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 سرپیام

 چؽا اؾ کتک ضٕؼظٌ کاؼگؽاٌ نؽکت ٔازع خهٕگیؽی َهع؟

 

اف ؿٔف اػالو عجـ تزًغ يوبثم ىٓـػاؿی تٓـاٌ تٕمٔ کبؿگـاٌ ػْٕ تؼبَٔی 

آؽؿ  03آؽؿ تب ؿٔف تزًغ  01ينکٍ کبؿگـاٌ ىـکت ٔاصؼ ػؿ ؿٔف چٓبؿىُجّ 

یٍ يـتجٔ ثب ایٍ يّٕٕع تکبَی ثّ عٕػ ثؼُْؼ تب ا  ؿٔف كـٍت ثٕػ تب يؼیـاٌ 3

 ثـعٕؿػ عيٍ ٍٕؿت َگیـػ.

ؿٔف کّ چّ اتلبهی اكتبػ ٔ چـا يؼیـاٌ يـتجٔ ثب  3َگبْی ػاىتّ ثبىیى ثّ ایٍ 

 يّٕٕع ينکٍ، اف کتک عٕؿػٌ کبؿگـاٌ رهٕگیـی َکـػَؼ.

پل اف اػالو عجـ ایٍ تزًغ ، مُُؼری يؼیـػبيم ىـکت ٔاصؼ ، هبنیجبف 

ٔفاؿت آالػبت ْى  ىٓـػاؿ تٓـاٌ، اػْبی ىٕؿای ىٓـ َیق ثب عجـ ىؼَؼ.

کًبکبٌ ثی عجـ ًَی يبَؼ ٔ ثّ ًْیٍ عبٓـ صتًٍ ثّ تیى ْبی صلبظتی هبنیجبف ٔ 

اػْبی ىٕؿای ىٓـ گلتّ ىؼ کّ چّ تًٓیؼات ايُیتی ؿا ثبیؼ ػؿ ؿٔف تزًغ 

 اتغبؽ کُُؼ.

ٓجن يؼًٕل يؼیـػبيم ىـکت ٔاصؼ ثّ يؼیـاٌ تضت ايـ عٕػ ػمتٕؿ ػاػ کّ اف 

ؿٔف ٔ صتب اف چُؼ ؿٔف هجم َیق يٕاكوت َيٕػ.  ػاػٌ ْـگَّٕ يـعَی ػؿ آٌ
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يؼیـاٌ ، مـپـمتبٌ ٔ صتب ىٕؿایی ْب ْى ثّ تکبپٕ اكتبػِ تب ایٍ تزًغ ثب اكـاػ 

 ْـچّ کًتـی ثـگقاؿ ىٕػ.

آیب مُُؼری ًَی تٕاَنت اف ایٍ کتک عٕؿػٌ رهٕگیـی کُؼ؟؟ کبكی ثٕػ ثّ 

ىؼ ٔ یب ثب یکی اف ًَبیُؼگبٌ کبؿگـاٌ ػؿ ىـکت تؼبَٔی ينکٍ پیبو ػاػِ يی 

يی کـػَؼ ٔ چُبَچّ ييکالتی يؼیـاٌ يـتجٔ ثب ایٍ يّٕٕع رهنّ ای ثـگقاؿ 

ثّ ًَبیُؼگبٌ تّٕیش ػاػِ ٔ ثب ًْلکـی ْى ایٍ ثـمـؿاِ ایٍ عبَّ ػاؿ ىؼٌ ثٕػؿا

 یب عٕػ ينتویى ٔاؿػ يبرـا يی ىؼ.  يّٕٕع ؿا َگؾاؿَؼ ثّ تُو کيیؼِ ىٕػ ٔ

 ظ. چؽا؟؟ايا أ يثاظؼت تّ ایٍ کاؼ َکؽ 

مُُؼری مبنٓبمت کّ اف مُؼیکبی کبؿگـاٌ ىـکت ٔاصؼ ثّ ػنیم يضجٕثیتو 

يیبٌ کبؿگـاٌ ػنغٕؿ امت ٔ َبؿاّی. ثغًَٕ اف فيبٌ ٓـس ىؼٌ 

عٍَٕی مبفی ػؿ ىـکت ٔاصؼ ٔ يغبنلت ٍـیش كؼبنیٍ مُؼیکبیی ٔ 

اكيبگـی ْبی ؿٔفيـِ ایٍ کبؿگـاٌ ػؿ ٍلضّ تهگـايی اىبٌ أ ؿا ثّ ىؼت 

کـػِ امت. مبنٓبمت کّ َويّ ْبیو ثـای کبؿگـاٌ ؿٔ يی ىٕػ اف ػَجبَی 

عُؼِ ْبی يَُٕػی تب يّٕٕع عـیؼ اتٕثٕك اف عبؿد ٔ یب عـیؼ ٔ تؼًیـ 

هطؼبت اف ىـکت امُب ٔ اكيبی كبکتٕؿْبی آَچُبَی کّ يّٕٕع اكيبگـی ْبی 

کبَبل تهگـايی كؼبنیٍ مُؼیکبیی امت. ًْگی ایٍ يّٕٕػبت ثبػج گـػیؼ تب أ 

یٍ کبؿگـاٌ ػؿ عیبثبٌ ـای تُجیّ کبؿگـاٌ ٔاؿػ يّٕٕع ينکٍ َيٕػ تب اث

. کبكی ثٕػ أ يبَُؼ یک يؼیـ ينٕٔنیت پؾیـ ثّ يیبٌ کبؿگـاٌ آيؼِ کتک ثغٕؿَؼ

ٔ آَٓب ؿا ثّ رهنّ ای ػػٕت کـػِ ٔ اف يؼیـ ثبالتـه، هبنیجبف ثغٕاْؼ ثـای 

َکـػ تب ثّ  صم ييکم ينکٍ کبؿگـاٌ ينبػؼت ىٕػ. ايب أ ایٍ کبؿ ؿا

 کبؿگـاٌ پیبيی ػْؼ:

ضٕاقتّ ْای نًا ؼا تا کتک پاقص يی ظْیى ٔ ظقت اؾ اكهاگؽی ٔ زوٕم  

 زوّ ضٕظ تؽظاؼیع.

اف ؿٔف اػالو تزًغ ، هبنیجبف ْى ػؿ رـیبٌ هـاؿ گـكت ٔ ثی تـػیؼ ثب مُُؼری 

تًبك گـكتّ ٔ ػمتٕؿاتی ػؿ يٕؿػ ثـگقاؿ َيؼٌ ایٍ تزًغ ػاػِ امت. هبنیجبف 

ایطی هـاؿ ػاؿػ کّ ایٍ تزًغ کبؿگـی ّٔغ أ ؿا يتقنقل تـ کـػ. ػؿ ىـ



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     3
 

هبنیجبف يی تٕاَنت ثّ مُُؼری، ػمتٕؿ ػْؼ کّ ييکالت کبؿگـاٌ ؿا ثـؿمی 

ٔ يّٕٕع ينکٍ ؿا ثب یکی اف يؼبَٔیٍ ٔی ػؿ يیبٌ گقاؿَؼ تب يّٕٕع صبػ 

 َيٕػ ٔ تزًغ ْى ٍٕؿت َگیـػ.

 چؽا؟؟ ايا أ يثاظؼت تّ ایٍ کاؼَکؽظ. 

بنیجبف ػؿ رـیبٌ ؿای ىٓـ ْى اف ٓـین يبيٕؿیٍ صـامت ٔ مُُؼری ٔ هىٕ

. عبَى يؼَٕيّ آثبػ هجهٍ ثب ًَبیُؼِ کبؿگـاٌ تؼبَٔی ينکٍ يّٕٕع هـاؿ گـكت

کبؿگـاٌ ىـکت ٔاصؼ ػؿ تزًغ هجهی ػیؼاؿی ػاىتّ ٔ هٕل ػاػِ ثٕػ کّ ثّ 

ثهکّ ػؿ يّٕٕع ؿمیؼگی کُؼ، کّ َکـػ. يؼَٕيّ آثبػ َّ تُٓب عهق ٔػؼِ کـػ 

یک ؿكتبؿ ؿیـصـكّ ای اف پؾیـكتٍ ًَبیُؼِ کبؿگـاٌ ْى عٕػاؿی ًَٕػ. اػْبی 

يی تٕاَنتُؼ ثّ ربی اف پيت ىیيّ َگبِ کـػٌ پب پیو گؾاىتّ ٔ   ىٕؿای ىٓـ

ثّ عٕامتّ ایٍ ىٓـَٔؼاٌ گٕه کُؼ ٔ ػؿ صؼ تٕاٌ ثّ صم يّٕٕع یبؿی ؿمبَؼ 

 يؼ .ٔ يبَغ اف کتک عٕؿػٌ ػؼِ ای اف کبؿگـاٌ ثیبَزب

 آيا آَٓا َیؿ يثاظؼت تّ ایٍ کاؼ َکؽظَع چؽا؟؟

ٔفاؿت آالػبت يی ػاَنت کّ چُیٍ تزًؼی ػؿ ؿٔف يٕػؼ ثـگقاؿ عٕاْؼ ىؼ 

یجبف ٔ اػْبی ىٕؿای ىٓـ تؾکـ َؼاػ کّ ثب يؾاکـِ ثب نچـا ثّ مُُؼری ٔ هب

ًَبیُؼگبٌ کبؿگـاٌ يّٕٕع ؿا صم ٔ كَم کُُؼ تب ایٍ تزًغ ثّ عیبثبٌ کيیؼِ 

 ٔ ثبػج ثـٔف ایٍ صٕاػث ػؿػَبک َگـػػ. َيٕػ 

 ايا ایٍ ٔؾاؼت ْى يثاظؼت تّ ایٍ کاؼ َکؽظ. چؽا؟؟

اگـ ٔفاؿت آالػبت ایٍ تؾکـ ؿا ثّ ایٍ آهبیبٌ ػاػِ امت ثگٕیؼ تب يؼهٕو ىٕػ 

 کّ چـا ایٍ آهبیبٌ تؾکـات َٓبػ ْبی ايُیتی ؿا ثّ ْیچ يی گیـَؼ.

ًگی ثبؿْب ٔ ثبؿْب ثب ًَبیُؼگبٌ اف ٔفاؿت آالػبت تب مبفيبٌ اتٕثٕمـاَی ْ

کبؿگـاٌ ػیؼاؿ ػاىتّ اَؼ ٔ يی ػاَُؼ کّ ایٍ کبؿگـاٌ رق عٕامتّ ْبی هبََٕی 

عٕػ چیق ػیگـی ًَی عٕاُْؼ. کبؿگـاٌ ينتؼل ٔ هبََٕی ٍضجت کـػِ ٔ 

پٕنی ثـای مبعت   ْیچگبِ ؿكتبؿ عيَٕت آيیقی اف آَبٌ ػیؼِ َيؼِ امت.
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ب يتٕهق يبَؼِ اَؼ ٔ کنی رٕاثگٕی ایٍ ينکٍ ػاػِ ىؼِ ٔنی ایٍ پـٔژِ ْ

 کبؿگـاٌ ثی مـ پُبِ يبَؼِ َینت. چّ کنی ينٕٔل امت ٔ ثبیؼ ؿمیؼگی کُؼ؟؟

ٔؾاؼت اغالػات، هانیثاف، نٕؼای نٓؽ، قُُعخی نًا تگٕییع تّ کدا تایع 

 ؼكت ٔ ایٍ ظهى ؼا گلت؟؟

 کٌُٕ ثبؿْب ٓؼى اتضبػ کبؿگـاٌ ىـکتفيبٌ ىٓـػاؿ ىؼَو تب هبنیجبف اف 

ٌ ٔاصؼ ؿا چيیؼِ امت. اف امتبػیٕو تب ثّ ايـٔف. أ َتٕاَنت مُؼیکبی کبؿگـا

، اف کـػٌ ْب ثب تًبو اعـاد ْب، فَؼاٌ اكکُؼٌ ْب، ثبفعـیؼ ؿا ىـکت ٔاصؼ

ّ گـكت هـاؿ تیـؿك کبؿگـاٌ ىـکت ٔاصؼ ػؿيؼتٓبمت  أ ػاؿػ. صـکت ثبف

 ـاٌ ىـکت ٔاصؼ ٔثیٍ کبؿگ ؿكبْی يب ايٕؿ أ ثب تجؼیِ ؿٔا ػاىتٍ ػؿ امت.

يزًٕػّ ىٓـػاؿی ٔ ًْچُیٍ یکنبٌ ًَُٕػٌ صوٕم کبؿکُبٌ فیـ يزًٕػّ  فیـ

ىٓـػاؿی ثب کبؿکُبٌ اتٕثٕمـاَی َّ تُٓب ثّ ٔظبیلو ػؿ هجبل کبؿگـاٌ ىـکت 

ثهکّ ثّ ػُٕاٌ ىٓـػاؿ پبیتغت َتٕاَنتّ ثی نیبهتی  ،ٔاصؼ ػًم ًَُٕػِ امت

پبه ْب ػؿ فیـ ـ ٔ ؿیغت ٔيبٌ ػاػٌ ثّ يؼظالت ىْٓبیو ؿا ػؿ ايـ مب

 يزًٕػّ اه ؿا کُتـل کُؼ.

يی ضٕاقت کّ ایٍ تدًغ تّ ضهَٕت کهیعِ نٕظ تا کًی ظنم ضُک أ َیؿ

 نٕظ.

بی اعیـ ٔ كنبػ ػؿ آٌ يبكیبی َينتّ ػؿ ىٕؿای ىٓـ کّ ؿمٕایی اه ػؿ يبْٓ

مٕال  تب فیـ اربفِ يی ػُْؼ ثّ عٕػ ایُکّ ػؼِ ای کبؿگـ ثـيال گيتّ، اف

ثّ ًْیٍ عبٓـ ٔظبیلو ؿا کّ ؿمیؼگی ثّ ييکالت  .ػنغٕؿ ثٕػ ثجـػَؼه،

يـػو امت ؿا ػًؼٌ كـايٕه کـػ ٔ اف پيت پُزـِ ْبی ىیيّ ای َظبؿِ گـ 

 کتک عٕؿػٌ کبؿگـاٌ ىؼ. 

 تا تّ يؽظو تلًٓاَع کّ، ياكیا چُیٍ تؽضٕؼظْایی ؼا يی پكُعظ.

اف مٕی ْـ چُؼ ثؼؼ اف کتک عٕؿػٌ کبؿگـاٌ ٔ ؿمبَّ ای ىؼٌ آٌ مـعٕ  

 ىٕؿای ىٓـ اػالو ػؾؿعٕاْی کـػِ امت. 
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يب يی ػاَیى پيت ایٍ ػؾؿ عٕاْی چینت ٔ چـا اَزبو ىؼِ ٔگـَّ اگـ مـعٕ 

ثهکّ ًْبٌ ؿٔف ثّ ػیؼاؿ  ،ػؿ ایٍ ػؾؿعٕاْی ٍبػم ثٕػ َّ ثؼؼ اف چُؼ ؿٔف

. آؼی يا ایُگَّٕ کبؿگـاٌ يی ؿكت ٔ ًَی گؾاىت کبؿ ثّ عيَٕت کيیؼِ ىٕػ

 ؼا يی نُاقیى.کاؼْای تثهیـی 

آَچّ ػؿ ایٍ ؿكتبؿ َٓبٌ امت پیبيی امت ثـای رُجو کبؿگـی ایـاٌ. پیبيی کّ 

اف فيبٌ اػتَبة کبؿگـاٌ يؼؼٌ چبػؿيهٕ ٔ ثؼ ػٓؼی ٔفیـکبؿ ثّ کبؿگـاٌ ٔ 

مپل یٕؿه ثّ يؼؼٌ ٔ اعـاد كؼبنیٍ کبؿگـی ٍٕؿت گـكتّ امت. پیبيی کّ 

گَّٕ صن ْيؼاؿ ػاػ کّ ْـٌ کّ ثّ کبؿگـاٌ ػؿ ثیبَیّ ػاػگنتـی عٕفمتب

ٔ کبؿىبٌ ثب ػاػگنتـی امت. پیبيی کّ ػؿ ىالم  عٕاْی ؿا ثـ ًَی تبثؼ ٔ مـ

عٕؿػٌ کبؿگـاٌ يؼؼٌ آم ػؿِ ثبف ْى تکـاؿ ىؼ ٔ ایٍ ثبؿ ْى ػؿ ایٍ تزًغ ثّ 

 کبؿگـاٌ ػاػِ ىؼ کّ:

آؼاو تانُع ٔ  يا تؽظِ ْای آؼايی يی ضٕاْیى کّ تّ ْؽگَّٕ ظهًی گؽظٌ َُٓع.  

 تؽ َیأؼَع ٔگؽَّ تا نالم قؽ ٔ کاؼ ظاؼَع. ظو

 ايب پیبو رُجو کبؿگـی ثّ ایٍ يبكیبی الَّ کـػِ ػؿ هؼؿت چُیٍ امت:

اگؽ ؼظاضاٌ تا نالهم تٕاَكت پعؼاٌ يا ؼا آؼاو َگّ ظاؼظ نًا َیؿ ضٕاْیع 

 تٕاَكت.

صبل تًَیى ثب يبمت کّ چّ کُیى. یب اف عٕامتّ ْبیًبٌ ػوت ثُيیُیى ٔ ثی 

 . َیى ٔ یب ایُکّ ثـ ؿٔی عٕامتّ ْبیًبٌ اینتبػگی کُیىينکٍ ثًب

رُجو مُؼیکبیی ػٔ ؿا پیو ؿٔ ػاؿػ، یب مـ عى کُؼ ٔ ؽنت ؿا پؾیـا ثبىؼ ٔ 

 ثـعٕؿػْب ایٍ اف فَؼگی صویـاَّ ؿا ثـای َنم ثؼؼ اؿث ثگؾاؿػ ٔ یب ایُکّ

ؿا ثـای ٔ فَؼگی اَنبَی  کُیى يجبؿفِ ْب هبََٕی ثی ایٍ ثب هٕا تًبو ثب َٓـامیؼِ

 كـفَؼاًَبٌ ثّ اؿيـبٌ ثیبٔؿیى.

 پیاو قُعیکا تسؽیؽیّ َهؽیّ 
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گؿاؼل تّ اخالـ قُعیكاْاٖ صُایغ َلت ٔ گاؾ 

 ایُعاقتؽیال خٓاَی كعؼاقیٌٕ

 

گؿاؼنی اؾ نؽایػ کاؼگؽاٌ ناؿم ظؼ پؽٔژِ ْای َلت ٔ گاؾ ایؽاٌ يتٍ ؾیؽ 

یٌٕ خٓاَی اقت کّ تّ اخالـ قُعیكاْاٖ كاؼگؽاٌ صُایغ َلت ٔ گاؾ كعؼاق

كؽقتاظِ نع ٔ يٕؼظ اقتوثال ؼْثؽی  5931ایُعاقتؽیال ظؼ اقتاَثٕل ظؼ آغؼ 

 ایُعاقتؽیال هؽاؼ گؽكت.

 ػؿٔػ ثّ تًبيی کبؿگـاٌ يجبؿف ٔ پـرنبؿت ربيؼّ اَنبَی

 ٔ ػؿٔػ ثـ ایُؼامتـیبل ثقؿگ

ٔ اَنبٌ ثـ يُبثغ ٓجیؼی عٕاْـاٌ ٔ ثـاػؿاٌ گـايی، ًْبَگَّٕ کّ يیؼاَیؼ تنه

ًّْ تکُٕنٕژی ٔ ٍُؼت کّ ثّ  هبثم اَکبؿ عٕاْؼ ثٕػِ ٔ ْنت ٔ ایٍیـايـی ؿ

اف آَٓب، ثـکت يُبثغ ٓجیؼی ثّ يب اَنبَٓب اػطب ىؼِ امت كؤ ٔ كؤ ْؼف 

ٕنیجـانینًی رٓبَی ٔ مـيبیّ ػاؿی ئ؛ ٔنی مینتى َآمبیو ربيؼّ اَنبَی امت

ت ٔ كؤ ػالنی کيٕؿيب، ْیچ يالصظّ ٔ اؿفىی ثـای َیـٔی اَنبَی هبیم َین

 ثّ مٕػ يی اَؼیيؼ.

پـٔژِ ْبی ىـکت َلت ٔ گبف رًٕٓؿی اماليی ایـاٌ کّ َلت عبو ٔ گبف ؿا اف 

ػل فيیٍ ثیـٌٔ يی آٔؿَؼ ٔ ایًُّٓ ْقیُّ ْبی امتغـاد ؿا يتضًم يی ىَٕؼ؛ 

ثـای آَکّ اف  يتأملبَّ َیـٔی اَنبَی ؿا كؤ ثّ يُقنّ کبال ٔ اثقاؿ يی ثیُُؼ.
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ـاَی ؽُْیت ثٓتـی ػاىتّ ثبىیؼ ثّ رُجّ ْبی يغتهق کبؿ ىـایٔ کبؿ کبؿگـاٌ ای

 ْب اىبؿِ يی کُیى:ِ ػؿ ایٍ پـٔژ

کبؿگـاٌ ػؿ کبَکل ْبیی ثب کًتـیٍ ايکبَبت فَؼگی يی کُُؼ  نؽایػ ؼكاْی:

کبؿگـ ٔ ػؿ ثؼْی اف کًپ ْبی ػیگـ ْـ  01ػاؿای  يتـی 31ٔ ْـ کبَکل 

 يتـی ثبیؼ فَؼگی کُُؼ. 13کبؿگـ ػؿ یک کبَکل  5

ؿؾاْبی ثؼٌٔ امتبَؼاؿػ ٔ ثی کیلیت کّ يُزـ ثّ ينًٕيیت يکـؿ کبؿگـاٌ يی 

 ىٕػ، ؿمتٕؿاٌ ْب ىهٕؽ ٔ ػؿ مبػت َبْبؿی اف کبؿگـاٌ گـمُّ نجـیق امت ٔ

آٌ ىهٕؿی ىًب ثبیؼ ٓی َیى مبػت َظبكت، ؿؾا عٕؿػٌ ٔ امتـاصت ػاىتّ ػؿ

اٌ ْى ػؿ َظـ ثبىیؼ کّ چُیٍ چیقی ايبکٍ َؼاؿػ. يضهی ثـای امتـاصت کبؿگـ

 گـكتّ َيؼِ امت.

مـٔیل ْبی صًم ٔ َوم کبؿگـاٌ عبؿد اف ؿػِ، کخیق ٔ ثؼٌٔ ايکبَبت امت. 

ػهیوّ ؿاِ امت کّ رقٔ ٔهت کبؿی يضبمجّ ًَی  04اف يضم کبؿ تب يضم کًپ 

 ىٕػ.

مـٔینٓبی ثٓؼاىتی آنٕػِ ٔ ثی ػؿ ٔ پیکـ، صًبيٓبی ؿیـ ثٓؼاىتی ٔ ػاؿای 

و امت کّ ثبػج مـيبعٕؿػگی ْبی يکـؿ ٔ كيبؿ آة کى ٔ ثؼٌٔ آة گـ

ثیًبؿی ْبی پٕمتی يی گـػػ. َجٕػ نجبميٕیی ٔ يٕاػ ىٕیُؼِ کبكی ٔ ّؼ 

ػلَٕی کُُؼِ ػؿ مـٔیل ْبی ثٓؼاىتی ٔ صًبو ثبػج گـػیؼِ کّ کبؿگـاٌ کًتـ 

 عٕػ ؿا ىنتّ ٔ نجبك ْبیيبٌ ْى کخیق ثبىؼ.

ّ ييکالت ؿكبْی ٔ ينؤٔنیٍ ثػؼو تٕرّ کبؿىُبمبٌ َیـٔی اَنبَی ىـکت ٔ 

 ،اٌ، يضم ٔؿفىی، َجٕػ ايکبَبت آيٕفىی رٓت اؿتوب كُی کبؿگـصوٕهی

کتبثغبَّ رٓت يطبنؼّ ٔ آگبْی ػؿ رٓت ؿىؼ ؽُْی کبؿگـاٌ، کًپ ْب ٔ يضم 

 ٔگبْٓبی کبؿ ارجبؿی کـػِ امت.ػکبؿ ؿا ثیيتـ ىجیّ اؿ

بی َجٕػ ايکبَبت ثٓؼاىتی ٔ پقىک ػؿ يضیٔ کبؿگبِ، كـيبیيی ثٕػٌ کالمٓ

ایًُی ٔ ثی تٕرّ ثٕػٌ ثّ اؿفىٓبی اَنبَی، َجٕػ ؿٔاٌ ىُبك ػؿ يضیٔ کبؿگبِ 

ًْگی ثبػج اكنـػگی کبؿگـاٌ ٔ ؿكتٍ ثنٕی اػتیبػ يی ىٕػ. ثی اؿـام يی 
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تٕاٌ گلت کّ اػتیبػ ؿا کبؿكـيبیبٌ ثـای يٓبؿ اػتـاّبت ؿٔاد يی ػُْؼ. ثؼؼ 

 ت.ػؿٍؼ کًپ ْبی اف ثٕی يٕاػ يغؼؿ آکُؼِ ام 01اف کبؿ 

َؼاػٌ نجبك کبؿ ٔ امتلبػِ اف کلو ایًُی ػمت ػٔو ػؿ يضیٔ کبؿ اف ربَت 

پیًبَکبؿاٌ، امتلبػِ اف پتْٕبی ػمت ػٔو ٔ يبَؼِ کّ ثٕی تؼلٍ يی ػْؼ ٔ ثیيتـ 

کبؿگـاٌ يزجٕؿَؼ عٕػىبٌ پتٕ ثغـَؼ ٔ ایٍ ْقیُّ اّبكی ثـای آَٓب ثب ػمتًقػ 

 ْبی َبفل اف ػیگـ ييکالت کبؿگـاٌ امت.

