم مٌؼیکب اف گقاؿه 

 

کبؿعبَّ تٕنیؼی ىـکت ایـاٌ هٕٓی ػؿ ىٓـک ٍُؼتی انجـف ٔاهغ ػؿ کیهٕيتـ 

َلـ آٌ  08َلـ پـمُم کّ  8۵3فَزبٌ هـاؿ ػاؿػ ٔ ثب تؼؼاػ -اتٕثبٌ هقٔیٍ 03

يـکقی ایٍ ىـکت َیق ػؿ  ؿا فَبٌ تيکیم يیؼُْؼ ييـٕل ثّ کبؿ امت. ػكتـ

ٔاهغ ىؼِ  00۵تٓـاٌ عیبثبٌ مٓـٔؿػی رُٕثی َجو ثبَک اهتَبػ َٕیٍ پالک 

 .امت

 :ایٍ ىـکت اف ثغيٓب ٔ ٔاصؼْبی فیـ تيکیم ىؼِ امت

 ثُؼی، ثنتّ پـك ػؿِ هٕٓی، چبپ ٔ الک، کُتـل کیلی، كُی، تٕنیؼ هٕٓی،

ثبفؿگبَی  ػاعهی، ثبفؿگبَی كـٔه، يبنی،  اػاؿی ىبيیٔ  اَجبؿ تـاىکبؿی،

 عبؿری

ػؿ ثـؿمی ّٔؼیت کبؿگـاٌ ٔ کبؿيُؼاٌ ایٍ ىـکت، ييکالت فیـ گقاؿه 

 :ىؼِ امت

ایٍ ىـکت اف عـػاػ اينبل صوٕم پـمُم عٕػ ؿا پـػاعت َکـػِ امت. ایٍ  -0

ؿٔال ػوت اكتبػگی پـػاعت صوٕم ٔ يقایب تب مبل گؾىتّ ػٔ يبّْ ثٕػِ کّ 

 .یو یبكتّ امتيتبملبَّ اينبل ثّ پُذ يبِ اكقا

ثیًّ تبيیٍ ارتًبػی پـمُم، اف املُؼ يبِ مبل گؾىتّ ثّ ایٍ ٓـف ٔاؿیق  -8

 .َيؼِ امت

 .کبؿگـاٌ پـػاعت َيؼِ امت 5۹ٔ  50ػیؼی ٔ مُٕات مبنٓبی  -0
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 .کیلیت ؿؾا ثّ ػنیم ػؼو تغَیٌ ثٕػرّ کبكی ثّ ىؼت پبییٍ آيؼِ امت -4

 .ثیًّ تکًیهی اف مبل گؾىتّ هطغ ىؼِ امت -4

 .کًک ْقیُّ ػاَيزٕیی کبؿگـاٌ اف مبل گؾىتّ هطغ ىؼِ امت .6

 .ربیقِ كـفَؼاٌ يًتبف کبؿگـاٌ اف مبل گؾىتّ هطغ ىؼِ امت -۳

 مُٕات کبؿگـاٌ ؿمًِی ثبفَينتّ پـػاعت َيؼِ امت -2

 

 گقاؿه عجـًگبؿ پیبم مٌؼیکب اف هيکالت ؿاًٌؼگبى تبکنی تِـاى

 
 

 ٌؼًؼ؟چـا ؿاًٌؼگبى تبکنی ثَ اتضبػیَ ًیبفه

  

عؼيبت اتضبػیّ ؿاَُؼگبٌ تبکنی ثّ ؿاَُؼگبٌ فصًتکو ػْٕه آٌ هؼؿ فیبػ 

ثٕػ کّ ُْٕف اف ؽٍْ ؿاَُؼگبٌ تبکنی ثیـٌٔ َـكتّ امت ٔ عٕاْبٌ ثبفگيبیی 

 .يزؼػ ایٍ اتضبػیّ ْنتُؼ

َلـ اف آعـیٍ يؼیـاٌ اتضبػیّ ؿاَُؼگبٌ تبکنی کّ فصًبت  8هجم اف اَوالة 

تٍ ٍضیش عٕػ کيیؼِ ثٕػٌ ٔ ثبػج پیيـكت ٔ ثنیبؿی ؿا ثب يؼیـیت َنج

کبؿآيؼی ایٍ اتضبػیّ گـػیؼِ ثٕػَؼ ٔ ُْٕف ْى ؿاَُؼگبٌ تبکنی اف آَبٌ ثّ َیکی 
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یبػ يی کُُؼ ثّ َبو ْبی مـُْگ ماليی هجم اف اَوالة ٔ آهبی ػکتـ ْٔبة فاػِ 

ثؼؼ اف اَوالة يی ثبىُؼ. ػجـتی کّ يتٕنیبٌ كؼهی ىبیؼ اف آٌ ػؿك ثگیـَؼ ٔ 

َٕؼ يبَُؼ ْبىًی ػـة ْب کّ رق نؼٍ ٔ َلـیٍ حًـِ ای اف ؿاَُؼگبٌ َجیُُؼ. َي

فيبٌ ثّ مـػت ثـای يؼیـیت پـ اف اىکبل ٔ عٕػعٕاْبَّ يؼیـاٌ مبفيبٌ 

 .تبکنیـاَی ػؿ صبل ػجٕؿ امت

يتبملبَّ تيکیالت اتضبػیّ ٔ تؼبَٔی ؿاَُؼگبٌ تبکنی ثؼؼ اف يؼیـیت ػکتـ 

بَّ مٕ امتلبػِ گـاٌ تب ثؼاَزب ثّ کبؿ عٕػ ْٔبة فاػِ ثب يؼیـیت ْبی يــّ

اػايّ ػاػ ٔ ثّ ػمت ىغَی اكتبػ کّ ثب فیـپٕه ثّ کبؿ ؿاَُؼگی ييـٕل ثٕػ ٔ 

َيبٌ اف ىغَیتو ػاىت. ایٍ كـػ ثّ ػنیم ؿاَتی کّ ػاىت عیهی ؿاصت ٔ 

فیـکبَّ ثـ ينُؼ يؼیـػبيهی اتضبػیّ ؿاَُؼگبٌ فصًتکو تبکنی هـاؿ گـكت ٔ 

ٌ پبمغگٕیی ينتجؼاَّ ػؿ يَؼؿ کبؿ ثٕػ. ٔ فيبَی کّ يتٕرّ مبنیبٌ مبل ثؼٔ

ىؼ ػیگـ تٕاٌ ؿای آٔؿػٌ ػؿ يزًغ ؿا َؼاؿػ ثب کًک مبفيبٌ َظبؿت ثـ 

تبکنیـاَی ثی مـ ٔ ٍؼا ثبػج اَضالل اتضبػیّ گـػیؼِ ٔ ثؼٌٔ ْیچ صنبة ٔ 

ػ. کتبثی کـکـِ اتضبػیّ تبکنیـاَی تٓـاٌ ؿا پبییٍ کيیؼٌ ٔ اتضبػیّ ؿا افثیٍ ثـ

أ ثب ًْؼمتی ػیگـ ؿاَت عٕاؿاٌ ثّ َبو مبفيبٌ يؼیـیت ٔ َظبؿت ثـ 

تبکنیـاَبٌ تٓـاٌ) فیـ يزًٕػّ ىٓـػاؿی( ٔ اَتَبة ْیبت يؼیـِ اف مٕی 

عٕػ ٔ ًْیٍ ٕٓؿ اَتَبة يؼیـاٌ ثغو ْبی يغتهق کّ ثّ ػٓؼِ ىٓـػاؿی 

ىؼِ ثٕػ ؿا ثٕػ، ايٕال ٔ ػاؿایی ْبی ؿاَُؼگبٌ تبکنی ؿا کّ ػؿ اتضبػیّ اَؼٔعتّ 

نؾا ْـ  ثّ تبؿاد ثـػِ ٔ تبکٌُٕ ْى ثیالَی اف ایٍ تبؿاد ثّ کنی اؿایّ َکـػِ اَؼ.

چُؼ ٔهت یکجبؿ يؼیـاَی ثب آالػبت ّؼیق ثـ ينُؼ تبکنیـاَی َينتّ ٔ چٌٕ 

اف ييکالت ٔ يَبیت ؿاَُؼگبٌ ثی عجـَؼ ًَی تٕاَُؼ ييکالت ؿاَُؼگبٌ ؿا صم 

  .کُُؼ

کنی اف ایٍ يؼیـیت ْبی ؿهٔ ٔ اَتَبثی ٔ ؿاَت فیبٌ ْبیی کّ ؿاَُؼگبٌ تب

عٕاؿ يبكیبیی عٕؿػِ اَؼ ایٍ امت کّ ثّ َبٌ ىت يضتبد ٔ يوـُٔ ثّ 

  . تؼًیـگبْی ٔ تؼٕیِ ؿٔؿُی ٔ كـٔىُؼِ المتیک ْنتُؼ

مبل پیو ثب ٔرٕػ اتضبػیّ ،المتیک ٔ ؿٔؿٍ اؿفاٌ  03ؿاَُؼگبَی کّ ػؿ 

يی کـػَؼ ، ايـٔف ؿاَُؼِ تبکنی تضٕیم يی گـكتُؼ ٔ ؿٔفگبؿ ثّ عٕىی مپـی 

  .ثب ایٍ میبمت ْب يبىیٍ عٕاة ىؼِ امت

 .ثـای ثبفگيبیی اتضبػیَ ؿاًٌؼگبى تبکنی تِـاى هتضؼ ىْین
 



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     29
 

 هـگ رنتزْی ػؿ یب ؿاًٌؼگی

 

 

ؿاَُؼگبٌ كـٔػگبْی ثـای ایُکّ ثتٕاَُؼ اهنبٓ يبىیٍ ْبی يؼل ثبالی عٕػ ؿا 

بی فَؼگی ثـآیُؼ يزجٕؿَؼ مغت کبؿ ثپـػافَؼ ٔ اف ٓـف ػیگـ اف پل ْقیُّ ْ

مبػت ثّ ػَجبل ينبكـ ثبىُؼ ٔ کًتـ امتـاصت کُُؼ . ػکل  84کـػِ ٔ ػؿ ٓی 

فیـ ًَبیبَگـ ایٍ يّٕٕع امت. صبػحّ كؤ ثّ ػنیم عنتگی فیبػ ؿٔی ػاػِ 

 . يضم صبػحّ اتٕثبٌ تٓـاٌ هى ػؿ ينیـ كـٔػگبِ ايبو 54آثبٌ  02 امت
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 اف تضصي ثبفًينتگبى فْالػ قاؿه عجـًگبؿ پیبم مٌؼیکبگ

 

تٍ اف کبؿگـاٌ ثبفَينتّ كٕالػ اٍلٓبٌ ثـای چُؼيیٍ ثبؿ  033ايـٔف ثیو 

يتٕانی ثـای ػاػعٕاْی َنجت ثّ ؿٔىٍ ىؼٌ ّٔؼیت ٍُؼٔم ػؿيبٌ كٕالػ ، 

ثیًّ ػًـ ٔ صٕاػث، ًْنبٌ مبفی صوٕم ، مغتی کبؿ ٔ يبثّ انتلبٔت صوٕم 

آيؼِ ٔ ػؿ يضّٕٓ ٔ ثیـٌٔ ٔفاؿت کبؿ ثّ ٔفاؿت کبؿ  ۳3ْبی يبَؼِ اف مبل 

ًَبیُؼِ ثـای يؾاکـِ ثب ٔفیـکبؿ، ثّ  2آَبٌ ثب اَتغبة  .ػمت ثّ تضٍَ فػَؼ

 .ػاعم مبعتًبٌ ٔفاؿت کبؿ ؿكتّ کّ كؤ آهبی اصًؼی ثّ ٓجوبت ثبال ثـػِ ىؼ

تضٍَ کُُؼگبٌ ثّ ػنیم يؼیـیت ؿهٔ ٔ َبکبؿآيؼ ٔفیـکبؿ ٓی ىؼبؿْبیی 

 .ٕػِ ٔ ىؼبؿ يی ػاػَؼ ٔفیـ ثی نیبهت امتؼلب امتؼلبعٕامتبؿ امتؼلبی أ ث

عبَى ًٓٓبمجی َیق عٕامتبؿ ؿاِ یبكتٍ ثّ مبعتًبٌ  03ْـچُؼ ػؿ مبػت 

ٔفاؿت کبؿ ٔ یبؿی کـػٌ آهبی اصًؼی ؿا ػاىت کّ ثب ثـعٕؿػ فىت يبيٕؿیٍ 

 .صلبظت ٔفاؿت کبؿ ؿٔثـٔ ىؼ
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متيٕیی ْبی ظٓـ فيبٌ يغبثـِ عجـ يتبملبَّ ػ08ػؿ ٕٓل تضٍَ تب مبػت 

ٔ تضٍَ کُُؼگبٌ کّ ًْگی  ٔفاؿت کبؿ ؿا ثّ ؿٔی تضٍَ کُُؼگبٌ ثنتّ ثٕػَؼ

مبل اف ػًـىبٌ يی گؾؿػ ٔ ثب إَاع ثیًبؿی ْبی کٕٓنت مٍ  ۳3ثیو اف 

 .ػمت ثّ گـیجبٌ ْنتُؼ ثـای هْبی صبرت ثّ ينزؼ ثٓجٕػی يی ؿكتُؼ

ٔ ثٕو ٍـف کـػِ آیب ثب پؼؿاٌ ٔ يبػؿاَی کّ ػًـ عٕػ ثـای آثبػاَی ایٍ يـف 

ٔ ػؿ كْبی اکنیؼ ىؼِ ؽٔة آٍْ کبؿ کـػِ اَؼ ٔ ايـٔف ثـای ػاػعٕاْی ثّ 

 عبَّ عٕػ آيؼِ ثٕػَؼ ، چُیٍ ثـعٕؿػی ىبینتّ امت؟

پؼؿ ٔ يبػؿ عٕػ َیق چُیٍ امتوجبل يی کُی؟ ٔ ػؿة  افآهبی ٔفیـ کبؿ آیب 

 ػمتيٕیی ْب ؿا ثـ ؿٔیيبٌ يی ثُؼی؟ 

 

 مٌؼیکب اف تضصي ثبفًينتگبى فْالػ عجـًگبؿ پیبم تکویلی  گقاؿه

 

آثبٌ اف تضٍَ ثبفَينتگبٌ كٕالػ ػؿ يوبثم ٔفاؿت  2ػؿ پی گقاؿه ؿٔف هجم 

کبؿ کّ َنجت ثّ ؿٔىٍ ىؼٌ ّٔؼیت ٍُؼٔم ػؿيبٌ كٕالػ ، ثیًّ ػًـ ٔ 

صٕاػث، ًْنبٌ مبفی صوٕم ، مغتی کبؿ ٔ يبثّ انتلبٔت صوٕم ْبی يبَؼِ اف 

ضٍَ کُُؼگبٌ پل اف هٕنی کّ آهبی اصًؼی ًَبیُؼِ ، ثب عجـ ىؼیى ایٍ ت ۳3مبل 



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     32
 

ایٍ ثبفَينتگبٌ ػؿ يؾاکـِ ثب ينٕٔنیٍ ٔفاؿت کبؿ ثّ آَبٌ ػاػِ کّ تب ؿٔف مّ 

ىُجّ ييکالتيبٌ صم عٕاْؼ ىؼ. نؾا آَبٌ پـاکُؼِ ىؼِ ثغيی اف ثبفَينتگبٌ ثّ 

 ػعبَیبت ؿكتّ ثـای گؾاؿٌ ىت ٔ يبثوی َیق ثّ عبَّ ػٔمتبٌ ٔ آىُبیبٌ ؿاْی

 .ىؼِ ٔ ثغيی َیق ثّ اٍلٓبٌ ثبفگيتّ اَؼ اف رًهّ آهبی اصًؼی

ثّ هطغ یویٍ مّ ىُجّ َیق يبَُؼ تٕانی گؾىتّ هٕل ْبی ثی پيتٕاَّ ينٕٔنیٍ ثّ 

ایٍ پیـيـػاٌ ٔ پیـفَبٌ ػـٍّ کبؿ ػاػِ عٕاْؼ ىؼ. آیب ٔفاؿت کبؿ يی تٕاَؼ 

ؼٔم ػؿيبٌ كٕالػ اَؼٔعتّ ثّ تبؿاد ؿكتّ ایٍ ثبفَينتگبٌ ؿا تب مّ ىُجّ ثّ ٍُ

ثبفگـػاَؼ؟ آیب يی تٕاَؼ ثّ ًْنبٌ مبفی صوٕم ایٍ ثبفَينتگبٌ ثب مبیـ 

 ثبفَينتگبٌ اهؼاو کُؼ؟

ْقیُّ ْبی ػؿيبٌ ایٍ ثبفَينتگبٌ ػؿ تٓـاٌ ثب صؼاهم فيبٌ یک یب ػٔ ؿٔفِ 

پـػاعت يی ىٕػ ايب ایٍ يّٕٕع ػؿ اٍلٓبٌ صتب ثّ ػٔيبِ َیق يی ؿمؼ آیب 

ـای يّٕٕع پـػاعت مـیؼتـ ْقیُّ ْبی ػؿيبٌ ػؿ يؼیـیت ًَی تٕاَؼ ث

اٍلٓبٌ چُؼ کبؿيُؼ ثیيتـ امتغؼاو کُؼ کّ کًتـ ایٍ ثبفَينتگبٌ مـگـػاٌ 

 ىَٕؼ؟

يّٕٕع ػیگـ عنت ثغو ؿكبْی كٕالػ ثٕػِ کّ اف يًٓبٌ پؾیـ عٕػ ثـای 

 آمبیو ایٍ ثبفَينتگبٌ امتلبػِ َکـػ ٔ آَبٌ يًٓبٌ ػعبَیبت ىؼَؼ

ٕػؼ امت ٔ ثبفَينتگبٌ ثـای ػؿیبكت پبمظ ثّ ٔفاؿت آثبٌ ؿٔف ي 03كـػا 

 کبؿ عٕاُْؼ آيؼ.

 گقاؿه تکویلی

آثبٌ ثبهی يبَؼِ ثبفَينتگبٌ ثّ ٔفاؿت کبؿ ؿكتّ ٔ  03يتبملبَّ ايـٔف 

ًْبَطٕؿی کّ پیو ثیُی ىؼِ ثٕػ ثب ٔػؼِ ْبی تٕعبنی ينٕٔنیٍ، ثبفَينتگبٌ 

ثّ امتغٕاَيبٌ ثـمؼ ٔ ؿٔاَّ عبَّ ْبیيبٌ ىؼَؼ تب فيبَی کّ ػٔثبؿِ کبؿػ 

 …….تزًؼی ػیگـ
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 کار قانون اصالح الیحه به ها اعتراض

. است گسترش حال در کارگران میان در کار قانون اصلح الیحه به  اعتراض
 کار، قانون اصلح الیحه با کارگران ای زنجیره های مخالفت ی ادامه در

 و کردند امضا طوماری چادرملو معدن کارگران از نفر ۶۰۱۱ شنبه سه روز
 کارگران حقوق آشکار نقض به توجه با که خواستند مجلس نمایندگان از آن در
 به را آن و صرفنظر مجلس در آن بررسی از کار، قانون اصلح الیحه در

 .برگردانند دولت

 کننده ینتبی عنوان به کار قانون: است آمده طومار این متن در ایلنا گزارش به
 است کشور کارگران جمله از جامعه افراد از فرد هر اساسی و اولیه حقوق

 به نیز اساسی قانون سوم فصل در همینطور و ۲۱ و ۳ ،۱ ،۶اصول در که
 و مردم قرمز خط عنوان به اساسی قانون از بعد کار قانون لذا شده، اشاره آن

 و قانون حاکمیت نابودی با مساوی آن نابودی و تضعیف و مطرح کارگران
 مجلس و دولت حتی نهادی و فرد هیچ و کارگری جامعه و ملت حقه حقوق
 .ندارند را ملت حقوق تضییع حق نیز

 مقامی هیچ اساسی قانون ۳ اصل طبق: خوانیم می طومار این متن ادامه در
 را مشروع های آزادی کشور ارضی تمامیت و استقلل حفظ نام به ندارد حق

 .کند سلب مقررات و قوانین وضع با هرچند

 جمعیت درصد ۱۲ که ایران کارگری جامعه لذا: است آمده متن، این ایانپ در
 قانون اصلح الیحه تا خواهد می مجلس نمایندگان از دهد می تشکیل را کشور
 .کنند عودت دولت به را آن و تلقی یکن لم کان ذیل دالیل به را کار

 باید کار قانون -۶  .است اساسی قانون با مغایر کار قانون اصلح الیحه -۰

 باشد مانع باشد، کارگران از حمایت در آن رویکرد و جنبه یعنی باشد، جامع
 این الیحه این کند، جلوگیری کارگران استثمار و کشی بهره وستم ظلم از

 قانون ۷۱ و۶۱ مواد با مغایر کار قانون اصلح الیحه -۱.ندارد را ها ویژگی

 در کارگر اراده حاکمیت کار نقانو اصلح الیحه -4.است توسعه پنجم برنامه

 .داشت خواهد دنبال به را ظالمانه کار روابط و کرده نابود را کار قرارداد عقد
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 مذاکرات و کارگری های تشکل نابودی شاهد کار قانون اصلح الیحه در -۱

 اعتصابات و اعتراضات حق کار قانون اصلح الیحه با -0 .هستیم جانبه سه

 افزایش کار قانون اصلح الیحه با -۷.است شده دریغ کارگران از صنفی

 قانون اصلح الیحه با -۷ .داشت نخواهیم را کارگران سالیانه دستمزد حداقل

 و شاغلن آن دنبال به و شد خواهد نابود اجتماعی تامین سازمان منابع کار
 .شد خواهند روبرو جدی بحران با بازنشستگان
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 مبیپب یصٌؼت یلبلجِب ىـکت ىکبؿگـا اػتصبة آهیق هْفمیت پبیبى

 یْب ًَبیُؼِ اف َلـ ػِ يبثیٍ کّ ػیـٔف ظٓـ اف ثؼؼ َتیزّ یث رهنّ یپ ػؿ

 ىـکت کبؿگـاٌ ثٕػ، ىؼِ ثـگقاؿ مبیپب اؿىؼ يؼیـاٌ اف َلـ مّ ٔ کبؿگـاٌ

 ثّ ايـٔف ظٓـ تب ٔ َيؼَؼ اػتَبة پبیبٌ ثّ صبّـ مبیپب یٍُؼت یهبنجٓب

 .ػاػَؼ اػايّ عٕػ اػتَبة

 اف یتٕنیؼ هطؼبت عـٔد يبَغ کبؿعبَّ، 8 ىیلت یاػتَبث کبؿگـاٌ ػیيت

 مبیپب ىـکت تٕنیؼ عٔ کبؿگـاٌ، اظٓبؿ ثـ ثُب کّ یٕٓؿ ىؼَؼ کبؿعبَّ

 .ىؼ يغتم مبػت 5 يؼت ثّ( يبػؿ ىـکت)

 یمبنُٓب ػؿ کبؿگـاٌ ايـٔف ٍجش أنیّ مبػبت اف اػتَبة، ایٍ اػايّ ػؿ

 کـػَؼ تبکیؼ اػتَبة اػايّ ثـ ًًبَّيَ ٔ فػَؼ تزًغ ثّ ػمت کبؿعبَّ يغتهق

 مبیپب اؿىؼ ينئٕنیٍ ٔ کبؿگـاٌ یْب ًَبیُؼِ يبثیٍ یا رهنّ ػیگـ ثبؿ ایُکّ تب

 ىـکت يؼیـیت تـییـ ثؼالِٔ آَبٌ عٕامت ىو ْـ ثب ٔ ثـگقاؿ( يبػؿ ىـکت)

 ؿا کبؿگـاٌ یاٍه ًَبیُؼِ کّ َیق ىـکت کبؿکُبٌ ايٕؿ يؼیـ ٔ ىؼ يٕاكوت

 يٕاكوت يٕؿػ کّ کبؿگـاٌ عٕامت ىو .گـػیؼ اعـاد کبؿ اف ثٕػ کـػِ تٓؼیؼ

 :ثبىؼ یي فیـ ىـس ثّ امت گـكتّ هـاؿ

 (مبل 08 فیـ) پیًبَکبؿ ٔ ىـکت پـمُم صوٕم اكقایو -0 

 ييغٌ يجهؾ ثب کبؿت ثٍ يبْیبَّ يـتت ىبؿژ -8

 ينتًـ ٔ يـتت ثطٕؿ يبْیبَّ آکٕؿػ پـػاعت -0

 ٔ( آٔؿ فیبٌ ٔ مغت ييبؿم) مُمپـ یثبفَينتگ ؿَٔؼ اػايّ ػؿ تنـیغ -۹ 

 مبل َیى ٔ یک يؼت ثّ کّ ثبفَينتّ پـمُم مُٕات صن پـػاعت ػؿ تنـیغ

 امت اكتبػِ تؼٕین ثّ امت

 عؼيبت ؿَٔؼ ػؿ اعتالل ثبػج کّ يَـف یتؼبَٔ ثّ ىـکت یثؼْ پـػاعت -۵ 

 امت ىؼِ کبؿکُبٌ ثّ ثغو ایٍ یػْ
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 .یػاػ هـاؿ ّث يقػ ؿٔف ٔ پیًبَکبؿ کبؿکُبٌ ّٔؼیت تـییـ -۶ 

 یهبنجٓب ىـکت یاػتَبث کبؿگـاٌ ايـٔف ظٓـ یصٕان تٕاكوبت ایٍ یپ ػؿ

 .ثبفگيتُؼ کبؿْبیيبٌ مـ ثـ ٔ ػاػِ پبیبٌ عٕػ اػتَبة ثّ مبیپبی ٍُؼت

 

 گقاؿه پیبم مٌؼیکب اف کيبّؿفاى میت فهیٌی کبؿ

 

ثب آيؼٌ ؿٔفْبی ثـػاىت يضَٕل میت فيیُی تٕمٔ کيبٔؿفاٌ، ػالالٌ ایٍ 

تٕيبٌ کیهٕیی اف  033ثّ تکبپٕ اكتبػِ ٔ میت فيیُی ؿا ثب َـط کًتـ اف  ؿىتّ

 کيبٔؿفاٌ فصًتکو يی عـَؼ

ػؿ صبنی امت پٕل میت فيیُی عـیؼاؿی ىؼِ مبل گؾىتّ ایٍ فصًتکيبٌ ُْٕف 

 پـػاعت َيؼِ امت.