ػؿ ْـ ىـکتی ایٍ يّٕٕع كـم يی کُؼ . ػؿ ىـکت متبؿِ  ظکاؼ:هؽاؼظا

عهیذ کّ ػؿ ثُؼؿػجبك كؼبل امت ٔ یکی اف ىـکت ْبی ثقؿگ ػؿ فيیُّ َلت 

ٔ گبف امت اينبل ػؿ كـٔؿػیٍ يبِ هـاؿػاػْبیی ؿا ثّ کبؿگـاٌ ػاػَؼ کّ ػؿ آٌ 

ىـٓ هیؼ ىؼِ ثٕػ کّ ثؼؼ اف ىيًبِ أنیٍ پـػاعت ٍٕؿت عٕاْؼ گـكت ثّ ایٍ 

کّ اف پیًبَکبؿ اٍهی پٕنی گـكتّ ىؼِ ثبىؼ ٔگـَّ کبؿگـاٌ ًْچُبٌ ثبیؼ ٍجـ 

 کُُؼ ٔ صن اػتـاُ ْى َؼاؿَؼ.

، ػؿ ُْگبو امتغؼاو ْیچگَّٕ ىـکتٓبی پیًبَکبؿی کّ ػؿ ثٕىٓـ كؼبل ْنتُؼ

ػاػ کبؿی ثب کبؿگـ ثنتّ ًَی ىٕػ ٔ يیقاٌ ػمتًقػْب ؿا ييغٌ ًَی هـاؿ

يی ىٕػ کّ ثبینتی یک يبِ آفيبیيی کبؿ کُیؼ ٔ ثؼؼ اف  ًَبیُؼ. ثّ کبؿگـاٌ گلتّ

یک يبِ کبؿی صوٕم ؿا ييغٌ يی کُیى. ثؼؼ اف یک يبِ اف رٕاة ػاػٌ ٓلـِ 

يیـَٔؼ ٔ ثؼٌٔ ایُکّ رٕاثی ثؼُْؼ ٔ ينتویًأ يیقاٌ صوٕم ؿا ثبفگٕ ًَبیُؼ؛ 

کبؿگـ ؿا يُتظـ َگّ يی ػاؿَؼ ٔ هٕل ينبػؼ يیؼُْؼ کّ صوٕم عٕثی ثـایتبٌ 

ؿ َظـ گـكتّ عٕاْؼ ىؼ. ثؼؼ اف ایُکّ يؼتی گؾىت ثؼَجبل َوبٓ ّؼق کبؿی ػ

اف کبؿگـ ْنتُؼ ٔ ثب ٓؼُّ ٔ مـفه، کبؿ أ ؿا ثی اؿفه رهِٕ يیؼُْؼ ٔ آَگبِ 

کّ ثب تهویُبت يُلی ،صل َبکبؿآيؼی ؿا ثّ کبؿگـ انوب ًَٕػَؼ اف ػؿ تُؼعٕیی ٔ 

م يی ًَبیُؼ ٔ كيبؿ ىَٕؼ ٔ کًتـیٍ صوٕم ؿا ثّ أ تضًی عيَٕت ٔاؿػ يی

ٔ ثّ أ اربفِ ْیچگَّٕ اػتـاّی ؿا َغٕاُْؼ ػاػ. ٔ کـػِ ثیيتـی ثـ أ ٔاؿػ 

اٌ رنٕؿ ٔ صن ٓهت مُؼیکبیی یب ثّ ػَجبل ثٓبَّ ای ثـای اعـاد کـػٌ کبؿگـ

   ، تب ثب کبؿگـاٌ يطیغ ثب صوٕم َبچیق ربیگقیٍ ثًُبیُؼ.ْنتُؼ
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بمجّ أهبت ایبة ٔ ؽْبة، ػِ مبػت کبؿ ٓبهت كـمب ثؼٌٔ يض قاػت کاؼ:

تغـیت يـعَی هبََٕی ٔ تجؼیم يضیٔ کبؿ ٔ کبؿگـی ثّ اؿػٔگبِ کبؿ ارجبؿی 

 کّ آٌ ؿا ثّ ثیگبؿی تًبو ػیبؿ يی تٕاٌ تؼجیـ کـػ.

فیبَٓبی َبىی اف آنٕػگی يضیٔ کبؿ کّ ىبيم ثٕی  قطتی کاؼ نؽایػ کاؼ:

مٕف ىؼٌ گبف تـه ٔ يٕاػ ىیًیبیی ٔ گـػ ٔ عبک، گـيب ٔ ىـری، ػـم 

يی …ػؿرّ، ينًٕيیت يکـؿ اف ؿؾا ٔ آة ٔ 51کبؿگـاٌ ػؿ ْٕای گبِ ثبالی 

ثبىُؼ. تؼًیـ َکـػٌ ٔمبیم ايکبَبت ؿكبْی کّ عـاة ىؼِ اَؼ، ثی تٕرٓی ثّ 

اثقاؿ يضیٔ کبؿ ٔ ٍـكّ رٕیی ػؿ تؼٕیِ اثقاؿ عـاة کّ گبِ عطـات 

کبؿگـاٌ ٔ ؿٔاد  َگـاٌ کُُؼِ ای يتٕرّ کبؿگـاٌ يی ًَبیؼ. ایزبػ اعتالف ثیٍ

كبىینى َژاػی ٔ يؾْجی، ػیـ ؿػ کـػٌ ثیًّ ْب ٔ ثی اؿفه ىؼٌ ػكتـچّ ْبی 

تأيیٍ ارتًبػی، مغت گـكتٍ ٔيـػٔػ اػالو کـػٌ ينتًـی ثیًّ ثیکبؿی اف 

اػاؿِ کبؿ کّ تب چٓبؿيبِ ٔ گبِ تب یکنبل ٕٓل يیکيؼ ٔ ىبیؼ ْى ثّ َتیزّ َـمؼ، 

ّ ثّ اؿفاٌ ىؼٌ َیـٔی اَنبَی يبْـ کّ ثبػج میم ػؿعٕامت يتوبّیبٌ کبؿ ک

 ىؼِ امت.

تؼطیم َيؼٌ کبؿگبْٓب ػؿ ؿٔفْبی تؼطیم، ارجبؿ کبؿ ػؿ  يؽضصی ْا:

ؿٔفْبی رًؼّ کّ ؿٔف امتـاصت ثـای ًّْ کبؿگـاٌ امت، یک ايـ ػبػی ػؿ 

 پـٔژِ ْبی َلتی ٔ گبفی امت.

ٔف ؿ 7انی  5ؿٔف کبؿ ػِ مبػتّ  13يیقاٌ يـعَی يبْیبَّ کبؿگـاٌ پل اف 

امت ٔ گبِ ثـای ایُکّ پـٔژِ ثّ ػنیم اػتَبة کبؿگـاٌ اف ثـَبيّ ػوت امت 

ؿٔف يی ؿمؼ. کّ أهبت ؿكت ٔ ثـگيت ْى ػؿ ایٍ چُؼ  24نـٕ ىؼِ ٔ گبِ ثّ 

ؿٔف كّ ػِ مبػت تًبو 13ؿٔف عالٍّ يی ىٕػ. چٌٕ ػؿ ٕٓل ایٍ يؼت 

هتی ثّ عبَّ ثطٕؿ كيـػِ ػؿگیـ كبؿ ْنتیى ٔ ىجٓب ْى کّ ثّ ثطبنت يی گؾؿػ. ٔ

يی ؿٔیى ثؼهت ایُكّ ىـكتٓبی پیًبَكبؿی كؤ پٕل كـایّ ؿاِ ؿا ثّ ػُٕاٌ 

ينبػؼِ يی ػُْؼ، ثب ریت ْبی عبنی ثّ عبَّ يی ؿٔیى ٔ يـعَی ثـایًبٌ 

ػؿ  .چُؼاٌ ىبػی آٔؿ َینت ٔ يزجٕؿیى كؤ ػؿ عبَّ ثًبَیى ٔ فیبػ ثیـٌٔ َـٔیى

ؿٔف ثبهی يبَؼِ  3اْؼ ىؼ ؿٔفه ثّ ؿكت ٔ آيؼ عالٍّ عٕ 1ؿٔف کّ  5ایٍ 

کبؿگـ ًَی تٕاَؼ ثّ عبَٕاػِ اه ؿمیؼگی ثکُؼ ثّ اّبكّ ایُکّ عبَٕاػِ ثب هـُ 
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فَؼگی کـػِ ٔ کبؿگـ ْى کّ ثی پٕل ثّ عبَّ يی ؿٔػ ػػٕاْبی عبَٕاػِ گی 

ىکم يی گیـػ. ثیيتـ کبؿگـاٌ ثّ ًْیٍ ػنیم اكنـػِ يی ىَٕؼ ٔ کبٌَٕ 

س يی ىٕػ. كـفَؼاٌ کبؿگـاٌ ْى ثّ ػنیم عبَٕاػگی کبؿگـاٌ يتقنقل ٔ ثی ؿٔ

َجٕػ ّٔؼیت حبثت پٕنی ؿاْی ًْبٌ ربیی يی ىَٕؼ کّ پؼؿ کبؿ يی کُؼ. 

 پـٔژِ ْبی َلتی.

مبػت کبؿ ػؿ ىـایٔ مغت  01کبؿگـاٌ ػؿ ایٍ پـٔژِ ْب ثـای  ظقتًؿظْا:

ػالؿ تب يبْـتـیٍ ٔ كُی تـیٍ کبؿگـاٌ  231ؿٔف کبؿی  13آة ٔ ْٕایی ثـای 

يی گیـَؼ. تٕرّ ػٔمتبٌ ؿا ثّ ایٍ يّٕٕع رهت يی کُیى کّ  ػالؿ 003

پـػاعت ػمتًقػْب ْیچگبِ اف ؿآْبی ينبنًت آيیق َینت. كؤ ثبینتی ثب 

اػتَبة ٔ َينتٍ ػؿ يضیٔ کبؿ ٔ ٓهت صوٕم ثًُبییى کّ ایٍ ايـ ثّ عٕػی 

عٕػ ثبؿ مُگیُی اف َظـ كيبؿ ؿٔاَی ثـ ؿٔی کبؿگـ يی اَؼافػ ٔ ػؿ َٓبیت 

کبؿگـاٌ رنٕؿ ٔ صن ٓهت ؿا  بی پیًبَکبؿی ثب چٓـِ ای ٓهجکبؿاَّ ،ىـکتٓ

تنٕیّ ٔ ثهک نینت يی ًَبیُؼ ٔ ْیچ اػاؿِ یب ايٕؿ هْبیی ػمتگبِ صکٕيتی ػؿ 

هیؼ ػاػعٕاْی َجٕػِ ٔ َینت؛ ثهکّ ثب گؾاىتٍ ؿآْبی پـپیچ ٔ عى ػؿ ربػِ 

تٍ صوٕهيبٌ ػاػعٕاْی ٔ صوٕهی کبؿگـاٌ، آَٓب ؿا ثّ َٕػی كـاگیـتـ اف گـك

ػاؿػ ٔ ؿاِ چپبٔنگـی ؿا ثـای ایٍ مینتى َبثنبيبٌ اهتَبػی ًْٕاؿتـ  ثبف يی

 يی ًَبیُؼ.

ػؿ کيٕؿ يب مُؼیکبْبی کبؿگـی ٔاهؼی کّ ثب عٕامت  تهکم ْای کاؼگؽی:

کبؿگـاٌ ثغٕاْؼ تيکیم ثيٕػ، اف مٕی ٔفاؿت کبؿ اربفِ ػاػِ ًَی ىٕػ، ْـ 

صن ثّ ؿمًیت ىُبعتّ ىؼِ امت. كؼبنیٍ چُؼ کّ ػؿ هبٌَٕ امبمی کيٕؿ يب ایٍ 

ؿكین يب  1103کبؿگـی ًْیيّ ػؿ يؼـُ ػمتگیـی ْنتُؼ آَچُبٌ کّ ػؿ يی 

ؿٔف صجل  7يبفیبؿ گیالَی َژاػ ثّ ػنیم مبفيبَؼْی ريٍ ؿٔف کبؿگـ يؼت 

ىؼ ٔ ًْچُیٍ اينبل ْى اف مٕی َیـْٔبی ايُیتی اصْبؿ ىؼ ٔ ثّ ایيبٌ گلتّ 

 یؼ عٕػاؿی ىٕػ.ىؼ کّ اف ْـگَّٕ تزًؼی ثب

ػؿ پـٔژِ ْبی َلتی ٔ گبفی يضیٔ ثّ ىؼت ايُیتی امت ٔ ْـگَّٕ مبفيبَؼْی 

مُؼیکبیی رق اعـاد ٔ ثهک نینت ىؼٌ َینت. اينبل ًّْ اػْبی اتضبػیّ 
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َیـٔی کبؿ پـٔژِ ای ٔ ػثیـ آٌ ؿكین يجبؿف َبٍـآهبرـی ؿا اف پبؿك رُٕثی 

 ؿا تب آعـ ػًـ َؼاؿَؼ.اعـاد کـػِ ٔ ایُبٌ صن آيؼٌ ثّ ایٍ پـٔژِ ْب 

مُؼیکبی کبؿگـاٌ كهقکبؿيکبَیک ػؿ ىـایٔ ثنیبؿ ػىٕاؿ ٔ يغلیبَّ ػمت ثّ 

مبفيبَؼْی کبؿگـاٌ ػؿ ایٍ پـٔژِ ْب يی فَؼ کّ اعجبؿ ایٍ كؼبنیت ْب ػؿ 

 مبیت ػٔ فثبَّ يب يُؼکل امت.

هبٌَٕ امبمی کيٕؿيبٌ گُزبَؼِ  17ثب آَکّ صن اػتَبة ػؿ اٍم  اػتصاب:

 ثّ ْیچ ٔرّ ثّ ؿمًیت ىُبعتّ َيؼِ ٔ ثب کبؿگـاٌ ثـعٕؿػ يی ىٕػ. ىؼِ امت،

هبثم تٕرّ ػٔمتبٌ کّ ػؿ ٓی چٓبؿمبل اعیـ ػٔنت ٔ ػاػگنتـی اف کبؿكـيب 

صًبیت کـػِ ٔ َّ تُٓب ثـای اػتـاُ ثّ صوٕم ػوت اكتبػِ يب هبیم ثّ اػتَبة 

کبؿ ثبف ىؼِ  ثـای يب َینتُؼ ثهکّ ثب ْـ اػتـاّی پبی َیـْٔبی ايُیتی ثّ يضم

ٔ کبؿگـاٌ ؿا ثّ رـو صن عٕاْی ثّ فَؼاٌ، ىالم، ٔاعـاد يضکٕو يی کُُؼ. 

ْبی َلتی ٔ گبفی پل اف اػتَبة ًّْ اػتَبثیٌٕ اعـاد ٔ كؼبنیٍ  ِػؿ پـٔژ

کبؿگـی ثّ يضبکى هْبیی يؼـكی يی ىَٕؼ. يتبملبَّ ػؿ کيٕؿ يب يوبٔنّ َبيّ 

 ثّ ْیچ ػُٕاٌ ؿػبیت ًَی ىٕػ. 07ٔ  77ْبی 

ثی تـػیؼ آَچّ يب ؿا یبؿی عٕاْؼ کـػ آيٕفه ْبی ایُؼامتـیبل ٔ صًبیت 

 عٕاْـاٌ ٔ ثـاػؿًَبٌ ػؿ ایُؼامتـیبل ثقؿگ عٕاْؼ ثٕػ.

 5931آغؼ   22      قُعیکای کاؼگؽاٌ كهؿکاؼيکاَیک ایؽاٌ

 



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     12
 

اینداستلایر از اعتصاب کارگران فدراسیون جهانی حمایت 
 پتروشیمی بوشهر

 

ِ   ػوة ظقتًؿظ ظؼیاكت تّ يٕكن تؽٔنیًیپ اػتصاتی کاؼگؽاٌ  نعَع! ضٕظ اكتاظ

ّٔ گؾىتّ، کبؿگـاٌ پتـٔىیًی ثٕىٓـ پل اف ػمت فػٌ ثّ اػتَبة، يٕكن  ْلت

 .اكتبػِٔ عٕػ ؿا ػؿیبكت کُُؼ ىؼَؼ ػمتًقػ ػوت

کبؿگـاٌ پتـٔىیًی ػؿ اػتـاُ ثّ آَکّ ػمتًقػْبی آَٓب اف يـػاػ ٔ ىٓـیٕؿ 

آؽؿ( ػمت ثّ اػتَبة فػَؼ.  0۵ػمبيجـ ) ۵ّ پـػاعت َيؼِ ثٕػ، ؿٔف ػٔىُج

ْبی يـػاػ ٔ ىٓـیٕؿ ثّ آَٓب  اكتبػِٔ يبِ آؽؿ( ػمتًقػ ػوت 11ؿٔف ىُجّ )

پـػاعت ىؼ ٔ آَٓب ثّ کبؿ ثبفگيتُؼ. ثب ٔرٕػ ایٍ، ثضج ٔ يُبهيّ ُْٕف اػايّ 

نیّ َجٕػَؼ، صوٕم عٕػ ؿا  .ػاؿػ ّٔ کبؿيُؼاٌ ٔ کبؿکُبٌ اػاؿی کّ رقٔ اػتَبة ا

 .اَؼ ػؿ َیتزّ آَٓب َیق ػمت ثّ اػتَبة فػِ اَؼ، ٔ  ت َکـػِػؿیبك

يزتًغ پتـٔىیًی ثٕىٓـ ٔاثنتّ ثّ ىـکت يّهی پتـٔىیًی امت کّ يتؼهن ثّ 

 ّٔ ّٔ ثُؼؿ اهتَبػی ٔیژِ ػٔنت امت. ایٍ يزًتغ ػؿ يُطو ػنهٕیّ ثـای ای ػؿ صٕي

بْبی امتغـاد اف يیؼاٌ گبفی پبؿك رُٕثی مبعتّ ىؼِ امت. ایٍ ىـکت مُؼیک
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ٔ کبؿگـاٌ عٕػىبٌ ػمت ثّ اػتَبة فػَؼ.  ىُبمؼ کبؿگـی ؿا ثّ ؿمًیت ًَی

يکبَیک ایـاٌ ثٕػ کّ -اّيب اػتَبة آَٓب يٕؿػ صًبیت مُؼیکبی کبؿگـاٌ كهقکبؿ

 ّٔ ّٔ رٓبَی ایُؼامتـیبل»اف اػْبی پیٕمت  .امت« اتضبػی

ثّ ٔ ثـ امبك هـاؿػاػْبیی « ْبی کبؿیبثی يؤمنّ»کبؿگـاٌ ایٍ ثغو تٕمٔ 

صؼاهم صوٕم کبؿگـ ػؿ َظـ گـكتّ ٔ  ٍىَٕؼ کّ ػؿ آَٓب ٍـك کبؿ گًبؿػِ يی

تًْیٍ ىؼِ امت. ْیچ تٕاكوی ثـ مـ صوٕم ٔ يقایب َيؼِ امت، ٔ ثّ کبؿگـاٌ 

ىٕػ کّ پیو اف آَکّ ػمتًقػ آَٓب يؼیٍّ ٔ پـػاعت ىٕػ، َغنت ثبیؼ  گلتّ يی

ی َلتی پٕل ػمتًقػْب ْب یک ػٔؿِٔ کبؿ آفيبیيی یک يبّْ ؿا ثگؾؿاَُؼ. ىـکت

ّٔ کبؿیبثی يی ْب ایٍ پٕل ؿا َگّ  ْب اؿهت يبِ پـػافَؼ. ایٍ يؤمنّ ؿا ثّ يؤمن

کُُؼ. کبؿگـاٌ ْى اف تـك آَکّ  ػاؿَؼ ٔ صوٕم ٔ ػمتًقػْب ؿا پـػاعت ًَی يی

ْبی کبؿی  . ىیلتگيبیُؼ کبؿىبٌ ؿا اف ػمت ثؼُْؼ، اؿهت فثبٌ ثّ ىکبیت ًَی

یٔ ػىٕاؿ کبؿی ػؿ ْٕای ػاؽ. کبؿگـاٌ ػؿ ٓى ػؿ ىـاػِ مبػت امت، آَ

ّٔ  کُُؼ ٔ اؿهت ػِ َلـ ػؿ یک ٔاصؼ پیو ْبی ييتـک فَؼگی يی عٕاثگبِ مبعت

 .اَؼ يتـيـثؼی مبکٍ 1۲

ٔاؿتبٌ عـيؼیٍ، عجـَگبؿ مُؼیکبی کبؿگـاٌ كهقکبؿيکبَیک ایـاٌ ػؿثبؿِٔ 

پٕل پـمو کبؿگـاٌ ػؿ ایُزبمت کّ ایٍ ًّْ »اػتَبة کبؿگـاٌ گقاؿه ػاػ: 

ّٔ پبؿك رُٕثی ػنهٕیّ کّ اف كـٔه َلت ٔ گبف ثّ ػمت يی آیؼ کزب  يُطو

ؿمؼ؟ يگـ کبؿگقاؿاٌ  ؿٔػ؟ چگَّٕ امت کّ چُؼؿؿبف آٌ ْى ثّ يب ًَی يی

ػاَُؼ چگَّٕ ػؿ عؼيت يُبكغ ػًٕيی مـفيیٍ ٔ يـػييبٌ  صکٕيتی يب ًَی

ثّ  ْؼف يب کبؿگـاٌ ؿىؼ عٕػ، عبَٕاػِ، ٔ ربيؼّ امت. يب َنجت… ثبىُؼ؟

 «فَُؼ ؿٔی عٕه َيبٌ َغٕاْیى ػاػ ْبیًبٌ ىجیغٌٕ يی کنبَی کّ ثـ ملـِ

ّٔ ایٍ  ىٓـ ثُؼؿی ػنهٕیّ ػؿ امتبٌ ثٕىٓـ ػؿ رُٕة ایـاٌ هـاؿ ػاؿػ. ػؿ صٕي

ّٔ تزبؿی ٔیژِ ثـای ىـکت يهّی پتـٔىیًی مبعتّ ىؼِ امت کّ  ىٓـ یک يُطو

َلت ٔ گبف تٕرٓی ؿا رؾة کـػِ امت. ثغو  گؾاؿی عبؿری هبثم مـيبیّ

عبٔؿيیبَّ ٔ آكـیوبی ىًبنی ایُؼامتـیبل کّ ايـٔف ػؿ امتبَجٕل تيکیم رهنّ 

 :ػاػ، یک پیبو ًْجنتگی ثـای کبؿگـاٌ ایـاٌ كـمتبػ کّ ػؿ آٌ آيؼِ امت
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ایى. ٍُؼت َلت ٔ گبف ػؿآيؼ ُْگلتی  يب ػؿ کُبؿ کبؿگـاٌ ثٕىٓـ اینتبػِ» 

ىـایٔ کبؿی ػْيتُبکی ؿٔثـٔ  ثـای ایـاٌ ػاؿػ، ٔ ثب ٔرٕػ ایٍ، کبؿگـاٌ ثب

ىٕػ. ٔرٕػ مُؼیکبْبی هٕی ثّ يـػو ایـاٌ  ْنتُؼ ٔ ػمتًقػىبٌ پـػاعت ًَی

 «.کًک عٕاْؼ کـػ کّ اف يُبثغ ٓجیؼی عٕػ ثٓـِ ثجـَؼ

ػْؼ کّ  ایٍ يُبهيّ َيبٌ يی»کًبل أفکبٌ، يؼبٌٔ ػثیـکم ایُؼامتـیبل گلت: 

اٌ ايـی صیبتی امت. پل اف چـا ایزبػ رُجو مُؼیکبیی ينتوم ٔ آفاػ ػؿ ایـ

گؾاؿی عبؿری رؾة  ای مـيبیّ مبثوّ یی، کيٕؿ ایـاٌ يیقاٌ ثیا  تٕاكن ْنتّ

اَؼ کّ اف  ْبی ثقؿگ رٓبٌ آيبػِ کـػِ امت، کّ ثؼاٌ يؼُبمت کّ ىـکت

ایـاَی ٔاثنتّ ثّ عٕػ ٔ اف   امتخًبؿ کبؿگـاٌ ایـاٌ مٕػ ثجـَؼ. يب اف مبفيبٌ

مُؼیکبْبی هٕی ثّ يُظٕؿ ػكبع ٔ صًبیت اف  کبؿگـاٌ ایـاٌ ػؿ ؿاِ ایزبػ

 «.کُیى صوٕهيبٌ صًبیت يی

َژاػ، ؿئیل  ای ثّ يبفیبؿ گیالَی ٔانتـ مبَچق، ػثیـکم ایُؼامتـیبل َیق َبيّ

يکبَیک ایـاٌ كـمتبػ کّ ػؿ آٌ ثب يجبؿفِٔ کبؿگـاٌ -مُؼیکبی کبؿگـاٌ كهقکبؿ

 .ایـاٌ اثـاف ًْجنتگی ىؼِ امت

 3۹ آغؼ 29 نُثّ قّ 
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                     ٔ  کٕظ ٔ تٕؼو هعؼت ضؽیع خايؼّؼ

 کاؼگؽاٌ ضهغ قالذ نعِ ی ایؽاٌ

 تؽ گؽكتّ نعِ اؾ قایت  کإٌَ يتسع کاؼگؽی

Kmkoomk.wordpress.com  

ی اف چُؼ گبْيـ ىؼِ ی ثبَک يـکقی ایـاٌ کّ ْـایٍ يطهت ثـ امبك آيبؿ يُت

ْبی ثبفاؿعـیؼ َیبف يُؼی ْبی يُتيـ يی ىٕػ تُظیى ىؼِ امت کّ ثب ٔاهؼیت 

 "يـِ يـػو كبٍهّ ای ثؼیؼی ػاؿػ، یب ثّ اٍطالس آيبؿی امت "يُٓؼمیؿٔف

تٕيبٌ  511ثٓبی َبٌ مُگک اف  03ىؼِ. ثّ ٕٓؿ ًََّٕ كؤ ػؿ یک مبل، مبل 

بِ، آٌ ْى تٕيبٌ ؿمیؼ، ٍؼ ػؿ ٍؼ ؿىؼ ػؿ چُؼ ي 0111ثّ ٍٕؿت آفاػ ثّ 

ثـای يبػِ ؿؾایی کّ يـػو تٓیؼمت ٔ فیـ عٔ كوـ، فَؼگی ىبٌ ثؼاٌ ٔاثنتّ 

ػؿٍؼ  21تب 01امت. ایٍ ػؿ صبنی امت کّ ْـ مبل َـط آة ٔثـم ٔ گبف اف 

ؿىؼ ػاؿَؼ کّ ػٔنت عٕػ ثبَی آٌ امت. ٔنی ًْیٍ ػٔنت ػؿ آيبؿ يُيـِ اه 

ک يـکقی ثّ ایٍ َـط تٕؿو ؿا یک ؿهًی اػالو يی کُؼ!!! آيبؿگـاٌ ثبَ

نٕاػ ْى هبثم ػؿک امت َـمیؼِ اَؼ کّ هؼیت مبػِ کّ ثـای یک ؿٔمتبیی ثیٔا

ثبال ؿكتٍ َـط آة ٔ ثـم ٔ گبف ؿٔی ًّْ ی کبالْبی ػیگـ ثؼٌٔ امتخُب تبحیـی 

ژؿكی ػاؿػ ٔ َـط ًّْ کبالْب ؿا گـاٌ تـ يی کُؼ، صتی َّ ثّ ًْبٌ َنجت، 

 بٌ کيٕؿ ٔ ًّْ ػاَو آيٕعتّ ْبی ایٍثهکّ ثب ػؿٍؼ ثیيتـی. ًّْ اهتَبػ ػاَ

ٔاهؼی ٔ ایٍ ؿَٔؼ ٍؼٕػ َـط تٕؿو ؿا تبییؼ ؿىتّ ثب مکٕت عٕػ؛ ایٍ آيبؿ ؿیـ

يی کُُؼ. آیب ایٍ آيبؿ ؿیيّ ػؿ ٔاهؼیت ػاؿػ؟! آؿی ؿیيّ ػؿ ٔاهؼیت ػاؿػ ٔنی 

ٔاهؼیتی کّ مـىت ٔ ػؿٌٔ يبیّ آٌ اف ػیؼ يـػو پُٓبٌ ىؼِ امت. ىبیؼ ایٍ ػؿ 

( ْتبکی ىجبَّ ؿٔفی ی ثبىؼ کّ ػؿ پيت ایٍ َبيٓب ) پهٕتیک اکَٕٕيیتؼٓؼ آَٓبی

صالل " ًَٕػِ اَؼ. ٔنی ثّ َبچبؿ يٍ ثب اَؼک "اَؼیيبٌ چپ ؿا ثـ ػهیّ ػیگـ

  .ػاَو عٕػ آيٕعتّ، ثؼاٌ يی پـػافو

امبك آيبؿ ثبَک يـکقی ایـاٌ ػؿ ای ػؿ ثی ثی می ٍلضّ أل ثـ يوبنّ

  .ف ؿا ایٍ گَّٕ تلنیـ ًَٕػِ ثٕػأاعـ آؽؿ يبِ ػهت گـاٌ ىؼٌ اؿ

http://kmkoomk.wordpress.com/
http://kmkoomk.wordpress.com/
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َکتّ کهیؼی گـاٌ ىؼٌ اؿف ػؿ ثبفاؿ ایـاٌ، ػهت تٕؿيی امت، کّ اف مبل   "

ػؿٍؼ ؿمیؼِ امت. ػؿ مّ مبل گؾىتّ اهتَبػ ایـاٌ  71تب کٌُٕ َقػیک ثّ  01

ػؿٍؼ ػاىتّ امت. آيبؿ ؿمًی َيبٌ يی ػْؼ کّ تٕؿو  71تٕؿيی َقػیک ثّ 

 03ػؿٍؼ ٔ ػؿ مبل  04ثیيتـ اف 02، ػؿ مبل ػؿٍؼ 23ثیيتـ اف  0201ػؿ 

ػؿٍؼ ثٕػِ  0يبِ گؾىتّ َیق صؼٔػ  0ػؿٍؼ ثٕػِ امت. تٕؿو ػؿ  01َقػیک ثّ 

ػؿٍؼ  71صؼٔػ  01امت. ثّ فثبٌ مبػِ هؼؿت عـیؼ يـػو َنجت ثّ مبل 

ْـ يجهـی پـػاعت  01کبْو پیؼا کـػِ امت، یؼُی ثـای کبالیی کّ ػؿ مبل 

ػؿٍؼ ثیيتـ پـػاعت کُُؼ. ایٍ  71ًْبٌ کبال ثبیؼ  يی ىؼ اکٌُٕ ثـای عـیؼ

  ".ػؿٍؼ کًتـ ىؼِ امت 71یؼُی اؿفه پٕل يهی 

ٔاهؼیت امت ٔنی آٌ ٔاهؼیت  ػؿ ػًم يی ثیُیى یک ؿهًی ىؼٌ َـط تٕؿو یک

ؼ گـی کّ ػٔنت ْبی پل اف رُگ ثب تـكُؼ ْبی يبکیبٔنینتی آٌ ؿا اف ػیٔیـاَ

ؿگـاٌ ػٔنت ْب ٔ َٓبػ ْبی ػٔنتی عؼيت آيب يـػو پُٓبٌ يی کُُؼ، کؼاو امت؟

گؾاِؿ ثؼٌٔ ٔهلّ ثّ مـيبیّ ػاؿی ْبؿ ٔ ٔصيی ُٔٓی ٔ ػالنٓبی ثیٍ انًههی آٌ 

کّ رق ؿبؿت اؿفه ْبی تٕنیؼ ىؼِ تٕمٔ کبؿگـاٌ ٔ ػؼو پـػاعت صوٕم ٔ 

يطبنجبت آَٓب يؼیبؿ ٔ اؿفه ػیگـی ؿا ًَی ىُبمُؼ، آيبؿ ؿا ثّ ٍٕؿتی کهی ٔ 

آٌ، يطـس يی کُُؼ. "ػؿ مبل . . . َـط تٕؿو . . . يی ثؼٌٔ ثـؿمی ؿَٔؼ 

ایٍ اػالو یک ٔاهؼیت امت کّ ثب إٍل ػهًی اهتَبػ ُعـػ ٔ کالٌ هبثم  ".ثبىؼ

ٔنی ًّْ ی ٔاهؼیت َینت، ىیـ ثؼٌٔ یبل ٔ ػو ٔ اىکًی امت کّ  اَطجبم امت

ٔاهؼیت ْبی ػیگـ ؿا ثّ گٕىّ ْبی تبؿیک يی ؿاَؼ، ٔ ثؼیٍ گَّٕ ثّ ىؼٕؿ 

تًبػی يـػو تْٕیٍ يی کُؼ. يـػو ىبْؼ مبکِت ػٔنت "يُتغت" عٕػ ْنتُؼ، ار

کّ ثّ گَّٕ ی ؿمًی اػالو يی ًَبیؼ َـط تٕؿو یک ؿهًی ىؼِ امت. ٔنی ػؿ 

ثبفاؿ، ًَٕػاؿْب ْى چُبٌ ؿَٔؼ ٍؼٕػ تٕؿو ؿا َيبٌ يی ػُْؼ. یک ثبؿ ػیگـ 

 01مبل ؿَٔؼ َـط تٕؿو ؿا ثؼٌٔ يُٓؼمی کـػٌ آٌ، ثـؿمی يی کُیى ٔ ثّ 

ثٕػ  01ػؿ ٍؼی ػؿ مبل  23ثـيی گـػیى. آيبؿ ؿمًی ثیبٌ گـ ؿىؼ تٕؿيی 

)ثـ امبك اػالو َٓبػ ْبی ػٔنتی(. ػؿ ًْیٍ مبل ًَبیُؼگبٌ ػٔنت ٔ کبؿكـيبیبٌ 

ػؿ َينت مّ ربَجّ ی کّ ْـمبنّ ثب ًَبیُؼگبٌ کبؿگـاٌ ػٔنتی ثّ َبو ىٕؿاْبی 

کبؿ مـٔ ػو ثـیؼِ كؼهی يی  اماليی کبؿ ٔ کبؿگـاٌ يضؼٔػی کّ ييًٕل هبٌَٕ

ػؿٍؼ  14اؿ کـػَؼ َـط ؿىؼ مبالَّ صؼاهم صوٕم کبؿگـاٌ ؿا قگثـ ىَٕؼ،

ػؿٍؼی اػالو ىؼِ ثّ ٔمیهّ  23)اػالو ًَٕػَؼ کّ ایٍ َـط َنجت ثّ َـط تٕؿو 

عالف هبٌَٕ کبؿ ٔ إٍل هبٌَٕ ػؿٍؼ پبییٍ تـ ثٕػِ کّ ثـ 0قی( ثبَک يـک
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ْـ ػنیم پبی ایٍ مُؼ ؿا ايْب ًَٕػَؼ. ػؿ  امبمی کيٕؿ امت ٔ کبؿگـاٌ ْى ثّ

ٍُؼتی اف  –ایٍ يیبٌ ثّ ّٔؼیت کبؿگـاٌ يٕهت کّ ػؿ يُبٓن آفاػ تزبؿی 

ىًٕل هبٌَٕ کبؿ عبؿد ىؼِ اَؼ ْیچ تٕرٓی َيؼ، فیـا اف َظـ ایٍ َٓبػ ْب ایٍ 

گـِٔ اف کبؿگـاٌ کّ اکخـیت ؿا ىبيم يی گـػَؼ، ييتی ثـػِ ی ثؼٌٔ صوٕم 

ػؿ ًٍّ ػؿ ایٍ َـط گؾاؿی هؼؿت عـیؼ کبؿگـاٌ َنجت ثّ مبل هبََٕی ْنتُؼ. 

ػؿٍؼ يزؼػاً موٕٓ کـػ. یب ػؿ صویوت ثبیؼ گلت ًْبٌ ؿیبّت  0هجم ثّ يیقاٌ 

اهتَبػی کّ ايـٔفِ ػؿ کيٕؿْبیی يبَُؼ امپبَیب ٔ یَٕبٌ ٔ پـتـبل ٔ كـاَنّ 

کّ آَٓب اػًبل يی گـػػ ثّ گَّٕ ای ػیگـ ػؿ ایـاٌ کبؿثـػی يی ىٕػ. ػؿ صبنی 

ػؿٍؼ پيت مـ  23ؿا ثب َـط  01صتی ػؿٍؼی اف يُبثغ يب ؿا َؼاؿَؼ. مبل 

آيؼِ ثٕػ ٔ ْى  02گؾاىتیى ػؿ صبنی کّ ایٍ َـط ثب ًّْ ييکالتو ثب يب ثّ مبل 

چُبٌ ثـ فَؼگی کبؿگـاٌ چُگ يی کيیؼ. ٔنی تٕؿو ثؼٌٔ آَکّ ػٔنت تٕاَبیی 

اػِ ٔ ػؿ ایٍ مبل َـط تٕؿو يٓبؿه ؿا ػاىتّ ثبىؼ ثّ میـ ٍؼٕػی عٕػ اػايّ ػ

 30يی ىؼ  02ػؿٍؼ ػیگـ ؿىؼ یبكت. کّ مـ رًغ َـط تٕؿو ػؿ مبل  04

ػؿٍؼ ٔنی ػؿ ایٍ مبل ًَبیُؼگبٌ ػٔنت ٔ کبؿكـيبیبٌ ایٍ مـرًغ ؿا يطـس 

) ٔ ثـای صلع اىتـبل  ًَی کُُؼ ٔ ًَبیُؼگبٌ کبؿگـاٌ ْى کّ اهتَبػ ػاٌ َینتُؼ

ی ينتوم ثـای کيق ایٍ تـكُؼ ْب ؿا ْى عٕػ ىٓبيت ْى آُْگی ثب مُؼیکب ْب

ػؿٍؼ  04َؼاؿَؼ( اف ایٍ ؿٔ ػٔنت ٔ کبؿكـيبیبٌ َـط تٕؿو ًْبٌ مبل ؿا یؼُی 

ؿا يؼیبؿ ثـؿمی صؼاهم صوٕم آٌ مبل هـاؿ يی ػُْؼ ٔ ًَبیُؼگبٌ ىٕؿاْبی 

ػؿٍؼی صؼاهم صوٕم يٕاكوت يی کُُؼ ثب ایٍ ػل  01اماليی کبؿ ْى ثب َـط 

ػؿٍؼ امت. ػؿ صبنی کّ ایٍ كبٍهّ  2ثب َـط تٕؿو تُٓب  گـيی کّ كبٍهّ ی آٌ

ػؿٍؼ پبییٍ تـ يضبمجّ  27ػؿٍؼی  30َنجت ثّ ٔاهؼیت پُٓبٌ ىؼِ ی تٕؿو 

ىؼِ امت. ٔاهؼیت ػیگـی کّ ًَبیُؼگبٌ ىٕؿاْبی اماليی يتٕرّ َيؼَؼ، موٕٓ 

ػؿٍؼی هؼؿت عـیؼ کبؿگـاٌ ثٕػ کّ ثّ آٌ ؿای ػاػِ ثٕػَؼ. تٕؿو ػؿ صبل  27

ثٕػ ٔصوٕم کبؿگـاٌ ػؿ صبل َقٔل. ثب ایٍ ىـایطی کّ ْـمبل ثیيتـ  ٍؼٕػ

ىؼیى. ثبف ْى ػٔنت ٔ  03ّٔغ کبؿگـاٌ ثضـاَی تـ يی ىؼ ٔاؿػ مبل 

 03کبؿكـيبیبٌ ثـ امبك يؼیبؿ ْبی َٕنیجـانی ْـ مبنّ ،آيبؿ َـط تٕؿو مبل 

ؿ ْى ثؼٌٔ تٕاَبیی ػٔنت ػؿ يٓب 03ػؿٍؼ اػالو ًَٕػَؼ. آؿی ػؿ مبل  01ؿا 

ػؿٍؼ ػیگـ ؿىؼ کـػ ٔ َـط تٕؿو ٔاهؼی کّ ًَبیُؼگبٌ ػٔنت  01تٕؿو َـط آٌ 

ػؿٍؼ ؿمیؼ. ػؿ رهنّ مّ  50ٔ کبؿكـيبیبٌ اف آٌ چیقی ًَی گلتُؼ ثّ ؿهى 

ػؿٍؼ پؾیـكتّ ىؼ. ىبیؼ ثـعی ًَبیُؼگبٌ  07ربَجّ َـط صؼاهم صوٕم کبؿگـاٌ 
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ػؿٍؼ  4بل کبؿگـاٌ ثب ىبػی تَٕؿ يی کـػَؼ َنجت ثّ َـط تٕؿو آٌ م

تٕاَنتّ اَؼ ثیيتـ ثّ ػمت ثیبٔؿَؼ ٔنی ٔاهؼیت ایٍ ثٕػ کّ َنجت ثّ َـط ٔاهؼی 

اهم صوٕم ؿا يضبمجّ ػؿٍؼ پبییٍ تـ اف َـط تٕؿو صؼ 33ػؿٍؼ يؼبػل  50

ٔاهغ َؼاَنتّ پؾیـكتُؼ، َقٔل ْـمبنّ هؼؿت عـیؼ کبؿگـاٌ ٔ کـػِ اَؼ. ػؿ

تٕؿو ثقػى ػٔنتیبٌ تک ؿهًی يبِ َـط  0َـط تٕؿو ؿا. اينبل ٓی گؾؿ  ٍؼٕػ

ْى َنجت ثّ ُبی يٓبؿ تٕؿو امت ثهکّ تٕؿو ثبفىؼ ٔنی ایٍ تک ؿهًی َّ ثّ يؼ

رًغ مبػِ ی آٌ، کّ بیبٌ آثبٌ يبِ ؿىؼ ػاىتّ ٔ ػؿ مـػؿٍؼ تب پ 0مبل پیو 

ػؿٍؼ ؿمیؼِ امت.  71یک ثچّ ػثنتبَی ْى يی تٕاَؼ آٌ ؿا رًغ کُؼ ثّ ؿهى 

یک ٔاهؼیت امت ٔاهؼیتی کّ رقیی اف ٔاهؼیت  آؿی یک ؿهًی ىؼٌ َـط تٕؿو

تٕاَی َٓبػْبی ػٔنتی آٌ ایٍ امت کّ تٕؿو ػؿ ػزق ٔ َب ػًؼِ ٔ ثقؿگتـ امت ٔ

اف مٕی ٔ اهتَبػ ػاَبٌ َٕنیجـانیو ْى چُبٌ ؿَٔؼی ٍؼٕػی ؿا يی پیًبیؼ ٔ 

تـ يی ىَٕؼ. یب ثّ فثبٌ مبػِ هؼؿت عـیؼ ربيؼّ ثب ػیگـ ْـمبنّ کبؿگـاٌ كویـ

يبؿْبی يُٓؼمی ىؼِ ی ػٔنتی ْـ مبنّ ؿَٔؼی َقٔنی ػاؿػ ٔ کيٕؿ ؿا ًْیٍ آ

ثّ مٕی پـتگبِ موٕٓ يی کيبَؼ. آیب ایٍ پـٔمّ ثـای ربيؼّ یک كبرؼّ 

اهتَبػی َینت ؟! ػالِٔ ثـ ایٍ ؿَٔؼْبی ٔیـاٌ گـی کّ كـایُؼ يُبمجبت 

اهتَبػی پل اف رُگ امت )تؼؼیم مبعتبؿی ٔ عٍَٕی مبفی( ػٔنت ثـای 

ـ عالً ثّ هبٌَٕ امبمی ٔ هبٌَٕ کبؿ الیضّ اٍالس هبٌَٕ کبؿ ؿا ْى فػٌ تی

ػؿ ػمتٕؿ کبؿيزهل هـاؿػاػِ تب کيٕؿ ؿا ثّ یک َظبو ثـػِ ػاؿی تجؼیم ًَبیؼ، 

آٌ ْى ػؿ ىـایطی کّ ىبْؼ تضٕالت يُلی رٓبَی ْنتیى، يبَُؼ اَتغبة تـايپ، 

ت َٕ نیجـانی کّ ثـآیُؼی امت ػؿ رٓت عالف ثـعی اف إٍل اهتَبػی يُبمجب

ٔ رؼا ىؼٌ اَگهیل اف اؿٔپب ٔ تؼأو ؿکٕػ ٔتٕؿو ػؿ رٓبٌ ٔ گنتـه رُگ 

يال آيؼی ایٍ يُبمجبت اهتَبػی ؿا ثـ ْبی يُطوّ ای کّ ػؿ يزًٕع ػؼو کبؿ

ؿاِ ؿىؼ ٔا ؿكتّ کـػِ امت. ٔنی ػٔنت ٔ ييبٔؿیٍ اهتَبػی ه ثب پیگیـی ایٍ 

ثـػٌ الیضّ اٍالس هبٌَٕ کبؿ ثّ  يين عٕػ هـاؿػاػِ اَؼ ٔ ثبٔ ٔؿىکنتّ ؿا مـ

يزهل ثی عجـی عٕػ ؿا اف ٔاهؼیت ْبی ػاعهی ٔ عبؿری ایـاٌ ثّ ًَبیو 

  .گؾاىتّ اَؼ

 اتساظیّ َیؽٔی کاؼ پؽٔژِ ای ایؽاٌ

 31آغؼ ياِ  29     قطُگٕ َاصؽ آهاخؽی
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آغؼ يواتم 5۱اػتؽاظات ؼاَُعگاٌ ٔ کاؼگؽاٌ نؽکت ٔازع ظؼ 

 . ی تّ ضهَٕت کهیعِ نعنٓؽظاؼی تٕقػ َیؽْٔای اَتظاي

 
 

آؽؿصْٕؿ چيًگیـ ؿاَُؼگبٌ ىـکت اتٕثٕمـاَی تٓـاٌ ٔ صٕيّ 0۲ايـٔف 

ثبثت ػؼو پـػاعت تنٓیالت ينکٍ ثـامبك يَٕثّ ىٕؿای ينکٍ ىٓـػاؿی 

 01ْبی َیًّ کبؿِ تؼبَٔی ينکٍ ػؿ مبػت ِ کٍ َگـكتّ ْب ٔ پـٔژاػى اف ين

ثـای پیگیـی يوبثم ىٓـػاؿی تٓـاٌ ؿاىبْؼ ثٕػیى ٔنی ظبْـٌ ىٓـػاؿ ٍجش 

تٓـاٌ اف هجم امتـاتژی گبفاَجـی يؼـٔف عٕػؿا ثّ ٔامطّ ػمت َيبَؼِ ْبی 

 .َیـٔی اَتظبيی ػؿ مـتبمـ عیبثبٌ ثٓيت ٔ پبؿک ىٓـ پیبػِ کـػِ ثٕػ

ـػاؿی کّ يتٓى اٍهی ايالک َزٕيی اینت ثوؼؿی اف صـکت ؿاَُؼگبٌ ىٓ

ْب هجم ثب اؿتجبٓ عبً ثب َیـٔی اَتظبيی يوبثم  ٔصيت کـػِ ثٕػ کّ اف مبػت

ىٓـػاؿی عیبثبٌ ثٓيت ٔ پبؿک ىٓـ ؿا ثّ پبػگبٌ َیـٔی اَتظبيی تجؼیم کـػِ 

 ؿا ُْگبيی کّ ؿاَُؼگبٌ هَؼ عبؿد ىؼٌ اف ػؿة رُٕثی پبؿک ىٓـ ثٕػ ٔ

ثب ثبتٕو ٔ ييت ٔ نگؼ  ػاىتُؼ پهیل ثّ مًت کبؿگـاٌ ٔ ؿاَُؼگبٌ صًهّ کـػِ ٔ

اهؼاو ثّ پـاکُؼِ کـػٌ کبؿگـاٌ ىـکت ٔاصؼ ؿا ػاىتُؼ ٔ ایيبٌ ؿا تب ػؿة 

ىًبنی پبؿک ىٓـ ػوت ؿاَؼٌ کّ ػؿ ایٍ ُْگبو ثب اهؼاو ْٕىًُؼاَّ ؿاَُؼگبٌ ػؿ 

پیًبیی ثّ مًت ىـم توبٓغ ىٓـ ثّ ؿاْ عیبثبٌ كیبُ ثغو ّهغ ىًبنی پبؿک

كیبُ ثغو کـػَؼ مپل اف عیبثبٌ عیبو ثّ مًت عیبثبٌ ثٓيت  -عیبثبٌ عیبو 

ػؿ صبل صـکت ثٕػَؼ کّ پهیل ثب ػمتٕؿ مـُْگ ػٔو ػجؼانـّب رؼلـی صًهّ 

ٔصيیبَّ ای ػیگـ ثّ کبؿگـاٌ ؿاتؼاؿک ػیؼَؼ کّ ثـاحـ ْزٕو َبرٕاًَـػاَّ مّ 

http://vahedsyndica.com/new/wp-content/uploads/2016/12/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85.jpg
http://vahedsyndica.com/new/wp-content/uploads/2016/12/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85.jpg
http://vahedsyndica.com/new/wp-content/uploads/2016/12/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85.jpg
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صنٍ مؼیؼی ٔ ایـد كؼایی تٕمٔ ، فاػِ ـيضـوتٍ اف ؿاَُؼگبٌ ثّ َبو ْبی َبٍ

گـػٌ يَؼٔو ىؼَؼ ًْچُیٍ ثیُی ػٔتٍ  ٔ مـُْگ رؼلـی ثب ثبتٕو اف َبصیّ مـ

اف ایيبٌ آمیت رؼی ػیؼ نؾاثبْٕىیبؿی ؿاَُؼگبٌ ثب تـییـؿاِ ؿاْپیًبیی عٕػ ثّ 

كیبُ ثغو ػقیًت ًَٕػَؼ نؾا ثـای  مٕاؿ اف آَزب ثّ پبؿک مًت عیبثبٌ مپّ ٔ

و پهیل صًهّ ای ػیگـی ؿا تؼاؿک ػیؼ ٔ ثب رًغ آٔؿی ثُـ مُؼیکب ثب يتٍ ثبؿ مٕ

اهؼاو کـػَؼ کّ ػمتگیـىؼگبٌ ؿا ثّ  تٍ اف اػْب0۱عٕامتّ ينکٍ ٔ ػمتگیـی 

پهیل ايُیت اؿگ اَتوبل ػاػِ ٔنی ػؿآَزب اف پؾیـه يَؼٔيیٍ عٕػاؿی کـػَؼ 

پل اف يؼأا آفاػ  کّ نؾا يَؼٔيیٍ ثب أؿژاَل ثّ ثیًبؿمتبٌ میُب يُتوم ىؼَؼ

مبػت ػؿ يوـ پبیگبِ ْلتى  انجبهی ػمتگیـىؼگبٌ َیق پل اف چُؼ ىَٕؼ ٔ يی

پهیل ايُیت ػؿ اؿگ آفاػ ىؼَؼ الفو ثّ ؽکـ امت کّ ػیگـؿاَُؼگبٌ يضم ؿا 

ثب كيبؿ ثّ پهیل عٕامتبؿ آفاػی ػٔمتبٌ عٕػ ثٕػَؼ کّ پهیل  تـک َکـػِ ٔ

 يزجٕؿ ثّ عٕامتّ ایيبٌ گـػیؼ.