تٕيبٌ  633کيبٔؿفاٌ يی گٕیُؼ هیًت میت فيیُی ػؿ ثبؿكـٔىی ْب ثیو اف 

ى پٕل ؿا يی گیـَؼ. ػؿ صبنی کّ کيبٔؿف ثب یکنبل فصًت امت ٔ ًْبٌ يٕهغ ْ

آَى ثب ػؿ یک کیهٕبٌ يتٕ 033کًتـ اف  ،مٕػهٔ ْقیُّ کـػ مى، کٕػ، کبؿگـ

 تٕيبٌ 033چک ْبی يؼت ػاؿ تب یکنبل مًٓو امت ٔنی ػالل ػؿ ٓی ْلتّ 

 مٕػ ثّ ریت يی فَؼ. ػؿ یک کیهٕ



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     37
 

ؿفی يٕرت َبثٕػی يتبملبَّ ؿٔیکـػ ػالل يبثبَّ ػٔنت ػؿ ثغو کيبٔ

کيبٔؿفاٌ ٔ کيبٔؿفی گيتّ امت. ایب يب ثبیؼ ثّ ػمتٕؿ ٍُؼٔم ثیٍ انًههی 

 پٕل كؤ َلت تٕنیؼ کُیى ٔ میت فيیُی ؿا ْى اف عبؿد ٔاؿػ کُیى؟

َبثٕػی ٍُؼت ، کيبٔؿفی، ػايؼاؿی، ىیالت، ثبؿؼاؿی عٕامت مـيبیّ ػاؿی 

 رٓبَی ػؿ کيٕؿْبی َلت عیق امت.

 

 اف ّاؿػات المتیک گقاؿه پیبم مٌؼیکب

 

المتیک چـط فـغْى ُن اف عبؿد ّاؿػ هی ىْػ. ثٌب ثَ آهبؿ هٌتيـٍ اف هـکق 

ُقاؿ تي المتیک چـط فـغْى ثَ هجلغ ۵28آهبؿ ایـاى ػؿ ىيوبَُ اعیـ 

هیلیْى ػالؿ ّاؿػ کيْؿ گيتَ امت. ایي ػؿ صبلی امت کَ کبؿعبًَ ُبی  ۵28

ؿعبًَ ُبی المتیک مبفی ػؿ المتیک مبفی ُوچْى الجـف ّ ػًب ّ ػیگـ کب

 .صبل ؿکْػ ثْػٍ ّ کبؿگـاًيبى ؿا اعـاد هی کٌٌؼ

کبؿگـاى ایي کبؿعبًَ ُب ثَ ػؿمتی هی پـمٌؼ کَ ایي میبمت ّاؿػ کـػى 

المتیک ثَ چَ ػلیل ارـا هی ىْػ؟ ػؿ صْؿتی کَ ایي کبؿعبًَ ُب هی تْاًٌؼ 

 .کٌٌؼثغْثی ایي هضصْل ؿا تْلیؼ کـػٍ ّ کبؿگـاى ثیکبؿ ؿا ىبغل 
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 اعجبؿ کبؿگـی اف ىـکت ّاصؼ اتْثْمـاًی تِـاى

 ***ػاػگـ ًبم ثَ***

 کـثال ثَ مبلَ ُـ مفـ ّ یک مبهبًَ هؼیـیت-۵

 ثکهی ؿا عٕػ ٔظبیق گٕیب یک مبيبَّ يؼیـیت ٔ ٔاصؼ ىـکت ينٕٔنیٍ

 کّ يیيَٕؼ کـثال ؿاْی ٔ ثُؼَؼ يی ؿا ملـ ثبؿ آَچُبٌ آهبیبٌ. اَؼ کـػِ كـايٕه

 ػزهّ ٔ انٕیت. ػُْؼ اَزبو کّ ًَبَؼِ آَٓب عؼيت يضم ػؿ هیييک ْیچ گٕیی

 ثّ ىـکت ينٕٔنیٍ پبیجُؼی ػؼو گٕیبی( کـثال) فیبؿتی ملـْبی ثـای

 .ػاؿػ ؿا کبؿی اعالم ٔ عٕػ ينٕٔنیت

 ػیگـی ثّ ؿا عٕػ يیق َینت ثٓتـ امت یکی ىًب َجٕػ ٔ ثٕػ اگـ يؼیـ آهبی

 اف تؼؼاػی ىًب مبنّ ْـ. ىٕػ اىتّثـػ پـمُم ػٔه اف ثبؿی صؼاهم تب ٔاگؾاؿیؼ

 ملـ ثّ يتوبّیبٌ مبیـ پبمظ ػؿ ٔ ثـیؼ يی کـثال ثّ ؿا عٕػ ْبی چيًی َٕؿ

 ػؿٔؽ ایٍ ثب امت ربنت. امت َیبيؼِ ػؿ کيی هـػّ ػؿ ىًب امى کّ گٕییؼ يی

 چـا ػاؿػ صویوت ىًب صـف اگـ يؼیـ آهبی.يیـٔیؼ ْى فیبؿتی ملـ ثّ ثقؿگ

 فیبؿت كؤ ىًب اَگیقِ آیب گیـػ؟ ًَی اَزبو بٌکبؿکُ صْٕؿ ػؿ کيی هـػّ

 ،،،،،،،، یب امت

 ػیـ ؿٔف آٌ کّ ثبىیؼ عٕػ هبََٕی كـا اػًبل پبمغگٕی ؿٔفی ثبیؼ ىًب هطؼب

 .َینت

 

 .امت گؾىتَ ُيؼاؿ هـف اف تِـاى ُْای آلْػگی: ىِـػاؿ لبیآ -8

 كـا اؿ تٓـاٌ ْٕای آنٕػگی اف اثـی کّ امت ْلتّ یک اف ثیو گـايی ًْکبؿاٌ

 ٓجن. امت كـمتبػِ( ههجی ثیًبؿاٌ ٔیژِ ثّ)  يـگ کبو ثّ ؿا ثنیبؿی ٔ گـكتّ

 ثـ ثبنؾ ٔ تٓـاٌ ْٕای آنٕػگی احـ ثـ َلـ ۳333 تب مبالَّ ىؼِ اؿایّ آيبؿ

 يی ػمت اف ؿا عٕػ ربٌ  يؼْم ایٍ احـ ثـ ههجی ثیًبؿاٌ اف َلـ 04333
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 مبنٓبی ٓی ثبىؼ يی يـػو ثـای عؼيت ٔ کبؿ يؼػی کّ تٓـاٌ ىٓـػاؿ. ػُْؼ

 ػاػِ اَزبو تٓـاٌ ْٕای آنٕػگی ؿكغ رٓت ػؿ ؿا اهؼايی چّ ىؼَو ىٓـػاؿ

  .امت

 تبٌ َيبَؼِ ػمت يؼیـیت ٔ ىًب چطٕؿ: امت ایٍ ىٓـػاؿ اف کبؿگـاٌ مئٕال

 صن اصوبم رٓت ٔاصؼ ىـکت کبؿگـاٌ اػتـاّبت ُْگبو ػؿ مُُؼری آهبی

 ایبة مـٔیل رؾة، صن يبؿم،ي ثُؼی ٓجوّ) َظیـ عٕػ يؼٕهّ صوٕم ٔ ينکٍ

 اَزبو هجم اف ؿا پیيگیـاَّ اهؼايبت تًبو( تٕنیؼ،،،،، َـط اكقایو ؽْبة، ٔ

 تًبو کبؿگـاٌ، عٕامت ثّ اػتُبیی ثی ٔ اػتـاّبت مـکٕة ًٍّ ٔ يیؼْیؼ

 ػؿ ٔنی کُیؼ يی ثیُی پیو يؼتـُ کبؿگـاٌ کُتـل رٓت ؿا ايُیتی اهؼايبت

 ٔاصؼ ىـکت ىـیق ؿاَُؼگبٌ ٔ کبؿگـاٌ ربٌ ثيؼت کّ ْٕا آنٕػگی ثب ؿاثطّ

 ىًب ثیُی پیو ٔ ُْـ ػْیؼ؟ ًَی اَزبو کبؿی اَؼاعتّ عطـ ثّ ىٓـ مطش ػؿ ؿا

 ثبىؼ؟ کبؿگـاٌ مـکٕة رٓت ػؿ ثبیؼ كؤ ٔاصؼ ىـکت يؼیـیت ٔ

 كـمٕػِ ْبی اتٕثٕك صبل ثّ كکـی تبکٌُٕ چـا ٔاصؼ ىـکت يؼیـیت ٔ ىًب

  ایؼ؟ َؼاػِ اَزبو تام تٓـاٌ ْٕای آنٕػگی ثبػج کّ ىـکت

 آنٕػگی صن پـػاعت ٔ ؿاَُؼگبٌ ثّ يبمک ػاػٌ اف صتب ىًب ايـ تضت ينئٕنیٍ

 .اَؼ َکـػِ اهؼايی ْیچ امت، صؼاههٓبی رقٔ کّ ٔاصؼ، ىـکت کبؿگـاٌ ثّ ْٕا

 ػاػ؟ اكقایو ؿا ؿٔفاَّ ىیـ مًٓیّ ؿٔفْب ایٍ ػؿ ًَیتٕاٌ آیب

 يبفاػ َیـْٔبی ثّ تٕرّ ثب ٔ ًَٕػِ کى ؿا پـمُم کبؿی مبػبت تٕاٌ ًَی آیب

 ػاػ؟ اَزبو ىیلت 0 ثّ ؿا آَٓب اىتـبل يُبٓن

 گـكت؟ َظـ ػؿ کبؿگـاٌ ثـای پبػاىی تٕاٌ ًَی آیب

 عٕػيبٌ ؿَٔؼ اػايّ َیـٔ، تؼؼیم ثّ يُٕٓ ينٕٔالٌ ْبی ػؿؼؿّ يتبملبَّ

 ػؿ ىؼٌ ظبْـ ٔ ْب يـامى ػؿ ىـکت کبؿگـاٌ، ْبی اَؼٔعتّ صؾف مبفی،

 .يیجبىؼ ثبالتـ يوبيٓبی ثّ ؿمیؼٌ رٓت يهی ْبی ؿمبَّ
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 ثـػاؿی ثِـٍ هنئْلیي اػتٌبئی ثی ّ یک عظ ؿاًٌؼگبى ُبی گالیَ -2

 يٕارّ اتٕثٕك کًجٕػ ثب عٔ اَتٓبی ٔ اثتؼا ػؿ  brt یک عٔ کّ امت يؼتی

 کًجٕػ ثؼهت پیک مبػبت عٍَٕب مبػبت اف ثؼْی ػؿ ٕٓؿیکّ ثّ گيتّ

 صًم ثـای ظـكیتی ػیگـ اینتگبِ ػٔ ٍای ػؿ ينبكـ صزى ؿكتٍ ثبال ٔ اتٕثٕك

 ينبكـیٍ کـػٌ آؿاو رٓت ْب تُو إَاع ثب ؿاَُؼگبٌ ٔ يبَؼ ًَی ؿاِ ثیٍ ينبكـ

 .ػاؿَؼ ػْی عؼيبت ػؿ مؼی عٔ ٔ

 ييکم ایٍ يیجبىؼ ْب اتٕثٕك آعـ ؿاْبی َیى کّ ؿٔف يیبَی مبػبت ػؿ

 .امت ىؼِ ػٔچُؼاٌ

 ثـػاىت ثّ اهؼاو فٔػتـ عٔ َیبف ثّ تٕرّ ثب عٕاُْؼ يی ؿاَُؼگبٌ اف عٔ ػٕايم

 ٔ ىٕػ يی يوَؼ ثّ ؿاَُؼگبٌ ؿمیؼٌ فٔػتـ ثبػج ػؿعٕامت ایٍ ٔ کُُؼ ينبكـ

 ػؿ. ػُْؼ يی هـاؿ يٕاعؾِ يٕؿػ ؿا ؿاَُؼگبٌ ، ؿـة ٔ ىـم ػؿ عٔ ػٕايم

 .ًَبیُؼ يی ؿاَُؼگبٌ اف کـایّ کنـ ثّ اهؼاو ْى يٕاؿػی

 ػؿعٕامت ؿاَُؼگبٌ اف عٔ فَیب ثّ تٕرّ ثب اگـ آهبیبٌ:  ایُزبمت مئٕال

 ثی يٕؿػ کّ ىٕػ ًَی ًْبُْگ ٓـف ػٔ ػؿ يوَؼ ثب چـا ىٕػ ينبكـ ثـػاىت

 ػاؿػ؟ يؼُی چّ کـایّ کنـ پل ػاؿیؼ َیبف ىًب اگـ.َيٕػ ؿاَُؼگبٌ اػتًبػی

 ىبؿم فٔػتـ ػهیوّ 43 کبؿ ىـٔع ػؿ ؿاَُؼِ چـا ثـػاؿی ثٓـِ يضتـو ينئٕل

 .ؼعٕاْی يی تّٕیش أ اف ىًب ىٕػ يی

 ػؿ کّ ایؼ کـػِ ؿٔىٍ ؿاَُؼِ ثـای ىًب ؿا هبََٕی ؿیـ ایُکبؿ ػٕاهت آیب

 ٔ أ مـ ثالیی چّ( اكتبػِ اتلبم ْى گؾىتّ ػؿ کّ)  صبػحّ ْـ ثـٔف ٍٕؿت

 َغٕاْیؼ ؿا ينٕٔنیتی ىًبْب اف ْیچکؼاو هطؼب آيؼ؟ عٕاْؼ ٍجضکبؿ  ىیلت

 اف فٔػتـ ػتعٕ کّ يیکُیؼ ْى يٕاعؾِ ؿا أ پبكيبؿی ٍٕؿت ػؿ ٔ پؾیـكت

 .ایی کـػِ صـکت تؼـكّ مبػت

 يٕارّ ػؿػمـ ثب کبؿی َؼاَى ثب ؿا ؿاَُؼگبٌ عٕػ يؼیـیتی ثی ثب ٔ کُیؼ كکـ کًی

 َکُیؼ
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 اصالس" کبؿگـی ضؼ طـس اف ؿا عْػ کْثٌؼٍ اػتـاض ایـاى کبؿگـاى -4

 .فػًؼ فـیبػ هلت عبًَ همبثل ػؿ" کبؿ لبًْى

 ٔاصؼ ىـکت کبؿگـاٌ مُؼیکبی كـاعٕاٌ ػَجبل ثّ يبِ آثبٌ 84 ؿٔف ػؿ

 تٓـاٌ ىٓـ َوبٓ ًّْ اف ٔاصؼ ىـکت کبؿگـاٌ صٕيّ، ٔ تٓـاٌ اتٕثٕمـاَی

 رًغ ثّ ؽؿِ ؽؿِ پیَٕؼَؼ يی ػؿیب ثّ کّ ثبؿاٌ ْبی هطـِ ًْبَُؼ...  ٔ ثقؿگ

 ؽٍْ اف کّ الیضّ ایٍ. پیٕمتُؼ کبؿگـی ّؼ ٓـس ایٍ ثّ يؼتـُ کبؿگـاٌ

 ػاؿی مـيبیّ يبنی مینتى ٔ رٓبَی ثبَک ٔ لپٕ انًههی ثیٍ ٍُؼٔم مـاٌ ثیًبؿ

 رًؼیت صْٕؿ ثـ نضظّ ثّ نضظّ ىؼ ثبػج امت، کـػِ تـأه رٓبَی

 صٕيّ ٔ تٓـاٌ اتٕثٕمـاَی ٔاصؼ ىـکت مـكـاف ًْیيّ مُؼیکبی ػٔمتؼاؿاٌ

 ٔ ؿاَُؼگبٌ اف کخیـی رًغ صْٕؿ ثب ٍجش03 مبػت ػؿ َٓبیتب کّ ىٕػ اكقٔػِ

 ىـکت ٔ یبكت هٕاو كؼبالَّ صْٕؿ ایٍ ٔاصؼ ىـکت آثی نجبك کبؿگـاٌ

 تبيیٍ ،ثبیؼگـػػ يهـی کبؿ هبٌَٕ اٍالس: رًهّ اف ىؼبؿْبیی ثب کُُؼگبٌ

 يؼهى کبؿگـ، يبمت ينهى صن ػمتًقػػبػالَّ، يبمت ينهى صن ارتًبػی

 کبؿ هبٌَٕ اٍالس، ثیقاؿَؼ کيی صن اف ثیؼاؿَؼ کبؿگـاٌ، اتضبػ اتضبػ ػاَيزٕ

 عٕػ يتضؼاَّ ٔ پـىٕؿ صْٕؿ ثب...ٔ صًبیت ًبیتص يهت يُتغجبٌ ،تٕهق تٕهق

 ػؿ ٔاصؼ ىـکت يغتهق هنًتٓبی کبؿگـاٌ ٔ ؿاَُؼگبٌ گـْٔٓبی ًّْ تٕمٔ کّ

 ایٍ ثب ؿا عٕػ هبٓؼبَّ يغبنلت ٔ کـػِ ىـکت گیـ چيى تالىی ثب اػتـاُ ایٍ

 هَؼ ثب ؿا کبؿگـاٌ ای ثیًّ ٔ ارتًبػی تبيیٍ پٕىو کّ کبؿگـی ّؼ ٓـس

 ًْت ٔ کبؿگـاٌ ٔرٕػ ثب ؽؿِ ؽؿِ کّ ػاؿَؼ، ؿا پـاؿفه مـيبیّ ایٍ ؿَت

 عٕػ کبؿگـی ػؿٍؼی ۳مٓى ثب امتغؼاو ؿٔف اف يب کُٓنبالٌ ٔ پؼؿاٌ ثبالی

 عٕػ هبٓؼبَّ يغبنلت اَؼ، کـػِ صلبظت ٔ گؾاؿی پبیّ ؿا پـاؿفه اَؼٔعتّ ایٍ

 يـارؼّ ٔ امتوجبل ثب كـاعٕاٌ ایٍ. فػَؼ كـیبػ کبؿگـی ّؼ ٓـس ایٍ ثب ؿا

 كهق مُؼیکبْبی کبؿگـاٌ اف گـْٔی افرًهّ کبؿگـاٌ ًّْ ثبصْٕؿ کّ ًؼیر

 کبؿگـاٌ آفاػ اتضبػیّ ٔ  ایـاٌ ای پـٔژِ کبؿگـاٌ اتضبػیّ ٔ يکبَیک کبؿ

 ٔ آيٕفگبؿاٌ اف رًؼی ٔ کبؿگـی ىٕؿاْبی صبيی کبؿگـاٌ اف ٔگـْٔی

 رًغ ایٍ ػؿ  ...ٔ ػاَيزٕیبٌ اف ثغيی ٔ اَؼیيّ ٔ ػهى ػـٍّ فصًتکيبٌ

 ينٕٔنیٍ گٕه ثّ ؿا عٕػ يضتؼاَّ اػتـاُ ٍؼای ٔ ػاىتُؼ ىـکت اػتـاّی

 ينبنًت ؿاْپیًبیی ثّ اهؼاو يزهل ىًبنی ّهغ اف يؼتـُ رًؼیت. ؿمبَؼَؼ

 ىٕؿای يزهل ؿـثی ىًبل ػؿة ثّ ثبفگيت ٔ يزهل ىًبنی ػؿة تب آيیق

 .ػاػَؼ پبیبٌ اماليی
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 چیق ْیچ تُٓب کبؿگـ                     چیق ًّْ يتضؼ کبؿگـ**

 ...**ػؿیبمت ػؿیب ٔ هطـِ أ ٔؿَّ         ػؿیبمت ثب اگـ ػؿیبمت هطـِ  
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 آفـیؼ ػیگـ ای صبػحَ ّاصؼ ىـکت هؼیـیت لیبلتی ثی ّ تؼثیـی ثی ثبفُن -9