ػْؼ تًبو ينٕنیت  اتٕثٕمـاَی ثّ مـُْگ گبفاَجـی ْيؼاؿ يی مُؼیکبی

 ٔػٕاهت َبىی اف ػؼو تنٓیالت ينکٍ ثب ىٓـػاؿی ٔ يؼیـیت ىـکت ٔاصؼ يی

 کبؿگـاٌ ىـکت ًّْ صوٕم اػتـاّی ٔهبََٕی ؿا ثـای عٕػ ثبىؼ. ؿاَُؼگبٌ ٔ

 .ػاَؼ کّ ػؿ ٔهت يوتْی اهؼاو عٕاْؼ کـػ يضلٕظ يی

   تٕتٕقؽاَی تٓؽاٌ ٔ زٕيّنؽکت اقُعیکای کاؼگؽاٌ 

 593۹ آغؼ 51                 
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 ظؽب تّ ظؼاػتؽاض ٔازع نؽکت ؼاَُعگاٌ اؾ تؼعاظی

 اتٕتٕـ ْای چؽاؽ پهیف تٕقػ ًْکاؼاَهاٌ نتى ٔ

 !کؽظَع ؼٔنٍ آغؼ5۹ ؼا ضٕظ

 

 ٔاصؼ ىـکت کبؿگـاٌ ٔ ؿاَُؼگبٌ ثب پهیل عيٍ ثـعٕؿػ ثّ اػتـاُ ػؿ

 ثـپبیی هَؼ ينکٍ صوّ صوٕم اصوبم ثـای کّ صٕيّ ٔ تٓـاٌ اتٕثٕمـاَی

 تزًغ صبّـ ؿاَُؼگبٌ ػاىتُؼ؛ ؿا ىٓـػاؿی يوبثم ػؿ اػتـاّی تزًغ

 پبَقػْى ػٔىُجّ ؿٔف کّ گـكتُؼ تًَیى آؽؿ چٓبؿػْى یکيُجّ ؿٔف اػتـاّی

. کُُؼ صـکت کیهٕيتـ 21 صؼاکخـ ُّئيطً مـػت ثب یاػتـاّ اهؼايی ػؿ آؽؿ

 .ًَبیُؼ ؿٔىٍ ؿٔف ًْیٍ ػؿ ؿا اتٕثٕك ْبی چـاؽ ًْچُیٍ

 ؿاَُؼگبٌ ًّْ اف صٕيّ ٔ تٓـاٌ اتٕثٕمـاَی ٔاصؼ ىـکت کبؿگـاٌ مُؼیکبی

 ثّ اػتـاُ ًْچُیٍ ينکٍ ػًٕيی صوّ عٕامت تضون ثـای ػاؿػ ػؿعٕامت

 ػٔىُجّ ؿٔف ينکٍ، اػتـاّی تزًغ ػؿ ًْکبؿاٌ ثب پهیل عيٍ ثـعٕؿػ

 ْبی چـاؽ ٔ صـکت ـکیهٕيت 21 صؼاکخـ ُّئيطً مـػت ثب آؽؿ پبَقػْى

 .ًَبیُؼ ؿٔىٍ کبيم ؿٔف یک َیق ؿا اتٕثٕك

 حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 1395آذر  15
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 صنعت و کشت شرکت کارگران سندیکای ی بیانیه
 واحد شرکت کارگران تجمع درباره تپه هفت نیشکر

 با آمیز متمسال تجمعی رانی اتوبوس واحد شرکت کارگران ذرآ ۴۱امروز
 داشتند تهران شهرداری  جلوی در خود مسکن وضعیت شدن مشخص خواست

 خبر با و شدند برو رو سرمایه حافظان و گر سرکوب ماموران یورش با که
 قرار شتم و ضرب مورد ماموران توسط کارگران این از تعدادی هک شدیم
 شدند، تقلمن مختلفی های بازداشتگاه به و دستگیر آنان از ای عده گرفته

 هم بحق های خواسته از حمایت ضمن تپه هفت نیشکر کارگران سندیکای
 و کرده محکوم کارگران حقوق به را تعرض هرگونه خود های ای طبقه

 .هستیم بازداشتی کارگران شرط و دیق بی آزادی خواهان

 نیشکر صنعت و کشت شرکت کارگران سندیکای
 تپه هفت

 اذر 1۱
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 تکػیة ٔ اغالػیّ

 ثّ ْيؼاؿ»  تیتـ ثب ٔ  عجـگـ هٕل اف آؽؿ03 تبؿیظ ثّ  يؼزٕل ای الػیّآ

 عبؿد يزهل ػمتٕؿ اف ؿا کبؿ هبٌَٕ کبؿگـی ّؼ تـییـ ُْٕف ایـاٌ، کبؿگـاٌ

 .اَؼ َکـػِ

 يـاػی رٕاًَیـ رًهّ اف ػاعهی يُبثغ هٕل اف يؼیيت ػیبؿاٌ گقاؿه ثّ

 ٔ ىؼِ يُتيـ .....«ؿمؼ يی َظـ ثّ ينتوم کبؿگـی َٓبػْبی ًْٔلکـی

 .ػاؿػ فیـ ػؿ َیق ؿا کبؿگـی ْبی تيکم اف رًؼی ايْبی

 كؤ يب اعجبؿ ٔ ْب آالػیّ تًبيی کُیى يی اػالو آالػیّ ایٍ تکؾیت ًٍّ يب

 كهقکبؿيکبَیک کبؿگـاٌ مُؼیکبی فثبَّ ػٔ مبیت ػؿ ىؼٌ يُتيـ ٍٕؿت ػؿ

 .ثبىؼ يی يؼتجـ مُؼیکب كینجٕک ٔ  sfelezkar.com آػؿك ثّ

 گـِٔ ٔ«  عجـگـ»  ثب اؿتجبٓی ْیچگَّٕ كهقکبؿيکبَیک کبؿگـاٌ کبیمُؼی

 .َؼاؿػ يؼیيت ػیبؿاٌ َبىُبك

 ایؽاٌ كهؿکاؼيکاَیک کاؼگؽاٌ قُعیکای

 5931 آغؼ 51
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قُعیکای کاؼگؽاٌ كهؿکاؼ يکاَیک ایؽاٌ اؾ اػتصاب 

 !ػًٕيی کاؼگؽاٌ کؽِ خُٕتی زًایت يی کُع

آغؼ ياِ( ظؼ اػتؽاض تّ قیاقت  50َٕايثؽ ) 90 عیکاْای کاؼگؽی کؽِ خُٕتی ايؽٔؾ،قُ

یک اػتصاب ػًٕيی قاؾياٌ ظاظِ اَع کّ ” پاؼگ گٕئٍ ْای“ْای ظعکاؼگؽی ظٔنت ضاَى 

 .يٕؼظ زًایت كعؼاقیٌٕ ْای قُعیکایی خٓاٌ ٔ اؾ خًهّ ایُعاقتؽیال هؽاؼ گؽكتّ اقت

هیّ ظٔنت تؽاظؼاٌ کاؼگؽ يا ظؼ کؽِ خُٕتی يتلن انوٕل ْكتُع کّ يثاؼؾِ ضٕظ تؽ ػ

کّ ظؼ ًْاُْگی تا کاؼكؽيایاٌ ٔ ” پاؼگ گٕئٍ ْای“قؽکٕتگؽ ٔ ظع کاؼگؽی ضاَى 

کُلعؼاقیٌٕ  .اَسصاؼ ْای تیٍ انًههی ػًم يی کُع، تا تؽکُاؼی ایٍ ظٔنت اظايّ ضٕاُْع ظاظ

ٌ كال کؽظِ اقت کّ نؽکت ْای اَسصاؼی ظؼ اؾای زًایت  قُعیکایی ایُعاقتؽیال اضیؽا

ع کاؼگؽی ٔ ظیگؽ اهعاو ْای يٕؼظ َظؽ کاؼكؽيایاٌ ؼنِٕ ْای کالٌ ظٔنت اؾ قیاقتٓای ظ

 .تّ یک يتسع ٔ ظٔقت َؿظیک ضاَى ؼئیف خًٕٓؼ پؽظاضت کؽظِ اَع

ظٔنت کؽِ خُٕتی تؽای يعت ْای غٕالَی قؼی کؽظِ اقت کّ تا زًهّ ٔ تـییؽيلاظ زًایتی 

ٍ کهٕؼ تؽ ظع هإٌَ کاؼ تؽای کاؼگؽاٌ ٔ قُعیکا ْای کاؼگؽی، يثاؼؾِ کاؼگؽاٌ ای

قیاقت   قیاقت ْای َٕنیثؽانیكتی زاکى ظؼ صُایغ ٔ اهتصاظ ایٍ کهٕؼ ؼا تعؼیق کُع.

زًایت اؾ   ْای ظٔنت ظؼ قال ْای اضیؽ نايم زًهّ پهیف تّ تدًغ ْای هإََی کاؼگؽاٌ،

اهعاو کاؼكؽيایاٌ تّ کاْم ظقتًؿظ ْای کاؼگؽاٌ، یٕؼل تّ ظكاتؽ قُعیکاْای کاؼگؽی، ٔ 

ْا َلؽ اؾ اػعای اتساظیّ ْای کاؼگؽی تّ خؽو اَداو كؼانیت ْای يكانًت ظقتگیؽی صع

، «ْاٌ قُگ گیٌٕ»آيیؿ ٔ اؾ خًهّ ظقتگیؽی ٔ صعٔؼ زکى پُح قال ؾَعاٌ تؽای آهای 

 .يی تانع« کُلعؼاقیٌٕ قُعیکاْای کاؼگؽی کؽِ»ؼْثؽ 

ػتصای قُعیکای کاؼگؽاٌ كهؿکاؼ يکاَیک ايؽٔؾ َايّ اػتؽاظی ای ؼا ظؼ زًایت اؾ ا

اؼقال ظانت ٔ کپی ایٍ َايّ ؼا   ”پاؼگ گٕئٍ ْای“ػًٕيی کاؼگؽاٌ کؽِ خُٕتی تّ ضاَى 

قُعیکای کاؼگؽاٌ كهؿکاؼ يکاَیک ظؼ   ظؼ اضتیاؼ قاؾياٌ ْای کاؼگؽی کؽِ خُٕتی گػانت.

ایٍ َايّ اؾ زن تدًغ ٔ تهکم صُلی ٔ قُعیکایی کاؼگؽاٌ کّ ظؼ اػاليیّ خٓاَی زوٕم 

يٕؼظ زًایت هؽاؼ گؽكتّ اقت، پهتیثاَی کؽظِ   تیٍ انًههی زوٕم تهؽ تهؽ ٔ اػاليیّ ْای

ٔ ظٔنت کؽِ خُٕتی ؼا تّ اخؽای ظهین يوأنّ َايّ ْای قاؾياٌ خٓاَی کاؼ كؽاضٕاَعِ 

 .يتٍ اَگهیكی ایٍ َايّ ظؼ صلسّ اَگهیكی قایت يُتهؽ نعِ اقت  اقت.
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 !صعای ضٕاْؽاٌ ٔ تؽاظؼاٌ ٔ كؽؾَعاٌ ياٌ تانیى

کّ يؼیـاٌ ربيؼّ ثّ ييکالت فصًتکيبٌ اػتُبیی َکـػِ ٔ آَبٌ ؿا  يؼتٓبمت

ٔاػاؿ ثّ اػتـاُ کـػِ اَؼ. پل اف اػتـاُ ًْبُْگ مُؼیکبْبی کبؿگـی ٔ 

ثـعی اف تيکم ْبی کبؿگـی ثّ الیضّ َبثٕػی هبٌَٕ کبؿ کّ ػؿ يوبثم يزهل 

ٍٕؿت گـكت ٔ ػیـٔف ْى کبٌَٕ َٕینُؼگبٌ ایـاٌ ثـای گـايیؼاىت ؿٔف 

بؿفِ ثب مبَنٕؿ گـػًْبیی ؿا اػالو کـػِ ثٕػَؼ کّ ثب يًبَؼت ٔ ثـعٕؿػ يج

عيٍ پهیل يٕارّ ىؼ كـػا ْى اػتـاُ کبؿگـاٌ ىـکت ٔاصؼ ثّ ػؼو ػؿیبكت 

ينکٍ ٔ ًْچُیٍ آيٕفگبؿاٌ ثبفَينتّ َیق اػتـاّی ؿا ثـ پب عٕاُْؼ کـػ. ػؿ 

عٕػ،  ًْیٍ ؿَٔؼ كـفَؼاٌ ػاَيزٕی يب ْى ػؿ اػتـاُ ثّ ييکالت ٍُلی

 .آؽؿ کّ ؿٔف ػاَيزٕمت ؿا ثـای اػتـاُ اَتغبة کـػِ اَؼ 05ؿٔف 

هبٌَٕ امبمی، اػتـاُ صن ْـ  17ثـ ٓجن هبٌَٕ امبمی ٔ ٌَ ٍـیش اٍم 

ىٓـَٔؼ ایـاَی امت . ایٍ اػتـاّبت َّ تُٓب يغم ثّ يجبَی امالو َینت ثهکّ 

 یکی اف إٍل آٌ ؿا کّ ػؼل امت عٕاْبٌ امت.

قکبؿيکبَیک ًٍّ صًبیت اف عٕامتّ ْبی ؿاَُؼگبٌ مُؼیکبی کبؿگـاٌ كه

ىـکت ٔاصؼ ػؿ ثـعٕؿػاؿی اف یک ينکٍ يُبمت ٔ ًْچُیٍ آيٕفگبؿاٌ 

ثبفَينتّ ثـای ثـهـاؿی ًْتـافی صوٕم ٔ يقایب ثب کم ىبؿهیٍ ٔ ثبفَينتگبٌ 

ًّْ ی اؿگبٌ ْبی کيٕؿ ، اف اَتظبؿ ثّ صولـفَؼاًَبٌ کّ عٕاْبٌ ثـگقاؿی 

اػتـاُ ثّ متى ٔ ػیکتبتٕؿی ٔ كـیبػ آفاػیغٕاْی امت  ؿٔف ػاَيزٕ کّ ؿٔف

 صًبیت يی کُؼ.

 ًْثكتّ تؽ تاظ خُثم ْای اختًاػی ایؽاٌ ،ؾَعِ تاظ اتساظ قُعیکاْای کاؼگؽی

 اتساظ، يثاؼؾِ، پیؽٔؾی          خُثم کاؼگؽی يتسع خُثم ظاَهدٕیی

 5931آغؼ  59 قُعیکای کاؼگؽاٌ كهؿکاؼيکاَیک ایؽاٌ
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 ری از واحدهای تولیدی سراسر کشورگزارشات کارگ

 

 گؿاؼل ضثؽَگاؼ پیاو قُعیکا اؾ ْلت تپّ

 

ٔ  ،0۲کبؿگـاٌ ثبفَينتّ ىؼِ ػؿ مبل املُؼ  04آؽؿ مبل   7ايـٔف 

ثبفَينتگبٌ اينبل َیيکـ ْلت تپّ ثؼنیم پـػاعت َيؼٌ مُٕات عؼيت ثّ 

بی عٕػ يبَغ ٔؿٔػ يبىیُٓبی صًم َیيکـثّ کبؿعبَّ اف مبػت ًْـاِ عبَٕاػِ ْ

يتبملبَّ کبؿكـيب ثب مـػٔاَؼٌ کبؿگـاٌ ظهى  . ثًؼت مّ مبػت ىؼَؼ 00انی 7

 .ػیگـی ؿا ثّ ایٍ عبَٕاػِ ْب تضًیم يی کُؼ

 

http://sfelezkar.com/?p=1757
http://sfelezkar.com/?p=1757
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 گؿاؼل ضثؽَگاؼ پیاو قُعیکا اؾ َیهکؽ ْلت تپّ:

 چؽا َی تؽاٌ ْلت تپّ تدًغ يی کُُع؟ 

َلـ اف َی ثـآٌ هؼیًی ٔ كَهی  201ی ثٓـِ ثـػاؿی ثّ ثیو افىـکت افاثتؼا

اػالو کـػ کّ ػؿ عبَّ ثًبَُؼ ٔ صوٕم ػؿیبكت کُُؼ . ػنیم آٌ تـك اف اػتـاُ 

آَب َنجت ثّ يؼٕم ىؼٌ صوٕم ٔ يقایبی ىبٌ تٕمٔ کبؿكـيب ثٕػ ٔ ػؿ صبل 

 َلـ 01صبّـ َیق مـکبؿ اينبل صبّـ َيؼِ اَؼ ٔ ػؿ چُؼ ؿٔف گؾىتّ صؼٔػ

ػؿٍؼ مٓى 3آَب ثبفَينتّ ىؼِ اَؼ کّ ثبیؼ تـک کبؿ آَب ػؿٍٕؿت پـػاعت 

کبؿكـيب تٕمٔ تبيیٍ ارتًبػی ٍبػؿ ىٕػ. اينبل ثؼنیم کًجٕػ َی ثـىـکت 

  .اكـاػی ؿا ثـای َی ثبی امتغؼاو کـػ

هـاؿ ػاػ آَٓب ثؼیٍ ٍٕؿت ثٕػ کّ ؿٔفاَّ ثبیؼ ْـ كـػ ػٔ ٔ َیى تٍ َی ثجـَؼ تب 

ؿٔف ؿا ػؿیبكت کُُؼ . ثبػؿیبكت صوٕم، آَب ييبْؼِ کـػَؼ کّ صوٕم کبيم آٌ 

ْـَلـ ثؼْب ََق صوٕم ػؿیبكت کـػِ ٔ ىـٔع ثّ اػتـاُ کـػَؼ کبؿكـيب 

ػؿ رٕاة اػالو کـػ کّ صؼ ََبة الفو َی ػؿٔ َکـػَؼ کّ ایٍ يَؼام ثٓـِ 

 کيی ٔثـػِ ثـای امت ٔ عالف هبٌَٕ.

ػیًبِ ْى اهؼاو ثّ اػتَبة  4ٔ  3ثّ ًْیٍ عبٓـ ػؿؿٔفْبی ىُجّ ٔ یکيُجّ 

کـػَؼ اثتؼا ػؿة ٔؿٔػ َیيکـ ؿا ثنتُؼ ٔ مپل رهٕی يؼیـیت ىـکت تضٍَ 

 کـػَؼ.

 

 :تپّ ْلت کاؼگؽاٌ يصایة اؾ قُعیکا پیاو ضثؽَگاؼتکًیهی   گؿاؼل

 ٔ ىٕه ارتًبػی تأيیٍ مبفيبٌ ثّ يـارؼّ ػؿ کّ يؼتٓبمت تپّ ْلت کبؿگـاٌ

 ؿٔثـٔ ييکم ثب ْبیيبٌ ثیًّ  ػكتـچّ یِتؼٕ یب ٔ تًؼیؼ  ػؿعٕامت ٓـس

 .اَؼ گـػیؼِ
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 يطبنجبت  پـػاعت ثّ يُٕٓ ؿا ايـ ایٍ ىؼٌ ػًهی ارتًبػی تبيیٍ ينئٕالٌ

 يزتًغ عٍَٕی ثغو کبؿكـيبی ظبْـا ايب کـػَؼ تپّ ْلت کبؿكـيبی  يؼٕهّ

 .َؼاؿػ ؿا ارتًبػی تبيیٍ يطبنجبت یکزبی پـػاعت  تٕاَبیی  تپّ ْلت َیيکـ

 کّ تٕيبَی يیهیبؿػ 411اف ثیو ثؼْی تًبو ثب يُبهَّ نٓج ىـکت

 اف پل. ٔاگؾاؿىؼ عـیؼاؿاٌ ثّ امت ارتًبػی تبيیٍ ثّ اٌ يیهیبؿػ071صؼٔػ

 یک ؿٔف ْـ ٔ ىؼِ اّبكّ پـمُم   ييکالت ثـ ؿٔف ؿٔفثّ يتبملبَّ ٔاگؾاؿی

.  َی کبؿگـاٌ. کبؿ ٓهت پیًبَکبؿاٌ) يیقَُؼ اػتـاُ ثّ ػمت گـِٔ

 ( ٔؿیـِ ػایى کبؿگـاٌ. ثیًّ ػؿٍؼ 3 یب مُٕات ثـای فَينتگبٌثب. ؿٔفيقػْب

 ىٕػ نـٕ ٔاگؾاؿی ثبیؼ کُُؼ اػاؿِ ؿا ىـکت َتٕاَُؼ عـیؼاؿاٌ اگـ يُبهَّ ٓجن

 .ْنتُؼ يّٕٕع ایٍ عٕاْبٌ کبؿگـاٌ کّ

 

 گؿاؼل ْای ضثؽَگاؼ پیاو قُعیکا اؾ پاؼـ خُٕتی

 …ايیع يي كاؼظ ؼٔؾْای خكاؼت كّ تؽ تیؽِ ؼٔؾی يؽظياٌ خٕاَّ ْای-5

 

كاؼكُاٌ نؽكت پتؽٔنیًی تٕنٓؽ ظؼ اػتؽاض تّ  51/3/5931ظؼ ؼٔؾ 

اػتصاب ضٕظ ؼا تؽای أنیٍ ؼٔؾ  1،٧،٦،٥ظقتًؿظ يآْای  پؽظاضت َكؽظٌ

تایكتي  ٦نؽٔع كؽظَع ٔ ضٕاقتٓای ضٕظ يثُي تؽ ایُكّ زوٕهٓایًاٌ تا تؽج 

هٕظ ؼا اؼایّ پؽظاضت نَٕع ٔ پف اؾ آٌ ٔهلّ ای ظؼ پؽظاضتٓا ایداظ َ
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ظاظَع.يتؼاهة ایٍ تٓعیع ژَؽاتٕؼْاي تؽم ؼا ضايٕل كؽظَع ٔ ظؼ يسیػ كاؼ 

 .تعٌٔ ایداظ تی َظًی ،ظؼ یك خا َهكتُع ٔ كاؼ ظیگؽی اَداو َعاظَع

تّ زكاب ٧ؼییف كاؼگاِ تّ يیاٌ كاؼگؽاٌ آيع ٔ تّ آَٓا ٔػعِ ظاظ كّ تا تؽج 

ؽَٔع ؛ ٔني آَٓا ضٕاُْع ؼیطت ٔ اؾ كاؼگؽاٌ ضٕاقت كّ تّ قؽكاؼ ت

 ظؼضٕاقت ؼییف كاؼگاِ ؼا ؼظ كؽظَع.

كاؼگؽاٌ ؼا ٔاؼیؿ َكؽظِ  1الؾو تّ غكؽ اقت كّ ایٍ نؽكت ُْٕؾ تیًّ تؽج 

اقت. ظؼ ظًٍ ایٍ نؽكت ظؼ ُْگاو تاتكتاٌ ٔ نؽخی، يثهـی ؼا كّ تّ ػُٕاٌ 

ْؿاؼتٕياٌ 900یا200تّ يوعاؼ ٦ظقتًؿظ تّ كاؼگؽ گلتّ تٕظَع ظؼ أل تؽج 

ؽ يساقثّ کؽظِ اَع. ظیگؽ ایُكّ كاؼگؽاَی كّ تّ ظالیهي اؾ ایٍ نؽكت پاییٍ ت

تكٕیّ ًَٕظِ اَع تاكٌُٕ پٕنهاٌ پؽظاضت َهعِ اقت ٔ اگؽ اصؽاؼ تّ ظؼیاكت 

ظقتًؿظ ًَایُع تّ آَاٌ گلتّ يی نٕظ كّ تا نًا ؼٔؾيؿظ يساقثّ يي كُیى ٔ اؾ 

 ػیعی،قُٕات ، يؿایای كاؼگؽی ٔ تیًّ ضثؽی َیكت.

گاٌ قُعیكای كاؼگؽی كهؿکاؼيکاَیک کّ صعای ؼقای كاؼگؽاٌ يا کٕنُع

پؽٔژِ ْای صُؼتی ْكتیى، تًاو تالل زٕظ ؼا ضٕاْیى کؽظ تا َعای زن 

غهثیًاٌ تّ گٕل خٓاَیاٌ ٔ يؽظو ایؽاٌ تؽقع، تا نایع تتٕاَیى تا تالل پیگیؽ 

یت ضٕظ ياكیای َلتی ؼا ٔاظاؼ ًَاییى تا هٕاَیٍ زوٕهی كاؼ ٔ كاؼگؽ ؼا تّ ؼقً

تهُاقُع ٔ َگػاؼَع قٕظخٕیاٌ قیكتى ظالنی كاؼ، تؽ قلؽِ ْای ؾزًتكهاٌ 

 ْدٕو تثؽَع ٔ خايؼّ اَكاَی ٔ زوٕم آَاٌ ؼا، َاچیؿ ٔ كى اؼؾل خهِٕ تعُْع.