 اتٕثٕك ػمتگبِ یک کبؿی مـٔیل اف پل54 يبِ آثبٌ 80 ؿٔف ٍجش ػؿ

 اَگبؿی مٓم ثـاحـ ، ۵مبيبَّ َت مـٔیل چبل ػؿثبالی یٕتبَگ کبثی8ٍ

 ثغو کبؿگـاٌ ربٌ اف صلبظت ثـای کبؿ ایًُی كوؼاٌ ٔ ينٕٔنیٍ

 چبل ػاعم ثّ مـٔیل چبل افنجّ اتٕثٕك ّـثّ ثـاحـ( َت)مـٔینکبؿی

 اف ثغيٓبیی ٔ مـ مـٔیل چبل کق ثّ موٕٓ اف ٔهجم ىؼِ مـَگٌٕ مـٔیل

 الیثب ػؿ ََت ؿَٔؼِ، مٕعتّ ؿٔؿٍ يُجغ تیق نجّ ثّ يَؼٔو کبؿگـ ٍٕؿت

 ىؼیؼ عَٕـیقی ثّ يُزـ کّ. ىؼ پبؿِ" ىؼیؼا ٔ کـػ ثـعٕؿػ مـٔیل، چبل

 ایٍ يتبملبَّ. گـػیؼ( ٔاصؼ ىـکت ثّ يبيٕؿ)گٕاِ ىـکت ػؿ ىبؿم کبؿگـ

 ًَٕػِ تنهیى آكـیٍ ربٌ ثّ ربٌ ثیًبؿمتبٌ ثّ ؿمیؼٌ اف هجم ػیؼِ صبػحّ کبؿگـ

 .امت

 ثغو ثّ ٔاصؼ کتىـ ٔاگؾاؿی مـگـو چُبٌ ٔاصؼ ىـکت يؼیـیت يتبملبَّ

 ًَی کبؿگبِ يضیٔ ثٓؼاىت ٔ ایًُی ثّ تٕرٓی ْیچگَّٕ کّ امت عٍَٕی

 ػؿپی پی ٔ يکـؿ صٕاػث ٔ اعیـ يبِ ػٔ ٓی ػیگـ صبػحّ ػٔ ٔ صبػحّ ایٍ. ًَبیؼ

 صٕاػث پؾیـػ، يی ٍٕؿت يضٕنّ ايٕؿ ػؿ هَٕؿ ٔ کٕتبْی ػنیم ثّ" تًبيب کّ

 ىٕؿای کّ َینت ييغٌ ْیچ ٔ امت فػِ ؿهى ٔاصؼ ىـکت ػؿ ؿا يـگجبؿی

 ...ْنتُؼ ييـٕل کبؿی چّ ثّ کبؿگبِ ایًُی کًیتّ ٔ كُی صلبظت ػبنی

 آالع ينٕٔنیٍ ثّ ػؿپی پی تؾکـات ٍٕؿت ثّ کبؿ ایًُی ينبیم ٔثبؿْب ثبؿْب

 صلبظت اف تـ يٓى کبؿْبی ىـکت يؼیـیت" ظبْـا يتبملبَّ ٔنی ىؼِ ؿمبَی

 عٕػی ٔ عَٕنتی ـکتٓبیى ثّ ىـکت ٔاگؾاؿی) پـمُم ٔ کبؿگـاٌ ربٌ اف

 .ػاؿػ...(  ٔ َنجی،مججی ثنتگبٌ اف يتبملبَّ کّ کـػِ ػقیق ْبی

 .َؼاؿػ اًْیتی يؼیـیت ثـای ٔاصؼ ىـکت کبؿگـاٌ ربٌ کّ ػاػ َيبٌ صبػحّ ایٍ

 چیق ْیچ کبؿگـتُٓب                                  چیق ًّْ يتضؼ کبؿگـ**

                                                                        ٔؿَّ أ هطـِ ٔ ػؿیب ػؿیبمت           ػؿیبمت          ثب اگـ ػؿیبمت هطـِ
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 یک مبهبًَ هؼضالت ّ ُبىوی آلبی اثقاؿی هؼیـیت -6

 یک مبيبَّ يؼیـیت افصْٕؿ مبل یک اف ثیو  یک، مبيبَّ گـايی ًْکبؿاٌ

 ْبىًی آهبی کّ ػْؼ يی َيبٌ ایيبٌ يؼیـیت َضِٕ ثّ ارًبنی َگبْی. گؾؿػ يی

 ٔ کبؿ گقیُّ آعـیٍ ؿا پـمُم ؿكبْی ٔ صوٕهی ينبیم عٕػ يؼیـیت کبؿ ػؿ

 تبثنتبَی ملـْبی رٓت ْتم گـكتٍ ػؿ تبعیـ اف. ػاَؼ يی عٕػ يؼیـیتی ٔظبیق

 صم ػؼو تب گـػیؼ 54 تبثنتبٌ ػؿ کبؿگـاٌ ملـ ىؼٌ نـٕ ثّ يُزـ کّ کبؿکُبٌ

 ٔ گـكتّ ىـم ػپٕی ٔ آفاػی پبیبَّ ػؿ یک عٔ گبٌؿاَُؼ ٔهت اتالف يؼْم

 ثی. ىؼ يی اَزبو گؾىتّ يبِ ػؿ ثبینتی کّ ؿاَُؼگبٌ کبؿ نجبك تضٕیم ػؿ تبعیـ

 ٔ ينبكـ پیک مبػبت ػؿ اتٕثٕك َؼاىتٍ ٔ ٔاصؼ ىـکت یک عٔ ػؿ َظًی

 ؿاَُؼگبٌ ثـای ؿا کبؿ يؼْم ایٍ ؿكغ ػؿ يُطوی ٔ ٍضیش يؼیـیتی َجٕػٌ

 ثّ تٓؼیؼ عٔ ػٕايم ٓـف اف يؼاو ىت تب ٍجش اف ؿاَُؼگبٌ . امت کـػِ مغت

 ثبیؼ ؿا كُی َوٌ( عـاة) اتٕثٕك ثبؿ. ىَٕؼ يی ىیلت تـییـ ٔ کبؿ اّبكّ هطغ

 ؿا عٕػ عؼيت يضم ثبینت يی اػتـاُ ٍٕؿت ػؿ َٓبیت ػؿ ٔ کُُؼ تضًم

 َیًـاِ 6 ػؿ ينبكـیٍ ربثزبئی رٓت ؿاَُؼگبٌ ثّ تٓؼیؼ ٔ ارجبؿ. کُُؼ ػُٕ

  .ًَٕػ اّبكّ ثبیؼ َیق ؿا ایيبٌ ػٕايم تٕمٔ

 ثب کّ ػٕايهی اف ىًب کٕؿاَّ کٕؿ صًبیتٓبی ٔ اؿػبة ٔ تٓؼیؼ ثب يؼیـ، آهبی

 ىًب يتبملبَّ. ػاػ مبيبٌ ؿا یک مبيبَّ تٕاٌ ًَی ایؼ آٔؿػِ یک مبيبَّ ثّ عٕػ

 ؿٔف ْـ ؿا ييکالت ایٍ ٔ ایؼ ًَُٕػِ تٕرّ کبؿکُبٌ ٔ ؿاَُؼگبٌ اػتـاّبت  ثّ

 کنـ ٔصيت ثب ثبیؼ ؿاَُؼِ. ىٕػ ًَی اؿػبة تٓؼیؼ ثب ؿاَُؼگی. ػْؼ يی یواكقا

 ثٓـِ تٕاٌ صتی ىًب ػٕايم چٌٕ ًَبیؼ مپـی ؿا عٕػ ؿٔف کبؿ، کنـ ٔ کـایّ

 ثّ ؿا اتٕثٕك ىًب ينٕٔل یک. َؼاؿػ ْى ؿا اتٕثٕك تؼؼاػ ایٍ ثب ثٓیُّ ثـػاؿی

 .ؿاَؼ يی ثیـٌٔ ثّ ؿا آَٓب ػیگـی کُؼ، يی ْؼایت ػاعم

 صم رٓت ػؿ کبؿگـاٌ ٍؼای ىُیؼٌ ثّ کٕچک َوؼ ایٍ کّ ثبىؼ يؼیـ آهبی

 .اَزبيؼ ثی ؿاَُؼگبٌ ٔ پـمُم ييکالت
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 هؼیـاى هـگ ًبلْك    کبؿگـاى آگبُی -2

 َيبٌ ؼؿمتیث ٔاصؼ، ػؿىـکت کبؿگـاٌ آگبْی ٔ ثیُو مطش ثّ تبؿیغی َگبْی

 ٔ ربیگبِ ٔ صوٕم ثّ َنجت ثبالیی آگبْی مطش اف کبؿگـاٌ کّ ْـفيبٌ ػْؼ يی

 ایٍامت. ىؼِ ثیيتـ ْب مـکٕة ٔ كيبؿْب يیقاٌ اَؼ ػاىتّ عٕػ ىٓـَٔؼی صن

  .ثبىؼ يی کبؿگـاٌ ثبنُؼگی ٔ ؿىؼ تبثُبک كَٕل آٌ اف یکی َیق تبؿیغی ثـّْ

 آيٕفه رٓت ػؿ ْیچگبِ ٔنی ػاؿػ ٔرٕػ آيٕفه َبو ثّ اتبهی ای مبيبَّ ْـ ػؿ

 اَؼ، َؼاىتّ ای ثـَبيّ عٕػ صوٕم ٔ کبؿ هٕاَیٍ ثب کبؿگـاٌ آىُبیی ٔ ٔاهؼی

. آَٓب تؼؿیزی يـگ ثب امت يَبػف کبؿگـاٌ آگبْی آگبُْؼ  َیک يؼیـاٌ چٌٕ

 .عٕؿػ ًَی کبؿكـيب ثؼؿػ کبؿگـی هٕاَیٍ ٔ عٕػ صوٕم ثّ آىُب کبؿگـ

 آيٕفه،ثٓؼاىت،كُی،،،،، رٓت اتبهی ثّ َجبیؼ ْب مبيبَّ ػؿ آيٕفه اتبم آیب

 ٔ يؼیـیت اف ربَجؼاؿی رق کبؿی ٔاصؼ ىـکت یيیكـيب ىٕؿای ىٕػ؟ تجؼیم

 اگـ ػُْؼ؟ َيبٌ عٕػی کّ َینت ثٓتـ َینتُؼ، ثهؼ ػیگـی کبؿ گٕئی هـثبٌ ثهّ

 رٓت ٔهتی توبّبی کبؿ کًتـیٍ ثبىُؼ ػاىتّ ٔرؼاٌ ٔ اعالم اف صؼاههی

 ثبىؼ يی کبؿگـاٌ مٕاالت ثّ پبمظ ٔ آيٕفه

 ػؿ عٕػ ٔاهؼی ًَبیُؼگبٌ ثب ًْـاْی ٔ پیٕمتٍ ثب کبؿگـاٌ مغٍ، کٕتبِ

 ػؿ آُْیٍ مؼی ثنبٌ عٕػ آگبْی مطش ثـػٌ ثبال ًٍّ ٔاصؼ، ىـکت مُؼیکبی

 .ػاىت عٕاُْؼ ثـ گبو عٕػ أنیّ صوٕم اصوبم رٓت ػؿ ٔ ْب امتلبػِ مٕ يوبثم

 هؼیـاى ّ ىِـػاؿی ػمت ثبفیچَ کبؿگـاى هنکي -2

 ؿا آَبٌ ينکٍ ، کبؿگـاٌ ثّ ٔاصؼ ىـکت يؼیـاٌ ٔ ىٓـػاؿی اَنبَی ؿیـ َگبِ

 يی ٔرؼاٌ ٔ کبؿ اف ػو کّ ىًب  ىٓـػاؿ، آهبی.  امت کـػِ ؿٔیب یک ثّ تجؼیم

 ٓبهت ٔ مغت کبؿ مبل 83 اف پل کّ کبؿگـی ثّ ػاؿیؼ پبمغی چّ فَیؼ

 .ىٕػ يی ثبفَينتّ ، ينتبرـ ٔ مـپُبِ ثؼٌٔ ؿاَُؼگی كـمبی
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 ػؿیؾ یث تٕرٓبت اف مـينت آَوؼؿ ىًب، يَُٕة ػبيم يؼیـ مُُؼری آهبی

 يُبٓن ػؿ کّ ينکٍ رٓت عٕػ اف ٍبػؿِ آالػیّ پبمظ صتی کّ امت ىًب

 .ػْؼ ًَی ؿا امت ىؼِ ََت

 ينکٍ آالػیّ ٔ نینت ثب ؿاثطّ ػؿ يؼیـیت پبمغگٕیی ٔ پیگیـی ػؼو ػهت

 ایؼ؟ اَؼاعتّ ؿاِ کبؿگـاٌ ثب ؿا رؼیؼی ثبفی یبآ چینت؟ يُبٓن ػؿ ىؼِ اػالو

 ػؿ ؿا کبؿگـاٌ ؿْت ٔ عيى آتو کبؿگـاٌ ثب ىًب ػٔگبَّ ٔ يقٔؿاَّ ثـعٕؿػ

 ٔ ْٕىیبؿ کبؿگـاٌ کّ ثؼاَیؼ ؿا ایٍ ٔ کـػِ ٔؿ ىؼهّ ؿٔف ْـ ينکٍ يّٕٕع

 .کيیؼ َغٕاُْؼ پبی اف عٕػ ينکٍ صن گـكتٍ تب ٔاصؼ ىـکت آگبِ

 عٌؼػ؟ هی چَ ثَ هؼیـیتّاصؼ:  ىـکت ؿاًٌؼگبى ّ کبؿگـاى ثقؿگ مْال -5

 ػؿٔؿیٍ َيـیّ)  ٔاصؼ پیک رهؼ ٍلضّ ثـٔی يؼیـیت ػکنٓبی ثّ َگبْی

 ىـکت يؼیـیت ػْؼ يی َيبٌ ای ػٔؿِ ثَٕؿت آٌ ػاعم ٍلضبت ٔ( ػاعهی

 ىؼِ صبّـ ػٔؿثیٍ رهٕی ػؿ عُؼاٌ ٔ آؿامتّ ژمتی ثب ػکنٓب تًبيی ػؿ ٔاصؼ

 إَاع ثب کبؿگـاٌ ٔاصؼ، ىـکت يبَُؼ کبؿگـی ثقؿگ ىـکت ػؿ. امت

( ييبؿم،،،، ثُؼی ٓجوّ رؾة، نص ػمتًقػ، ينکٍ،) َظیـ يؼٕهّ يطبنجبت

 گـكتّ ثـ ػؿ ؿا ىبٌ ْبی عبَٕاػِ ٔ کبؿگـاٌ َنجی كوـی ٔ ثبىُؼ يی ػؿگیـ

 ْبی عُؼِ ثب ػؿؼؿّ ثؼٌٔ ٔ عیبنی ثی چُیٍ ثب يؼیـ یک ىٕػ يی چطٕؿ امت،

 .َینت ييکهی ٔاصؼْیچ ىـکت ػؿ گٕیی. ىٕػ ظبْـ رهق

 ػمتًقػىبٌ کبؿگـاٌ ایُکّ اف امت؟ عٕىضبل چیق چّ اف يؼیـ ؿامتی ثّ 

 کبؿگـاٌ ٔ ىٕػ يی عـاثتـ ؿٔف ْـ کبؿگـاٌ ْبی ػَؼاٌ ایُکّ اف َینت؟ کبكی

 يی ایٍ ثّ ىبیؼ کُُؼ؟ يؼأا ؿا ْبیيبٌ ػَؼاٌ کّ َینت هؼؿی ثّ ػمتًقػْبیيبٌ

 هـاؿ يٕاعؾِ يٕؿػ ُْٕف ىؼِ ْب ْقیُّ ؿكتٍ ثبال ثبػج کّ مٕيؼیـیتو کّ عُؼػ

 ْـ کّ امت عیقی صبػحّ ٔ كـمٕػِ َبٔگبٌ ایثـ اه عُؼِ ْى ىبیؼ َگـكتّ؟

 تٕاَؼ ًَی ىًب ْبی عُؼِ يؼیـ آهبی صبل ْـ ثّ امت؟ ؿٔاٌ ىٓـ ػؿ ؿٔف

 اف ػُٕاٌ ْیچ ثّ صْـتؼبنی ػًهکـػ. ثنپبؿػ كـايٕىی ثّ ؿا تبٌ مٕيؼیـیت

 .ىؼ َغٕاْؼ پبک ٔاصؼ ىـکت تبؿیظ ٔ کبؿگـاٌ ؽٍْ
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يـیَ کبؿگـاى مٌؼیکبی فلقکبؿهکبًیک ثَ مْاالت ً

 پیبم مٌؼیکب چٌیي پبمظ هی گْیٌؼ

 

 ایـاى هکبًیک فلقکبؿ کبؿگـاى مٌؼیکبی ػضْ ىـلی صویؼ

 ّ ایـاى التصبػ ػؿ عبؿری گؾاؿی مـهبیَ ػؿهْؿػ ىوب ًظـپیبم مٌؼیکب : 

  ؟چینت آى ًتبیذ

 گؾاؿی مـيبیّ ىؼٌ َبتٕاٌ ينجت ایـاٌ اهتَبػ ػؿ عبؿری گؾاؿی مـيبیّ

 ػؿ يیيّ فایی اىتـبل ٔ اهتَبػی ؿَٔن ثبػج ْى كیٓـ اف .ىؼ عٕاْؼ ایـاَی

 ثبیؼ .ىؼ عٕاْؼ ثیيتـ ایـاٌ ٔاثنتگی ٔ ىؼِ عبؿد ایـاٌ اف آٌ مٕػ َٓبیت

 ٔ نجُبٌ ػؿ ایُکّ ثزبی ثيّ ػاعهی گؾاؿی مـيبیّ ثّ يٕظق ػٔنت کُیى مؼی

 ػاعهی کُُؼگبٌ تٕنیؼ اف کُّ گؾاؿی مـيبیّ یًٍ ٔ اكـبَنتبٌ ٔ ػـام ٔ مٕؿیّ

 .کُّ پيتیجبَی ٔ تصًبی

 ؟چینت آى ًتبیذ ّ پْل الوللی ثیي صٌؼّق ػمتْؿات هْؿػ ػؿ ىوب ًظـ

 ٍُؼٔم .کُُؼ يی گؾاؿی مـيبیّ عٕػىبٌ يُبكغ ثغبٓـ پٕل انًههی ثیٍ ٍُؼٔم

 ثٓتـ ٔ عٕثّ ثؼِٔاو  رقیی مٕػ ثب ٔ يؼت ٕٓالَی ٔاو ثَٕؿت ـگا انًههی ثیٍ
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  مـيبیّ کيٕؿ اف عبؿدػؿ  کّ یـاَیا گؾاؿْبی مـيبیّ ُّک تاله ػٔنت ّ کّایُ

 يغتهق ْبی ٔاو ثبَکی ثؼْکبؿاٌ ْى ٓـكی فا ٔ ایـاٌ ثیبؿَؼ ؿا کـػَؼ گؾاؿی

 عٕاؿی ؿاَت رهٕیثبیؼ  ػٔنت. ثگیـَؼ پل ْنت ْى انضنُّ هـُ گـكتُؼ کالٌ

 ػاعهی تٕنیؼات ثقؿگتـیٍ ٔ ثـای ػ.ثگیـ ؿا يیهیبؿػی ْبی ػفػٖ ٔ اعتالك ٔ

 .ػاىت َغٕاْیى عبؿری گؾاؿی مـيبیّ ثّ َیبفیٔ  کـػ يیيّ گؾاؿی مـيبیّ

 چگًَْ ؿّصبًی البی ػّلت ثب مٌؼیکب پیبم ًيـیَ ّیژٍ ثَ ّ مٌؼیکب ثـعْؿػ

 ثبىؼ ثبیؼ

 عٕامتّ ثب ؿاثطّ ػؿ ػٔنت ػًهکـػ اف اَتوبػ ؿٔصبَی ػٔنت اف مُؼیکب ثـعٕؿػ

 ًّْ ـایث ىـهی ايُیت ،کبؿ هبٌَٕ اٍالس ٔ کبؿگـاٌ مُؼیکبیی ٔ ٍُلی ْبی

 فَؼگی صوٕم صؼاهم اف َُؼاثتٕ کبؿگـاٌ کّ ثبىّثبیؼ  کبؿگـاٌ ٔ ثگیـاٌ صوٕم

 ؿٔف ثّ ؿٔف صبّـ صبل ػؿ .ثبىُؼ ػاىتّ َنجی ؿكبِ یک ثٕػِ ثـعٕؿػاؿ َنجی

 اػًبل ثب يَٕؼَيبٌ فَؼِ .يیيّ كهذ ىبٌ فَؼگی ىؼِ ثیکبؿ ٔ ّؼیلتـ کبؿگـ

 کبؿگـ یک هّیػب َلـ 4 فَؼگی تبيیٍ ثّ يٕظق ػٔنت کبؿ هبٌَٕ ٓجن ىؼِ ىبهّ

 ّ.کُ ثـآٔؿػِ ؿٔ

 

 هضوؼ صنیي طِوبمت پْؿ ػضْ مٌؼیکبی کبؿگـاى فلقکبؿهکبًیک ایـاى

 ّ ایـاى التصبػ ػؿ عبؿری گؾاؿی مـهبیَ ػؿهْؿػ ىوب ًظـ:  مٌؼیکب پیبم

 چینت؟ آى ًتبیذ
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 ثّ صْٕؿی يیُٕینى َظـيـا ارًبل ثّ يٍ ؼای کـػِ يطـس عٕثی ٕاالتم مالو

 ثّ َیبف ىؼیؼا ایـاٌ عبؿری، گؾاؿی ػؿيٕؿػمـيبیّ .کُیى يی ٍضجت َیمتل

 مـيبیّ. امت گؾاؿی مـيبیّ ؿاْؤ  ػاؿػ ؿکٕػ اف ٔعـٔد اىتـبل ایزبػ

 ْبْنت ػاعهی ػمت ْى اگـپٕنی َینت، ػؿػاعم مـيبیّ ،ًْچٕ کالٌ گؾاؿی

 ّانجت امت الفو عبؿری مـيبیّ رؾة ثُبثـایٍ َینتُؼ، گؾاؿی مـيبیّ اْم

 ،ايُیت َیبيؼِ تبصبل چَّچُب ًَیبػ آمبَی ایٍ ثّ عبؿری مـيبیّ امت يؼهٕو

 يهی يُبكغ ىٕػ ػهت ثبیؼ ىـایٔ، ػؿيٕؿػ ایزبػکـػ ؿا ايُیت ثبیؼ .ٔمٕػ يیغٕاػ

 .ىٕػ کبؿصلع َیـٔی صوٕم رًهّ اف

 چینت؟ آى ًتبیذ ّ پْل الوللی ثیي صٌؼّق ػمتْؿات هْؿػ ػؿ ىوب ًظـ

 ػٔ ایٍ ػاؿو آالع آَزبکّ تب رٓبَی ثبَک ٔ پٕل ههیانً ثیٍ ػؿيٕؿػٍُؼٔم

 مـيبیّ ْى ربْب عیهی اَؼ ىؼِ تبمیل َیبفيُؼ کيٕؿْبی ثّ کًک ثـای يٕمنّ

 کيٕؿی چّ ػاؿػ ثنتگی...ٔ ىؼِ ٔؿىکنت کيٕؿ ىؼِ اَوالة. ثـَگيتّ ىبٌ

 عجـ ٍُؼٔم ىـایٔ ٔ ػمتٕؿات فا يٍ. کُؼ يی عـد چگَّٕ ٔ گیـػ يی ٔاو

 ٔ يهی يُبكغ ثبیؼ ْى ایُزب ٍٕؿت ْـ ػؿ ثؼاَى ؿا آَٓب ىٕو يی لعٕىضب َؼاؿو

 (.امت گؾاؿی اگـمـيبیّ) گـػػ يهضٕظ  کبؿگـا صوٕم رًهّ اف

 چگًَْ ؿّصبًی البی ػّلت ثب مٌؼیکب پیبم ًيـیَ ّیژٍ ثَ ّ مٌؼیکب ثـعْؿػ

 ثبىؼ ثبیؼ

 ثـ ؿا أ ٔ او ػاػِ ؿای ؿٔصبَی ثّ يٍ ايب .کُى ًَی رنبؿت ؿا مُؼیکب ثـعٕؿػ

 ػؿ ػٔنتو ٔ أ يّٕغ اف ٔ او ػاػِ تـریش هبنیجبف ٔ رهیهی هجیم اف ؿهجبیو

 .امت اَتوبػ ثب تٕاو ػكبع ایٍ انجتّ .کُى يی ػكبع ػنٕاپنبٌ ٔ إٍنگـاْب ثـاثـ

 یٍا ثُبثـ ،ػاؿو هجٕنو َنجی ثطٕؿ َینت انى ایؼِ ػٔنت ؿٔصبَی کُى يی تبکیؼ

 يّٕغ ػؿ مغت فصًتکو ٓجوبت ؿػيٕ ػؿ ثٕیژِ ْبیو کٕتبْی يوبثم ػؿ

 .ْنتى يُتوؼیٍ
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 پیبهؼ ُبی عصْصی مبفی ػؿ پبالیيگبُِبی کيْؿ

 
 

ثب عٍَٕی ىؼٌ پتـٔىیًی ْب ػؿ ایـاٌ َّ تُٓب يّٕٕػبت کبؿگـی ٔ چبنو 

ْبی يؼیـاٌ ثب عٕامتّ ْب ٔ صوٕم کبؿگـاٌ ْـ ؿٔف ىؼت يی گیـػ ثهکّ ثّ 

 .اػتـاّبت ْى ػايٍ فػِ يی ىٕػ

ایٍ َگبِ ثـؿمی عٕاْیى کـػ صٕاػحی امت کّ ػؿ ایٍ يـاکق تٕنیؼی آَچّ ػؿ 

 .ثقؿگ ثّ ايـی ْـ ؿٔفِ ٔ ػبػی ثؼل ىؼِ امت

آتو مٕفی ػؿ پتـٔىیًی ثٕػهی ثّ ػنیم َيت اف ىیـگبف ػؿ مبل گؾىتّ کّ 

ربٌ کبؿگـی ثّ َبو ىٓـاو يضًؼی ؿا گـكت ٔ ایٍ کبؿگـ كؼاکبؿ ثب توؼیى ربٌ 

 .ی ٔ يبنی ثیيتـی ثّ ایٍ پتـٔىیًی ٔاؿػ آیؼعٕػ َگؾاىت عنبؿت ربَ

آتو مٕفی ػؿاَجبؿ ّبیؼبت پتـٔىیًی ثُؼؿ ايبو، آتو مٕفی ػؿ پتـٔىیًی 

ػؿ پبؿك رُٕثی ٔ آتو مٕفی ػؿ پتـٔىیًی ثٕػهی ٔ اتو مٕفی ػؿ   يجیٍ

 .پبالیيگبِ َلت ٔ گبف پیـٔفی ىبْـٔػ کّ آعـیٍ آٌ ػؿ ىيًبّْ گؾىتّ امت

آتو َيبَی ٔ ػیگـ يتغََبٌ َيبٌ اف تًبو ىؼٌ ػًـ ثب اؽػبٌ کبؿىُبمبٌ 

هطؼبت ٔ ػمت ػٔو ثٕػٌ ایٍ هطؼبت امت کّ ثبػج ثـٔف ایٍ صٕاػث ػؿ 

 .پتـٔىیًی ْبی کيٕؿ يی ىٕػ

آیب َجبیؼ پـمیؼ چـا آتو مٕفی ْب ػؿ پتـٔىیًی ْبی کيٕؿ ٔ ٍُبیغ َلتی ْـ 

چّ تؼثیـی  ؿٔف اكقایو يی یبثؼ؟ ٔ يؼیـاٌ ثـای رهٕگیـی اف ایٍ صٕاػث

اَؼیيیؼِ اَؼ؟ آیب يؼیـاٌ ایٍ ٔاصؼ ْب ایٍ ٍؼيبت َبىی اف ایٍ صٕاػث ؿا ػؿک 

 کـػِ اَؼ؟
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عٍَٕی مبفی ٔ مینتى مـيبیّ ػاؿی ثب مٕػ ؿاثطّ ای ينتویى ػاؿَؼ. 

يؼیـاٌ رؼیؼ ثّ ػنیم ایُکّ مٕػ ؿا نضظّ ای ٔ َّ ػؿاف يؼت يی عٕاُْؼ اف 

ؿكتّ ثب عـیؼ ٔمبیم ػمت ػٔو ٔ ؿیـ َٕمبفی ٔ ثبفمبفی پتـٔىیًی ْب ٓلـِ 

یو ػاػِ اَؼ. ػؿ اایًٍ ٔ اؿفاٌ ، ػؿ ٓی ایٍ مبنٓب ْقیُّ ْب ؿا کى ٔ مٕػ ؿا اكق

صبػحّ اعیـ پتـٔىیًی ثٕػهی ٔ پتـٔىیًی ىبْـٔػ ٍؼيبت ایٍ آتو مٕفی  8

ثـاثـ ثیو اف مٕػی ثٕػِ کّ ایٍ يؼیـاٌ ػؿ يـاکق تٕنیؼی ٓی ایٍ مبنٓب  8ْب 

ُکّ حـٔت يهی يب ػؿ آتو مٕػرٕیی ٔ صًبهت ػؼِ ای يؼیـ ثیيؼٕؿ ثـػِ اَؼ. ای

 .ٔ ثی نیبهت مٕعت ٔ ربٌ کبؿگـاٌ ؿا گـكت ثغيی اف ایٍ يبرـا مت

ی ؿا ػؿ ثبَکٓب  بل ْب يُبكغ صبٍهّيؼیـاٌ ٔ ٍبصجبٌ ایٍ يـاکق ٓی م

عبؿری اَجبىتّ اَؼ ٔ ثی تـػیؼ ايـٔف ثّ ػَجبل گـكتٍ ٔاو ْبی کالٌ اف ثبَک 

ٓى َّ ثَٕؿت ایـاَی ْنتُؼ تب ثغيی ؿا ْقیُّ َٕمبفی پتـٔىیًی ْب آَْبی 

مـی کُُؼ ٔ ثغيی ؿا ْى ثّ عبؿد اف کيٕؿ ثـػِ امبمی ثهکّ ثَٕؿت مـ

مـيبیّ گؾاؿی ٔ یب مپـػِ گؾاؿی کُُؼ. ایٍ گَّٕ ؿكتبؿْب اف َگبِ يؼیـاٌ ثّ 

يی ّٔؼیت ربيؼّ ثـيی عیقػ، کّ آیُؼِ ای ؿا ثـای عٕػ يتَٕؿ َینت ٔ 

 .عٕاْؼ ًْیٍ ايـٔف ثّ مٕػه ػمت یبكتّ ٔ ثی عیبل كـػا ثبىؼ

  

تب چُؼ مبل آیُؼِ اف پتـٔىیًی ْب چیقی رق ٍُبیغ كـمٕػِ ٔ پـ عطـ ثبهی 

َغٕاْؼ يبَؼ ٔ ْـ ؿٔف آتو مٕػ مینتى مـيبیّ ػاؿی ربٌ کبؿگـاٌ ثیيتـی 

کهیؼی تُٓب ؿاِ صلبظت اف ایٍ حـٔت يهی ثبفگيت ایٍ ٍُبیغ .ؿا عٕاْؼ گـكت

ثّ ػايبٌ ٍُبیغ کيٕؿی امت ثب يؼیـاَی اف رُل کبؿگـاٌ ٔ يؼیـاٌ ثب نیبهت 

 کّ کى ْى َینتُؼ، يی ثبىؼ.

 

 ٓجوّ کبؿگـ ایـاٌ ٔ َلتگـاٌ

ٔظیلّ کبؿگـاٌ پتـٔىیًی ْب ػؿ هجبل ایٍ ؿبؿت، ثل صنبك ٔ تبؿیغی امت. 

يًٓتـیٍ ایزبػ مُؼیکبْبی کبؿگـی ٔ یب پیٕمتٍ ثّ مُؼیکبْبی کبؿگـی يٕرٕػ 

کبؿی امت کّ کبؿگـاٌ ثـای ػكبع اف حـٔت يهی ثبیؼ اَزبو ثؼُْؼ. کبؿگـاٌ ثب 

اػتـاّبت مبفيبَؼْی ىؼِ گنتـػِ ٔ ایزبػ ؿاثطّ ثیٍ ًّْ پتـٔىیًی ْب ثبیؼ 

َّ تُٓب اف ربٌ عٕػ صلبظت کُُؼ ثهکّ ثبیؼ اف يُبكغ يهی عٕػ َیق ػكبع کـػِ ثب 

 نتى كبمؼ ؿا اف ثیٍ ثجـَؼ.اػتـاّبت ٔ اػتَبثبت يتضؼاَّ ایٍ می

 تضـیـیَ پیبم مٌؼیکب
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!آفاػ هٌبطك گنتـه ثب کبؿ ثٌیبػیي صمْق تِؼیؼ  

 

 ّ آفاػ هٌبطك تْمؼَ ثب امت لـاؿ کَ کبؿگـاًی ىغلی اهٌیت تِؼیؼ ًنجت ًبصـچوٌی :ایلٌب

ػضْ ُیبت هؼیـٍ کبًْى .ػاػ ُيؼاؿ ىْػًؼ، هضـّم عْػ صٌفی صمْق اف التصبػی ّیژٍ

 ػؿهیبى لجل ػَُ ػّ صؼّػ اف کَ توبیلی ظبُـا: گفت ي ُبی صٌفی مـامـ کيْؿػبلی اًزو

 ثَ التصبػی ّیژٍ ّ آفاػ هٌبطك ایزبػ ثـای هزلل ًوبیٌؼگبى ّ ػّلتی هنْالى اف گـُّی

 ثب یبفػُن ػّلت هیبى کَ ُونْیی ّی .امت ًبپؾیـ میـی ُوچٌبى ثْػ، آهؼٍ ّرْػ

 احجبت ػلیل ؿا ػاؿػ ّرْػ التصبػی ّیژٍ ّ آفاػ هٌبطك تْمؼَ ثـمـ ػُن هزلل ًوبیٌؼگبى

 هزلل ّ ػّلت هیبى ًظـی اعتالف اگـُن هیبى ایي ػؿ ظبُـا: افقّػ ّ ػاًنت عْػ اػػبی

 ًوبیٌؼگبى ًَ هیبى ایي ػؿ کَ ؿمؼ هی ًظـ ثَ .امت ىؼٍ یبػ هٌبطك ىوبؿ مـ ثـ ثبىؼ

 ایي ّ ًؼاؿًؼ ؿگـاىکب ًظـ ىؼى رْیب ثَ توبیلی ُیچکؼام ػّلتی هنئْالى ًَ ّ هزلل

 پبی ُوْاؿٍ کبؿگـاى التصبػی ّیژٍ ّ آفاػ هٌبطك ًغنتیي اصؼاث فهبى اف کَ امت ػؿصبلی

 هٌبطك کبؿکـػ کَ هؼتمؼًؼ التصبػی هٌتمؼاى ایٌکَ اف ًظـ صـف .اًؼ ثْػٍ کٌٌؼگبى فیبى حبثت

 .تام ًجْػٍ ایـاى التصبػ کـػى ّاثنتَ ثیيتـ ُـچَ رق چیقی التصبػی ّیژٍ ّ آفاػ

 همـؿات اف هٌبطك ایي ِبیکبؿگبُ هؼبفیت ػلیل ثَ کَ امت ایي اًکبؿ غیـلبثل ّالؼیت

 کبؿگـ صمْق ؿػبیت پبیجٌؼ ؿا عْػ هٌبطك ایي ػؿ هنتمـ کبؿفـهبیبى کبؿ، لبًْى صوبیتی

 هٌبطك ایي کَ امت ای گًَْ ثَ التصبػی ّیژٍ ّ آفاػ هٌبطك صمْلی چبؿچْة. ػاًٌؼ ًوی

 ّ اًؼ ػاىتَ کبؿکـػ کيْؿ صٌؼتی عْػکفبیی پبیؼاؿ، اىتغبل ایزبػ هؼکْك رِت ػؿ ثیيتـ

 ثبػج هٌبطك ایي ػؿ صبکن اػاؿی– هبلی هتؼؼػ ُبی هؼبفیت اف ًبىی هنبػؼ ىـایظ ػول ػؿ

 .ثـآیؼ کيْؿ ًمبط مبیـ ثَ ّضؼیت ایي تؼوین صؼػ ػؿ ػاؿی مـهبیَ رـیبى تب امت ىؼٍ

 ػاػى رلٍْ عْة ثـای ُب اثقاؿ توبهی اف تصبػیال ّیژٍ ّ آفاػ هٌبطك تْمؼَ هؼافؼبى الجتَ

 ُوَ ثـای تلْیقیًْی ثـًبهَ یک ػؿ امت هوکي هخبل ػٌْاى ثَ ثـعْؿػاؿًؼ، عْػ همصْػ

 ىْػ، صضجت عبؿری ثبالی هؼل عْػؿُّبی ثب ؿاًٌؼگی ّ هٌبطك ػؿ فًؼگی ُبی رؾاثیت اف

 ػول ػؿ ّ ىؼ ْاُؼع هؼؼّػی افـاػ ًصیت تٌِب هُْجتی چٌیي ًِبیت ػؿ ایٌکَ اف غبفل

 هؼبه، ًگـاًی ُوْاؿٍ ثبیؼ کبؿًؼ هيغْل کبؿگـاى ػٌْاى ثَ ًْاصی ایي ػؿ کَ افـاػی

 .ثبىٌؼ ػاىتَ ؿا کبؿ ایوٌی ّ ثِؼاىت ّ ىغلی اهٌیت
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 :چبػؿهلْ کبؿگـاى صٌفی اًزوي یلؿی

 ثوبًؼ هنکْت کبؿ لبًْى اصالس الیضَ کٌؼ هی صکن ػؼالت

: گٕیؼ يی چبػؿيهٕ يؼؼٌ کبؿگـاٌ لیٍُ اَزًٍ یلیؿ :ایلٌبعجـ گقاؿی 

 رٓت ػؿ ثبینتی ْنتُؼ، ػمتًقػثگیـاٌ ٔ کبؿگـاٌ يُتغت کّ يزهل ًَبیُؼگبٌ

 .ثـگـػاَُؼ ػٔنت ثّ ؿا کبؿ هبٌَٕ اٍالس الیضّ يهت، ػبو يُبكغ

 آملبنت ىـکت) چبػؿيهٕ يؼؼٌ کبؿگـاٌ ٍُلی اَزًٍ یلیؿ ،«ػهیپٕؿ اکجـ»

 ػؿ آٌ ثـؿمی ٔ کبؿ هبٌَٕ اٍالس الیضّ ثب ٓاؿتجب ػؿ ایهُب ثب گلتگٕ ػؿ( ٕٓك

 عٕػ يُتغت کّ يزهل ًَبیُؼگبٌ کّ امت ایٍ ػؼانت ىـٓ: گلت يزهل

 آَٓب يٕکالٌ يتٕرّ آٌ فیبٌ ٔ ّـؿ کّ َقَُؼ اهؼايی  ثّ ػمت ْنتُؼ، کبؿگـاٌ

 .ثـگـػاَُؼ ػٔنت ثّ ؿا الیضّ ٔهت امـع ػؿ ٔ ثبىؼ

 ٔاصؼ ایٍ کبؿگـ ػْٔقاؿ اف وثی تٕمٔ کّ ٕٓيبؿی ايْبی ثّ اىبؿِ ثب ٔی

 ٕٓيبؿ ایٍ ػؿ يب صـف:  گلت ىؼ، اؿمبل ٔ ايْب يزهل ثّ عطبة يؼؼَی

 ينتویى َظـ اػًبل ثؼٌٔ ٔ امت کبؿگـ ثّ يتؼهن کبؿ هبٌَٕ امت، ييغٌ

 ربَجّ مّ کبمت ٔ کى ثی ارـای عٕامتبؿ کبؿگـاٌ .کُؼ تـییـ َجبیؼ کبؿگـاٌ

 کُؼ يی اػا تٕنیؼ ٔ مبفَؼگی ػؿ ؿا ٕػع مٓى کبؿگـ کّ ًْبَطٕؿ .ْنتُؼ گـایی

 َیق ٔالٌٕين گؾاؿػ، يی يبیّ يًهکت پیيـكت ثـای عٕػ ْنتی ٔ ربٌ اف ٔ

 مٓیى کبؿ ؿٔاثٔ صٕفِ ْبی گیـی تًَیى ػؿ ؿا آَٓب ْبی تيکم ٔ کبؿگـاٌ ثبیؼ

 .ثؼاَُؼ

 اثقاؿ ٔ ثگیـَؼ پبییٍ ػمت ؿا کبؿگـاٌ َجبیؼ ٔالٌٕين:  اكقٔػ ٍُلی كؼبل ایٍ

 .کُُؼ كـاْى کبؿگـی ّؼ تًَیًبت اتغبؽ ثب ؿا آَٓب یتیَبؿّب

 ؿای يزهل ًَبیُؼگبٌ ثّ کبؿگـاٌ کّ ًْبَطٕؿ: کـػ تَـیش پبیبٌ ػؿ ػهیپٕؿ

 يزهل اف يتلبثم طٕؿث  کُُؼ، يی ىـکت أل ٍق ػؿ اَتغبثبت ػؿ ٔ ػُْؼ يی

 نؾا ؿمیؼِ، كـا صًبیت ایٍ فيبٌ ايـٔف گلت ٔثبیؼ ػاؿَؼ صًبیت تٕهغ َيیُبٌ

 .ثـگـػاَُؼ ػٔنت ثّ ؿا الیضّ  مـیؼتـ ْـچّ ًَبیُؼگبٌ کّ يُتظـَؼ کبؿگـاٌ
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 اصالس لبًْى کبؿ  صمْق کـػى کبؿگـاى ػؿ پل الیضَ ثی

 

صوٕم کـػٌ کبؿگـاٌ ٔ تنهیى  آَچّ ػؿ پل الیضّ اٍالس هبٌَٕ کبؿ امت ثی

  .آَبٌ يوبثم تًَیًبت اهتَبػی عبًَبَنٕف امت

ػؿ گلتگٕ ثب ایهُب ثب اػالو ایٍ يطهت، اظٓبؿ ػاىت: « نّ ٍٔٓ عٕاِػجؼا»

ب ػَجبل ْ صوٕم کـػٌ کبؿگـاٌ ًْٕاؿِ ثب ىؼت ٔ صؼت يغتهلی تٕمٔ ػٔنت ثی

ىؼ ايب صبال کبؿ ثّ ربیی ؿمیؼِ کّ ػٔنت یبفػْى اف ثیيتـیٍ تٕاٌ ثـای  يی

انجتّ پیو فيیُّ  تؼؼیم هٕاَیٍ صًبیتی ٔ آيـِ هبٌَٕ کبؿ ثـعٕؿػاؿ ىؼِ امت.

صوٕم کـػٌ کبؿگـاٌ ػؿ اػايّ  تؼؼیم هٕاَیٍ صًبیتی یب ثّ ػجبؿت ػیگـ ثی

ٍُؼٔم ثیٍ انًههی پٕل ثٕػِ ؿٔیکـػْبی ػیکتّ ىؼِ مبفيبٌ تزبؿت رٓبَی ٔ 

مبفی اهتَبػ ػؿ ؿجبؿآنٕػتـیٍ كْبی يًکٍ ٍٕؿت  امت چـاکّ عٍَٕی

ىبْؼ تبؿاد ايٕال ػًٕيی اف مٕیی ٔ ایزبػ ٔ اَجبىت   گیـػ ٔ ػؿ َتیزّ يی

َتیزّ پیگیـی ایٍ  ْنتیى. ْبی ؿیـ يٕنؼ اف مٕی ػیگـ مـيبیّاَجْٕی اف 

َبثـعٕؿػاؿی اَجِٕ فصًت  اف تؼًین ىکبف ٓجوبتی ٔمیبمت چیقی ؿیـ

ؿٔمتب اف ٔظبیق صبکًیتی ػٔنت ثّ رٓت ىبَّ عبنی کـػَو اف  کيبٌ ِ ىٓـ ٔ

 َغٕاْؼ ثٕػ. ۹0ارـای هبٌَٕ امبمی ثّ ٔیژِ اٍم 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/425035-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/425035-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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کُؼ ٔ ثغو ػٔنتی ْیچ  ٔی اكقٔػ: ْى اکٌُٕ ثغو عٍَٕی ؿا ػٔنت اػاؿِ يی

هبٌَٕ کبؿ ثّ ػاىت اف  ای ػؿ ایٍ ثغو يتٕنی َؼاؿػ چـاکّ اگـ ػٔنت ػؿؼؿّ

کـػ تب  اف كـاگیـتـیٍ هٕاَیٍ ثؼؼ اف هبٌَٕ امبمی صلبظت يی ػُٕاٌ یکی

 کـايت اَنبَی کبؿگـاٌ ثّ عٔ َیلتؼ.

ػْٕ ْیبت يؼیـِ يزًغ ٍُلی ًَبیُؼگبٌ کبؿگـی امتبٌ تٓـاٌ ػؿ عًَٕ 

گؾؿاٌ عبؿری ثّ ْـ هیًتی اكقٔػ:  چـایی پٍٓ کـػٌ كـه هـيق ثـای مـيبیّ

ىٕػ کّ کيٕؿ ؿا ثّ کبؿعبَّ تٕنیؼ ارُبك اؿفاٌ  تٕرّ يیثّ فٔػی ػٔنت ي

يؼت ثّ  گؾاؿاٌ عبؿری ػؿ کٕتبِ مـيبیّ یًت مبیـ کيٕؿْب تجؼیم کـػِ امت.ه

گؾاؿی ػؿ ٍُبیغ ثبال ػمتی ػالهّ َيبٌ َغٕاُْؼ ػاػ اف ایٍ ؿٔ ثبیؼ  مـيبیّ

ُٓب يتٕرّ ثٕػ کّ ثّ صـاد گؾاىتٍ تٕاٌ َیـٔی کبؿ ٔ کبالیی كـُ کـػٌ آٌ ت

 اَزبيؼ. ٔؿی ٔ اكقایو َبؿّبیتی يضـٔيبٌ ربيؼّ يی ثّ پبییٍ آيؼٌ ثٓـِ

ْب ثّ ربی تجؼیت اف انگْٕبی مـيبیّ ػاؿی َٕیٍ رٓبَی ثبیؼ تٕمؼّ اَنبٌ  ػٔنت

فیـا ٔهتی َیـٔی کبؿی کّ اصنبك َبايُی   يضٕؿ ؿا ؿا ػمتٕؿ کبؿ هـاؿ ثؼُْؼ

تٕاَؼ ػؿ چبؿچٕة انگْٕبی  کُؼ اف ْٕیت ثـعٕؿػاؿ َینت ٔ ػؿ ایٍ صبنت ًَی

 ارتًبػی كؼبنیت کُؼ.

 

 کٌؼ هی ػاؿی مـهبیَ ،کبؿگـ ثب ؿا آًچَ

 کٌؼ هی ىکبؿی ثبف ی پٌزَ ،کجْتـ ثب

 ػاؿ مـهبیَ اگـ ،گٌذ ػمتـًزو اف ثـػ هی

 کٌؼ هی پبفيبؿی ،ػیگـ چَ اف لتلو ثِـ

  

 ىبػـ فصوتکيبى ایـاى  یقػی فـعی
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 ًبؿضبیتی کبؿگـاى فلقکبؿ اف تبعیـ ػؿ تضْیل هنکي هِـ 

 

  پبؿتًبٌمبنّ ػؿ تضٕیم آ اف تبعیـ چٓبؿ يکبَیکتؼبَٔی ينکٍ کبؿگـاٌ كهقکبؿ

  .ْبی ينکٍ يٓـ ػؿ پـَؼ، اثـاف َبؿّبیتی کـػَؼ

تؼؼاػی اف کبؿگـاٌ كهقکبؿ ػؿ تًبك ثب ایهُب اف تبعیـ ٕٓالَی ػؿ تضٕیم ينکٍ 

هـاؿػاػ  50ثّ گلتّ ایٍ کبؿگـاٌ کّ مبل  يٓـ ػؿ پـَؼ اثـاف َبؿّبیتی کـػَؼ.

ْب  بؿتًبٌاَؼ، هـاؿ ثٕػِ آپ كـٔه ؿا ثب ىـکت ػًـاٌ پـَؼ ايْب کـػِ پیو

َٓبیت ظـف ػٔ مبل تضٕیم ػاػِ ىٕػ کّ اکٌُٕ ثب گؾىت چٓبؿمبل، ُْٕف 

 عجـی اف تضٕیم َینت.