 51/3/5931)ٔاؼتاٌ ضؽيعیٍ كاؼگؽ پاؼـ خُٕتي ػكهٕیّ(

 

 ػكهٕیّ اؾ قُعیکا پیاو ضثؽَگاؼ گؿاؼل -1

 عٕػ،ًْچُبٌ صویوی آؿيبَٓبی ؿاِ ػؿ کّ یٍفي ایـاٌ کبؿگـاٌ تًبو ثـ ػؿٔػ

 .ؿَٔؼ يی پیو ثّ ٍجٕؿاَّ

 رُٕثی پبؿك يُطوّ ثٕىٓـ پتـٔىیًی کبؿکُبٌ 0204 آؽؿ 07 تبؿیظ ػؿ

 أنیٍ کبؿگـیيبٌ،ػؿ ػمتًقػ يطبنجّ ثـای يتٕانی ؿٔف مٕيیٍ ثـای ػنهٕیّ
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 ؿبفآ ؿا عٕػ اػتـاّی تزًغ ٔ ػاػَؼ اػايّ عٕػ گنتـػِ اػتَبة ثّ ؿٔف پگبِ

 ثب ٔ آيؼَؼ عيًگیٍ کبؿگـاٌ يیبٌ ثّ ارـا مـپـمت ٔ کبؿگبِ يؼبٌٔ. ًَٕػَؼ

 .يیؼْیى ؿا پٕنتبٌ مـیغ ٔ کُیؼ تنٕیّ ثـٔیؼ کّ گلتُؼ ههؼؿی فثبٌ

 

 رهٕی ثّ َبؿاصتی ٔ عيى ثب ثٕػَؼ َلـ0111 صؼٔػ ػؿ کّ کبؿگـاٌ رًؼیت

 ٔ ًَبییؼ تنٕیّ ثؼؼ ثـیقیؼ صنبة ثّ ؿا پٕنًبٌ تًبو أل کّ گلتُؼ ٔ ؿكتُؼ ػكبتـ

 ثـای کبؿگبِ يؼبٌٔ کّ ُْگبيی ٔ َگـكتُؼ تنٕیّ ثـگّ کبؿگـاٌ اف ْیچکؼاو

 يیؼاٌ عيى ثب کبؿگـاٌ يُطن ثـاثـ ػؿ کـػ يطـس ؿا عٕػ عٕامتّ ثبؿ ػٔيیٍ

 .ًَٕػَؼ پبكيبؿی عٕػ اػتَبة مـ ثـ ْى کبؿگـاٌ ٔ کـػ عبنی ؿا

 ثـعٕؿػ َیـْٔب ثب يیغٕاُْؼ ْـگَّٕ کّ يیؼاَُؼ عٕػ صن پیًبَکبؿی ىـکتٓبی

 ثـای پـمیؼ کبؿگبِ يؼبٌٔ ًْیٍ اف کبؿكـيب ٔهتی کّ امت تٕرّ هبثم ًَبیُؼ؛

 پٕل ثّ َیبفی کبؿگـاٌ کّ گلت پبمظ ػؿ أ! ؟ ػْیؼ ًَی ؿا کبؿگـاٌ پٕل چّ

 َؼاؿَؼ

 كـػ ایٍ ىـيی ثی ثّ ٔ ػْؼ ًَی هْبٔت يزبل کل ْیچ ثّ آٔؿ ىـو مغٍ ایٍ

 اػتُبیی ْیچٕرّ ثّ کبؿ ػالنی مینتى کّ ثجـیى پی امت ٓتـث صبل. ثـیى يی پی

 ٔ ثـػ يی نؾت فیـػمتبٌ ػاػٌ آفاؿ اف ٔ َؼاؿػ کبؿگـاٌ ييکالت ٔ َیبفْب ثّ

 ػطو ٔ اَؼ فػِ عٔ ؿا ػبٓلّ ٔ ؿصى کّ يبَؼ يی مبػینى ثیًبؿی َٕػی ثّ ایٍ

 ٔ الکتك کّ ؿا ربيؼّ ٔاهؼیبت ٔ امت گـكتّ ؿا آَبٌ چيًبٌ رهٕی ثیيتـ، پٕل

 گیـَؼ يی َبػیؼِ ؿا ًَبیؼ يی صکًلـيبیی آٌ ثـ َؼاؿی ٔ كوـ

 متًگـیٓب، ثـاثـ ػؿ ٔ کـػ َغٕاْیى كـايٕه ْیچگبِ يب ؿا ْب ٔاهؼیت ایٍ

 .ػاػ َغٕاْیى َيبٌ عٕه ؿٔی

 (ػنهٕیّ رُٕثی پبؿك کبؿگـ عـيؼیٍ، ٔاؿتبٌ) مپبك ثب 

 

 گؿاؼل ضثؽَگاؼ پیاو قُعیکا اؾ پاؼـ خُٕتی -9

 ّ کبؿگـاٌ يـف ٔ ثٕو ایـاٌ فيیٍػؿٔػ ث

مینتى پیًبَکبؿی ٔ يُپبٔؿی عيًگیٍ ْنتُؼ ٔ ػايُّ   کبؿگـاٌ ایـاٌ فيیٍ اف

 اػتَبثبت ؿا گنتـه يی ػُْؼ ٔ عٕاْبٌ گـكتٍ صوٕم هبََٕی عٕػ ْنتُؼ.

اف صؼٔػ ػهیوٍ مّ ْلتّ پیو، اػتَبة کبؿکُبٌ ٔ پیًبَکبؿاٌ ىـکت ؿژیٍ 

رُٕثی ػنهٕیّ ىـٔع ىؼِ امت کّ اف ػمت يُطوّ پبؿك  07ٔ07ٍُؼت كبف 
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کبؿكـيب )آی.پی.او.آی( ثّ ػنیم پـػاعت َکـػٌ يؼٕهبت يقػی عٕػ کّ اف مبل 

ٔ مبل ربؿی ؿا پـػاعت ًَُٕػِ امت ؛ ثنیبؿ عيًگیٍ ْنتُؼ  020۲، 0202

 ٔ ػمت ثّ اػتَبة گنتـػِ فػَؼ.

ىـکت َلت  ثًٍٓ پبؿمبل پـٔژِ ؿا تضٕیم11ایٍ کبؿكـيبی پبالیيگبْی کّ ػؿ 

ػاػِ امت ٔ پٕنو ؿا گـكتّ، يتأملبَّ ُْٕف پٕل ىـكت ٔ پیًبَكبؿاٌ ؿا 

پـػاعت َكـػِ امت ٔ ثـاي عٕػه صنبة ٔ كتبة يینبفػ كّ ىـكت ثؼْكبؿ 

يیهیبؿػ ٓهت  21امت ٔ ًَـِ يُلی ػاؿػ. ىـكت ؿژیٍ ٍُؼت يی گٕیؼ كّ 

ثؼْكبؿ امت. يیهیبؿػ  7ٍُؼت   ػاؿػ ؛ ٔني كبؿكـيب يیگٕیؼ كّ ىـكت ؿژیٍ

كبؿگـاٌ اػتَبة كُُؼِ ػیـٔف ثّ ػَجبل يؼیـ ػبيم )آی.پی.او.آی؛ یب يؼیـیت 

ٓـصٓبی ٍُؼتی ایـاٌ( آهبی میؼ يـتْی ايبيی ثّ كًپ یك كبؿيُؼی ٔاهغ 

ػؿ ثیؼعٌٕ یٕؿه ثـػَؼ ٔ عٕاْبٌ ػیؼاؿ أ ىؼَؼ تب ػؿ يٕؿػ يطبنجبتيبٌ گلتگٕ 

وّ ٔیژِ پبؿك رُٕثی ٔ ًَبیُؼ؛ ايب ایيبٌ ثب ًْبُْگی صـامت يُط

آی.پی.او.آی اف ػمت ٓهجكبؿاٌ ثطٕؿ پُٓبَی اف ػؿة ایؼؿٔ ثّ  صـامت

 یك گـیغت ٔ كـاؿ كـػ. Oمبیت ؿكتّ ٔ اف ػؿة ىـكت    ػاعم

ْى اكٌُٕ كبؿگـاٌ ػؿيبَؼِ ٔ مـگـػاٌ ثّ ػَجبل مـَظ اف يؼیـ ػبيم ْنتُؼ تب 

بیُؼ ٔ ػمتًقػ كبؿگـی ىبیؼ ثب ٍـف ْقیُّ ْبی گقاف ثتٕاَُؼ أ ؿا پیؼا ًَ

 عٕیو ؿا ػؿیبكت ثًُبیُؼ.

ثّ ايیؼ ؿْبیي اف مینتى َبثنبيبٌ ػالنی كبؿ ٔ عٍَٕی مبفی كّ ًْچُبٌ ثّ 

 ٔیـاَگـی عٕیو اػايّ يی ػْؼ.

  (آغؼ5٦)ٔاؼتاٌ ضؽيعیٍ،كاؼگؽ پؽٔژِ ای پاؼـ خُٕتی ػكهٕیّ، تا قپاـ
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 گؿاؼل ضثؽَگاؼ پیاو قُعیکا اؾ پتؽٔنیًی تٕنٓؽ -4

 ؿٔف پُزًیٍ ػنهٕیّ رُٕثی پبؿك ثٕىٓـ پتـٔىیًی کبؿگـاٌ آؽؿ 00 ؿٔف ػؿ

 گنتـػِ عيى ثب ٔ کـػَؼ ىـٔع رًؼّ ؿٔف پگبِ أنیٍ ػؿ ؿا عٕػ اػتَبة

 ٔ کبؿگبِ يؼبٌٔ ػیـٔف. ىؼَؼ عٕػ صوٕهی ّٔؼیت عٕامتبؿتؼییٍ عٕیو

 کبؿگـاٌ ٔ کـػَؼ نینت ثهک ٔ تنٕیّ ثّ تٓؼیؼ ؿا کبؿگـاٌ ارـایی مـپـمت

 ؿا کبؿگـیًبٌ يقایبی ٔ پٕل أل پل: گلتُؼ ٔ گـكتُؼ صنبة تنٕیّ ثـگّ ًّْ

 .کُیى يی ايْب ؿا صنبة تنٕیّ ثؼؼ ثؼْیؼ،

 ثّ پٕل تبؿیغی چّ َینت يؼهٕو ٔ ثـٔیؼ کبؿ مـ ثّ کّ گلتُؼ آَبٌ ثّ ايـٔف ايب

 يب کّ گلتُؼ ٔ َؼاػَؼ تضٕیم ؿا تنٕیّ ْبی ثـگّ کبؿگـاٌ…ثـیقیى صنبثتٌٕ

 يیؼْیى؛انجتّ اػايّ ؿا اػتَبة ٔ ًَیکُیى صنبة تنٕیّ ٔ يیغٕاْیى پٕل كؤ

 کبؿگـاٌ ثیٍ اَؼاعتٍ اعتالف ػؿ مؼی ای گَّٕ ثّ آَبٌ کّ امت ؽکـ ثّ الفو

 َگـاَیٓب ،ایٍ آگبِ کبؿگـاٌ ٔمبٓت ثب ؛ٔنی ىؼَؼ يٕكن ْى صؼٔػی تب ٔ ػاىتُؼ

 اَنزبو ًْؼیگـ ثب صوٕهيبٌ گـكتٍ ثـای ػیگـ ثبؿ کبؿگـاٌ ًّْ ٔ ىؼ ثـٓـف

 .کـػَؼ پیؼا ػٔثبؿِ

 اف کّ ػنهٕیّ رُٕثی پبؿك يُطوّ پٕل ایًُّٓ کّ ایُزبمت ػؿ کبؿگـاٌ پـمو

 ىؼِ چگَّٕ ٔ يیـٔػ کزب آیؼ يی ثؼمت َلتی ْبی كـأؿػِ ٔ َلت،گبف كـٔه

 يگـ کّ امت تؼزت ربی ٔاهؼٍ! ًَیـمؼ؟ يب ثّ ْى آٌ چُؼؿؿبف کّ امت

 ػؿ تب اَؼ َغٕاَؼِ اهتَبػ ػؿك يگـ ٔ ْنتُؼ چّ ثؼَجبل يب صکٕيتی کبؿگقاؿاٌ

 چّ ٔ چینت آَٓب ْؼف! ثبىُؼ؟ يـػيبَيبٌ ٔ مـفيیٍ ػًٕيی يُبكغ عؼيت

 ْؼف ثیبَزبيؼ يـػو مـگـػاَی ٔ ،ثؼثغتی كوـ ثّ آٌ َتیزّ کّ ْؼكی يیغٕاُْؼ؟

 َینت

 ثـ کّ کنبَی ثّ َنجت ٔ ثبىؼ يی ربيؼّ ٔ عٕػ،عبَٕاػِ ؿىؼ کبؿگـاٌ يب ْؼف

 يی عيى آَٓب ثـ ٔ ػاػ َغٕاْیى َيبٌ عٕه ؿٔی يیقَُؼ ىجیغٌٕ ْبیًبٌ ِملـ

 ٔ رنبؿت فيیٍ ایـاٌ کبؿگـاٌ ايیؼٔاؿو. ًَبییى يی صوٕم ٓهت ٔ گیـیى

 ٔ صوٕهی هٕاَیٍ ثّ تٕمم ثب عٕػىبٌ صوٕم ٓهت ؿاِ ػؿ ؿا الفو آگبْیٓبی

 يؼزقِ ،ػَبی عٕػىبٌ َیکٕی کالو ثب ٔ گیـَؼ كـا ؿا آيیق ينبنًت گلتگٕی
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 تاله ْبيبٌ عبَٕاػِ ٔ يـػيبًَبٌ ٔرٕػ نجغُؼػؿ کبىتٍ رٓت ػؿ ٔ ثیبكـیُُؼ گـ

 ثبىیى ػاىتّ پیگیـ

 

 ضثؽ تکًیهی :

آغؼ ظقتًؿظ يآْای  20تا هٕل نؽکت يثُی تؽ پؽظاضت پٕل ، ايؽٔؾ نُثّ 

يؽظاظ ٔ نٓؽیٕؼ پؽظاضت نع ٔ کاؼگؽاٌ تّ قؽکاؼ آيعَع. ٔنی يثم ایُکّ 

َلؽات ظكتؽ كُی ٔ اظاؼی ؼا تؽای نٓؽیٕؼ پؽظاضت َکؽظِ زوٕم کاؼيُعاٌ ٔ 

 اَع.

 ٔاؼتاٌ ضؽيعیٍ ػعٕ قُعیکای کاؼگؽاٌ كهؿکاؼيکاَیک ایؽاٌ

 

 

 گؿاؼل ضثؽَگاؼ پیاو قُعیکا اؾ پتؽٔنیًی تٕنٓؽ -5

کبؿکُبٌ ايٕؿ  0204آؽؿ 10ػؿ تبؿیظ  ػؿٔػ ثّ کبؿگـاٌ يجبؿف ایـاٌ فيیٍ. 

کّ ثب کبؿگـاٌ ػؿ  2اػاؿی ٔ كُی ىـکت ای می می پتـٔىیًی ثٕىٓـ مبیت 

اػتَبة ثـای يطبنجّ صوٕهيبٌ ًْکبؿی َکـػِ ثٕػَؼ صوٕم ىٓـیٕؿ يبِ ىبٌ 

ٔاؿیق َيؼ. آَبٌ ػؿ اػتـاُ ثّ ایٍ يّٕٕع ثّ يؼت یک مبػت ػؿ 

قػْبی ػوت ایٍ ػؿصبنی امت کّ کبؿگـاٌ ػمتً اػتَبة کـػَؼ.آؽؿ 10ؿٔف

 اكتبػِ ىٓـیٕؿيبِ عٕػ ؿا ػؿیبكت کـػَؼ.

 

 

 

http://sfelezkar.com/?p=1814
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تاؾظانت اػعای تؼأَی يكکٍ  گؿاؼل ضثؽَگاؼ پیاو قُعیکا اؾ-۴

 :کاؼگؽاٌ کاؼضاَّ پاؼـ ضٕظؼٔ

 
رًؼی اف اػْبی تؼبَٔی ينکٍ کبؿعبَّ پبؿك عٕػؿٔ کّ آؽؿ  0 ايـٔفٍجش 

ثّ تَـف ؿیـ هبََٕی فيیٍ ْبی ایت تؼبَٔی کبؿگـی ػؿ ػؿ اػتـاُ 

، کّ اف .َلـ ثبفػاىت ىؼَؼ 07ثّ ػاػگبِ يـارؼّ کـػِ ثٕػَؼ،  ىٓـمتبٌ آثیک 

َلـ  1اَؼ ٔ  َلـ ْى اکٌُٕ ثب مپـػٌ تؼٓؼ آفاػ ىؼِ 04ایٍ کبؿگـاٌ تؼؼاػ 

 .ثبهیًبَؼِ ُْٕف ػؿ ثبفػاىت ْنتُؼ

يبِ اينبل اف ينئٕالٌ هْبیی کيٕؿ  آثبٌ اواخراػْبی ایٍ تؼبَٔی کبؿگـی 

ْکتبؿ اف فيیٍ ْبی ایٍ  4عٕامتّ ثٕػَؼ ثـای ؿكغ تَـف ؿیـ هبََٕی صؼٔػ 

 تؼبَٔی ٔاهغ ػؿ کیبٌ يٓـ کـد اهؼاو کُُؼ.

 

 :ضٕظؼٔ پاؼـ اؾ قُعیکا پیاو ضثؽَگاؼ گؿاؼل -2

 فيیٍ ؿَت ثّ عٕػؿٔ پبؿك ينکٍ تؼبَٔی ًَبیُؼگبٌ اػتـاُ کّ صبنی ػؿ

 تؼٓؼ ػاػٌ ثب ؿٔف ًْبٌ ػؿ َلـ 04 آفاػی ٔ َلـ 07 ػمتگیـی ثّ زـيُ ْبیيبٌ

 ثبفػاىتی ًَبیُؼگبٌ اف ػَٔلـ کّ ىؼیى عجـ ثبآؽؿ  01  ايـٔف ثٕػ، هجهی عجـ ػؿ

 کبؿگـ ؿكیؼی ػأٔػ ُْٕف يتبملبَّ ايب .ىؼَؼ آفاػ ٔحیوّ هیؼ ثّ ايـٔف َیق ػیگـ

 تٕاَبیی ػؼو ػنیم ثّ ثٕػ ىؼِ ثبفػاىت ػیگـ کبؿگـ مّ ًْـاِ ثّ کّ ثبفَينتّ

 صن اصوبم ثـای کّ کبؿگـاٌ ایٍ.ثـػ يی مـ ثّ ػؿفَؼاٌ ًْچُبٌ ٔحیوّ ػؿتٓیّ

 ؿٔثـٔ هْبیی ّبثطیٍ عيٍ ثـعٕؿػ ثب ػاىتّ آيیق ينبنًت عٕػاػتـاّی

http://sfelezkar.com/?p=1760
http://sfelezkar.com/?p=1760


 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     35
 

 ػؿ ای ؿمبَّ ْیچ كـیبػ، ثـای ػْبَی رق کّ کبؿگـاَی ثب ثـعٕؿػ یبآ. اَؼ ىؼِ

 يیهیبؿػی کّ ْبیی ػْبٌ ثب ثـعٕؿػ ثـای ىٕػ ای پبیّ تٕاَؼ يی َؼاؿَؼ اعتیبؿ

 ثـَؼ؟ يی یـًب ثّ ؿا کيٕؿ حـٔت

 اػالو کبؿگـاٌ ایٍ اف صًبیت ثـای كهقکبؿيکبَیک کبؿگـاٌ مُؼیکبی» 

 « .کُؼ يی آيبػگی

 

 :گؿاؼل ضثؽَگاؼ پیاو قُعیکا اؾ ایؽاٌ ضٕظؼٔ-۴

 

یـیت فیـ هٕل عٕػ فػِ امت ٔ یک يبِ امت کّ رًؼّ ْب ؿا ؿٔفکبؿ ثبف ْى يؼ

اػالو يی کُؼ. امتؼالل ىبٌ ْى ایٍ امت کّ چٌٕ تؼطیهی ػؿ ٔمٔ ْلتّ ْنت 

ٔ ثـای ایُکّ تٕنیؼ ثّ صؼ ََبة ثـمؼ ثبیؼ کبؿگـاٌ ؿٔف رًؼّ ْب ؿا ثّ مـ 

ٔ تٕنیؼ ٔ کبؿ ثیبیُؼ. ایٍ ثبػج ىؼِ کّ کبؿگـاٌ ثب ثی يیهی ثّ مـکبؿ آيؼِ 

 کیلیت کبْو پیؼا کُؼ.

 :خودرو ایران از سندیکا پیام خبرنگار گزارش -2

 تولید تنوع و است شده برابر دو خودرو ایران تولید مدتهاست که حالی در
 آن جای به و چینی فنگ دان سواری تولید جمله از است گشته بیشتر خودرو
 شده برابر دو از بیش روخود ایران سود اینکه با و 504 پژو تولید شدن کمتر

http://sfelezkar.com/?p=1776
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 در تفاوتی اما کنند می کار بیشتری سرعت با تولید خطوط که چرا است
 به خردادماه از تنها. است نیفتاده خودرو ایران کارگران مزایای و ها دستمزد

 .است ناچیزی مبلغ که یافته افزایش درصد 00 آکورد سوی این

 را ای پراکنده تراضاتاع خودرو ایران تولیدی های سالن اکثر کارگران
 0 و کار شدت مقابل در دستمزدها شدن بیشتر خواستار و اند داده صورت
 .اند شده تولید شدن برابر

 شما که است این گیرند می خط مدیرعامل از که میانی مدیریت پاسخ متاسفانه
 پس گیرید، می بیشتر  خودرو تولیدی های کارخانه دیگر و سایپا کارگران از

 .یدنزن حرفی

 مدیریت اینکه مگر است، کارگری اعتراضات آبستن خودرو ایران تردید بی
 1395دیماه  5     .بیاید خود به

 

 

تا ظؼج گؿاؼنی اؾ کاؼضاَّ ایؽاٌ هٕغی، تا ضثؽ نعیى کّ ْؽ ياّْ تؼعاظی اؾ 

 90کاؼگؽاٌ هؽاؼ اقت اضؽاج نَٕع ٔ تؼعاظ ایٍ اضؽاخی ْا تا هثم اؾ ػیع تّ 

 ع.َلؽ ضٕاْع ؼقی

 ظؼصع اؾ کاؼيُعاٌ ظكتؽی ْى اضؽاج ضٕاُْع گؽظیع. ٦0ظؼ ًْیٍ ؼَٔع َیؿ 

ایؽاٌ هٕغی تّ تاؾِ گی زوٕم تیؽياِ کاؼگؽاٌ ؼا پؽظاضتّ ٔ کاؼگؽاٌ تا ایٍ 

 ياِ زوٕم غهثکاؼَع. 1پؽظاضت 
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 :گؿاؼل ضثؽَگاؼ پیاو قُعیکا اؾ کاؼضاَّ قیى ٔ کاتم ًْعاٌ

 

اه ػؿ ًْؼاٌ ٔاهغ ىؼِ امت يتؼهن ثّ  ىـکت میى ٔ کبثم ًْؼاٌ کّ کبؿعبَّ

َبػػهیقاػِ اْم ًْؼاٌ ٔ ثّ يؼیـ ػبيهی اهبی ػهًیبٌ يی  ػٔ ثـاػؿ ثّ َبو ْبی

ثبىؼ. ٍبصجبٌ کبؿعبَّ مبکٍ ایـاٌ ٔ کبَبػا ْنتُؼ. ایٍ کبؿعبَّ اف ثغو ْبیی 

چٌٕ ؽٔة كهقات، يٕاػ مبفی، تـاىکبؿی ٔ ثغو اػاؿی تيکیم ىؼِ امت. 

ػنیم يغبنلت يؼیـیت ٔ چيى پٕىی اػاؿِ کبؿ اف ػاىتٍ ىٕؿا ایٍ کبؿعبَّ ثّ 

 يضـٔو امت. تٕنیؼ ایٍ کبؿعبَّ میى ٔ کبثم يی ثبىؼ.

کبؿگـ اػاؿِ يی ىؼ کّ ثب تـییـ میبمت  121ایٍ کبؿعبَّ تب چُؼی پیو ثب 

کبؿگـ ؿمیؼِ امت. اف يیبَکبؿگـاٌ تؼؼیم  021ٍبصجبَو ػؿ صبل صبّـ ثّ 

 .َلـ ؿمًی ثٕػَؼ 31ىؼِ 

یکی اف تـكُؼْبیی کّ کبؿكـيب ثکبؿ ثـػِ صؾف يّٕٕع مغتی کبؿ يی ثبىؼ 

کّ يٕؿػ اعتالف کبؿگـاٌ ثب ٍبصجبٌ کبؿعبَّ امت. ػؿ أایم آثبٌ ثب صْٕؿ 

ثبفؿمبٌ ایٍ مغتی کبؿ ثـػاىتّ ىؼ. ػؿ صبنی کّ انٕػگی ثغبؿ انٕ يیُیٕو ٔيل 
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بػ ٔ گـػ ٔ ؿجبؿ ػؿ ػمتگبِ تٕنیؼ آنٕيیُیٕو ثغبؿ ٔ ثٕی ثؼ ینـٍٔؼای فی ٔ

يضم کبؿ ثنیبؿ ييٕٓػ امت. کبؿكـيب ثب کى کـػٌ مـػت عطٕٓ ٔ کى کـػٌ 

تٕنیؼ ثّ ثبفؿمبٌ َيبٌ ػاػ کّ کبؿعبَّ تٕنیؼ کًی ػاؿػ ٔ صتب ثب عبنی کـػٌ 

اَجبؿْب ثّ ایٍ يّٕٕع ؿمًیت ػاػ، تب حبثت کُؼ مغتی کبؿ ثّ کبؿگـاٌ تؼهن 

کبؿ اف ْلتّ هجم نـٕ ىؼِ ٔ ؿمًب ثّ ًَی گیـػ. ٓجن گقاؿه ثبفؿمبٌ مغتی 

ٓجن تنتٓبی هجهی ػؿ ٍٕؿتی کّ  ػكتـ ىـکت ایٍ کبؿعبَّ اثالؽ گـػیؼِ امت.

ىـایٔ مغتی کبؿ يضـف ىؼ. ایٍ ػؿ صبنی امت کّ ثغو فیبػی اف کبؿگـاٌ 

 تبکٌُٕ اف ایٍ مغتی کبؿ امتلبػِ کـػِ اَؼ.

ػتٓب ؿٔ کى کـػِ ٔ توـیجب اف ػٔ يبِ پیو يؼیـیت ػمتگبِ ْب ؿٔ عبيٕه مـ

ثغيی اف کبؿگـاٌ ؿٔ ْى اعـاد کـػَؼ. ػؿ صبل صبّـ کبؿگـاَی کّ ػؿ ایٍ 

کبؿعبَّ کبؿ يی کُُؼ ثیو اف ػِ مبل مبثوّ کبؿ ػاؿَؼ ٔ ثب هـاؿػاػ یک يبِ 

ييـٕل ثّ کبؿ ْنتُؼ. تًبو کبؿگـاٌ ؿمًی اف کبؿعبَّ ؿكتّ ٔ کبؿگـاٌ 

اعـاد کـػِ اَؼ. تب ثب ایٍ ..زؼِ مبل ٔهـاؿػاػی ْب ؿٔ ثب مبثوّ َٕفػِ مبل ٔ ْی

ؿٔه مغتی کبؿ ثـػاؿَؼ ٔ يؼتـّیٍ ؿا ْى تٓؼیؼ يی کُُؼ کّ ىـکت ؿا 

تؼطیم عٕاُْؼ کـػ . يؼیـیت صتب ثّ امتبَؼاؿ ْى كيبؿ آٔؿػِ امت تب مغتی کبؿ 

 ؿا ثـػاىتّ ىٕػ.

ثب اػتـاُ کبؿگـاٌ ثّ ایٍ يَٕثّ ٔفاؿت کبؿ کّ مغتی کبؿ ػؿ ایٍ کبؿعبَّ 

رٕػ َؼاؿػ، ٔاکُو ينٕٔنیٍ اػاؿِ کبؿ ایٍ امت کّ يب چیقی ؿا کّ يی ثیُیى ٔ

 گقاؿه يی کُیى.