ػؿ هـاؿػاػْبی ایٍ کبؿگـاٌ ؽکـ ىؼِ کّ ىـکت يٕظق امت ػؿ ٍٕؿت 

ػیـکـػ، عنبؿت پـػاعت کُؼ کّ تب کٌُٕ ایٍ يجهؾ ػیـکـػ َیق ثّ صنبة 

تب کٌُٕ ثیو اف ػٔثـاثـ يجهؾ  اَؼ کبؿگـاٌ يؼػی کبؿگـاٌ ٔاؿیق َيؼِ امت.

 ایى، ايب ُْٕف ْیچ آپبؿتًبَی تضٕیم يب َيؼِ امت. هـاؿػاػ، پٕل ٔاؿیق کـػِ

ٔالٌ ىـکت ػًـاٌ پـَؼ ثّ کبؿگـاٌ ػْٕ ىـکت تؼبَٔی ينکٍ كهقکبؿ ٕين

ْبمت کبؿ مبعت  مت کّ يؼت گٕیُؼ ثبیؼ ثبف ْى ٍجـ کُیؼ، ایٍ ػؿصبنی يی

  بؿی يتٕهق ىؼِ امت.ک ْب ػؿ يـصهّ َبفک آپبؿتًبٌ

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/424985-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/424985-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/424985-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1
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 هـیْاى ػؿ فصلی کبؿگـاى مبهبًؼُی ضـّؿت

 

: مـٔاثبػ ٔ يـیٕاٌ مبعتًبَی کبؿاٌ امتبػ ٔ کبؿگـاٌ ٍُلی اَزًٍ ٔلٕين

 ثبالتـیٍ کّ امت کـػمتبٌ امتبٌ ْبی ىٓـمتبٌ رًهّ اف يـیٕاٌ ىٓـمتبٌ

 ثّ لبَّيتبم صبل ایٍ ثب. امت ػاػِ اعتَبً عٕػ ثّ ؿا مبعتًبَی کبؿگـاٌ آيبؿ

 کبؿگـاٌ ًْیٍ اف ثنیبؿی رًبػت کبؿ، َیـْٔبی ًّْ ایٍ ثـای کبؿ َجٕػ ػنیم

 ايـاؿ ثـای ثهکّ تب ىَٕؼ يی ؿـثت ؿاْی مبل يغتهق كَٕل ػؿ مبعتًبَی

 .ثیبَؼیيُؼ ای چبؿِ عٕػ ْبی عبَٕاػِ يؼبه

 ، يب عجـَگبؿ ثب گلتگٕ ػؿ ٍؼیوی يیکبئیم”  ؿیٕاٌ يّ ىبؿی”  گقاؿه ثّ

 اكـاػ ایٍ ؿٔی پیو يغبٓـات ػیگـ مٕی اف ٔ ْب آٔاؿگی ایٍ ٔرٕػ بث:  اكقٔػ

 صًبیت يٕؿػ ػؿآيؼ کى هيـ ایٍ ثبیؼ کّ چُبٌ آٌ يتبملبَّ آَبٌ، ْبی عبَٕاػِ ٔ

 ثّ ربيؼّ َگبِ ایُکّ ثیبٌ ثب ٔی .گیـَؼ ًَی هـاؿ ايـ ينئٕنیٍ پیگیـی ٔ

 كؼبنیت ٔ یبؿثن اًْیت ػهیـؿى کـػمتبٌ ثٕیژِ کيٕؿ ػؿ مبعتًبَی کبؿگـاٌ

 ، َجٕػِ صًبیتی َگبِ مبعتًبٌ، ثغو ػؿ ثٕیژِ اهتَبػی ؿَٔن ػؿ ثغو ایٍ

 ػؿ مبفْب ٔ مبعت ؿَٔن ؿٔمتبی، يٓبرـاٌ ػظیى عیم:  مبعت َيبٌ عبٓـ

 ثـ کبؿكـيبیبٌ تنهٔ اَنبَی، َیـٔی ثّ َیبف ٔ کالَيٓـْب ػؿ ثٕیژِ ىٓـْب
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 مـيبیّ يُؼی هّػال َبظـ، يُٓؼمبٌ ػًهکـػ ّؼق مبعتًبَی، کبؿگـاٌ

 اف امتلبػِ تب ىؼِ مجت …ٔ ُْگلت مٕػ کنت ثّ مبعتًبٌ ثغو گؾاؿاٌ

 ػیگـ مٕی اف .کُؼ پیؼا ؿٔاد ىؼیؼا …ٔ ثیًّ پـػاعتٍ ثؼٌٔ اؿفاٌ، کبؿگـاٌ

 آَبٌ ينتًـ ثیکبؿی ٔ مبعتًبَی کبؿگـاٌ ثیٍ ػؿ کبؿ ٔ کنت ثـای ؿهبثت

  .امت ـػِک كـاْى ىٓـی كْبْبی ػؿ آَبٌ تزًغ ثـای ؿا ىـایٔ

 يُبمجی يضم يـیٕاٌ( كًٓیؼِ ىٓیؼ) ىجـَگ يیؼاٌ کّ ايـ ایٍ ثّ اىبؿِ ثب ٔی

 چُؼ ٍجش ؿٔف ْـ:  ىؼ آٔؿ یبػ امت کبؿ رٕیبی کبؿگـاٌ ایٍ اَجِٕ ػیؼٌ ثـای

 َکُی، ػهت ْبیيبٌ چٓـِ ثّ اگـ. اَؼ َينتّ پیـ صتی ٔ يیبَنبل رٕاٌ، يـػ

 ؿٔفی ٔ ثقَُؼ صـف ْى ػٔؿ اَؼ آيؼِ کّ ْنتُؼ ػنغٕه ای ػؼِ کُی يی كکـ

 ثّ ؿا تٕرٓت ای مٕعتّ آكتبة ْبی چٓـِ تـ ػهین َگبِ ػؿ ايب کُُؼ مپـی ؿا

 ىطـَذ اَؼ َیبيؼِ ایُزب ثّ ْب آػو ایٍ کّ كًٓبَؼ يی تٕ ثّ ، کُُؼ يی رهت عٕػ

 ثّ يُقل ػؿ ْبیيبٌ ثچّ ٔ فٌ. يقػ ثب عٕاُْؼ يی کبؿ كؤ آَٓب. کُُؼ ثبفی

 مبعتًبَی کبؿگـاٌ مبيبَؼْی ثـای  .ثـمؼ آٔؿىبٌ َبٌ تب اَؼ َّينت آَٓب اَتظبؿ

 ىٓـػاؿی ٔ ىٕؿاْب أنٕیت ثبیؼ ايـ ایٍ ٔ ىٕػ يؼـكی ٔ تؼـیق يکبَی ثبیؼ

 يُٓؼمی َظبو هبٌَٕ يزـیبٌ کبؿ ػمتٕؿ ػؿ هجم ْب مبل اف ایٍ ٔ گیـػ هـاؿ

 ػاػٌ مبيبٌ . امت ثٕػِ ٍُلی ْبی اَزًٍ ًْچُیٍ ٔ ْب ىٓـػاؿی ٔ مبعتًبٌ،

 ىٕؿای کّ امت يًٓی اهؼايبت اف یکی مبعتًبَی ٍُٕف ٔ کبؿگـاٌ كؼبنیت ثّ

 ٔ مبفَؼگبٌ ثبیؼ ًْچُیٍ ٔ ػْؼ هـاؿ عٕػ أنٕیت ػؿ ؿا اٌ ثبیؼ ىٓـ

 َظـ يٕؿػ کبؿ َیـٔی ْب يکبٌ ایٍ ٓـین اف تُٓب کّ ىَٕؼ يکهق پیًبَکبؿاٌ

 َیق کبؿگـاٌ ٓبؿتي ٔ تزـثیبت ثّ َنجت کبؿكـيب کبؿ ایٍ ثب کُُؼ تبيیٍ ؿا

 يقایبی مبیـ ٔ ثیًّ ىـهی، ايُیت ييکم ًْچُیٍ ٔ کُؼ يی صبٍم آًیُبٌ

 َظبو هبٌَٕ ػؿ يطـس ْبی َظبؿت ٔ ىؼ عٕاْؼ ٔكَم صم َیق کبؿگـاٌ

 مبعت ؿَٔؼ ثـ تـی يُبمت َظبؿت َیق ْب ىٓـػاؿی ٔ یمٓتن َیق ؿا يُٓؼمی

 . ػاىت عٕاْؼ ىٓـی مبفْبی ٔ

 کبؿگـاٌ اَزًٍ:  کـػ تَـیش ٍُلی ْبی نیتكؼب ثب ؿاثطّ ػؿ ٍؼیوی

 اف ػًین ىُبعتی ًٍّ تب کُؼ يی مؼی يـیٕاٌ ىٓـمتبٌ مبعتًبَی

 يُطوی ؿاْکبؿْبیی ثّ مبعتًبَی، کبؿگـاٌ كؼبنیت َضِٕ ثـ صبکى مبعتبؿْبی

 ٔ ينبػی تيـیک ٓـین اف ٔ یبثؼ ػمت آَبٌ مبيبَؼْی ٔ مبفيبَؼْی ػؿ

 ارتًبػی، تبيیٍ مبفيبٌ ىٓـػاؿی، ی،كـيبَؼاؿ چٌٕ ْبی مبفيبٌ ًْکبؿی
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 َظبو ای، صـكّ ٔ كُی آيٕفه اػاؿِ ارتًبػی، ؿكبِ ٔ کبؿ تؼبٌٔ، اػاؿِ

 ٔ ييکالت کبْو ثـای ؿا يُبمت فيیُّ ٔنیٍ،ٕين کهیّ صًبیت ٔ يُٓؼمی

 ؿكغ ٔ مبعتًبٌ ثغو ػؿ ىبؿهیٍ يؼبه ّٔؼیت ػؿ ىؼِ ایزبػ تُگُبْبی

 ایٍ ْبی تٕاًَُؼی ٔ ْب هبثهیت ػِامتلب ٔ ىٓـی كْبی ػؿ يٕرٕػ يؼْالت

 .ثـػاؿػ يٕحـ ْبی هؼو َیـٔ

 ایٍ ػؿ ٔ کـػ تبکیؼ كَهی کبؿگـاٌ مبيبَؼْی ّـٔؿت ثـ پبیبٌ ػؿ ٔی

 ثیيتـ عؼيبت ّیاؿا عٕامتبؿ َیق كَهی کبؿگـاٌ ايـٔفِ:  کـػ ثیبٌ عًَٕ

 ْنتُؼ ربيؼّ اف هيـ ایٍ ثّ َنجت ٔالٌٕين مٕی اف تـ يُبمت تٕرّ ٔ

 كَهی کبؿگـاٌ مبيبَؼْی فيبٌ اف ثـّْ ایٍ ػؿ کّ امت َیبف مبكا ثـًْیٍ

 .ىٕػ ارـا ٔ ثـؿمی يٕؿػ يـیٕاٌ ػؿ

 

 هصبلش ممْط عطـ

 ثُب، یک ػمت اف آرـی کّ امت آيؼِ پیو ثبؿْب

 کبؿگـ یک ْبی ىبَّ اف میًبٌ ای کینّ

 ثیبكتؼ پبییٍ ٔ ثغٕؿػ نیق رـحویم یک هالة اف آُْی ای ٔؿهّ یب

 ػُْؼ يی آفاؿ ؿا اَنبٌ اثؼ تب ػؿػْب ثؼْی

 ثؼِ صن يٍ ثّ پل

 ثبىؼ َٓلتّ ٔرٕػو ػؿ تـك آَوؼؿ

 گیـو يی ات آؿٕه ٔهت ْـ کّ

 ْبیت گٕىٕاؿِ عٕؿػٌ تکبٌ ٍؼای اف

 ُبکب مبثیـ                                                   !ثتـمى
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 هِبؿ ثضـاى ثیکبؿی ثب ارـای پـّژٍ ُبی هلی

یم يهی ؽٔة آٍْ ثّ ػمت تٕاَبی کبؿگـاٌ ٔ يتغََبٌ ثٓـِ ثـػاؿی اف ؿ

ایـاَی ػؿ أایم آثبٌ يبِ ارـایی ىؼ. اكقایو مطش عطٕٓ ؿاِ آٍْ کّ ایًُی 

ثـاثـی َنجت ثّ َبٔگبٌ ربػِ ای ػاؿػ يٓبؿ ثیکبؿی ؿا ايکبٌ پؾیـ يی کُؼ.  63

ْقاؿ يیهیبؿػ تٕيبٌ مـيبیّ گؾاؿی ػؿ ایٍ  03ثـای تٕمؼّ َبٔگبٌ ؿیهی ثّ 

ػؿٍؼ َبٔگبٌ ؿیهی ایـاٌ  43ثغو ٔ ػؿ ثغو ٔاگٍ مبفی َیبفيُؼ امت. 

 083ؿا اف   كـمٕػِ ثٕػِ ٔ مبعت ٔاگٍ ْبی ثّ ؿٔف مـػت نٕکٕيٕتیٕ ْب

ْقاؿ  0کیهٕيتـاكقایو عٕاْؼ ػاػ کّ ثبػج ٍـكّ رٕیی  843کیهٕيتـ ثّ 

يیهیبؿػ تٕيبَی ػؿ مبل ٔ ٍـكّ رٕیی ػؿ يَـف مٕعت ٔ آنٕػگی ْٕا 

يیهیٌٕ نیتـ مٕعت ػؿ کيٕؿ  423ثٕػ. ثب ایٍ مـيبیّ گؾاؿی صؼاهم عٕاْؼ 

 .ٍـكّ رٕیی عٕاْؼ ىؼ

ثب ثٓـِ ثـػاؿی اف ؿیم يهی ػؿ ؽٔة آٍْ یکی اف رٓت گیـی ْبی اهتَبػی ٔ 

ٍُؼتی ػٔنت يی ثبیؼ ثٓـِ گیـی صؼاکخـی اف تٕاٌ ؿیهی ثبىؼ. ؿاِ اَؼافی ٔ 

ػؿٍؼی  03ثبػج اكقایو ارـایی کـػٌ ٔ ثبفمبفی ًَٕػٌ َبٔگبٌ ؿیهی 

ػؿٍؼی ػؿ ٔاگٍ مبفی ْب عٕاْؼ ىؼ. ایٍ مـيبیّ  03اىتـبل ػؿ ؽٔة آٍْ ٔ 

گؾاؿی ثّ ثضـاٌ ثیکبؿی ػؿ يُبٓوی چٌٕ اٍلٓبٌ ، اؿاک، تٓـاٌ تب صؼٔػی 

پبیبٌ عٕاْؼ ػاػ. مـيبیّ گؾاؿی ػؿ ثغو ْبی کالٌ ٍُؼتی ًْچٌٕ ؽٔة آٍْ 

ؿٔف ؿمبَی ایٍ ٍُبیغ يبػؿ ثّ ربی ٔ كٕالػ ٔ َظبؿت ػهین ثـ ثبفمبفی ٔ ثّ 

پـٔژِ ْبی فٔػ ثبفػِ ، تٕاٌ اهتَبػی ٔ ٍُؼتی کيٕؿ ؿا هٕی ٔ ػؿ ؿامتبی 

 ْـچّ ٍُؼتی تـ ىؼٌ کيٕؿ يی ثبىؼ.

ػؿ مبنٓبی اعیـ َوو مـيبیّ ػاؿی ػالل ػؿ َبثٕػی ٍُؼت ثغًَٕ ٍُبیغ 

ؿاِ مُگیٍ ييٕٓػ ثٕػِ امت. ػؿ ًْیٍ چُؼ يبّْ اعیـ کّ ًّْ اؿگبَٓب اف 

اَؼافی تٕنیؼ يهی ثب عجـ ثٕػَؼ چـا ثبیؼ اف ُْؼ ٔ چیٍ عـیؼْبی مُگیٍ ؿیم 

 اَزبو گیـػ؟

 

 تضـیـیَ پیبم مٌؼیکب                                                              
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 !رْاثن هٌتظـ روِْؿ ؿییل آلبی

 

 ثـایت َؼاىتى ؼٌآي تٕاٌ کّ يٍ. ای آيؼِ کـد ثّ کّ ىُیؼو رًٕٓؿ ؿییل آهبی

 ػًم عٕػو ٔظیلّ ثّ يٍ ايب. ػاػ َغٕاْی رٕاة کّ ػاَى يی ٔ َٕینى يی ؿا ایٍ

 . کُى يی

. ثنبفیى رٕؿی یک گـاَی ایٍ ثب کّ کـػیى تاله ايـٔف ثّ تب ثبفَينتگبٌ يب 

 عیهی ىُیؼو ؿا ىؼِ ؿهًی تک تٕؿو گٕیی يی کّ ؿا ىًب ْبی صـف ٔهتی ايب

 پیؼا ربیی ػؿ ؿا ؿهًی یک تٕؿو ایٍ کّ کـػو الهت چّ ْـ چٌٕ ، ىؼو َبؿاصت

 .َيؼ پیؼا کُى،

 ًّْ ٔ کبؿگـاٌ ٔ کبؿيُؼاٌ ٔ ْب ثبفَينتّ کًـ گـاَی رًٕٓؿ ؿییل آهبی

 ؿا َلـی 4 عبَٕاػِ یک يبیضتبد ثغٕاْیى يب اگـ. امت کـػِ عى ؿا يقػثگیـاٌ

 َلـِ 4 عبَٕاػِ یک ثـای ًَیـ ٔ ثغٕؿ فَؼگی صؼاهم ْى آٌ ثگیـیى َظـ ػؿ

 .ػاؿػ يی ثـ عـد تٕيبٌ يیهیٌٕ 8 اف ثیيتـ کبؿگـی

 يخال ، تٓـاٌ ىٓـی پبییٍ يؼًٕنی فَؼگی ثغٕاْؼ اگـ َلـی 4 عبَٕاػِ یک

 ًَی عـرو يیهیٌٕ 8 اف کًتـ کُؼ فَؼگی کٓـیقک یب ىٓـؿی اف تـ پبییٍ
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 ىًب ٔفیـ ٔ رُبثؼبنی کّ ؿا تٕيبٌ ْقاؿ 533 صوٕم صؼاهم کّ صبنی ػؿ. ىٕػ

 .امت کـػِ تؼییٍ يب ثـای

 عٕؿاک، كـفَؼاٌ، تضَیم ينکٍ، ایـاٌ ػؿ اَنبٌ یک فَؼگی صؼاهم اگـ

 کّ ْى ينبكـت ٔ ثبىیى ػاىتّ َجبیؼ کّ ْى يًٓبٌ ؽْبة، ٔ ایبة ػاؿٔ، پٕىبک،

 533 ثب ىٕػ يی ىًب َظـ ثّ ْنت، کجیـِ گُبِ يب ثـای کّ آٔؿو ًَی امًو

 ػ؟؟کـ فَؼگی گلتى کّ ایُٓبیی ثب تٕيبٌ ْقاؿ

 ثب آیب. ْنت اه کـایّ تٕيبٌ ْقاؿ 833 يبْبَّ ىٓـؿی ثبهـآثبػ ػؿ اتبم یک

 يبَؼ يی ؽْبة ٔ ایبة پٕل كـمتبػ؟؟ يؼؿمّ ثّ ثچّ ىٕػ يی تٕيبٌ ْقاؿ ۳33

 ثّ کّ ىٕیؼ يتٕرّ ىًب تب کُى صنبة ثـایتبٌ ثؾاؿ  ثـٔػ؟؟ مـکبؿه کبؿگـ کّ

 :ْنتی رًٕٓؿ ؿییل ای گـمُّ يـػو چّ

 َبٌ ػؼػ 2 َلـی 4 عبَٕاػِ یک ثـای ثغٕؿیى پُیـ ٔ َبٌ ثغٕاْیى كؤ يب اگـ

 ؿٔفاَّ کّ امت الفو تٕيبَی 4433 چٕپبٌ پُیـ ػؼػ 0 ٔ تٕيبَی 633 ثـثـی

 833 ثب. تٕيبٌ ْقاؿ 445 ىٕػ يی اه يبْیبَّ ٔ تٕيبٌ 02033 ىٕػ يی

  .يبِ ػؿ تٕيبٌ ْقاؿ ۳45 ىٕػ يی رًؼو عبَّ کـایّ تٕيبٌ ْقاؿ

 ؿكت عـد ٔ گبف ٔ ثـم ٔ آة پٕل يبَؼِ ثبهی تٕيبٌ ْقاؿ040 ثب ؼثگٕیی ىًب 

 ىٕػ؟؟؟ يی مـکبؿ ثّ يؼآ ٔ

 پٕل ایٍ ثب ىٕػ يی گٕیُؼ يی کّ ىًب ْبی اهتَبػػاٌ یب ٔ ثؼِ رٕاة يٍ ثّ ىًب

 ٔ ثیبیؼ ىًب ٔفیـکبؿ کّ ثٓتـ چّ انجتّ. کُُؼ صنبة يٍ ثـای ثیبیُؼ کـػ فَؼگی

 . کُؼ صنبة

 .نتنُ ىوب رْاة هٌتظـ

 995542426۵ کؼهلی کـد مبکي ثبفًينتَ هؼـّفی الَ ًجی

 ( چبپ ىؼثطٕؿ کبيم َبيّ ػؿ عجـگقاؿی ایهُب ایٍ ) 
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 !صْاػث کبؿ لبثل پیيگیـی امت

 

کبؿگـ اَزبيیؼ ٔ  0ثب تٕرّ ثّ اعجبؿ صٕاػث يتـٔی تٓـاٌ کّ ثّ کيتّ ىؼٌ 

يّٕٕع آتو مٕفی ْبی يکـؿ ػؿ پتـٔىیًی ْب يّٕٕع ایًُی ٔ ثبفؿمی 

یب ًَی تٕاٌ ایٍ صٕاػث ؿا پیو ْبی يؼأو چٓـِ عٕػ ؿا ثیيتـ َيبٌ يی ػْؼ. آ

ثیُی ٔ اف ٔهٕػو ارتُبة کـػ؟ آیب ثغو ْبی تؼًیـ ٔ َگٓؼاؿی ٔظبیق عٕػ 

ؿا ثّ ًْـاِ اکیپ ْبی ثبفؿمی ثّ يٕهغ اَزبو ػاػِ اَؼ؟ آیب مـيبیّ گؾاؿی ٔ 

ْقیُّ کـػٌ ػؿ يٕؿػ ثبفؿمی ٔ ایًُی اف َظـ کبؿكـيبیبٌ ْقیُّ مُگیُی ؿا 

 ُؼ؟ثّ پـٔژِ ْب تضًیم يی ک

ػؿٍؼ صٕاػث َبىی اف  52 (ILO) ثـ امبك گقاؿه مبفيبٌ ثیٍ انًههی کبؿ

مبل گؾىتّ ػؿ  83کبؿ هبثم پیيگیـی امت. آيبؿ صٕاػث َبىی اف کبؿ ٓی 

ػؿٍؼ کبْو ؿا َيبٌ يی  68ػؿٍؼ، ٔ ػؿ كُالَؼ  83کيٕؿْبی ژاپٍ ٔ مٕئؼ 

ٍ ثّ ایًٍ ػْؼ. ػبيم ػًؼِ ایٍ کبْو تـییـ ىـایٔ يضیٔ کبؿ اف ّٔؼیت َبایً

 .ثٕػِ امت

ثـامبك آعـیٍ يطبنؼبت ٔ تضویوبت اَزبو ىؼِ تٕمٔ مبفيبٌ ثیٍ انًههی تبيیٍ 

مـيبیّ گؾاؿی ػؿ فيیُّ پیيگیـی ٔ ثٓؼاىت کبؿ ػؿ  (ISSA )ارتًبػی

ثُگبْٓبی اهتَبػی َيبٌ يی ػْؼ صؼاهم َـط يُبكغ صبٍم اف مـيبیّ گؾاؿی 

اصؼ مـيبیّ گؾاؿی ػؿ مبل امت. ٔاصؼ ثّ افای ْـ ٔ 8/8ػؿ ایٍ فيیُّ ثـاثـ

ثؼیٍ يؼُی کّ ثّ افای ْـ یک لایر مـيبیّ گؾاؿی مبالَّ ػؿ فيیُّ پیيگیـی 
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ایًُی ٔ ثٓؼاىت کبؿ ثـای ْـ یک اف کبؿگـاٌ یک ثُگبِ اهتَبػی يجهؾ صؼاهم 