انجتّ تٕنیؼ کى ىؼِ امت ٔ ٍبصت کبؿعبَّ ثّ کبؿگـاٌ اػالو کـػِ تٕنیؼ َؼاؿیى 

تٕنیؼ کًّ يب ْقیُّ مغتی کبؿ ثؼْیى ٔؿىکنت عٕاْیى ىؼ.صتب ثّ ٍبصجبٌ 

امت کّ کبؿگـاٌ مٓى مغتی کبؿ ؿا  کبؿعبَّ اف مٕی کبؿگـاٌ پیيُٓبػ ىؼِ

عٕػىبٌ پـػاعت يی کُُؼ تب ثـای عبَٕاػِ ْبیيبٌ ثؼؼ اف ایٍ ًّْ مبل 

 کبؿکـػٌ ييکهی پیو َیبیؼ ، ايب هجٕل َکـػَؼ.
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 :گؿاؼل ضثؽَگاؼ پیاو قُعیکا اؾ يطاتؽات

 
 

 أنیٍ هؽتاَی يطاتؽات ایؽاٌ ضصٕصی قاؾی
 

خًٕٓؼی اقاليی َظاو اهتصاظی »  :هإٌَ اقاقی 44اصم 

ایؽاٌ تؽ پایّ قّ تطم ظٔنتی،تؼأَی ٔ ضصٕصی تا تؽَايّ 

 «ؼیؿی يُظى ٔ صسیر اقتٕاؼ اقت
 

ػؿ پُزبِ ٔ ْلتًیٍ رهنّ يزهل عجـگبٌ ثّ  47ایٍ ًْبٌ هبََٕی امت کّ مبل 

ایٍ هبٌَٕ ثؼٌٔ تـییـ يزؼػا ثّ  57تَٕیت ؿمیؼ. ثب ٔرٕػ ثبفَگـی ػؿ مبل 

یم ػؼو يٕكویت ػؿ ثـَبيّ أل ٔ ػٔو تٕمؼّ، رٓت تَٕیت ؿمیؼ. پل اف آٌ ثؼن

کبؿایی آٌ ػؿ ثـَبيّ مٕو تٕمؼّ ثّ َبچبؿ يٕؿػ ثبفَگـی يزؼػ هـاؿ گـكت 

ؿٔی آٌ کبؿ ىؼ ٔ ػٔ مبل ثؼؼ َغنتیٍ يَٕثبت  71تب  77ثطٕؿیکّ اف مبل 

 .آٌ اثالؽ ىؼ

ثّ پیيُٓبػ ٔفاؿت اهتَبػ ٔ ػاؿایی ٔ ٔفاؿت  74ػؿ ایٍ يیبٌ أاعـ مبل 

ٔ ثُب ثّ اثالؿیّ  33اؿتجبٓبت ٔ كُبٔؿی آالػبت ٔ ػؿ ؿامتبی ارـای اٍم 

ؿْجـ چٓبؿچٕة کهی َضِٕ ٔاگؾاؿی ىـکت ْبی يغبثـات هبثم ٔاگؾاؿی 

 .تَٕیت ٔ أاعـ مبل رٓت ارـا اثالؽ ىؼ
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پؾیـه يغبثـات ػؿ ثٕؿك حجت ىؼ ايب ثّ ػنیم اعتالكبت يٕرٕػ 74املُؼ  17

مبعت ٔ ىـکت كُبٔؿی آالػبت ٔ ْچُیٍ  ػؿ يٕؿػ ٔاگؾاؿی ىـکت فیـ

مٓبو يغبثـات ػؿ تبالؿ ثٕؿك ػـّّ  77رٓت تَٕیت امبمُبيّ تب يٓـ 

 .َيؼ

ػهیوّ ثّ  7ػؿٍؼ اف کم مٓبو يغبثـات ػؿ ػـُ 4ػؿ َغنتیٍ ػـّّ يیقاٌ 

كـٔه ؿمیؼ ايب ًَبػ آٌ ثؼؼ اف ػٔ يبِ ثّ ػالیم ٔاْی يتٕهق ىؼ. ػؿ َٓبیت 

 .ٍٕؿت پؾیـكت 77ت ػؿ مبل ػـّّ کبيم مٓبو يغبثـا

نینت يتوبّیبٌ عـیؼ يغبثـات ایـاٌ ثّ ػٔ َبو عبً يضؼٔػ يی ىؼ:ىـکت 

 پیيگبيبٌ کٕیـ یقػ ٔ کُنـمیٕو تٕمؼّ اػتًبػ يجیٍ

يیهیبؿػ تٕيبَی ثـای ثـَؼِ  04ىـکت پیيگبيبٌ کٕیـ یقػ ثب ٔرٕػ ٍـف 

آٌ اػػب  ىؼٌ ػؿ ایٍ يؼبيهّ ػؿ صبنی افیٍ ؿهبثت صؾف ىؼ کّ يؼیـ ػبيم

 “اََـاف َؼاػیى گلتّ اَؼ عبؿد ىٕیؼ”کـػ

تبمیل ٔ صؼٔػ یک يبِ ثؼؼ ثب تبؿیغی  77ىـکت تٕمؼّ اػتًبػ يجیٍ أایم آثبٌ 

ػؿٍؼ ثّ اّبكّ یک مٓى  41تـیهیٌٕ لایر  04تـیٍ چک ایـاٌ ثّ يجهؾ 

 .يغبثـات ؿا عـیؼ

ػؿ ثـعی اف ًَبیُؼگبٌ يزهل ٔهت اف رًهّ هبّی پٕؿ ًَبیُؼِ اؿٔيیّ 

عًَٕ ٔاگؾاؿی يغبثـات ثّ تٕمؼّ اػتًبػ يجیٍ يؼتـُ ٔ ينتُؼاتی ؿا ػؿ 

 .عًَٕ ؿیـ هبََٕی ثٕػٌ ایٍ ٔاگؾاؿی ثّ هِٕ هْبییّ اؿایّ کـػَؼ

تُٓب ػمتبٔؿػ ایٍ عٍَٕی مبفی مٕػ ُْگلتی ثٕػ کّ ثّ ریت ایٍ ىـکت 

 مـافیـ ٔ َیـْٔبی اَنبَی ای کّ ثؼؼ اف عٍَٕی ىؼٌ ثّ ثٓبَّ ثـٌٔ مپبؿی

ایٍ  پـٔژِ ْب ثّ ػمتبٌ ثی کلبیت ىـکت ْبی پیًبَکبؿی ای مپـػِ ىؼَؼ.

ْبی پیًبَکبؿی ثب َؼاػٌ صوٕم کبؿيُؼاٌ عٕػ اف رًهّ مـٔیل ، ىـکتٓب

ؿمتٕؿاٌ، صن أالػ ٔ ػیگـ يقایبی ؿایذ ػؿ هبٌَٕ کبؿ ٔ ثّ پيتیجبَی يبكیبی 

   چُجـِ فػِ ػؿ يغبثـات مٕػ ْبی َزٕيی ؿا ثّ ریت يی فَُؼ. 

ػؿ ایٍ يیبٌ ثبیؼ پـمیؼ اْؼاف کبْو ْقیُّ ْب،اكقایو ثٓـِ ٔؿی ٔ کیلیت 

 عؼيبت ثّ کزب ؿمیؼ؟!
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 : گؿاؼل ضثؽَگاؼ پیاو قُعیکا اؾ ؼٔؾ يثاؼؾِ تا قاَكٕؼ

 

 ثب تٕرّ ثّ ػؼو ثـگقاؿی يـامى ؿٔف يجبؿفِ ثب مبَنٕؿ ٔ ثبفػاىت آهبیبٌ

َبٍـ فؿاكيبٌ، آثتیٍ، يٓؼی پٕؿ، ٔ يقػک فؿاكيبٌ ، تب ایٍ مبػت كؤ 

َبٍـ فؿاكيبٌ آفاػ ىؼِ امت ٔ ثویّ اػْبی ثبفػاىتی کبٌَٕ َٕینُؼگبٌ ایـاٌ 

 ػؿ ثبفػاىت ثّ مـ ثـػِ ٔ عجـی اف ایيبٌ َینت.

مُؼیکبی کبؿگـاٌ كهقکبؿيکبَیک ًٍّ صًبیت اف ؿٔف يجبؿفِ ثب مبَنٕؿ ٔ 

هبٌَٕ امبمی عٕامتبؿ آفاػی ْـ  17غ ٔ ؿاْپیًبیی ٓجن اٍم ؿػبیت صن تزً

 چّ مـیؼتـ ػٔمتبٌ ثبفػاىتی يی ثبىؼ.

 نة 50قاػت  5931آغؼ  52

 

 

http://sfelezkar.com/?p=1778
http://sfelezkar.com/?p=1778
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 :گؿاؼل ضثؽَگاؼ پیاو قُعیکا اؾ هى

 پیايعْای ضصٕصی قاؾی ظؼ کاؼضاَّ ْا

ؿَٔؼ عٍَٕی مبفی ٍُبیغ ٔ کبؿعبَّ ْب تبکٌُٕ پیبيؼی رق پـ ىؼٌ ریت 

ٓهت ٔ يضؼٔػ ٔ عبنی ىؼٌ ریت ثنیبؿی اف کبؿگـاٌ ىـیق ػؼِ ای كـٍت 

ٔ ٔاهؼٍ فصًتکو ىؼِ امت. فيبَی کّ کبؿعبَّ ْب ػٔنتی ثٕػَؼ ٔ کبؿگـاٌ 

ؿمًی، کبؿكـيب رـات ایٍ ؿا َؼاؿػ تب ثّ کبؿگـاٌ آٌ ٕٓؿ کّ ػنو يی عٕاْؼ 

ايـ ٔ َٓی ثکُؼ. ْـ ٔهت ػنو عٕامت ثّ ثٓبَّ ْبی گَٕبگٌٕ تؼؼیم َیـٔ کُؼ 

كؤ کبؿگـاٌ ّؼیق ٔ ثی فثبٌ ٔنی فصًتکو ؿا اعـاد کُؼ. آؿی ٔ 

پیبيؼعٍَٕی مبفی ایٍ امت. هجم اف عٍَٕی کـػٌ ثنیبؿی اف رٕاَبٌ 

ثّ کبؿ ػؿ کبؿعبَّ ْب يی پـػاعتُؼ. …. ىٓـ هى ثب تضَیالت میکم، ػیپهى

کًجٕػْبیی ْى ثٕػ ٔنی ًّْ کبؿ يی کـػَؼ. ثیکبؿی ثّ َؼؿت پیؼا يی ىؼ. 

يت ىًبؿ ثٕػ. ٔنی ثؼؼ اف عٍَٕی مبفی ٓجن آيبؿی کّ ثیًّ اٍهٍ اَگ

ْقاؿ َلـ ثیًّ ثیکبؿی يی گیـَؼ ٔ ایٍ ؿیـ  41ثیکبؿی يی ػْؼ ػؿ هى ثیو اف 

 .اف ثیکبؿاَی امت کّ ثیًّ ثیکبؿی ًَی گیـَؼ ٔ ػؿ نینت ثیًّ َینتُؼ

يؼت ثیًّ ثیکبؿی یکنبل انی یکنبل ٔ َیى ٔ َٓبیتٍ ػٔمبل امت. ػؿ ایٍ يؼت 

کبؿگـاَی کّ ثیًّ ثیکبؿی يی گیـَؼ ثبیؼ ػَجبل کبؿ ْى ثبىُؼ. يخهٍ يی تٕاَُؼ ثّ 

يـاکق كُی ٔ صـكّ ای ؿكتّ ٔ ػٔؿِ کبؿآيٕفی ثجیُُؼ. ایٍ ثؼ َینت ايب کنی کّ 

ػًـی اف فَؼگی عٕػ ؿا ٍـف کبؿ ػیگـی کـػِ ٔ االٌ ٍبصت عبَٕاػِ امت 

کنبل کبؿ کـػٌ ػؿ کبؿعبَّ يی تٕاَؼ ػؿ كُی ٔ صـكّ ای کبؿٔؿفی ٔ ثؼؼ اف ی

یب کبؿگبِ ػیگـی ثب ىـم ػیگـی کبؿی پیؼا کُؼ؟؟ ينهًٍ َّ. ًّْ ایٍ کبؿگـاٌ 

يی گٕیُؼ کّ ثـای کبؿ ػؿ کبؿعبَّ ثبیؼ میبمت ػاىت ٔ چبپهٕمی ثـای 

کبؿكـيب کـػ. چٌٕ کبؿكـيب ػؿ يیبٌ اهٕاو عٕػ ثیکبؿاٌ فیبػی ػاؿػ کّ يی 

گؾىتّ يبْیبَّ چُؼیٍ کبؿعبَّ ػؿ ىٓـک عٕاْؼ ربیگقیٍ يب کُؼ. اف ایٍ 

ىکْٕیّ ٔاهغ ػؿ ربػِ هؼیى هى ثّ تٓـاٌ کّ یکی اف هطت ْبی ثقؿگ ٍُؼتی 

 .کيٕؿ يضنٕة يی ىَٕؼ، ثنتّ يی ىٕػ

 ٔ ػعٕ قُعیکای کاؼگؽاٌ كهؿکاؼيکاَیک ایؽاٌ يٓعی کاؼگؽی اؾ هى
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 اضثاؼ کاؼگؽی اؾ نؽکت ٔازع اتٕتٕقؽاَی تٓؽاٌ

 ***ظاظگؽ َاو تّ***

گؿاؼل نسظّ تّ نسظّ ضثؽَگاؼ پیاو قُعیکا اؾ تدًغ ؼاَُعگاٌ نؽکت ٔازع -5

 آغؼ 54ظؼ يواتم نٓؽظاؼی تٓؽاٌ 

 

ثب تٕرّ ثّ اػالو هجهی ؿاَُؼگبٌ ػْٕ تؼبَٔی ينکٍ کبؿگـاٌ ىـکت ٔاصؼ ػؿ 

عًَٕ تزًغ ػؿ يوبثم ىٓـػاؿی تٓـاٌ، يتبملبَّ ثب اىـبل عیبثبٌ يُتٓی ثّ 

َیـٔی اَتظبيی ٔ ػؿگیـی ثب کبؿگـاٌ ، کبؿگـاٌ  ىٓـػاؿی تٕمٔ يبيٕؿاٌ

يتلـم ىؼِ ٔ ثّ عیبثبٌ عیبو ؿكتّ ٔ ػؿ آَزب عٕامتّ ْبی عٕػ ؿا كـیبػ يی 

ػؿ صبل صبّـ ؿاَُؼگبٌ ػؿ پبؿک ىٓـ تزًغ کـػِ ٔ عٕامتبؿ ػیؼاؿ .فَُؼ

 .ًَبیُؼگبَيبٌ ثب اػْبی ىٕؿای ىٓـ ٔ یب ًَبیُؼِ ىٓـػاؿْنتُؼ

 ايعاظظهیوّ ت 20ٔ  55قاػت 

 :گؿاؼنی تکًیهی اؾ تدًغ ْى اکٌُٕ ؼاَُعگاٌ نؽکت ٔازع

 ؿاَُؼِ ىـکت ٔاصؼ ػمتگیـ ىؼِ اَؼ. تب کٌُٕ َبو 11يتبملبَّ ثب عجـ ىؼیى تؼؼاػ 
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يضًؼػهی اٍالؿی، ايیـػجبك صنیُی، َبٍـيضـو فاػِ، ایـد كؼایی، صنٍ 

و، مؼیؼی، ٔصیؼ كـیؼَٔی، ػهی ؿّب تٕمهی، ايیـ تبعیـی ؿمٕل ٓبنت يوؼ

ػطب ثبثبعبَی، ػنیـی، ْٕىیبؿی، يضًؼ مبيی ٔ يزیؼ ىکـیبٌ رقٔ ػمتگیـ 

ػمتگیـ ىؼگبٌ ثّ پهیل ايُیت ٔاهغ ػؿ يیؼاٌ اؿگ ثـػِ ىؼِ اَؼ.  .ىؼگبٌ امت

 يؾاکـِ ثـای آفاػی آَبٌ ػؿ صبل اَزبو امت.

 :گؿاؼل تکًیهی ضثؽَگاؼ پیاو قُعیکا اؾ تدًغ ؼاَُعگاٌ نؽکت ٔازع

َلـ اف ػمتگیـ ىؼگبٌ ثب اظٓبؿ ایُکّ يٕؿػ ّـة ٔ ىتى  05ػ ثب عجـ ىؼیى تؼؼا

هـاؿ گـكتّ ثّ ػمتٕؿ پهیل ايُیت ٔاهغ ػؿ يیؼاٌ اؿگ ؿاْی ثیًبؿمتبٌ عٕاُْؼ 

ىؼ. ايیؼٔاؿیى يؾاکـِ ثـای آفاػی آَبٌ ْـچّ مـیؼتـ ثب يٕكویت ثّ اتًبو ؿمیؼِ 

 ٔ ایٍ ؿاَُؼگبٌ آفاػ ىَٕؼ.

 :ت ٔازعگؿاؼل تکًیهی تدًغ ؼاَُعگاٌ نؽک

آفاػ ىؼِ ٔ ثّ ًْـاِ ػیگـ  2ثب عجـ ىؼیى کهیّ ؿاَُؼگبٌ ػمتگیـ ىؼِ ػؿ مبػت 

 .ؿاَُؼگبٌ ثّ عبَّ ٔ یب يضم کبؿ عٕػ ؿاْی گـػیؼِ اَؼ

 ثب ػؿٔػ ثّ ًّْ ؿاَُؼگبٌ فصًتکو

 يجبؿفِ ثـای ػاىتٍ مـپُبْی يُبمت اػايّ ػاؿػ

 

 ضؽیٍ اغالػیّ كؼانیٍ قُعیکای کاؼگؽاٌ نؽکت ٔازعآ

 ***ثّ َبو ػاػگـ***

صـکت ؿیـ اَنبَی ٔ ؿیـ اعالهی ايـٔف پهیل ػؿ يوبثم ىٓـػاؿی تٓـاٌ کّ ثب 

صًهّ ، ّـة ٔ ىتى ٔ ػمتگیـی ؿاَُؼگبٌ ػْٕ تؼبَٔی ينکٍ کبؿگـاٌ 

 .ىـکت ٔاصؼ يؼتـُ ثّ ينکٍ ؿٔثـٔ گـػیؼ
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هبٌَٕ امبمی کّ ؿاْپیًبیی ٔ تزًغ ؿا آفاػ اػالو  17فیـ پب گؾاىتٍ اٍم 

 .ت مبنٓبمت اف مٕی يؼیـاٌ ربيؼّ ثّ ايـی ػبػی ثؼل ىؼِ امتکـػِ ام

يب ؿاَُؼگبٌ ىـکت ٔاصؼ ػؿ اػتـاُ ثّ ثـعٕؿػ عيَٕت آيیق ايـٔف پهیل ػؿ 

نکًُبٌ يوبثم ىٓـػاؿی تٓـاٌ کّ هَؼ يـارؼّ صْٕؿی رٓت پیگیـی صن ي

أل ٔهت چـاؿٓبی اتٕثٕمٓبی تضٕیهی عٕػ ؿا ؿٔىٍ آؽؿ اف 04ؿا ػاىتیى كـػا 

ثی تـػیؼ صن .کیهٕيتـ ػؿ مبػت يیـمبَیى 21ٕػِ ٔ مـػت عٕػ ؿا ثّ فیـ ًَ

 ػاىتٍ ينکُی يُبمت ػؿ مـنٕصّ اػتـاّبت کًبکبٌ ربی عٕاْؼ ػاىت

 ازعاؼ ؼاَُعگاٌ يؼتؽض تٕقػ زؽاقت تا ًْاُْگی ػٕايم تٓؽِ تؽظاؼی -2

 

ػؿ پی ؿػبیت مـػت يطًئُّ ٔ ؿٔىٍ ىؼٌ چـاؽ اتٕثٕمٓب ثؼاليت اػتـاُ 

ثـعٕؿػ عيٍ ػیـٔف پهیل ثب ؿاَُؼگبٌ ػْٕ تؼبَٔی ينکٍ ىـکت ٔاصؼ، ثّ 

يتبملبَّ ٓی اػٔاؿ گؾىتّ ثبف ْى ػٕايم صـامت ٔ ثٓـِ ثـػاؿی ثب اصْبؿ 

ؿاَُؼگبٌ ٔ ثب امتلبػِ اف اثقاؿ ؿػت ٔ ٔصيت عٕامتبؿ يتٕهق ىؼٌ 

 .اػتـاّبت ثضن ؿاَُؼگبٌ ٔ عبيٕىی چـاؽ اتٕثٕك ْب ىؼَؼ

نت کّ ينٕٔالَی کّ عٕػ َیق ؽیُلغ ػؿ هجبل ينکٍ يی ایٍ يّٕٕع ػؿ صبنی

ثبىُؼ ًْچُبٌ ثب پب گؾاىتٍ ثـٔی صوبین ٔ ثـای صلع ربیگبِ ٔ يٕهؼیت عٕػ 

ًْچُبٌ ثّ اىتجبْبت عٕػ اػايّ ػاػِ ٔ چيًبٌ عٕػ ؿا ثـٔی ظهى آىکبؿی کّ 

 .ثّ ؿاَُؼگبٌ يی ىٕػ ثنتّ اَؼ
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ن ينکٍ ػاؿ ىؼٌ کبؿگـاٌ چـاؽ اتٕثٕك ْب ؿا ثّ فٔؿ عبيٕه يی کُیؼ ثب ص

مُؼیکبی ؿاَُؼگبٌ ىـکت ٔاصؼ ْيؼاؿ عٕػ ؿا َنجت ثّ  چّ عٕاْیؼ کـػ؟؟

اصْبؿْبی پهینی ينٕٔنیٍ اػالو ٔعٕامتبؿ پیگیـی ًْکبؿاٌ اف يـارغ 

ثّ آالع ًْکبؿاٌ ػقیق يی ؿمبَیى کّ ایٍ .ؽیَالس مُؼیکبیی يی ثبىُُؼ

 .چُبٌ اػايّ ػاؿػٔاکُيٓب ٔ اػتـآّب ػؿ ىیلت ثؼؼ افظٓـ ْى ًْ

 تّ َوم اؾ کاَال تهگؽايی كؼانیٍ قُعیکای کاؼگؽاٌ نؽکت ٔازع

 :ؼاَُعگاٌ اػتؽاض اؾ تکًیهی ضثؽ

 کبؿگـاٌ ينکٍ تؼبَٔی ػْٕ ؿاَُؼگبٌ ثب پهیل عيٍ ثـعٕؿػ ثّ اػتـاُ

 ْى کبؿ ظٓـ ثؼؼاف ىیلت ػؿ اكتبػ اتلبم آؽؿيبِ 03 ؿٔف ػؿ کّ ٔاصؼ ىـکت

 ثـعٕؿػ ایٍ ثّ عٕػ اتٕثٕك چـاؿٓبی ًَٕػٌ ؿٔىٍ ثب ؿاَُؼگبٌ ٔ یبكت اػايّ

 .کـػَؼ اػتـاُ اَنبَی ؿیـ ٔ فىت

 .گؾىت َغٕاْیى يُبمت ينکٍ ثّ َنجت عٕػ صن اف يب امت ينهى آَچّ

 ٔ ؿاَُؼگبٌ صن ثـ ٍؼای اتٕثٕمـاَی ٔاصؼ ىـکت کبؿگـاٌ مُؼیکبی ثبػ فَؼِ

 ٔاصؼ ىـکت کبؿکُبٌ

 ٔاصؼ ىـکت بٌکبؿکُ ٔ ؿاَُؼگبٌ ًْجنتگی ثـ ػؿٔػ

 

 تٓؽاٌ اتٕتٕقؽاَی کاؼگؽاٌ قُعیکای كؼانیٍ تهگؽايی کاَال اؾ َوم تّ

 

  31آتاٌ ياِ  3يصازثّ نٓؽظاؼ ظؼ ؼٔؾَايّ ًْهٓؽی یکهُثّ  -9

 نٓؽظاؼ تٓؽاٌ:پاقص تًٓت ْا ؼا تا کاؼ ٔ ضعيت يی ظْیى 

:پاقص يكکٍ کاؼگؽاٌ تا ظؽب ٔ نتى ٔ ظقتگیؽی  31آغؼ ياِ  54یکهُثّ 

 نٓؽظاؼ تٓؽاٌتٕقػ 

ثّ كبٍهّ َقػیک ثّ یک يبِ اف ىؼبؿ ػؿٔؿیٍ هبنیجبف ، يبْیت ّؼ کبؿگـی 

عٕػ ؿا َيبٌ ػاػ. هبنیجبف ثب ًْبُْگی َیـٔی ايُیتی ٔ اَتظبيی يؼُی ٔاهؼی 

کبؿ ٔ عؼيت ؿا ثّ کبؿگـاٌ َيبٌ ػاػ. يؼیـی کّ اف پل پيّ ْبی ملیؼ ىٓـ 

بؿگـاَی ثب ػمتٓبی عبنی ٔ ثی پُبِ ایٍ ثبؿ ػؿ يوبثهو كؤ ک  تٓـاٌ ثـَیبيؼ ،
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ثـای صن ينکٍ ثالػُٕ عٕػ آيؼِ ثٕػَؼ، ٓبهت َیبٔؿػ ٔ ثب ثی ىـيی تًبو 

ىالم عٕػ ثـ مـ ٔ تٍ کبؿگـاٌ َيبَؼ تب کبؿگـاٌ ثلًُٓؼ کّ َجبیؼ يطبنجّ صن 

 .ينکٍ عٕػ ؿا ػاىتّ ثبىُؼ

غيو آهبی ىٓـػاؿ تٕ ثـای کبؿ ٔ عؼيت َیبيؼِ ای. رُبثؼبنی اف ثؾل ٔ ث

، َيبٌ اف يبْیت عؼيت …..ايالک َزٕيی ىٓـ تٓـاٌ ثّ ًَبیُؼگبٌ گـكتّ تب 

 .ثّ ریت عٕػ ػاؿػ

 

آهبی ىٓـػاؿ ایٍ ؿا ثؼاٌ کّ ىًب اف عٔ هـيق کبؿگـاٌ ؿػ ىؼِ ایؼ ٔ ػمتتبٌ 

 .ؿا ثـ ؿٔی کبؿگـ ثهُؼ کـػِ ایؼ

يوبثم آهبی ىٓـػاؿ ْيؼاؿ کبؿگـاٌ ؿا رؼی ثگیـیؼ. کبؿگـاٌ ثب تًبو تٕاٌ ػؿ 

 .ىًب ٔ يؼیـیت عٕػ كـٔعتّ ىـکت ٔاصؼ عٕاُْؼ اینتبػ

 .آَچّ ينهى امت يب اف صن عٕػ َنجت ثّ ينکٍ يُبمت َغٕاْیى گؾىت

 