لایر ثبفگيت مـيبیّ ػؿ مبل ػبیؼ ىـکت عٕاْؼ گـػیؼ. ایٍ تضوین َيبٌ  8/8

ٔاصؼ َیق عٕاْؼ ؿمیؼ ٔ  4ـعی ىـایٔ ثّ ثیيتـ اف يی ػْؼ ایٍ يُبكغ ػؿ ث

احـات اؿتوبی ایًُی ٔ ثٓؼاىت کبؿ ػؿ ثُگبْٓبی اهتَبػی مجت اكقایو اَگیقِ 

کبؿی ػؿ يیبٌ کبؿگـاٌ، اؿتوبی ربیگبِ ٔ چٓـِ يٕكن ىـکت ، کبْو 

ييکالت ٔ َبُْزبؿی ْبی کبؿی ٔ اكقایو کیلیت يضَٕل َٓبیی َیق عٕاْؼ 

ًْچُبٌ َيبٌ يی ػْؼ ، مـيبیّ گؾاؿی ػؿ يوٕنّ آيٕفه ىؼ. ایٍ يطبنؼبت 

ٔاصؼ ٔ تبيیٍ تزٓیقات صلبظت  42/4ایًُی ٔ ثطٕؿ يتٕمٔ ثّ افای ْـ ٔاصؼ 

ٔاصؼ ثبفگيت مـيبیّ  0۳/0ثّ افای ْـ ٔاصؼ مـيبیّ گؾاؿی  (PPE) كـػی

 .ػؿ ثـ عٕاْؼ ػاىت کّ ثنیبؿ هبثم تٕرّ امت

يبٌ يؼتجـ رٓبَی ٍٕؿت گـكتّ امت ثب تٕرّ ثّ ایٍ تضویوبت کّ ػؿ یک مبف

ثبیؼ اف کبؿكـيبیبٌ پـمیؼ چـا اف ایٍ مٕػ چيى پٕىی کـػِ ٔ يضیٔ ایًُی ؿا 

ثـای کبؿگـاٌ ایزبػ ًَی کُُؼ؟ ًْچُیٍ ثب ایٍ ایًٍ مبفی ٔ ػاػٌ اَگیقِ ثّ 

کبؿگـاٌ کیلیت يضَٕالت ؿا َیق يی تٕاٌ ثبال ثـػ ٔ چٓـِ يٕكوی اف ىـکت 

 .ثّ ًَبیو گؾاىت

چّ اف ؿكتبؿ کبؿكـيبیبٌ يی تٕاٌ َتیزّ گـكت آٌ امت کّ صتب يؼیـاٌ کالٌ آَ

ٍُؼتی کيٕؿ ْى ػاَو كُی ٔ ثّ ؿٔف َؼاؿَؼ ٔگـَّ ایٍ تضویوبت يی تٕاَؼ پبیّ 

 .عٕثی ثـای ؿىؼ ٔ کیلیت يضَٕالت ػؿ کُبؿ کبْو صٕاػث کبؿی ثبىؼ

ؿٔ، ٔ صٕاػث کبؿی ػؿ يتـٔ تٓـاٌ، پتـٔىیًی ْب، ؽٔة آٍْ، ایـاٌ عٕػ

 صٕاػث ؿعؼاػِ ػؿ کبؿعبَّ ْبی ىبفَؼ اؿاک تبییؼی امت ثـ ایٍ َتیزّ گیـی.

تب ُْگبيی کّ ػیؼگبِ يؼیـیت صبکى ثـ ٍُؼت ٔ کيبٔؿفی ، ػیؼ کبمجکبؿاَّ ثب 

ثـَبيّ مٕػ صؼاکخـی ػؿ کٕتبِ يؼت ثبىؼ، ایًُی كؼای مٕػرٕیی عٕاْؼ ىؼ. 

 ایـاٌ ًَی ثیُؼ.چـا کّ ایٍ ػیؼگبِ ربیگبْی ثـای كـػای عٕػ ػؿ 

 هبفیبؿگیالًی ًژاػ ػضْ مٌؼیکبی کبؿگـاى فلقکبؿهکبًیک ایـاى
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 ؿمیؼە ارتوبػی تبهیي اهْال هصبػؿە ثَ ًْثت کبؿ، لبًْى اف ثؼؼ

 

 کّ" ماليت تضٕل ٓـس" ػؿ ارتًبػی تبيیٍ مبفيبٌ ػؿيبَی يُبثغ اػؿبو ٓـس

 آٔؿػە يیق ؿٔی"ؿکب هبٌَٕ اٍالس" الیضّ کـػٌ ػهى ثؼَجبل ػٔثبؿە ؿٔفْب ایٍ

 ؿا کبؿگـاٌ مُؼیکبیی صوٕم کّ" کبؿ هبٌَٕ اٍالس" کؾایی الیضّ يبَُؼ ىؼە،

 ثّ. امت ؿكتّ َيبَّ ؿا کبؿگـاٌ يبنی ْبی مـيبیّ يَبػؿە ػاػە، هـاؿ ْؼف

 ...کـػ يوبثهّ آَٓب ػٔی ْـ ثب ثبیؼ نضبظ ًیٍْ

 کبؿ ٌَٕهب اف صًبیتی هٕاَیٍ صؾف ػهیّ کبؿفاؿ کّ صبنی ػؿ گؾىتّ ػؿْلتّ

 ييـٕل ْـمٕ اف يغتهق ْبی تيکم ٔ کبؿگـاٌ ٔ ثٕػ رـیبٌ ػؿ ًْچُبٌ

 ػؿيبٌ ثغو ٔ ثیًّ ْبی ٍُؼٔم اػؿبو ٔ ػٔنت الیضّ ٕٓيبؿػهیّ گـػآٔؿی

 ػٔ ٓی ثبؿ چُؼيیٍ ثـای كٕالػ ثبفَينتگبٌ اف تٍ ٍؼْب ثٕػَؼ، ارتًبػی تبيیٍ

 ثبفَينتگی ينتًـی يٕهغ ثّ َيؼٌ پـػاعت ثّ اػتـاُ ػؿ اعیـ، مبل مّ

 ارتًبػی تبيیٍ اػؿبو ٔ ٍُؼٔم ایٍ ثبفَينتگبٌ ينتًـی مبفی ًْنبٌ ىبٌ،

 .کـػَؼ تزًغ کيٕؿ ٔفاؿت يوبثم 54 آثبٌ َٓى ػؿ ثٓؼاىت، ٔفاؿت ػؿ

 يبَُؼ گَٕبگٌٕ اػتـاّی ْبی تزًغ ثب كٕالػ ثبفَينتگبٌ ثبؿْب َیق آٌ اف هجم

 ثب اٍلٓبٌ ٔ تٓـاٌ ػؿ ػٔنتی يـاکق يوبثم ػؿ عبنی ْبی ملـە کـػٌ پٍٓ

 َیق ٍگبْ کّ ثٕػَؼ، ىؼە يطبنجبتيبٌ ثّ ؿمیؼگی عٕامتبؿ ييبثّ ْبی عٕامتّ

 ٍٕٔل ثٕػ کّ تـتیجی ْـ ثّ ؿا اكتبػەىبٌ ػوت ْبی ينتًـی ثٕػَؼ تٕاَنتّ

 اف صکبیت گؾىتّ، ْلتّ تب آٌ ايتؼاػ ٔ ثبفَينتگبٌ تزًؼبت تؼأو ٔنی. کُُؼ

 ييکالت ثّ َنجت ػٔنتًـػاٌ نیتیٕٔين ثی ٔ ييکالتيبٌ يبَؼٌ الیُضم

 .ػاؿػ كٕالػ ثبفَينتگبٌ
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 ػؼو ٔ كٕالػ ٍُؼت ثبفَينتگبٌ ْبی ينتًـی َيؼٌ پـػاعت اٍهی ػنیم

 ىؼٌ تٓی ىٕػ، يی گلتّ کّ ثطٕؿی( ينتًـی اكقایو) آٌ، مبفی ًْنبٌ

 ػؼو ٔ کبؿگـاٌ ْبی اَؼٔعتّ ىؼٌ يیم ٔ صیق احـ ػؿ ثبفَينتگی، ٍُؼٔم

 ثَٕؿت کّ امت کبؿعبَّ ػؿآيؼ اف مًٓی هطغ ٔ يٕحـ تیَظبؿ يکبَینى ٔرٕػ

 .امت ىؼە يی ٔاؿیق ٍُؼٔم ثّ کبؿعبَّ ىؼٌ عٍَٕی اف هجم تب يبْبَّ

 ٍُؼٔم امتخُبی ثّ ثبفَينتگی ؽعیـە ْبی ٍُؼٔم ثیيتـ ّٔؼیت يتبملبَّ،

 ثیو ٔ کى ىٕػ، يی گلتّ کّ ثطٕؿی اَتظبيی ٔ َظبيی َیـْٔبی کبؿکُبٌ ْبی

 ىؼە ىبٌ ّٔؼیت ىؼٌ ثضـاَی ٔ اكالك يٕرت ای ييبثّ ٕايمػ ٔ امت ييبثّ

 اگـ انجتّ کّ امت، ثٓتـ اَؼکی تُٓب َیق ارتًبػی تبيیٍ ٍُؼٔم ّٔؼیت. امت

 ٔالٌٕين ثـعی گلتّ ثّ ثُب کّ ؿا ارتًبػی تبيیٍ ٍُؼٔم ثّ ْبیو ثؼْی ػٔنت

 ثب ثغٕاْؼ ٔ َکُؼ پـػاعت آٌ ثّ امت، تٕيبٌ يیهیبؿػ ْقاؿ 083 تب 033 ثیٍ

 تضٕل" ثّ يٕمٕو ٓـس ْقیُّ اف ثقؿگی ثغو ًْچُبٌ ْب ثیًّ اػؿبو تـكُؼ

 کلگیـ کّ َینت ثؼیؼ کُؼ، ثـػاىت مبفيبٌ ایٍ ٍُؼٔم اف ؿا" ماليت َظبو

 .ثغٕؿػ ػیگ تّ ثّ ثقٔػی َیق ٍُؼٔم ایٍ

 ثبفَينتگی ْبی ٍُؼٔم ٔؿىکنتگی اٍهی يوَـ ثُگـیى، کّ َیک ٔاهغ ػؿ

 ػاىت، ٔرٕػ کيٕؿ ػؿ آفاػی اگـ کّ ثؼاَیى یویٍ. ُؼَینت ْب ػٔنت اف ؿیـ کنی

 ٔ اتضبػیّ کيٕؿْب اف ثنیبؿی يبَُؼ تٕاَنتُؼ يی يقػثگیـاٌ ٔ کبؿگـاٌ اگـ

 ْبی ٍُؼٔم ثـ آَٓب ٓـین اف ٔ ػُْؼ تيکیم ؿا عٕػىبٌ ٔاهؼی ةااصق

 ػٔنت َّ ػاىتُؼ، کُتـل ْنتُؼ، آَٓب عٕػ ىبٌ ٔاهؼی ٍبصجبٌ کّ تگی،نثبفَي

 َّ کُُؼ، ػؿافی ػمت ايٕانيبٌ ثّ عٕامت ػنيبٌ کّ ْـٔهت َنتُؼتٕا يی ْب

 َّ ٔ ثـػَؼ يی ؿبؿت ثّ ؿا ايٕانيبٌ ْب فَزبَی ٔ ْب يـتْٕی مؼیؼ ايخبل

 ؿا ىبٌ ثبفَينتگبٌ ينتًـی َتٕاَُؼ کّ ىؼَؼ يی کيیؼە اكالك ثّ آَوؼؿ

 بتيبٌعؼي اؿایّ تٕاَنتُؼ يی ارتًبػی تبيیٍ ٔالٌٕين ايـٔف َّ ٔ کُُؼ پـػاعت

 .ثـمبَُؼ يًکٍ صؼاهم ثّ يبنی کًجٕػ ثٓبَّ ثّ ؿا ىؼگبٌ ثیًّ ثّ

 اَؼٔعتّ اف ْب ػٔنت ْبی ثـػاىت صزى کّ صبنی ػؿ گؾىتّ ػّْ مّ ٕٓل ػؿ

 اؿایّ َنجت ًبٌْ ثّ ػاىت، اػايّ ىتبة ثب پیٕمتّ ثطٕؿ ارتًبػی تبيیٍ ْبی

 اف ٔ یبكتّ یمتوه ارتًبػی تبيیٍ مبفيبٌ ٔالٌٕين تٕمٔ ثیًّای يغتهق عؼيبت

 تٕمؼّ ثـای کّ ْبیی هٕل ؿؿى ثّ ىؼە، کبؿ ٔفیـ ؿثیؼی ػهی کّ پیو مبل مّ
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 ٓی مطش تـیٍ پبئیٍ ثّ ثیًّای عؼيبت اؿایّ ثٕػ، ػاػە ارتًبػی تبيیٍ عؼيبت

 ىؼگبٌ ثیًّ ثیًبؿمتبٌ ٔ ػاؿٔ ٔ پقىک ْقیُّ مٓى. امت ؿمیؼە گؾىتّ ػّْ مّ

 مٕو ػٔ ثّ ٔ ىؼە ػکل ثـ ػؿمت بىؼث ْب ْقیُّ مٕو یک ثبینتی، هبػؼتب کّ

 اكقٔػە ْقیُّْب ؿىؼ اف کًتـ اػػبْب ثـعالف ثبفَننتگبٌ ينتًـی ؿمیؼە،

 ْب ينتًـی امت، َيؼە پـػاعت يٕهغ ثّ يؼًٕال َیق اَؼک يوؼاؿ ًْیٍ ٔ ىؼە،

 اكقایو ٔرٕػ ثب گـػیؼِ، گـاَتـ ثیًّ ْقیُّ ٔ ىٕػ يی پـػاعت تبعیـ ثب ؿبنجب

 ثیًّ ػؿیبكت ىـایٔ ٔ ىؼە هطغ ثیکبؿی ثٕػرّ اف يیثغ ثیکبؿاٌ، تؼؼاػ

 ييبؿم ػؿ ثبفَينتگی هبٌَٕ. امت ىؼە پیو اف ػىٕاؿتـ يـاتت ثّ ثیکبؿی

  .ثيٕػ کنی کًتـ ىبيم کّ ىؼە ػاػە تـییـ چُبٌ آٔؿ، فیبٌ ٔ مغت

 چُؼاٌ کّ ىٕػ، يی ػُٕاٌ ثٕػرّ کًجٕػ ظبْـا تؼؼیالت، ٔ رـس ایٍ ًّْ ثٓبَّ

 ثٕػرّ کنـ ػالیم ارتًبػی تبيیٍ ٔالٌٕين ٔنی آیؼ، ًَی َظـ ثّ َبيـثٕٓ ْى

 يی ىؼگبٌ ثیًّ ثّ عؼيبت اف کبمتٍ ثب ػُٕ ػؿ ٔ کُُؼ، يی الپٕىبَی ؿا

 ؿیـ ْبی ثـػاىت ٔ ْب مٕامتلبػە إَاع ٔ يؼیـاٌ کالٌ ْبی صوٕم عٕاْؼ

 ثبثک ٔ يـتْٕی مؼیؼ اعتالك کّ ؿا مبفيبٌ ایٍ ػؿ اعتالك ٔ هبََٕی

 عؼيبت اف کبمتٍ ثب ؿا امت ىؼە ؿٔ ْبی اعتالك اف يٕؿػ یک ٓبتُ فَزبَی

 .ًَبیُؼ رجـاٌ ىؼگبٌ ثیًّ ثّ مبفيبٌ ایٍ

 يی مـثبف ٍُؼٔم ثّ ْبیو ثؼْی پـػاعت اف ػٔنت کّ، يبػايی َیق پل ایٍ اف

 اٍهی ثغو کُؼ يی تاله ٔ ثپـػافػ عٕاْؼ ًَی ؿا عٕػه ثیًّ مٓى ٔ فَؼ

 يبػايی کُؼ، تبيیٍ ارتًبػی تبيیٍ ٍُؼٔم اف َیق ؿا اه ماليت ٓـس ْقیُّ

 ينتوم ٔ ٔاهؼی ْبی تيکم كؼبنیت اف مـمغتی ثب ًْچُبٌ کبؿ ٔفیـ کّ

 ارتًبػی تبيیٍ يؼیـیت ػؿ آَٓب َظبؿت ٔ صْٕؿ ٔ کُؼ يی رهٕگیـی کبؿگـی

 ثـای صًبیتی هٕاَیٍ نـٕ ثب ؿا کبؿكـيبیبٌ ػمت کّ ُْگبيی تب تبثؼ، ًَی ثـ ؿا

 ٔ يخجت تضٕل ٔ تـییـ ْیچ اَتظبؿ گؾاؿَؼ، يی ثبف ىبٌ اٌکبؿگـ َکـػٌ ثیًّ

 . ػاىت تٕاٌ ًَی ػٔنت اف ؿا ارتًبػی تبيیٍ ػؿ ثٓجٕػی

 ٔ کبؿگـاٌ ثـای عطـ فَگ ثبفَينتگی ْبی ٍُؼٔم اكالك ٔ ٔؿىکنتگی

 ٔ کبؿگـاٌ عٕػ چُبَچّ کّ ؿٔػ يی آٌ ثیى ػؿآٔؿػە، ٍؼا ثّ ؿا يقػثگیـاٌ

 َیق ثبفَينتگی صوٕم ػؿیبكت اف صتی َیلتُؼ، ػبرهی چبؿە ثلکـ يقػثگیـاٌ

 اٍلٓبٌ كٕالػ ثبفَينتگبٌ مبنّ ػٔمّ ٔالَّينٕ ؿیـ مـػٔاَؼٌ. ىَٕؼ يضـٔو
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 ایٍ ػبيم کّ يؼیٕثی چـعّ اٍالس اف فػَيبٌ مـثبف ٔ ػٔنتی ٔالٌينٕ تٕمٔ

 يٕاؿػ يبَُؼ َیق ّٔغ ایٍ اف َزبت. کُؼ يی ػٔچُؼاٌ ؿا ثیى ایٍ امت، يَیجت

 ٔ ىؼ ثکبؿ ػمت فٔػتـ ثبیؼ امت، يقػثگیـاٌ ٔ کبؿگـاٌ عٕػ متػ ػؿ ػیگـ

 مبفيبٌ اَؼٔعتّ يبَؼە تّ تب َؼاػ اربفە ْب ظـكیت ٔ ايکبَبت تًبو اف امتلبػە ثب

 کبؿگـ کبؿ اكقٔػە اؿفه اف ثغيی ٔ کبؿگـ ثیًّ صن اف کّ ارتًبػی تبيیٍ

 ؿا تبٔاَو ٔ ىٕػ يیم ٔ صیق ایٍ اف ثیو ثٓبَّای ثّ ثبؿ ْـ امت، ىؼِ تبيیٍ

 .ثپـػافَؼ ثبىُؼ يزجٕؿ کبؿگـاٌ عٕػ

 کّ" ماليت تضٕل ٓـس" ػؿ ارتًبػی تبيیٍ مبفيبٌ ػؿيبَی يُبثغ اػؿبو ٓـس

 آٔؿػە يیق ؿٔی"کبؿ هبٌَٕ اٍالس" الیضّ کـػٌ ػهى ثؼَجبل ػٔثبؿە ؿٔفْب ایٍ

 ؿا کبؿگـاٌ مُؼیکبیی صوٕم کّ" کبؿ هبٌَٕ اٍالس" کؾایی الیضّ يبَُؼ ىؼە،

 ثّ. امت ؿكتّ َيبَّ ؿا کبؿگـاٌ يبنی ْبی مـيبیّ يَبػؿە ػاػە، هـاؿ ْؼف

 ایٍ اف هجم تب آٔؿػ كيبؿ ػٔنت ثّ ٔ کـػ يوبثهّ آَٓب ػٔی ْـ ثب ثبیؼ نضبظ ًیٍْ

 ىٕػ، يجتال كٕالػ ثبفَينتگی ٍُؼٔم مـَٕىت ثّ ارتًبػی تبيیٍ مبفيبٌ کّ

 ثپـػافػ، ؿا تًبػیار تبيیٍ مبفيبٌ ثّ ْبیو ثؼْی ثـػاؿػ، آٌ مـ اف ػمت

 ؿا آٌ ايٕؿ اػاؿە اعتیبؿ ٔ ػْؼ عبتًّ ؿا کبؿگـاٌ ؽعیـە ٍُؼم اف مٕامتلبػە

 ارتًبػی تبيیٍ مبفيبٌ کّ امت ٍٕؿت ایٍ ػؿ. ثنپبؿػ اه ٔاهؼی ٍبصجبٌ ثّ

 ػؿ ييبثّ ْبی ٍُؼٔم يبَُؼ ىؼ عٕاُْؼ هبػؿ ثبفَينتگی ْبی ٍُؼٔم ٔ

 عؼيبت ٔ کُُؼ امتلبػە ؿمتیػّ ث ٔ صـامت ىبٌ يُبثغ اف ػیگـ کيٕؿْبی

 .ػُْؼ اؿایّ پٕىيبٌ تضت اكـاػ ثّ يُبمجی

 امؼالَ صبػلی ػثیـ مبثك مٌؼیکبی کبؿگـاى فلقکبؿهکبًیک

 4 خانواده یک نیازهای کننده تامین و کار ساعت 8 با مناسب دستمزد »

 .است سندیکاهای کارگری های تالش ترین اصلی از نفره

 از بیکاری و فساد  فقر، فروشی ، ابی، تنکودک کار، اعتیاد، کارتن خو

.. برای رفع این مشکالت به سندیکاهای کارگری  ماست جامعه مشکالت

 «بپیوندید.
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 ّطي کبؿگـاى ّ ضـّؿت ارتٌبة اف لْم متیقی

هؼتی امت ػؿ صفضَ ُبی ارتوبػی تُْیي ثَ ػـثنتبى مؼْػی ّ ػـة ُب ثَ طْؿ 

مْی هؼیـاى اؿىؼ میبمی ُن ثَ آى ػاهي هی  ًبىبینتی ىؼت گـفتَ امت کَ هتبمفبًَ اف

فًٌؼ. ایي پؼیؼٍ هؾهْم ثَ صفضبت کبؿگـی ُن کيیؼٍ ىؼٍ، اف رولَ صفضَ تلگـاهی 

 .مٌؼیکبی کبؿگـاى فلقکبؿهکبًیک

اگـ ػّمتبى اف ػیؼگبٍ کبؿگـی ثَ ُـ هْضْػی ًگبٍ کٌٌؼ ىبیؼ ثيْػ ًتیزَ ای ػؿ عْؿ 

ي ػّمتی ًوی تْاًؼ ثب هْاضغ اؿتزبػی ّ رٌگ تبهل گـفت. گـچَ ُیچ اًنبى آگبٍ ّ هیِ

افـّفاًَ مـهبیَ ػاؿی ّ مـاى ػـثنتبى مؼْػی ُوـاُی ػاىتَ ثبىؼ، ّلیکي کبؿگـاى اف 

کبؽة چَ چیقی ثَ ًفغ کبؿگـاى « ّطي پـمتی»عْػ هی پـمٌؼ ػؿ ایي ػـة متیقی ّ یب 

 توبم عْاُؼ ىؼ؟ 

رٌگ فـفًؼاى کبؿگـاى ًجبیؼ ثَ  آیب ػـة متیقی ثَ رٌگ عتن ًوی ىْػ؟ آیب ثـای ایي

رٌگ ثـًّؼ؟ آیب هيتی حـّتوٌؼ افایي رٌگ ثِـٍ ًغْاٌُؼ ثـػ؟ پل چـا فصوتکيبى ثبیؼ ثـ 

 ًؼاؿػ، ثکْثٌؼ؟« ًؼوتی -صیؼؿی»ایي طجل کَ ًتیزَ ای رق رٌگ ّ ػؿگیـی ُبی 

ـ ّطي ثـای کبؿگـاى هفِْهی هتفبّت ثب هفِْم هْؿػ ًظـ مـهبیَ ػاؿی ػاؿػ. طجمَ کبؿگ

عْاُبى ًبثْػی ّ ّیـاًی ُیچ ّطٌی ًینت. طجمَ کبؿگـ عْاُبى ثِـّفی ُوَ ّطي 

ُبمت. چـا کَ ّطي کبؿگـاى آًزبیی امت کَ ػؿ آى ثَ تْلیؼ حـّت هيغْلٌؼ ّ آى ؿا آثبػ 

هی عْاٌُؼ. مـهبیَ ػاؿی ّطٌو ػؿ چوؼاى ُبیو امت ّ ُـکزب کَ ثتْاًؼ مْػ ثیيتـی 

ثی تـػیؼ مْػرْیبًی ُن ػؿ ػـثنتبى ّ ُن ػؿ ایـاى  کنت کٌؼ آًزب ؿا ّطي هی ػاًؼ.