فَؼِ ثبػ مُؼیکبی کبؿگـاٌ ىـکت ٔاصؼ اتٕثٕمـاَی ٍؼای ثـ صن ؿاَُؼگبٌ ٔ 

 کبؿکُبٌ ىـکت ٔاصؼ

 يُثغ کاَال تهگؽايی كؼانیٍ قُعیکای کاؼگؽاٌ نؽکت ٔازع

 5931آغؼ 5٦

 

 نٕؼاْای اَتطاتات يدعظ تؽگؿاؼی تؽای یک قاياَّ يعیؽیت اصؽاؼ -4

 چیكت؟ تؽای تاؼِ چُعیٍ نکكت اؾ پف كؽيایهی

 ، یک مبيبَّ فصًتکو ًْکبؿاٌ

 ىکی ْیچگَّٕ ربی يؼیـػبيم ثّ مـمپـػگیو کّ مبيبَّ يؼیـیت ىؼیى ثبعجـ 

 هجیم اف يؼیـػبيم ؿاَتٓبی اف امتلبػِ پیيتبف ًْیيّ ٔ َگؾاىتّ رب ثّ ؿا

 چـاؽ ٔ فیـکبَّ تاله يزؼػا ثبىؼ يی پبػاه،،،،،، کـثال، مبنّ ًّْ ملـْبی

 ، ثبفؿمی ػؿ عٕػ فیـػمتبٌ اف امتلبػِ ثب تب امت کـػِ ىـٔع ؿا عبيٕه

 ؿا كـيبیيی ىٕؿاْبی اَتغبثبت ثـای تاله ثـػاؿه ثٓـِ ػٕايم ٔ صـامت

 .امت گـكتّ پی
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 ایٍ يزؼػ کـػٌ عُخب ًٍّ عٕػ ًْیيگی ػؿایت ثب یک مبيبَّ كٓیى کبؿگـاٌ

 يی گٕىقػ ػٕايهو ٔ یک مبيبَّ يؼیـیت ثّ ػیگـ ثبؿ ، كـيبیيی اَتغبثبت

 كکـ ثّ اَؼکی َینت ثٓتـ كـيبیيی ىٕؿای تيکیم ثـای احـ ثی تاله ثزبی کُؼ

  ثبىیؼ؟...  عیبثبَٓب عـاة املبنت ينکٍ، هجیم اف آَبٌ ييکالت ٔ پـمُم

 کبَؼیؼاتٕؿی رٓت عٕػ ػٕايم ثب گـكتٍ اؿتجبٓ ثزبی َینت ٓتـث ينئٕل آهبیبٌ

 اهؼاو مـيب كَم ىؼٌ مپـی ثّ تٕرّ ثب کبپيٍ تضٕیم ثّ َنجت ىٕؿا ػؿ

 تٕمٔ اصْبؿ ٔ کبؿ مبػت اتٕثٕك، ٔ ىیلت تـییـ ، ربثزبئی ًَبییؼ؟

 ٔ ىـم َٕاصی ػؿ گٕ هـثبٌ ثهّ ينئٕنیٍ تٕمٔ اظٓبؿات گـكتٍ صـامت،

 .ثبىؼ يی آهبیبٌ يلیؼ کبؿ ٔارجبت اف ؿـة

 ىٕؿاْبی ينغـِ اَتغبثبت ػؿ ىـکت ثّ اكـاػ تـؿیت ثزبی َینت ثٓتـ آیب 

 ؿّبی ثـای ْى کًی ٔ ػاػِ هـاؿ عٕػ کبؿ مـنٕصّ ؿا اَنبَیت اَؼکی ًَبیيی

 ثّ گؾىتّ ًْچٌٕ یک مبيبَّ پـمُم کّ ثؼاَیؼ ًَبئیؼ؟ ٔظیوّ اَزبو عؼا

 اعـاد صکى ٔ کـػِ اعتیبؿ مکٕت ؿٔفِ اَظجبٓی ْبی کًیتّ ػؿ کّ ىٕؿاْبیی

 .ػاػ َغٕاُْؼ ؿای يیکُُؼ ايْب ؿا آَٓب ثـاػؿاٌ

 ٔازع نؽکت ظؼ ؼٔؾيؽِ ْای اقتلاظِ قٕ -1

 ؿٔػ يی ٔاصؼ ىـکت کبؿگـاٌ ٔ ؿاَُؼگبٌ ریت اف کّ ْبیی ْقیُّ

 يتؼهن کّ ٔاصؼی ىـکت ٔاصؼ، ىـکت ػؿ ىغَی اتٕيجیهٓبی ْـؿٔف ىنتٍ

 ثیو يَـف...ٔ ىـکت ْقیُّ ٔ ىـکت آة ثب ْى آٌ ، ؼثبى يی انًبل ثیت ثّ

 عٕػ، اتٕيجیهٓبی ىنتٍ رٓت عٍَٕی ؿاَُؼگبٌ ایٍ تٕمٔ آة اَؼافِ ٔ صؼ اف

 يٕرت ، يبمت يًهکت ييکالت أل أنٕیت ػؿ آة کًجٕػ کّ مبنٓبیی ػؿ آَٓى

 .ْنتُؼ آة صؼ اف ثیو يَـف ایٍ ىبْؼ کّ ىؼِ پـمُهی ىؼٌ عبٓـ آفؿػِ

 ىٕػ؟ ًَی گـكتّ يؼیـاٌ مٕی اف امتلبػِ مٕ ایٍ رهٕی چـا

 يخال رٓت ٔاصؼ ىـکت يـکقی اػاؿِ پـمُم ربثزبیی ثـای کّ اتٕيجیهٓبیی

 پنـ ينتویى َظـ فیـ پٕل يٕتٕؿ ایٍ انجتّ کّ امت، ىؼِ ْقیُّ اػاؿی يبيٕؿیت
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 پـمُم ايب ْنتُؼ، کبؿ ثّ ييـٕل اَنبَی يُجغ پیـٔفيؼبَٔت ٍبػهی آهبی رُبة

 .کُُؼ امتلبػِ ىنتيٕ ایٍ اف يجهـی پـػاعت ثب صتب َؼاؿَؼ اربفِ  ىـکت عٕػ

 ْب ْقیُّ ایٍ رهٕی امت ثٓتـ کبؿگـاٌ کـػٌ مـکٕة ربی ثّ مُُؼری اهبی

 ثب ايب ْنت پٕل. َینت پٕل َگٕییؼ ْی ينکٍ يّٕٕع ثـای تب ، ىٕػ گـكتّ

 ثی يَـف فيیُّػؿ امت ؾکـث الفو .ؿٔػ يی ْؼؿ ثّ يب پٕل يؼیـیت گَّٕ ایٍ

 کـػٌ يَـف ػؿمت کّ ػاَیى يی يهقو ؿا عٕػ يب کيٕؿ،ًّْػؿ آة ی ؿٔیّ

 !!!! مٕامتلبػِ ایٍ ثّ ثـمؼ چّ کُیى ؿػبیت ؿا

 

 ضػ آٌ ؼاَُعگاٌ تّ یک قاياَّ يعیؽیت ٔاؼ تؽظِ َگاِ -٧

 ىًبؿِ ثّ اتٕثٕك ٍجش 7 مبػت يوبؿٌ آؽؿ 10  ػٔىُجّ ؿٔف ىؼیى عجـ ثب

 ػؿ پیبػِ ػبثـ ثّ ثـعٕؿػ ثب ثٕػ صـکت صبل ؿػ ىـم ثّ ؿـة اف کّ 22772

 .گـػیؼ يؾکٕؿ كـػ ىؼٌ يزـٔس يٕرجبت صنیٍ ايبو اینتگبِ

 اف اگـ. ثٕػ َغٕاْؼ ْى آعـیٍ ٔ َینت آٌ أنیٍ اتلبم ایٍ گـايی، ًْکبؿاٌ

 يوَـ كُی نضبظ ثّ ػبثـ یب ٔ ؿاَُؼِ ىٕػ َگبِ تَبػف ایٍ ثّ يـػو ػیؼ فأیّ

 ایٍ پل ػؿ کّ ىؼ عٕاْیى يتٕرّ تـ ػًین َگبْی بث ايب گـػَؼ، يی ههًؼاػ

 ثیٍ تـك ٔ ؿهبثت ایزبػ ثب کّ ػاؿػ هـاؿ یک مبيبَّ َبکبؿآيؼ يؼیـیت صٕاػث

 اّبكّ مبػت 0 افای ثّ کبؿی ىیلت یک ػؿ آَٓب اف َیًـاِ 5 ارجبؿ ٔ ؿاَُؼگبٌ

 .امت گـػیؼِ كٕم صٕاػث ثبػج کبؿ



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     51
 

 يیقاٌ یک مبيبَّ ثـػاؿ ثٓـِ ٔ يؼیـیت تٕمٔ ٓـس ایٍ ىؼٌ پیبػِ فيبٌ اف

 ٓـس ایٍ ارـای ثب. امت ىؼِ ػٔچُؼاٌ آَٓب يیبٌ تُو ٔ ؿاَُؼگبٌ ثّ كيبؿ

 اف اتلبهبتی ٔ امت ػاػِ هـاؿ تبحیـ تضت ؿا ؿاَُؼگبٌ ،ؿٔاٌ اّطـاة ٔ امتـك

 ٓـصٓبی ًََّٕ کّ ثٕػِ َبالین يؼیـ ایٍ تٕاَبیی ػؼو گٕیبی ػمت ایٍ

 عٕاْؼ يی یک مبيبَّ يؼیـ.ثبىؼ يی كٕم ػحّصب رًهّ اف ىؼِ، ؿیـکبؿىُبمی

 ْـ ثّ كـمٕػِ َبٔگبٌ ایٍ ثب صتب ػْؼ َيبٌ ٔ کُؼ عؼيتی عٕه اه ؿییل ثّ

  .کـػ ربثزب ؿا ينبكـاٌ تٕاٌ يی يًکٍ ىکم

 ثّ ؿٔاَی كيبؿ ثیيتـیٍ تضًم ثب تٕ. ىًبمت ثب يبٌ مغٍ ؿٔی ، گـايی ؿاَُؼِ

 کّ آٔؿی يی ؿٔصت ٔ رنى ثّ یاّطـاث ٔ كيبؿ َیًـاِ، 5 ىؼٌ ارـایی رٓت

 صٕاػث، ػؿ يُبمت کُتـل ػؼو پـعبىگـی، مکتّ، ثبػج مبنیبٌ ٕٓل ػؿ

 ٔ ؿٔس آیب.ىؼ عٕاْؼ ؿا عبَٕاػِ يیبٌ ػؿ ىؼٌ اعالم ثؼ صؼ، اف ثیو عنتگی

  ؟ىٕػ عٕاؿ پبچّ يؼیـاٌ ایٍ ثبفیچّ ثبیؼ يب ؿٔاٌ

 ًَایع؟ ؼقیعگی یک قاياَّ تؼًیؽگاِ يهکالت ٔ تثؼیعٓا تّ تایع کكی چّ -٦

 تب یک مبيبَّ تؼًیـگبِ کبؿگبْٓبی پبیتغت ؿٔفْبی ایٍ مـيبی ٔرٕػ ثب

 04 مبػت تب كؤ هنًتٓب ىٕكبژْبی يتبملبَّ. ثبىؼ يی ػایـ 07:21 مبػت

 ؿٔىٍ ػائى ثَٕؿت كُی يؼبٌٔ ٔ تؼًیـگبِ ػكتـ کّ ٍٕؿتی ػؿ يبَؼِ ؿٔىٍ

 ثّ ٔ امت گـػیؼِ َؼافیا ؿاِ تؼًیـگبِ ىت ىیلت گؾىتّ يبْٓبی ػؿ.ثبىؼ يی

 ثـعالف تٕاكن ثؼٌٔ ٔ ارجبؿ ثّ ثبینت يی تؼًیـکبؿاٌ كُی، ينٕٔنیٍ ػمتٕؿ

 ٍٕؿت ػؿ ٔ ىبؿم يـثّٕٓ ٔاصؼ ػؿ ىُجّ مّ ٔ ىُجّ یک ؿٔفْبی هبٌَٕ

 کق کّ ربیی ػؿچـا؟. گـػػ يی هطغ آَبٌ رًؼّ ٔ ػٔثم کبؿگـاٌ يغبنلت

 .ػاؿػ ثبفمبفی ٔ تؼًیـ ثّ َیبف کبؿگبْٓب

 ػاػِ، هـاؿ ثٓبَّ ؿا ثٕػرّ َؼاىتٍ ٔ تؼًیـگبِ ثٕػٌ تبمیل تبفِ ،ينٕٔل هبیبٌآ 

. امت ىؼِ َوبىی ٔ تقئیٍ عؼيبت تٕمٔ ثغت ٔانی آهبی ػكتـ کّ ٍٕؿتی ػؿ

 ثّ تٕرّ ثبىٕػ؟ ًَی پـػاعت ٔاصؼ ىـکت ثٕػرّ اف ایب گَّٕ ایٍ ْبی ْقیُّ

 یک مبيبَّ گبِتؼًیـ ينٕٔل گنتـػِ تغهلبت عًَٕ ػؿ يتؼؼػ گقاؿىٓبی

 ّٕٔس ثّ ؿا يـثّٕٓ مبيبَّ يؼیـیت کٕؿکٕؿاَّ صًبیتٓبی ًْچُبٌ يتبملبَّ
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 يؼیـیت ىغٌ ٔ مبيبَّ ينٕٔنیٍ پٕىی چيى ًّْ ایٍ ػهت ثـامتی .ثیُیى يی

 چینت؟ ػؿ

 ٔازع نؽکت يعیؽیتی تعَّ آكت ، َلام ٔ ظٔؼٔیی -٥

 نٕٔنیٍي اف اػى ٔاصؼ ىـکت يیبَی يؼیـاٌ کـػاؿ ٔ ؿكتبؿ ػؿ ػٔگبَگی

 ایٍ. امت آيؼِ ػؿ کبؿگـاٌ پبی ثّ مُگی ثنبٌ ثـػاؿاٌ،،،،، ثٓـِ ، صـامت

 رقٔ ٔاصؼ ىـکت کبؿگـاٌ ػمتبٔؿػْبی اف امتلبػِ ُْگبو ًْیيّ کّ ػؿهکبؿاٌ

 ىٕؿای رهٕی تزًؼبت ٔ اػتـاّی صـکتٓبی تًبيی ػؿ.اَؼ ثٕػِ أل َلـات

 كیهًٓبی ٔ ػکل گـكتٍ ثب ، يؼیـیت ثّ عؼيتی عٕه رٓت ىٓـػاؿی ٔ ىٓـ

 ایزبػ ثب عٕاُْؼ يی ایُبٌ .اَؼ ىؼِ ؿاَُؼگبٌ ٔ کبؿگـاٌ ٔاؽیت آفاؿ ثبػج عٕػ

 هطغ ثّ تٓؼیؼ ٔ ثـػاؿی ثٓـِ ثّ گَٕبگٌٕ اصْبؿْبی ٔ کبؿگـاٌ ػؿ تـك

 ػقو ػؿ عههی ، عٕػ عیبل ثّ کبؿ يضیٔ رــاكیبی تـییـ ٔ ىیلت ، کبؿ اّبكّ

 .ثبىُؼ ػاىتّ عٕػ ؿاِ اػايّ ػؿ آَٓب تـمبَؼٌ ٔ کبؿگـاٌ

 عٕامت اَؼاعتٍ تؼٕین ثّ ػؿ ىًب تؼٓؼات تًبيی ػاػِ َيبٌ تزـثّ آهبیبٌ

 کبؿگـاٌ ثیيتـ ًْجنتگی ٔ اتضبػ ثبػج ثهکّ َؼاىتّ تبحیـی ْیچگَّٕ کبؿگـاٌ

 .ثبىؼ يی ْؼكيبٌ ثّ ؿمیؼٌ ػؿ

 کدا؟ تا ٔازع نؽکت پؽقُم ٔ يكاكؽیٍ خاٌ تٕظٌ اؼؾل یت -3

 ٔاصؼ، ىـکت کبؿگـاٌ ٔ فصًتکو،ؿاَُؼگبٌ ًْکبؿاٌ

 ثّ اتٕثٕك. آكـیؼ ػیگـ ایی كبرؼّ BRT یک عٔ ػؿ يؼیـیت ػؼو ػیگـ ثبؿ

 ثّ ؿـة ينیـ ػؿ ػیًبِ 2 يٕؿعّ ٍجش 01:01 مبػت يوبؿٌ 21437 ىًبؿِ

 ينبكـیٍ اف تؼؼاػی ٔ ثـعٕؿػ ثيؼت كـٔػگبِ اینتگبِ ثب تٓـاَپبؿك ىـم

 ػؿ ػبثـ ثب اتٕثٕك عٕؿػثـ عبٓـِ ُْٕف یک عٔ ؿاَُؼگبٌ. گـػیؼَؼ يزـٔس

 ؿا آَٓب ػاؽ ايـٔف كبرؼّ کّ َجـػَؼ یبػ اف ؿا يبِ آؽؿ 10 ػؿ صنیٍ ايبو اینتگبِ

 ٔ یک مبيبَّ ينئٕنیٍ ػمتبٔؿػْبی یک عٔ ؿٔفْبی ایٍ صٕاػث. کـػ تـ تبفِ

 يیجبىؼ اعالم ٔ هبٌَٕ اف عبؿد ؿٔىٓبی اف امتلبػِ ثب ایيبٌ ايـ تضت ػٕايم

 يؼیـػبيم يتبملبَّ ٔ َؼاىتّ صبٍهی ؿاَُؼگبٌ يیبٌ ػؿ تُو ٔ امتـك رق کّ
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 اف ثبفعٕامتی ْیچگَّٕ ٔ ثـػِ ثنـ فينتبَی عٕاة ػؿ گٕیی ٔاصؼ ىـکت

 ٔ ينبكـیٍ ربٌ گٕئی. ػاػ َغٕاُْؼ ٔ َؼاػِ اَزبو ينٕٔل اٍطالس ثّ آهبیبٌ

 ىٓـػاؿ عٕػ َّ.َؼاؿػ اؿفىی عٕػكـٔىو يؼیـ ٔ ىٓـػاؿ ىغٌ ثـای يـػو

 نیبهتو ثی يؼیـ َّ ٔ يیکُؼ ػؾؿعٕاْی ٔ ييکم ؿكغ ػَجبل ثّ ػثصٕا ایٍ ثبثت

 .يیيٕػ امتؼلب ثّ صبّـ

 ؟ َیلتبػِ اتلبم ىًب يؼیـیت تضت يزًٕػّ ػؿ صبػحّ ایٍ يگـ ػبيم يؼیـ آهبی

 ػاعم ٔ ىٓـ مطش ػؿ صبػحّ یک ؿٔف ْـ. کُیؼ ينٕٔنیت مهت تٕاَیؼ ًَی ىًب

 .ىًب نیبهتی ثی رق ثّ َینت چیقی کّ اكتؼ يی اتلبم ٔاصؼ ىـکت

 :ثيُٕیؼ ؿا ىٕػ ػیـ ایُکّ اف هجم يبؿ ؿا اػتـاُ كـیبػ کيٕؿ يؼیـاٌ

 يـػو ربٌ ، كـمٕػِ ىٓـی َوم ٔ صًم َبٔگبٌ َبؿاّی، ٔاصؼ ىـکت پـمُم

 ايٕؿ ثّ ؿمیؼگی ربی ثّ ىٓـػاؿ کبؿ، ؿاك ػؿ ػـّّ ثی يؼیـیت عطـ، ػؿ

 .ىؼٌ رًٕٓؿ ؿییل ػَجبل ثّ ىٓـی

 ؟تَین ٔاصؼ ىـکت يؼیـاٌ ٔ ىٓـػاؿ اعـاد ثـای يضکى یػالیه ایُٓب آیب
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 !ٔازع نؽکت نؽیق ًْکاؼاٌ -50

 آٔؿػٌ ثنت ثـای آؽؿيبِ 03 ػؿ ٔاصؼ ىـکت فصًتکيبٌ ٓهجبَّ صن كـیبػ

 ىٕؿای ًَبیُؼِ مـعٕ اثتؼا ثبىؼ، يی کبؿگـاٌ اثتؼایی صوٕم رق کّ ينکٍ

 ثـعٕؿػ ایٍ کـػٌ يضکٕو ًٍّ ای َیّثیب ٓی ٔ کـػ ٔاکُو ثّ ٔاػاؿ ؿا ىٓـ

 ينکٍ ييکم پیگیـی ٔ عيَٕت ػبيالٌ ثّ ؿمیؼگی عٕامتبؿ عٕاْی ػؾؿ ٔ

 ٔاکُيی ٓی َیق ىٓـػاؿ يؼبٌٔ آٌ ػَجبل ثّ. گـػیؼ ٔاصؼ ىـکت کبؿگـاٌ

 آَبٌ ينکٍ صن ثّ ؿمیؼٌ ثـای کبؿگـاٌ عٕامت ثّ ؿمیؼگی ٔ اْتًبو عٕاْبٌ

 ػؿ ثبػايچی آهبی ٔ صنیُی يزهل ايیؼ اکنیٌٕكـ ًَبیُؼگبٌ اف تٍ ػٔ. امت ىؼِ

 ًْچُیٍ. ػاػَؼ تؾکـ کيٕؿ ٔفیـ ثّ ٔاصؼ ىـکت ؿاَُؼگبٌ ثب ثـعٕؿػ عًَٕ

 تزًغ ثب ثـعٕؿػ پیگیـی ٔ عٕامتبؿ ػیگـ تؾکـی ػؿ َیق صنیُی كبًّٓ عبَى

 .امت ىؼِ ٔاصؼ ىـکت کبؿگـاٌ ٍُلی

 ایـاػ ٔاکُيٓبی اف امتوجبل ًٍّ ٔاصؼ ىـکت ٓهت صن ؿاَُؼگبٌ ٔ کبؿگـاٌ

 يزهل ًَبیُؼگبٌ ًْچُیٍ ٔ ىٓـػاؿ يؼبٌٔ ٔ ىٓـ ىٕؿای ًَبیُؼِ تٕمٔ ىؼِ

 ًَی ينکٍ ٔاصؼ ىـکت کبؿگـاٌ ثـای تؾکـ ٔ ػؾؿعٕاْی کّ ػاؿػ يی اػالو

 اكتبػِ تؼٕین ثّ مبل چُؼیٍ کّ يبٌ ينکٍ عٕامت ثّ ؿمیؼگی عٕاْبٌ يب. ىٕػ

 .ثبىیى يی يًکٍ فيبٌ کٕتبْتـیٍ ػؿ

 تب ٔاصؼ ىـکت کبؿگـاٌ ثؼاَُؼ اماليی ىٕؿای يزهل ٔ ىٓـ ىٕؿای بًٌَبیُؼگ

 .ػاػ عٕاُْؼ اػايّ عٕػ آيیق ينبنًت تزًؼبت ثّ عٕػ ينکٍ عٕامت ثّ ؿمیؼٌ

 !يیگٕیُع َّ نٕؼاْا تّ ٔازع نؽکت کاؼگؽاٌ چؽا -55

 ثّ گؾىتّ مبنیبٌ ٕٓل ػؿ ٔاصؼ ىـکت كـيبیيی ىٕؿاْبی ػًهکـػ ثـؿمی

 تُٓب َّ کيُؼ يی یؼک کّ َبيی عالف ثـ ىٕؿاْب ایٍ کّ ػْؼ يی َيبٌ ػؿمتی

 ٔ کبؿ اّبكّ گـكتٍ ثب ثهکّ  اَؼ، َؼاىتّ ثـ هؼيی ْیچ کبؿگـاٌ يُبكغ رٓت ػؿ

 ػمتٕؿات يُتظـ ىُٕ صـف ای ثـػِ ًْچٌٕ يؼیـیت، مٕی اف تنٓیالت إَاع

 ًَبیيی ىٕؿاْبی تيکیم يوبثم ػؿ اینتبػگی ايـٔفِ. اَؼ ثٕػِ عٕػ اؿثبثبٌ

 چُؼ عبٓـ ثّ کّ ىٕاؿیی ػْٕ. امت ٔاصؼ ىـکت ىـاكتًُؼ کبؿگـ ْـ لّٔظی

 اعـاد صکى ايْب ثّ اهؼاو يؼیـیت، ؿكبْی تنٓیالت ٔ کبؿ اّبكّ مبػت
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 ْیچگبِ گیـػ، يی مکٕت ؿٔفِ  کبؿ اَْجبٓ کًیتّ ػؿ ٔ کُؼ يی  ًْکبؿه