ًفؼيبى ؿا ػؿ رٌگ ّ تُْیي هی ثیٌٌؼ. کبؿگـاى ایـاى ثب فصوتکيبى ّ هـػم ػـثنتبى کَ 

ُوچْى هب اف مْی مـهبیَ ػاؿی چَ ػـة ثبىؼ چَ ایـاًی هْؿػ متن ّ امتخوبؿ لـاؿ هی 

ُن فًزیـ ُنتٌؼ. کبؿگـاى ػؿ  گیـًؼ، ًَ تٌِب ػىوٌی ًؼاؿػ ثلکَ ثبُن ؿفیك ّ ُونٌگـ ّ

ُوَ رب ثب ُن ثـاػؿًؼ ّ ًیبفی ثَ رٌگ ّ ػؿگیـی ًؼاؿًؼ. کبه آًِبیی کَ عْػ ثـ طجل 

رٌگ هی کْثٌؼ ثب عبًْاػٍ ُبیيبى ثَ رٌگ ُـکَ هی عْاٌُؼ ثـًّؼ ّ فـفًؼاى کبؿگـاى ؿا 

ُب  گْىت ػم تْپ هٌبفغ عْػ ًکٌٌؼ. کبؿگـاى ُوْاؿٍ طـفؼاؿ صلش ّ ػّمتی ثیي علك

 .ُنتٌؼ

هبفیبؿ گیالًی ًژاػ ػضْ مٌؼیکبی کبؿگـاى 

 فلقکبؿهکبًیک ایـاى
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 هیگْیٌؼ؟ ًَ مبفی عصْصی ثَ کبؿگـاى چـا

 اف ىؼِ اؿایّ کبؿ هبٌَٕ اٍالس کبؿگـی ّؼ الیضّ ثّ کٕتبِ ای اىبؿِ َینت ثؼ

 تَٕیت ىٕػػؿٍٕؿت ؿٔىٍ کبؿگـاٌ تبثّ ثبىیى ػاىتّ يزهل ثّ ػٔنت ٓـف

 کبؿگـاٌ ثّ آگبْی رٓت. ثبىؼ يی کبؿگـاٌ يُتظـ ىٕيی ربوكـ چّ الیضّ ایٍ

 .ىٕػ يی اىبؿِ آٌ اْى ثّ يغتَـ عیهی ثَٕؿت ٔاصؼىـکت  فصًتکو

 کبؿيُؼاٌ ٔ کبؿگـاٌ ثبفَينتگی مٍ اكقایو-0

 يٕػؼ اف پیو ثبفَينتگی ػایًی صؾف-8

 فيبٌ اكقایو ٔ آٔؿ فیبٌ ٔ مغت ييبؿم رٓت يضؼٔػیت ایزبػ یب ٔ صؾف-0

 عؼيت

 ثّ مبل ػؿ یکًبِ اف ) ػٔنت کبؿگـاٌ ٔ کبؿيُؼاٌ عؼيت پبیبٌ پبػاه صؾف-4

 (،،،،،،، ٔ مبل ػؿ ؿٔف 03

 عٍَٕی ْـگَّٕ ثب عٕػ ٍـیش يغبنلت ًٍّ ٔاصؼ ىـکت يظهٕو کبؿگـاٌ

 ىٕو ٓـس ایٍ ارـای ػؿ تٓـاٌ ىٓـػاؿی ٔ ٔاصؼ ىـکت ٔنیٍٕين کّ مبفی

 کّ ػاؿَؼ يی اػالو یتيؼیـ ىغٌ ثّ ًَبیُؼ يی يؼیـیت ؿا امبمی َوو

 ثبىؼ يی ایيبٌ ػٓؼِ ثّ مبفی عٕػيبٌ گَّٕ ْـ ػٕاهت

 صوٕم اف نضظّ آعـیٍ تب کبؿگـاٌ کّ ثؼاَُؼ کبؿگـی ّؼ صـکت ایٍ ٓـاصبٌ

 يتُبمت صوٕم ٔ ينکٍ ػاىتٍ ًْبَب کّ عٕػ آؿيبَٓبی اف هؼو یک ٔ ػكبع عٕػ

 .کـػ َغٕاُْؼ َيیُی ػوت ، ثبىؼ يی تٕؿو ثب

 ثقؿگی ػؿك کبؿگـاٌ ثـای گؾىتّ اف مبفی عٍَٕی مٕف عبًَبٌ ٓـس 

 ىؼٌ ًْؼل ايیؼ ثب .َؼاؿػ ؿَگی ينٕٔل اٍطالس ثّ آهبیبٌ صُبی ػیگـ ٔ ثٕػِ

 يقػٔؿاٌ ىکنت ٔ ًْکبؿاٌ

 ؿاًٌؼٍ ىـکت ّاصؼ
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 گـفت؛ صْؿت ػّلت ُیبت هْافمت پی ػؿ

 اهنبل ػّم ًیوَ اف کبؿگـاى هنکي صك صؼػؿصؼی افقایو

 کبؿ ػبنی ىٕؿای يَٕثّ مـاَزبو ػٔنت، ْیبت ٔ رًٕٓؿ ؿییل يٕاكوت ثب :ایلٌب

 ثـایٍ.ىؼ االرـا الفو 54 مبل ػٔو َیًّ اف کبؿگـاٌ ينکٍ  صن اكقایو ػؿثبؿِ

 83 يجهؾ اف ْـکبؿگـ يبْبَّ ينکٍ صن ربؿی مبل پبییق اثتؼای اف امبك

 .یبثؼ يی اكقایو تٕيبٌ ْقاؿ 43 ثّ تٕيبٌ ْقاؿ

 ؿهًی کّ 54 مبل تٕؿو يتٕمٔ َـط اصتنبة ثب: ىؼ يؼػی ًْچُیٍ ٔفیـکبؿ

 کّ ىؼِ ثبػج کبؿگـاٌ ينکٍ صن اكقایو ىٕػ يی ىبيم ؿا ػؿٍؼ 03 صؼٔػ

 .گیـػ پیيی تٕؿو اف يقػ ػؿٍؼ 6/4 صؼٔػ کبؿگـاٌ ػؿآيؼ َیق اينبل

هبٍ صك هنکي ثَ کبؿگـاى ؿا ثؼُکبؿیؼ؟؟  6لبی ّفیـ فکـ ًوی کٌی کَ آ

 9ی اطالع هی ػاًیؼ کَ هؼػی پیيی گـفتي ّالؼي کبؿگـاى ؿا ایي همؼاؿ ث

 ًِن ٌُْف پـػاعت ًيؼٍ؟؟ ػؿصؼی هقػ اف تْؿم ُنتیؼ ؟؟آ

ُـچٌؼ کَ ثب صمْلی کَ ىوب هی گیـیؼ اصلي ًوی ػاًی تْؿم ّ گـاًی چینت 

 .ّگـًَ هبًٌؼ ًبػاًبى مغي ًوی گفتی
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 که عسلویه جنوبی پارس منطقه بزرگمردان و صنعتگران بر درود
 به فرسا طاقت کار و خود همیشگی تالش با را مانیشاد و عشق

  ❤ ❤ ❤.نمایند می پیشکش هایشان خانواده

 را خود سنگین پتکهای شادمانی و عشق نهایت در عسلویه کار فلز کارگران
 است شده طراحی آنچه جهت در را آهن و آورند می فرود پلیتها صفحه بر

 ها آشیانه خود، همیشگی ارپشتک و وقت تمام کار پیوند در و دهند می شکل
 نگه روشن مهربانی مسیر در را گاز روشنایی های شعله و سازند می آباد

 نگذارند و بگذارند ارج را بزرگواران این حقوق که است خوب چه و میدارند
 .شود زرد خوری حق و چپاول و غارت از آنان های چهره که

 خواهد می کی تا کارگران طبقه به داران سرمایه توجهی بی علت دانیم نمی ما
 زحمات ازای در و زنند می شبیخون کارگران بر چنین این که نماید پیدا ادامه

 های کیسه که را کارفرما عبوس چهره و سرد نگاه تاوان بایستی فرسا، طاقت
 خواهند نمی آنها !نمایند؟ تحمل را است بسته  جانش به پول چک جادویی
 به که را کارگر نگران چهره عوض در و دببینن را کارگران حرارت و شور

 که بدانند خواهند نمی آنها ...ستایند می بیشتر را باشد گرفته خو بیچارگی
 طبق که است انسانی بلکه ؛ نیست دار سرمایه دست در ابزار یک فقط کارگر
 خود به نیاز نیازش، باالترین که است نیازهایی دارای مازلو آبراهام هرم

 برای همیشه و است انسانی حقوق دارای که است انسانی و است شکوفایی
 شهامت و جسارت به نیاز او ... است تلش در سالم زندگی یک به رسیدن
 و کشورمان لیبرالیسمی نئو سیستم در متأسفانه و دارد خود حقوق گرفتن برای
 ای ،فاجعه را حقوق درخواست و توانمندی و وجود ابراز کار داللی سایه در

 .ایم گذاشته چپاولگری یعنی آنان؛ قرمز خط به پا که نمایند می خطاب بزرگ
 داللی برانداز خانمان سیستم رفع و خود قانونی حقوق خواهان  کارگران ما
 به سرزمین این جای هر در زمین ایران کارگران که امیدوارم و هستیم کار

 هر در نشد متشکل برای خود توان حد در و باشند آگاه خود قانونی حقوق
 .نمایند تلش ای حوزه

 (خرمدین وارتان) سپاس با
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 مهمترین صادرات ایران به دنیا

درصد ریاضی،   ۷0.0آوران در المپیاد فیزیک،  درصد مدال  0۳.۶اکنون  هم
اند ... مبدا  درصد شیمی از کشور مهاجرت کرده  0۱درصد کامپیوتر و   0۱
و مقصد « شریف است ه صنعتیدانشگا»نام  درصد آنها سکوی پرتابی به  ۳4

 (درصد آنها آمریکا. )آفتاب نیوز  00.4

متاسفانه بزرگترین سرمایه کشورمان که نیروی انسانی توانمند است به دلیل 
سیاست های غلط آموزشی و سیاسی و اقتصادی راهی دیار غریب می شوند. 

سی و هر کدام از این نخبگان می توانستند تغییرات علمی و اقتصادی و سیا
 اجتماعی را در کشور رقم بزنند.

چه سیاستی نمی خواهد این نخبگان در کشور خود بمانند؟ چه دست هایی 

برای ترانزیت این نخبگان تلش می کند؟ جز سرمایه داری خائن نفوذ کرده 
 در پهنه سیاست و اقتصاد؟ 

 طبقه زحمتکش ایران نه تنها نخبگان خود در امر سیاست را به دلیل سرکوب
به مهاجرت فرستاد بلکه امروز نخبگان عرصه علم نیز راهی دیار غرب می 

 شوند.

تکشان که جان خود را منخبگان سیاسی علقمند به بهبودی زندگی زح
 برداشته و از ایران گریختند، نهضت انقلبی ایران را کم توان کردند. 

رانازل می اما این نخبگان علمی با مهاجرت خود نه تنها سطح علمی ایران  
سازند بلکه در خدمت سرمایه داری قرار گرفته و برای نابودی کشورشان 

 بطور غیر مستقیم مورد استفاده قرار می گیرند.

نفوذ کرده در عرصه سیاست برای ترانزیت این نخبگان تلش بی دالل مافیای 
محابا کرده و برای ضربه زدن به روند رو به رشد کشور از هیچ خیانتی 

 ان نیست.رویگرد
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!آب را درست استفاده کنیم  

 5 از دانشمندان امریکاست، های ایالت زیباترین و سرسبزترین از یکی که کالیفرنیا رد

 کردند، خطر احساس نهادها همه .اند کرده بینی پیش را خشکسالی خطر پیش سال
 تا کنند هاستفاد آب تصفیه های دستگاه از که اند شده داده دستور ها استخر و ها کارواش

 و ها دستشویی شیرهای استاندارد شهرداری .کنند استفاده دوباره مصرفی آب همان از
 حجم که کنند استفاده شیرآالتی از شدند موظف ها ساختمان همه و کرد عوض را ها حمام

 اساس بر اش هزینه محاسبه ها آپارتمان آب. کنند می بیرون خود از را آب از کمتری
 می سنگین های جریمه دهند می آب زیاد چمن یا اتومبیل که هایی نهخا شد، نفر تعداد

 های چشم از اینده سال سه تا شدند موظف دولتی ادارات و ها دانشگاه همه. شدند
 سیفون حجم استانداردهای حتی و کنند استفاده خود های دستشویی شیر برای الکترونیک

 کار کشاورزی آبیاری جدید شیوه روی تحقیقاتی های شرکت.  کرد تغییر هم ها توالت
 جهت در چیز همه خالصه. شد کمتر درصد 41 کشاورزی مصرفی آب میزان و کردند
 دیگر به نسبت کالیفرنیا در آبی کم خطر شود می گفته امروز. قرار گرفت آب جویی صرفه

  .افتد می تر عقب سال 7 ها ایالت

 ، Embodied water اسم به بود ای پدیده روی ها کالیفرنیایی شاهکار ماجرا، اصل اما
 هست؟ چه داستان. آید نمی چشم به که آبی یا

 برای دانید می آیا. روزانه های نویس چرک یا دارید پرینترتان در برگه زیادی حجم شما

 تولید برای دانید می آیا شود؟ می مصرف آب لیتر 1شما، به رسیدن تا A4 برگه هر تولید
 تولید برای دانید می آیا شده؟ مصرف آب لیتر 811 تان انهمرد یا زنانه چرم کفش هر
 می آیا و شده؟ صرف آب لیتر 211 خورند می خانواده روز هر که سنگگ نان عدد یک

 آب لیتر هزار 1111 تولیدش برای پوشیم می ما از یک هر که(  لی )شلوار هر دانید
 ها، انسان ما پنهان بآ مصرف. هستند ما زندگی در پنهان آب ها این است؟ شده صرف

 به مربوط آن از زیادی بخش و. کنیم می مصرف روز هر که است آبی مصرف درصد 91

 .شوند می زندگی لوازم و پوشش و خوراکی محصوالت

 تاثیرش که است این اش معنی روبروست، خشکسالی خطر با گوید می کشور یک وقتی
 میز روی شیر لیوان یک و کتاب و مانیتور حتی و ها لباس و ها خوراکی این همه پشت

 بحران یک این. شوند نمی تولید دیگر کم کم هم محصوالت این شود، تمام اگر شماست

  .کنید توجه آن به. است

 کنید، دقت اش مصرف در باشد تان حواس خریدید، زمینی سیب کیلو یک که بعد دفعه
 به لیتر 111 آن و تاس شده کم ایران آب از آب لیتر  111 کیلو یک آن تولید برای

 !شود می جایگزین سختی
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آؽؿ ؿّف رِبًی هجبؿفٍ ثب عيًْت ػلیَ فًبى امت. ػؿ ایي  9

ؿّف گـػُن آیین ّ ثـ ػلیَ لْاًیي فى متیق کَ هبػؿاى، 

ُونـاى، عْاُـاى، ّ ػعتـاًوبى ؿا ثـای ًبثْػی رنن ّ 

 ؿّصيبى ًيبًَ گـفتَ امت، هتضؼاًَ اػتـاض کٌین. 

 اى فلقکبؿهکبًیک ایـاىمٌؼیکبی کبؿگـ
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 ػـّمبى کْچک یب ػـّمک ُبی لـثبًی

 ثّ مبل چٓبؿػِ تب ػِ ثیٍ کـػِ افػٔاد ػعتـاٌ تؼؼاػ 50 مبل ػؿ آيبؿْب ٓجن

 َلـ ۳۵33 ثب مبل ایٍ ػؿ ؿّٕی عـامبٌ امتبٌ. امت ؿمیؼِ َلـ ْقاؿ ۹3

 یٍعجـآَال تـ، كزیغ. امت ػاىتّ ؿا أل ؿتجّ مبل چٓبؿػِ فیـ ػعتـاٌ افػٔاد

 ىٓـمتبٌ ”ملهی پنک“ ؿٔمتبی ػؿ مبن00ّ تب ۳ ػعتـاٌ ارجبؿی افػٔاد اف

 ثـای ؿاًُْبیی يؼؿمّ کّ ؿٔمتبیی. ػاػ عجـ ؿـثی آؽؿثبیزبٌ امتبٌ ػؿ عٕی

 ىؼِ ػاػِ تيغیٌ ػعتـاٌ فٔػؿك افػٔاد ػًؼِ ػالیم اف ٔ َؼاؿػ ػعتـاٌ

 ػؿ ػاؿىؼٌثبؿ ٍٕؿت ػؿ ػعتـاٌ ارجبؿی افػٔاد ثبؿفِ  ْبی عيَٕت اف. امت

 َنجت ثّ فایًبٌ يیـ ٔ يـگ ىؼٌ ثـاثـ ْلت تب پُذ مبل، 0۹ تب ػِ مُی ثبفِ

  .امت مبل 83 ثبالی فایًبٌ

 تهظ صویوت ایٍ ينتُؼ ٔ يٕیؼ عبَٕاػِ ػؿ ػعتـاٌ ارجبؿی ٔ فٔػؿك افػٔاد

 َيُبعتّ ٔ َجٕػِ میهب عٕػ ػعتـ كـفَؼ ثـای اَتغبثی ٔ صن ْچ عبَٕاػِ کّ امت

 فَؼگی ٔاؿػ ؿىؼػوهی ٔ عٕػ افصوٕم آگبْی ثؼٌٔ ػعتـَیق تیتتـ ٔثؼیٍ امت

 کبؿ ٔ رُنی ْبی عيَٕت ثب کٕچک ػـٔمبٌ آٌ تجغ ثّ .ىٕػ يی ييتـک

 يٓبؿت کنت ٔ آيٕفه َجٕػ ثؼنیم ػیگـ مٕی اف. ؿٔثـْٔنتُؼ ػؿعبَّ ارجبؿی

 عيَٕت ػؿگیـ يـاتت ثّ عٕػ ی کٕػکبَّ ؿكتبؿْبی ثب آَٓب فَؼگی، الفو ْبی

 افػٔاد ارتًبػی ْبی آمیت ْب ثـایٍ ػالِٔ. ْنتُؼ آٌ يغتهق ػؿإَاع عبَگی

 .کُُؼ آٔؿی كـفَؼ ثّ اهؼاو َیق آَٓب ٔهتی امت اكقایو ؿٔثّ ارجبؿی ْبی

مُؼیکبی کبؿگـاٌ كهقکبؿيکبَیک عٕاْبٌ  ىٕاْؼ، ٔ ْب ػاػِ ایٍ ثّ تٕرّ ثب

 ىُبعتٍ ؿمًیت ثّثب   ارجبؿی، افػٔاد ٔ کٕچک ػـٔمبٌ يُضُی میـ تنـیغ

 ارجبؿی ٔ ؿایگبٌ پـٔؿه ٔ آيٕفه تًٓیؼات مبنگی، 02 تب کٕػکی مٍ

 مبفی آگبِ ػؿ ْب ؿمبَّ ٔ َٓبػْب ًْکبؿی کٕػکبٌ، افػٔاد يًُٕػیت کٕػکبٌ،

 َلی تـٔیذ ٔ تجهیؾ ٔ كکـی ٔ تـثیتی ؿٔىٓبی تـییـ ػؿ ْب عبَٕاػِ ٔ ربيؼّ

 ی ثبىؼ.، يؿَٔؼ يی  ثيًبؿ مبف تضٕل اهؼايٓبی اف رُنیتی تجؼیِ
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 .اند انسانیت های ریشه زنان

 بود خواهد اشتباه

 کنیم فکر اگر

 ها ریشه کردن محدود با

 .کرد خواهند رشد بهتر ها شاخه

 شوند تر محدود ها ریشه قدر هر

 تر پژمرده ها شاخه

 تر فاسد

 .شد خواهند تر نایافته رشد و

 

 :گفت هبػؿه ثَ ای ثچَ

 تْمت، صك ثِيت اگـ

 !ػاؿػ؟ لـاؿ پبُبیت فیـ ّ نتًی ػمتبًت ػؿ چـا

 ...ثگیـم آغْه ػؿ ؿا تْ تب گؾاىتن، فهیي ؿا آى: گفت هبػؿ
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    ترس و  جدایی

 بود آفتاب غروب شاهد و نشسته مغرب به مشرف اتاق پنجره پشت خانم عذرا
 شده ترکیب آفتاب غروب نارنجی رنگ با برفش مثل سفید شده بافته گیسوان

 .بود ساخته زیبایی بسیار تابلوی او از و بود

 فتق و رتق مشغول و کرده ازدواج دو هر دخترش و بهادر بزرگش فرزند
 .بودند خودشان زندگی

 با  هم آن وقت دیر شب و رفت می صبح بود کامیون راننده که احمد شوهرش
 .آورد می ارمغان به خود با توهین و شلق گاهی فحش و اخم

 نشسته حرکت بی همچنان خانم عذرا ولی رفته پایین کامل خورشید بود مدتی

 رو خودش تشریف االن :»گفت بلند بلند و جست خود جای از یکباره. بود

 ساختم بدبختیش با عمری یه داره طلب من از رو پدرش ارث بیشرف میاره،
 اونوقت ساختم کثافتکاریش هزار با و خلقیش بد با عاریش بی با نداریش با

 « میگیره پاچه ولگرد سگ مثل میاد خونه وقتی

 و کرد روشن رو سماور کرد، روشن رو خونه چراغهای و شد بلند تندتند بعد
 .بخورند شام هم با و بیاید زود شوهرش شاید تا ماند منتظر

 و کرد پارک ی رانندگانسندیکاگاراژ  پارکینگ در را خود ماشین آقا احمد
 اما بروند شهر بیرون به تفریح برای شب هر مثل دوستانش همراه به خواست

 جلو کرد می نگاه او به داشت که دید گاراژ در جلوی را آشنایی چهره ناگاه

 داغون و درب قدر این چی واسه مرد ؟؟شده چی؟ تویی؟ علی：گفت و رفت

 ؟؟شدی

 و کردم مغزی سکته ،احمد：داد جواب ،نبود سرحال زیاد که حالی در علی

  .هاش بچه خونه رفته و کرده ول منو زنم

 گذاشته داری احتیاج بهش که حاال ناکس بود وفایی بی زن عجب :گفت مداح
 رفته؟



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     79
 

 منو اون آقا احمد ：گفت بود سرازیر چشمانش از اشک که حالی در علی

 جلوی و  رفتارکردم اسیر یه مثل اون با ، نداشتم لیاقت من نکرده ترک
 می لگد و مشت زیر اونو میکرد اعتراض تا و کردم خیانت بهش چشمش
 .باد خودم بر لعنت که کردم خودم داداش آره گرفتم،

 فرو فکر در قدر آن .کرد می سردی احساس و افتاده جانش بر ای لرزه احمد

: کرد می فکر داشت خودش پیش. بود نشده آقا علی رفتن متوجه که بود رفته
 خودت به کمی یه! خودته آینده  علی سرگذشت میکنی داری چکار مرد آخه

 .بده خودت به نیتکا و بیا

 کجایی احمد ：گفت زد پشتش به ای ضربه اصغردیزل که بود افکار درهمین

 .منتظرتن دوستا بیا زود

 نه    :بگوید نفر یک به توانست عمرش در بار اولین برای احمد ولی

 فروشی شیرینی طرف به شد می دور داشت دیزل اصغر از که حالی در او
 بایست می درازی راه چند هر. نماید رینشی را همسرش کام بتواند تا رفت
 .نماید باور را رفتارش  و را او همسرش تا شود طی

 

 صفابخش اکبر نوشته                                  
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 .... ثْػ مـػی ىت✍

 ىبگـػ. عـیؼَؼ يٗ يیِٕ كّ يـػيٗ ثّ ثٕػ فػِ ُفل كـٔىٗ يیِٕ ثیـٌٔ پیـفٌ

 اَؼبو ٔ گؾاىت يٗ ْب ييتـٖ يبىیٍ ػاعم ؿا يیِٕ ْبٖ پبكت تُُؼ تُُؼ كـٔه، يیِٕ

 .گـكت يٗ

 ثجـػ ٔ ثغـػ يیِٕ تٕاَنت يٗ ْى أ ىؼ يٗ چّ كـػ يٗ ككـ عٕػه ثب پیـفٌ

 ْبٖ يیِٕ كّ يـبفِ ثیـٌٔ چٕثٗ رؼجّ ثّ اكتبػ چيًو... تـ َقػیك ؿكت... عبَّ

 ثجـو تـْبىٕ مبنى عٕثّ چّ: »گلت عٕػه ثب. ثٕػ ػاعهو گُؼیؼِ ٔ عـاة

 ْبیو ثچّ ثّ ؿا ثویّ ٔ كُؼ رؼا ؿا ْب يیِٕ عـاة ْبٖ هنًت تٕاَنت يٗ.« عَّٕ

 ػؿ عٕىضبنٗ ثـم. ىؼَؼ يٗ ىبػ ْبیو ثچّ ْى ٔ ىؼ ًَٗ امـاف ْى... ثؼْؼ

 !َجٕػ مـػه ػیگـ... ػٔیؼ چيًبَو

 ىبگـػ رؼجّ، ػاعم ثـػ ؿا ػمتو تب. يیِٕ رؼجّ پبٖ َينت رهٕ، ؿكت پیـفٌ

 فٔػ پیـفٌ!« كبؿت ػَجبل ثـٔ ٔ ىٕ ثهُؼ! َُّ َقٌ ػمت»: گلت كـٔه يیِٕ

 هـً ؿا ٍٕؿتو. كـػَؼ َگبْو ْب ييتـٖ اف تب چُؼ. كيیؼ عزبنت ىؼ، ثهُؼ

 .ؿكت ٔ كيیؼ ؿا ؿاْو... ىؼ مـػه ػٔثبؿِ... گـكت

!« يبػؿربٌ يبػؿربٌ،: » فػ ٍؼایو عبًَٗ كّ ثٕػ َيؼِ ػٔؿ ثیيتـ هؼو چُؼ

 ایُب: »گلت أ ثّ ٔ فػ نجغُؼٖ فٌ. كـػ َگبِ فٌ ٌآ ثّ ٔ ثـگيت اینتبػ، پیـفٌ

 ٔ پـتوبل يٕف، يیِٕ؛ اف پُـ ثٕػ، ػمتو پالمتیك تب مّ.« گـكتى ىًب ثـاٖ ؿٔ

 «َینتى ينتضن يٍ ايب َكُّ، ػؿػ ػمتت: »گلت پیـفٌ .اَبؿ

 ثّ ٔ ثٕػٌ اَنبٌ ىؼٕؿ ػاىتٍ ينتضن يٍ. يبػؿ ينتضوى يٍ ايب: »گلت فٌ

 آَٓب ًّْ ثّ گؾاىتٍ اصتـاو ٔ ْب اَنبٌ ًّْ ػاىتٍ ٔمتػ ٔ كـػٌ تٕرّ َٕع ْى

 فٌ.« ثگیـ ْبت ثچّ رٌٕ. ىكنتٗ ػنًٕ َگیـٖ، ایُبؿٔ اگّ. تٕهؼٗ ْیچ ثٗ

... ىؼ ػٔؿ مـیغ ٔ پیـفٌ ػمت ػاػ ؿا ْب يیِٕ ًَبَؼ، پیـفٌ رٕاة يُتظـ

 چيًو ػؿ كّ اىكٗ هطـِ. كـػ يٗ َگبِ ؿا فٌ ؿكتٍ ٔ ثٕػ اینتبػِ ُْٕف پیـفٌ

 نـفاٌ ٍؼایٗ ثب... ثٕػ ىؼِ گـيو ػٔثبؿِ. ٍٕؿتو ؿٖٔ ؿهتیؼ ثٕػ، ىؼِ رًغ

 ...ثجیُٗ عیـ!... پیـىٗ َُّ، پیـىٗ: »گلت
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 هجبؿفٍ ثـای اصمبق صمْق فًبى کبؿگـ یک ضـّؿت طجمبتی

اف ” يـکق آيبؿ ایـاٌ“ٔنیٍ ٔ عجـگقاؿی ْبی ثّ َوم اف ٕایٍ أاعـ ين

ّؼیت يضیٔ ْبی کبؿ ثـای فَبٌ ّٔؼیت املجبؿ ربيؼّ، ىـایٔ کبؿیبثی ٔ ٔ

آعـیٍ گقاؿه يـکق آيبؿ ایـاٌ اف ّٔؼیت ثیکبؿی ٔ اىتـبل  .عجـ يی ػُْؼ

مبل  03ْقاؿ َلـ اف کم رًؼیت  030يیهیٌٕ ٔ  ۹ػؿ کيٕؿ َيبٌ يی ػْؼ کّ 

ثّ ثبال ٔ كؼبل اهتَبػی ػؿ تبثنتبٌ اينبل فَبٌ ثٕػِ اَؼ. ثّ ػجبؿتی، آيبؿْبی 

يیهیٌٕ فٌ ْى اکٌُٕ ػؿ ثبفاؿ کبؿ ؿمًی ایـاٌ  ۹.0ػٔنتی يی گٕیُؼ ثیو اف 

 .ييـٕل ثّ كؼبنیت ْنتُؼ

آيبؿ فَبَی کّ ػؿ ثبفاؿْبی ؿیـ ؿمًی کبؿ ٔ ػؿ يُبفل حـٔتًُؼاٌ َیـٔی  

ًَیـ يیلـٔىُؼ يؼهٕو َینت. ػؿ ٌ ؿا ثـای تبيیٍ یک فَؼگی ثغٕؿٔکبؿىب

قعبَّ ْب ثّ ًٍّ يیهیَٕٓب فٌ ػؿ کبؿ عبَگی ٔ ػؿ يقاؿع، ثبؿبت ٔ کٕؿِ پ

ػُٕاٌ ػْٕی اف عبَٕاػِ ثّ ٕٓؿ يزبَی کبؿ يیکُُؼ. ایُبٌ اف َظـ ػٔنت 

 .کبؿگـ يضنٕة َيؼِ ٔ صبٍم ٔ َتبیذ کبؿىبٌ ػؿ ْیچ رب حجت ًَی ىٕػ

ت ٔ ثی صوٕهی ْبی يتؼؼػی ؿٔثـٔ یٌ ىبؿم ػؿ ثبفاؿ کبؿ ؿمًی ثب يَبفَب

ِ َلـ کبؿ يی کُُؼ اکخـ آَٓب ػؿ ثغو کيبٔؿفی ٔ ػؿ کبؿگبْٓبی فیـ ػ .ْنتُؼ

ٔ اف ىًٕل ًْیٍ هبٌَٕ کبؿ ْى عبؿد ْنتُؼ. ثُبثـایٍ ثیًّ ًَی ىَٕؼ؛ کًتـ اف 

صؼاهم ػمتًقػ تؼییٍ ىؼِ ثّ آَٓب ػاػِ يیيٕػ کّ عٕػ مّ يـتجّ فیـ عٔ كوـ 

 .امت. کبؿكـيبْب اف آَٓب اّبكّ کبؿی ارجبؿی کيیؼِ ٔ پٕنی ثّ آَٓب ًَی ػُْؼ

 .افػٔاد ًَی کُُؼ بثچّ ػاؿ ًَی ىَٕؼ ٔ یب صت آَٓب ثبیؼ تؼٓؼ ثنپبؿَؼ کّ

کبؿكـيبْب اف فَبٌ يتأْم َیق تؼٓؼ يیگیـَؼ کّ اف يـعَی فایًبٌ امتلبػِ 

َکُُؼ. ثغيی اف کبؿگـاٌ فٌ يٕؿػ تْٕیٍ ٔ آفاؿ رُنی هـاؿ يیگیـَؼ. تؼؼاػی 

اف آَٓب صتی اف يوبٔيت ػؿ ثـاثـ تزبٔف رُنی اف ربَت کبؿكـيبْب َبتٕاٌ يی 

ؼ. ثـای فَبٌ کبؿگـی کّ هبٌَٕ کبؿ ىبيم صبنيبٌ يی ىٕػ ّٔغ چُؼاٌ يبَُ

ثٓتـ َینت. عٕػ يـاکق آيبؿگیـی ػٔنت اؽػبٌ کـػِ اَؼ ایـاٌ ػؿ يّٕٕع 

يـتجٔ ثّ صؼاهم ػمتًقػ ػاؿای یکی اف اؿفاَتـیٍ َـط ْبی ػمتًقػ ػؿ رٓبٌ 

تـ اف  امت. آَٓب َٕىتّ اَؼ کّ اؿهت فَبٌ اف ػمتًقػْبیی ثّ يـاتت پبییٍ

يـػاٌ صتی ػؿ ىـایٔ کبؿ ييبثّ ثـعٕؿػاؿ ْنتُؼ. ْى اکٌُٕ کبؿكـيبیبٌ 

تـریش يی ػُْؼ ػؿ ثنیبؿی اف ييبؿم يؼیـیتی کّ َیبف ثّ تغٌَ ٔ يٓبؿت 
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ىـایٔ فَبٌ يتوبّی کبؿ ؿا ثـؿمی َکُُؼ ٔ تُٓب ثّ ثـؿمی توبّبی  بػاؿَؼ صت

ييبؿم مبػِ تـ ٔ آٌ ثب ایٍ صبل، ػؿ ثنیبؿی اف . يـػاٌ کبؿرٕ يی پـػافَؼ

ثغو اف کبؿْبیی کّ َیبفيُؼ تغٌَ ٔ يٓبؿت َینت، فَبٌ ػؿ أنٕیت هـاؿ 

ؿمًی کبؿ يی کُُؼ ثنیبؿ . ّٔغ فَبَی کّ ػؿ ثبفاؿ کبؿ ؿیـػاػِ يی ىَٕؼ

  .ثؼتـ اف ایُٓبمت

فَبٌ کبؿگـ ػؿ ایـاٌ ثّ َنجت فَبٌ ٔ يـػاٌ کبؿگـ ػؿ کيٕؿْبی تٕمؼّ یبكتّ 

ثؼْی کيٕؿْبی ػؿ صبل تٕمؼّ اف ثی صوٕهی ْبی مـيبیّ ػاؿی ٔ صتی 

ثیيتـی ؿَذ يی ثـَؼ. ػالیم آَٓى ؿٔىٍ امت، صکٕيت صبكع مـيبیّ ػؿ ایـاٌ 

کهیّ هٕاَیٍ ٔ كـُْگ ٔ مُت ؿا ػهیّ فَبٌ ثکبؿ گـكتّ امت. ثـای يخبل هٕاَیٍ 

فٌ متیق فَبٌ ؿا ػؿ عبَّ امیـ ٔ َبٌ عٕؿ يـػ ثّ صنبة يی آٔؿػ. ًْیٍ ايـ 

ؿكـيبْب اربفِ يی ػْؼ ثّ ایٍ ثٓبَّ کّ فَبٌ َبٌ آٔؿ عبَّ َینتُؼ ثّ آَٓب ثّ کب

ػمتًقػْبی کًتـی اف يـػاٌ ثـای کبؿ ثـاثـ پـػاعت کُُؼ ٔ ػؿ يـاکق کبؿی 

 .ثّ ىؼت َبایًٍ آَٓب ؿا ثّ ىؼت امتخًبؿ کُُؼ

ٔنتی ٔ تضت ایٍ ىـایٔ ْـچّ تضًیم ثی صوٕهی اف ربَت کبؿكـيبْبی ثغو ػ

تـ ثبىؼ يـػاٌ کبؿگـ َیق فیبٌ يی ثیُُؼ. فَبٌ ػهیّ فَبٌ ىؼیؼثغو عٍَٕی 

ٔ يـػاٌ کبؿگـ ثبیؼ ثبفٔ ػؿ ثبفٔی ْى يجبؿفِ کُُؼ تب ّٔغ کبؿ ٔ فَؼگی 

ٓجوّ کبؿگـ ثٓجٕػ یبثؼ. ایٍ يجبؿفِ یک يجبؿفِ ٓجوبتی امت کّ يی تٕاَؼ 

 اىکبل گَٕبگَٕی ثّ عٕػ ثگیـػ. 

وبثم کبؿ ثـاثـ يی تٕاَؼ ىکم ػیگـی يجبؿفِ ثـای پـػاعت صوٕم ثـاثـ ػؿ ي

اف يجبؿفِ ثبىؼ. کبؿگـاٌ فٌ ٔ يـػ َجبیؼ اربفِ ثؼُْؼ کّ َبفل تـیٍ صؼاهم 

ػمتًقػ ػؿ رٓبٌ ثّ آَٓب پـػاعت ىٕػ. يجبؿفِ يتضؼاَّ ثـای اكقایو ػمتًقػ 

اف ّـٔؿیبت أنیّ امت. ثّ ٕٓؿ کهی ؿاِ اَؼاعتٍ یک رُجو يطبنجبتی کّ ثـ 

يـػاٌ کبؿگـ ثتٕاَُؼ عٕػ ؿا ػؿ تيکم ْبی ٓجوبتی ٔ میبمی ثنتـ آٌ فَبٌ ٔ 

ثـاثـی ٓهجبَّ يتيکم کُُؼ اف يهقٔيبت پیيـٔی رُجو ٓجوبتی کبؿگـاٌ ثب اكن 

           .امت

 ًْؿی میـّاى پـتْ                                                                
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 مٕػرٕیی مـيبیّ ػاؿی اف يٓبرـیٍ رُگی

 ْػکبى پٌبُزْی مْؿی؛ ًیـّی کبؿ اؿفاى هبًگْ ّ فاؿا ػؿ تـکیَک

ُبی هؼـّف تْلیؼ  اًؼ کَ کبؿعبًَ می ػؿ یک گقاؿه تضمیمی افيب کـػٍ ثی عجـًگبؿاى ثی

پْىبک هبًٌؼ فاؿا ّ هبًگْ ػؿ تـکیَ اف کْػکبى پٌبُزْی مْؿی ثَ ػٌْاى ًیـّی کبؿ 

  .کٌٌؼ اؿفاى امتفبػٍ هی

ثبؿ ّ ػؿ همبثل صمْلی ثنیبؿ  بٍ تْلیؼ پْىبک ّ ػؿ ىـایطی فبرؼَمبػت کبؿ ػؿ کبؿگ ۵8

اًؼک؛ ایي مـًْىت کْػکبى مْؿی امت کَ اف ثوت ّ هْىک فـاؿ کـػٍ ّ ثَ تـکیَ پٌبٍ 

ایي کْػکبى ػؿ ىـایطی کَ اف ًظـ اهٌیت کبؿی ثنیبؿ ًبهٌبمت امت ثـای ثغو .اًؼ ثـػٍ

ّ  (M&S) امپٌنـ اًؼ ؼـّفی هبًٌؼ هبؿکُبی کبؿعبًزبت ه الیي ّ ًیق فـّىگبٍ فـّه آى

 8۲می ػّىٌجَ ىت ) ثی ػؿ گقاؿىی کَ تلْیقیْى ثی .کٌٌؼ کبؿ هی ASOS آمْك

مبل ػاؿػ ّ  ۵۱ّگْ ىؼٍ  تـیي کْػکی کَ ثب اّ گفت مبل آثبى( پغو کـػ، کن 2مپتبهجـ/

ُب مپل ثـای فـّه ثَ ثـیتبًیب فـمتبػٍ  کٌؼ. ایي لجبك مبػت اتْکيی هی ۵8ؿّفی 

ػُؼ کَ ثقؿگنبالى مْؿی ًیق هزجْؿ ثَ کبؿ ثب هْاػ  ًيبى هیایي گقاؿه . ىًْؼ هی

ُبیی هخل هبًگْ ّ فاؿا  ُبی ریي، ثؼّى ایوٌی کبفی ػؿ کبؿعبًَ ىیویبیی ثـ ؿّی لجبك

تـ اف صؼالل صمْق ػؿ  ؿ مغت، صمْلی ثنیبؿ پبییيایي پٌبُزْیبى ػؿ لجبل ایي کب .ُنتٌؼ

کٌٌؼ ّ پْليبى ؿا ًیق اف طـیك یک ّامطَ ثَ صْؿت ًمؼی ػؿ عیبثبى  تـکیَ ػؿیبفت هی

 .گیـًؼ هی

ُب ثب پٌبُزْیبى  یکی اف عجـًگبؿاًی کَ ایي گقاؿه ؿا تِیَ کـػٍ گفتَ ػؿ ایي کبؿعبًَ

اگـ اتفبلی ثـای یک »پٌبُزْیبى گفتَ: ىْػ. اّ اف لْل یکی اف ایي  ثنیبؿ ثؼ ؿفتبؿ هی

 «.اًؼافًؼ، ػؿمت هخل یک تکَ پبؿچَ مْؿی ثیفتؼ، فْؿا اّ ؿا اف کبؿعبًَ ثیـّى هی

امپٌنـ ّ آمْك پل اف اًتيبؿ ایي گقاؿه اثـاف ًگـاًی کـػٍ ّ  اًؼ هؼیـاى هبًگْ، هبؿک

ى پٌبُزْیبى یب ُبیی اف کبؿ کـػ ُبیی کَ صْؿت گـفتَ ًيبًَ اًؼ ػؿ آعـیي کٌتـل گفتَ

 .کْػکبى ػؿ آى کبؿعبًزبت ػیؼٍ ًيؼٍ امت

ػؿ هبٍ فْؿیَ ًیق ّثنبیت آلوبًی "مبیت" ػؿثبؿٍ کبؿ غیـلبًًْی پٌبُزْیبى مْؿی ػؿ 

تنبیت" گفتَ "تـکیَ گقاؿه ػاػٍ ثْػ. هـاػ اؿػّغبى، پژُّيگـ هِبرـت ػؿ آًکبؿا، ثَ 

ثَ .آیٌؼ ًیـّی کبؿ اؿفاى ثَ صنبة هی ثْػ کَ کبؿفـهبُب ػًجبل پٌبُزْیبى ُنتٌؼ فیـا آًِب

گفتَ ایي پژُّيگـ، ُـ کبؿفـهب ثبیؼ طجك لبًْى، ثبثت ثیوَ ّ مبیـ عؼهبت ثَ افای ُـ 

یْؿّ( ػؿ هبٍ ثپـػافػ. اهب ُیچ کبؿفـهبیی ایي پْل ؿا  2۱۲لیـ تـکیَ )صؼّػ  8۱۲۲کبؿگـ 

 .کٌٌؼ بؿ هیکٌؼ چـا کَ اکخـ آًِب غیـلبًًْی ک ثـای پٌبُزْیبى پـػاعت ًوی
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 هيِؼ کبؿگـی ُبی هضلَ ّ فصوتکيبى هيکالت

 کبل آـاف ػؿ ثبفی ييـٕل ثـُّْ پبی ثب ٔ ثهٕچ مُتی ْبی نجبك ثب ثچّ چُؼ

 ػبػی ايـی چيًبَيبٌ يوبثم ػؿ يغؼؿ يٕاػ کيیؼٌ کٕػکبٌ ایٍ ثـای. ْنتُؼ

 .َینت ْب آٌ کٕػکبَّ ْبی ثبفی اف يبَغ ٔ امت

 آَبٌ مٓى گٕیب. ؿٔػ ًَی ْى يؼؿمّ ثّ ٔ َؼاؿػ ای عبَّ کّ گٕیؼ يی ْب آٌ اف یکی

 ثّ کّ امت ارتًبػی كؼبالٌ اف یکی ػأٓهجبَّ كؼبنیت تُٓب آيٕفه ٔ يؼؿمّاف

 .ْنتُؼ يضـٔو ؿمًی پـٔؿه ٔ آيٕفه اف ْب ثچّ ایٍ یؼُی ػْؼ، يی ػؿك ٓبآَ

 ػـٔمی ؿا آؿایو ایٍ ػنیم کّ کـػِ ثقک ٍٕؿتی ثب ْى اه مبنّ ػِ عٕاْـ

 ٔ عُؼَؼ يی يب مٕاالت ثّ ْب ثچّ. ىٕػ يی ٔاؿػ يب رًغ ثّ کُؼ يی ػُٕاٌ اه عبنّ

 پؼؿ ىـم ػؿثبؿِ ٔهتی ثغًَٕ کُُؼ، مـ ثّ ػمت ؿايبکُُؼ، يی مؼی َٕػی ثّ

 .ْنتُؼ ىبؿمْـػٔ ْب يبػؿٔپؼؿْبایُزب عٕػىبٌ گلتّ ثّ ثُب.پـمیى يی يبػؿىبٌ ٔ

 مـ أَب» ػُْؼ؛ يی تضٕیم گُگی ْبی ظپبم ٔ گٕیُؼ ًَی چیقی ٔانؼیٍ ىـم اف

 .گٕیؼ ًَی چیقی کبؿىبٌ يبْیت اف ايب …«ٔ کُى يی کبؿ يُى تبفِ ؿاٍْ، چٓبؿ

 چٌٕ گٕیُؼ؛ ًَی ْى ؿا يبػؿىبٌ ٔ پؼؿ ىـم َؼاؿَؼ، ىُبمُبيّ ؿبنجب ْب ثچّ ایُزب

 ًْیٍ ثـای ْى ْب ثچّ اف ٔ ْنتُؼ يغؼؿ يٕاػ كـٔه ٔ عـیؼ کبؿ ػؿ يؼًٕال

                  کُُؼ يی امتلبػِ کبؿ

 هکی ىبػی   اف گقاؿه                                                           
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 هي ػؿػًیبی

 ًینت، هؼؿمَ

 امتغـًینت

 ًینت عبًْاػگی هنبفـت

 صتب هي ػؿػًیبی

 ًینت. ُن لیفی ثنتٌی

  چيوِبین پل

 ثٌؼم ػًیب هی ؿّی ؿا ثَ

  ىبیؼ ػًیبی

  ىبیؼ... ثبىؼ.  ؿًگی هي عْاة
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 مرد جوان شادباش ای روز جهانی کودک بر تو 

 ای سیاه و خسته به خانه می روی با دست ها و چهره

 اما نه رانت خوار بوده ای، نه به قدرت مافیایی وصلی

 !فقط شرف و همت تو سرمایه ات است