 َّمبيب آگبِ کبؿگـاٌ .ػاؿػ ثـ هؼيی کبؿگـاٌ مبیـ يُبكغ رٓت ػؿ تٕاَؼ ًَی

 آَبٌ ثبفی ٔاؿػ ، صـامت ٔ يؼیـیت اَتغبثبت ػؿ ىـکت ػؼو ثب ػیگـ ثبؿ یک،

 کبؿگـاٌ صوٕم پیگیـی ربی ثّ کّ ينٕٔنیُی ثـای ثبىؼ ػؿمی تب ىَٕؼ ًَی

 .ْنتُؼ اَتَبثی ىٕؿاْبی تيکیم ػَجبل

 کبؿگـاٌ آگبْبَّ ٔ ػؿمت اَتغبة َيبَّ مُؼیکب اف کبؿگـاٌ ػؿیؾ ثی صًبیت

 ٔ ْنت ، گؾىتّ اػٔاؿ اؽیتٓبی آفاؿٔ ًّْ ثّ تٕرّ ثب آَبٌ، ًَبیُؼگی رٓت ثّ

 ٔاصٕػ ىـکت کبؿگـاٌ مُؼیکبی اف ٔرٕػ ٔ ػين تًبو ثب کبؿگـاٌ.ثٕػ عٕاْؼ

 پیـٔفی ايیؼ ثب          .کُُؼ يی صًبیت صٕيّ ٔ تٓـاٌ اتٕثٕمـاَی

 !زاظثّ پهت اظثّز -52

 ٔاصؼ، ىـکت فصًتکو ًْکبؿاٌ

 كـٔػگبِ، اینتگبِ ػؿ ػیًبِ 2 ٔ صنیٍ ايبو اینتگبِ ػؿ يبِ آؽؿ 10 صبػحّ اف پل 

 کّ 70012 ثيًبؿِ يٍ یبَگ اتٕثٕك ػیًبِ 3 ػؿ ىؼیى ثبعجـ ْى ثبف يتبملبَّ

 اینتگبِ ػؿ ، ثٕػ ينبكـ ربثزبیی صبل ػؿ تٓـاَپبؿك ىـم ثّ ؿـة ينیـ ػؿ

 آؿَذ ٔ ػمت ٔ مـ َبصیّ ػؿ رـاصت يٕرجبت ٔ ثـعٕؿػ پیبػِ ػبثـ ثب ٔصیؼیّ

 .امت ىؼِ يُتوم ثیًبؿمتبٌ ثّ کّ گـػیؼِ رقیی ٍٕؿت ّث يَؼٔو ػبثـ

 ثی َيبٌ ٔاصؼ، ىـکت ػؿ اتلبهبت ایُگَّٕ ٔاکبٔی ػؼو ٔ صٕاػث ایُگَّٕتکـاؿ

 ػؿ صٕاػث ایُگَّٕ ؿیيّ. ثبىؼ يی ٔاصؼ ىـکت يؼیـیتی ْـو ؿاكػؿ تلبٔتی

 :متا ػالیم ایٍ ثّ ٔاصؼ ىـکتػؿ ىبؿم مُؼیکبیی كؼبالٌاػتوبػ ثّٔاصؼ ىـکت

 صوٕهی ٔ يؼیيتی ينبئم ػؿگیـ ٔاصؼ ىـکت کبؿگـاٌ ٔ ؿاَُؼگبٌ مبنٓبمت-0

 پـمُم -1 ؼثبى يی فَؼگیيبٌ يؼبه تبيیٍ آَٓب ػؿؼؿّ ثقؿگتـیٍ ٔ ثٕػِ عٕػ

  .ثـَؼ يی ؿا ثٓـِ کًتـیٍ ٔ ػُْؼ يی اَزبو ؿا کبؿ تـیٍ مغت ٔاصؼ ىـکت

 ايُیت تٍَؼاى)  عٍَٕی ثغو ٔؿٔػ کبؿگـاٌ، ينکٍ صن ثالتکهیلی -2

 ػًهکـػ ثـ َظبؿت ػؼو کبؿ، يضیٔ ػؿ تُو كـيبیيی، ىٕؿای تضًیم( ىـهی

 عبَّ اربؿِ ػؿؼؿّ ٔ ينکُی ثی -3 ٔىـم ؿـة َٕاصی يؼیـاٌ ای مهیوّ



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     55
 

 ٔ گـػػ ثبال ينبیم ػؿگیـ کبؿگـاٌ ؿٔاٌ ٔ ؿٔس تب ىؼِ ثبػج ثبال يٕاؿػ

 كـيبٌ يتپ ؿاصت اػَبثی ٔ آمٕػِ عیبنی ثب ْیچگبِ ؿاَُؼگبٌ ىؼِ يٕرت

 ػیگـ اف ٔاصؼ ىـکت َبکبؿآيؼ يؼیـیت ٔ كـمٕػِ َبٔگبٌ. َُيیُؼ اتٕثٕك

 ثّ كؤ ٔ كؤ ٔ صٕاػث ایُگَّٕ ؿیيّ پل. ثبىؼ يی ْب صبػحّ ایُگَّٕ ػٕايم

 .ثل ٔ گـػػ ثـيی ؿاَُؼگبٌ کبؿی مغت ىـایٔ

 ثی يؼیـیت يوَـه صٕاػث گَّٕ ایٍ ًّْ. َگـػیؼ يوَـ ػَجبل ثّ آهبیبٌ

 .ْنت ٔ ثٕػِ ٔاصؼ تىـک ػـّّ

 

 ْاَؿا نٕكت ْای ضهثاٌ اػتصاب

 ایٍ يؼیـاٌ ثب آنًبٌ ْبَقای نٕكت ْبی عهجبٌ اتضبػیّ يؾاکـِ ٕؿػٌع ىکنت ثب

 اػايّ كـػا تب ٔ ىؼ مـگؾاىتّ پيت َیق اػتَبة ( آؽؿ 0)  ؿٔف ْلتًیٍ ىـکت

 يتٕانی چٓبؿمبل: گٕیؼ يی آنًبٌ ْبی عهجبٌ اتضبػیّ مغُگٕی.ػاىت عٕاْؼ

 ػؿ تٕاكوی ْیچ ثّ ایى َتٕاَنتّ کٌُٕ تب ٔنی ْنتیى، يؾاکـِ صبل ػؿ کّ امت

 ْب عهجبٌ ػمتًقػ اكقایو عٕاْبٌ يب. ثـمیى ْب عهجبٌ ػمتًقػ اكقایو ثب ؿاثطّ

 .ْنتیى ػؿٍؼ مّ اف ثیو يـصهّ یک ػؿ

 اف ثیو ٔ نـٕ ْبَقا نٕكت پـٔاف 17۵۵ گؾىتّ ؿٔف چٓبؿ اػتَبة رـیبٌ ػؿ

 ثّ ػالؿ يیهیٌٕ 00 ؿٔفاَّ اػتَبة ایٍ. ىؼَؼ مـگـػاٌ ينبكـ ْقاؿ2۲۵

 .مبفػ يی ٔاؿػ فیبٌ ْبَقا نٕكت ىـکت

 نـٕ. ْنتُؼ ْب عهجبٌ اتضبػیّ ثب توبثم ػؿ فیبٌ ایٍ اف کبيم آگبْی ثب کبؿكـيبیبٌ

 .مبعت عٕاْؼ ٔاؿػ امبمی ای ّـثّ ىـکت ایٍ اػتجبؿ ثّ پـٔافْب

 اتضبػیّ ػاػٌ ىکنت ثـای اؿٔپبمت ْٕاپیًبیی ىجکّ ثقؿگتـیٍ کّ ْبَقا نٕكت

 ْبی فیبٌ ْب عهجبٌ صوٕم ثّ َیلقٔػٌ ٔ آٌ کـػٌ اػتجبؿ ثی ٔ ْب عهجبٌ

 .کـػ عٕاُْؼ تضًم ؿا ثیيتـی
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 !یهعا تؽ تٓثٕظ ضٕاْاٌ ؾزًتکهاٌ ٔ صهر ظٔقتاٌ ناظتال

 
ٕنیؼ کبؿ يی کُُؼ ىت یهؼا ثّ کبو ًّْ ىیـیٍ. اف فصًتکيبَی کّ ػؿ ػـٍّ ت

 تب کبؿتٍ عٕاثی کّ ػؿ مٕف مـيبی اييت ثّ ػَجبل ربٌ پُبْی امت.

یهؼا ثـ پـمتبؿاَی کّ ربٌ يـػو ؿا َزبت يی ػُْؼ ٔ ثـ فَبٌ تٍ كـٔىی کّ 

آَبٌ ؿا ٔاػاؿ ثّ تٍ كـٔىی کـػِ امت تب َبَی ثّ عبَّ  مینتى ارتًبػی صبکى

 ثجـَؼ ، َیق ىبػ.

ربػِ ْب آٔاؿِ َبَی ْنتُؼ ٔ کٕػکبٌ کبؿی کّ ػؿ یهؼا ثـ ؿاَُؼگبَی کّ ػؿ 

عیبثبٌ ٔ کبؿگبْٓبی کٕچک امتخًبؿ يی ىَٕؼ تب َبَی ثّ عبَّ ثجـَؼ َیق، 

 ىیـیٍ.

یهؼا ثـ آيٕفگبؿاًَبٌ کّ ىت ؿا کُبؿ يی فَُؼ تب ٍجضی ؿٔىٍ ؿا آىکبؿ کُُؼ 

 َیق چٌٕ آة گٕاؿا ثبػ.

ػؿ اتضبػ عهن يی ثیُُؼ،  یهؼا ثـ ىت ىکُبٌ پيت ػیٕاؿْبی فَؼاٌ کّ ٍجش ؿا

 ىبػ ثبػ.

مُؼیکبی کبؿگـاٌ كهقکبؿيکبَیک ایـاٌ یهؼای ثبمتبَی ؿا ثّ ػًٕو يـػو ایـاٌ 

ىبػثبه گلتّ ىجی پـ اف ىبػی ٔ گـو ثٕػٌ عبَّ ْب ؿا ثب عُؼِ ْبی کٕػکبٌ ػؿ 

 ایٍ ؿٔفگبؿ مغت ثـایتبٌ آؿفٔ يُؼمت.

  5931آغؼ  90قُعیکای کاؼگؽاٌ كهؿکاؼيکاَیک ایؽاٌ 
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    ؼٔؾ ًْگاٌ ضدكتّ تاظا              یهعای قتى نکكتّ تاظا

         

 ٔزعت يا گككتّ تاظا تا                 پای يهت ؾَدیؽقتى ؾ

 

 يسًع زكیٍ ضٕاٌ یـًا پیهکكٕت قُعیکای كهؿکاؼيکاَیک
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     کارگرنشین فرودست حالتم به تهران شهرداری توجه لزوم
 !نیست هم کالن های بودجه به نیاز فقرزدایی برای

: گوید ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای عضو نژاد گیالنی مازیار: ایلنارگزاری خب
 زیستی مسائل به ساماندهی، و بهسازی برای کالن های بودجه تصویب جای به شهرداری

  .کند توجه کارگرنشین مناطق

 مبنی تهران شهر شورای اخیر مصوبه به اشاره با ایلنا با گفتگو در نژاد، یگیالن مازیار
 به تومانی میلیارد 211 بودجه تخصیص و تهران 12 منطقه بهسازی و ساماندهی بر

 سالهای در ها، هیاهو این علیرغم که است این موضوع: گفت منظور این برای شهرداری
 انجام کارگرنشین فرودست محالت ساکنان رفاه جهت ملیع اقدامات ترین کوچک گذشته،

 دهند، انجام ساماندهی و بهسازی خواهند می که 12 منطقه همین در .است نشده
 در. ندارد را زیستی و رفاهی های حداقل که ایحی امامزاده محله مثل هست هایی منطقه

 شهرداری و محله شورای از پیش ماه سه کارگری و مدنی فعاالن یحیی امامزاده

 کارگران ها شب چون مثال برای. بدهند محله این به امکانات سری یک که اند خواسته
 چراغ ها کوچه این در هستند، ناامن که کنند می عبور هایی کوچه از کار کودکان وجنسی 
 در زباله بزرگ های سطل آن، گسترش و آلودگی انتقال از جلوگیری برای یا شود گذاشته

 .است نشده داده ها خواسته این به پاسخی هیچ اما شود؛ گذاشته ها کوچه

 این. کند نمی درست محله این در هم رایگان حمام یک شهرداری: افزود کارگری فعال این
 فرض حاال. گیرد می تومان هزار ۵ ساعتی نفر هر برای که دارد عمومی حمام یک محله
 81 ماهی بروند، حمام بخواهند هم روز یک ای هفته نفره، ۱ کارگری خانوار یک دکنی

 را هزینه این هزارتومانی، 811 دستمزدهای با کنند، هزینه آن بابت باید فقط هزارتومان
 بگنجانند؟ سبدخانوارشان کجای

 و ندارد هم رایگان درمانگاه کهیگان را حمام تنها نهاین محله : داد ادامه نژاد گیالنی

 امکانات این وقتی .دارند قرار ها بیماری انواع معرض در ها، خواب کارتن و کار دکانکو

 .یابد می گسترش اجتماعی های آسیب هم و شود می زیاد بیماری هم نیست، اولیه

 زیباسازی صرف فقط میلیاردی کالن های بودجه این اینکه بیان با کارگری فعال این
 اساسی، زدایی آسیب جای به که است این شهری مسئوالن قصد: زوداف شوند؛ می محالت

 محالت مشکالت .کنند منظر خوش را شهر و بردارند چشم جلوی از را ها آسیب فقط
 آنچنانی های بودجه به نیاز و کرد حل توان می ها هزینه کمترین با را نشین کارگر فرودست
 وجود مشکالت این حل برای اهتمامی تهران شهرداری در که است این سالهم اما. نیست

 .است مانده باقی منوال همین بر که سالهاست اوضاع و ندارد
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 !نکند وراخس را کارگران درمان چتر بهداشت وزارت

 طرح هر: گفت خبرنگارایلنا به ها بیمه ادغام طرح با رابطه در دانا، رییس فریبرز
 اقتصادی و اجتماعی متفاوت های جنبه درمانی هٰای بیمه ادغام طرح مثل مهمی اجتماعی

 خصوص در که است حالی در این و شود کارشناسی بررسی باید ها جنبه این و دارد

 از.است نشده دیده آن با مرتبط های جنبه همه و است نبوده یعجام بررسی سالمت طرح
 کارشناسی و مردمی نقد ، نظر اظهار حضور، بر مبتنی باید ها طرح این دیگر طرف
 تامین سازمان اموال در هم قانون طبق که کارگران مانند کسانی سوی از ویژه به. باشد

 .هستند ها فعالیت این اصلی کننده مصرف هم و هستند سهیم اجتماعی

 است، نکرده طی را ها مسیر این از کدام هیچ سالمت طرح اینکه به اشاره با دانا رییس
 الیحه مانند درست اجتماعی تامین درمان ادغام قانونیغیر پیشنهاد ناکارآمدی: گفت

 .است کار قانون اصالحیه معیوب

 نماینده یا کارگر هیچ از نیز قانونی دعوای دو این از هیچکدام در دولت اینکه بابیان وی
 اگر که است که حالی در وضعیت این: گفت است، نگرفته کمک پردازی نظریه و کارگری
 گیری تصمیم داران سرمایه امنیت و سرمایه سود، به راجع طرحی یا الیحه در قرارباشد
 و صنفی های منانج و بازرگانی های اتاق از مرتب شکل به آن نویسندگان قطعا بشود،

 آن در خوبی ارزشهای سالمت، جامع طرح.شود می گرفته کمک حوزه این دانان اقتصاد
 های تعرفه رفتن باال با تا شد باعث نهایت در آن غلط اجرای اما گذاشت نیز آثاری و بود

 .شود شکننده گذشته از بیش کشور درمانی نظام آشیل پاشنه درمانی، و دارویی خدمات

 که است این واقعیت: گفت کشور در موجود درمانی خدمات های نارسایی توضیح در وی
 نگاه با کشور سالمت نظام به اکنون نتیجه در و کرده نفوذ پزشکی به سوداگری جریان

 شدن وصل زمان از که است این وضعیت این نتیجه .شود می نگریسته سازی پول ماشین
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 پزشکی های تعرفه  قمیت یکسو از سالمت، تحول طرح به ای بیمه های صندوق اعتبارات
 بیماران های صف افزایش آن نتیجه که است داشته نجومی افزایش کنندگان تعیین توسط

 .است دولتی درمانی خدمات نیازمند

 اینکه برای:  افزود «نیست مثبت سالمت جامعه طرح بیالن و برآیند»  اینکه بیان با او

 قطعیت با درمان سوداگران .دادند نشان را خودشان ها گرانی و صف به مربوط منفی آثار
 جوری پدیده این با خواهند می داران سرمایه و دولت اگر است شده رشته این وارد

 .کنند خوردبر تر محکم و تر طعاق باید بدهند را گرانرکا و مردم کنند،حق رقابت

 بیمارستان یک به مراجعه از خود شخصی تجربه اشاره با اقتصادی مسائل کارشناس این
 خصوصی بیمارستان به شدم مجبور داشتم که بیماری یک برای: گفت دولتی و خصوصی

 و درمانی کادر که کردم احساس اما داشتم که سنگینی ننسبت پرداختی باوجود و بروم

 دیگر کسالت یک برای ماجرا این از بعد .دارند کاالیی رفتاری دگانکنن مراجعه با پزشکی
 به ای  هزینه پرداخت وجود با کردم مشاهده و کردم مراجعه دولتی بیمارستان یک به

 قطع. داشتند مناسبی رفتار بیماران با کارکنان سایر و پزشکان ،نپرستارا کمتر، مراتب
 ماهیت و است اهمیت حائز بسیار جامعه برای دولتی مراکز درمانی خدمات استمرار یقین

 بین از باعث امروز که ای پرهزینه های سد ساخت از ها گذاری سرمایه قبیل این وجودی

 مردم آگاه توده حتم طور به .است بیشتر شده زیست محیط و ها دریاچه و ها تاالب رفتن
 نکته اما هست و بوده عمومی درمانی خدمات کیفی و کمی توسعه و حفظ ورتضر متوجه
 راستای در توان می اندازه چه تا سالمت تحول طرح اجرای روند که است این تامل قابل

 .کرد ارزیابی رایگان درمانی خدماتی استمرار و حفظ

 در درمان و تبهداش وزارت مدیران وقتی: گفت بهداشت وزیر از انتقاد با دانا رئیس
 نظام اعتبارات توزیع و درمانی خدمات گذاری تعرفه روند به نسبت که منتقدانی با مواجه
 موضعگیری و سفسطه ابزار از دارند اعتراض مختلف های بخش میان سالمت

 .دارند سوداگری گرو در دل جایی یک که است معلوم کنند، می استفاده ایدئولوژیک

 آمده در کار از ابتر و ناقص سالمت جامع طرح که است دلیل همین به اینکه بابیان او
 های تعرفه بردن باال کنترل و مهار درصدد آنکه جای به طرح این مجریان:  افزود است،
 اموال به اندازی دست و اجتماعی تامین درمان ادغام سنگ تنها باشند درمانی و دارویی
 اجازه درمانی مختلف های صندوق احبانص به احتی و کوبند می خود سینه به را کارگران

 .دهند نمی هم را سرکی کوچکترین کشیدن
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تّ قُعیکای كؽٔنُعگاٌ نٓؽقتاٌ َٕؼ امضا شده ای که از سوی طومار 

 اؼ گؽكت :َیک اؼقال ٔ ظؼ اضتیاؼ ضثؽگؿاؼی ایهُا هؽاککاؼگؽاٌ كهؿکاؼي

 ظؼضٕاقت ؼقیعگی تّ زوٕم هإََی کاؼگؽاٌ كؽٔنگآْا 

ف کبؿگـاٌ كـٔىگبْٓبی ىٓـمتبٌ َٕؿ يبفَؼؿاٌ ػؿ َبيّ ای عطبة رًؼی ا

  .ثّ ٔفاؿت کبؿ، عٕامتبؿ ؿمیؼگی ينئٕالٌ ثّ صن ٔ صوٕم هبََٕی عٕػ ىؼَؼ

ْبی َٕؿ،  ىٓـمتبٌ ثّ گقاؿه عجـَگبؿ ایهُب، رًؼی اف کبؿگـاٌ كـٔىگبْٓبی

ایقػىٓـ ٔ ؿمتًـٔػ ػؿ امتبٌ يبفَؼؿاٌ، ػؿَبيّ ای رًؼی عطبة ثّ ينئٕالٌ 

ٔفاؿت کبؿ ٔ تبيیٍ ارتًبػی عٕامتبؿ ؿمیؼگی ينئٕالٌ ثّ ّٔؼیت ىـهی 

 عٕػ ىؼَؼ.

ػؿ ایٍ َبيّ کّ یک ؿَٕٔىت آٌ ثـای عجـگقاؿی ایهُب كـمتبػِ ىؼِ؛ آيؼِ امت: 

کُُؼ ٔ َنجت ثّ  کبؿی يب ؿا يضبمجّ ًَی کبؿكـيبیبٌ كـٔىگبْٓب اّبكّ

 پـػاعت ثیًّ ٔ صن ٔ صوٕم يبْبَّ يب مٓم اَگبؿی يی ىٕػ.

ػؿ ایٍ َبيّ کبؿگـاٌ آٔؿػِ اَؼ کّ يـارؼّ ثّ اػاؿِ کبؿ ىٓـمتبٌ َٕؿ تب کٌُٕ 

َتیزّ ثٕػِ امت ٔ ْیچ گَّٕ اهؼايی اف ربَت ينئٕالٌ يضهی ٍٕؿت  ثی

 امت. َگـكتّ

اَؼ کّ ثّ ّٔؼیت آَٓب  ٓب اف ينئٕالٌ کيٕؿی عٕامتّایٍ کبؿگـاٌ ػؿ اَت

 ؿمیؼگی کُُؼ.

 يثاؼؾات ٔ قُعیکا تٕقؼّ عیکاییُق کاؼگؽ یک ْعف َطكتیٍ»

 قُعیکاْای آَکّ يگؽ نٕظ ًَی يسون ْعف ایٍ. اقت قُعیکایی

 اهعاو کّ ظُْع هؽاؼ ضٕظ ؼٔی پیم ؼا پؽقم ایٍ ًْٕاؼِ کاؼگؽی

  ٔ  اقت گػانتّ کاؼگؽاٌ ؾَعگی ٔ ٔظؼیت تؽ تاثیؽی چّ آَاٌ ْای

 «کُع تؽ يتسع ؼا کاؼگؽاٌ اقت تٕاَكتّ زع چّ تا کاؼگؽی زؽکت ْؽ

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/435623-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/435623-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
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 :اتحادیه نیروی کار پرژه ای ایران دبیر

 اند انداخته کارگران های سرمایه سوی به چنگ

 است اجتماعی تامین بازنشستگی صندوق سرپا، صندوق تنها

 با که است ساختاری تعدیل های سیاست از بخشی کارگران مالی منابع به اندازی دست

 .شود می انجام دولت درآمدی های کاستی جبران هدف

 طرح با ارتباط در ایلنا با گفتگو در ایران ای پرژه کار نیروی اتحادیه دبیر آقاجری، ناصر
 همه وجود با: گفت سالمت بیمه در اجتماعی تامین سازمان درمان صندوق ادغام
 روی بر توانسته هنوز که صندوقی تنها اخیر، سالهای اقتصادی هنجار به  نا های پدیده
 های سیاست که چرا. است اجتماعی تامین سازمان بازنشستگی صندوق بایستد، خود پای

 های سیاست سپرده سر که گذاشته باز کسانی برای را راه تنها جنگ، از پس های دولت
 دهه دو از بیش شاهد نهایت   در و هستند پول المللی بین صندوق و مالی داری سرمایه

 .است آن های معلول از یکی بازنشستگان های صندوق بحران که هستیم تورم و رکود
 های انداز پس بوسیله که است کالنی سرمایه با بزرگ سازمان تنها اجتماعی تامین
 داشته پویایی تاثیر کشور اقتصاد در توانسته امروز به تا 132۱ سال از کارگر ها میلیون

 سوی از.مدیریتی های ضعف و نامالیمات و مشکالت از بسیاری رغم به هم آن باشد؛
 سنگین ضربه صنعتی -تجاری آزاد مناطق گسترش با جنگ از پس های دولت دیگر

 ۱۱ ماده ضد و کارگری ضد طرح این با زیرا کردند وارد اجتماعی تامین پیکر بر دیگری
 و شدند خارج کار قانون شمول از مناطق این کارگران همه کشور، اساسی قانون ۱۵ و

 کارگران قانونی، درآمد یک از اجتماعی مینتا کردن برمحروم عالوه گونه بدین
 نشستگیباز قانونی ازحق را ها پروژه این مهندسان و تجربه با های تکنیسین متخصص،

 تامین به را ش نولیبرالی ازمدیریت ناشی های بدهی دولت دیگر سوی از. نمودند محروم
 اجتماعی نتامی سازمان به دولت بدهی 138۱ سال در است نکرده پرداخت اجتماعی

 هزار 111 مرز به اکنون رقم این که حالی در است بوده تومان میلیارد هزار ۱ حدود
 است رسیده تومان میلیارد

 تعداد پیشین، دولت درمانی شوک دوره در موعود از پیش بازنشستگی اینکه بیان با وی
 های سیاست های جنبه از یکی هم اقدام این: افزود نمود؛ برابر دو را بگیران مستمری

 از مختلف ترفندهای انواع با ها موقتی قرارداد چون دیگر طرف از و. بود ساختاری تعدیل
 قانون شمول از نفر ده زیر های کارگاه شدن خارج مانند) اند شده خارج کار قانون شمول
 از پیش بازنشستگی با ولی شده محدود بازنشستگی های صندوق به درآمد ورودی( کار

 .است یافته افزایش آن خروجی موعود
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 وجود ساختاری، تعدیل های سیاست دیگر جنبه: افزود بحث ادامه در اقاجریناصر 
 صد چند پاداشهای و حقوق دریافت کردند می که کاری تنها که است کارآمد نا های مدیریت

 قانون اصالح الیحه گفت باید کلی طور به .بود نزدیکانشان و خود برای تومانی میلیون
 وامانده دولت   دهد می نشان که نگریست زاویه این از باید را اجتماعی تامین ادغام و کار
 چنگ رو، این از است، شدن غرق حال در نولیبرالی، نادرست های سیاست در مستاصل و
 .ستا انداخته( اجتماعی تامین سازمان) کارگران های سرمایه سوی به

 

 

 :تهران تزیینات و نقاش کارگران سندیکای عضو امیدی حسین

 تحت باید ساختمانی کارگران ایمنی تامین برای کارفرمایان
 شده محدود حادثه از بعد به ها بازرسی. باشند فشار

 تامین برای کارفرمایان که نیزما تا :گوید می امیدیایلنا. حسین خبرگزاری 
 کار حوادث آمار کاهش به نسبت توان نمی نباشند، فشار تحت کارگاه ایمنی

 .بود امیدوار ساختمانی کارگران

 و سپارند می «خدا امید به» کار هنگام  را ساختمانی کارگران کارفرمایان،
 ضروری استاندارد ضوابط براساس کارگاه ایمنی تامین عدم که ندارند توجهی
  .است
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 ساختمانی کارگران برای کار حوادث از شده ارائه آمارهای از انتقاد با امیدی
 اکثر که دریافت توان می شهرها سطح در ساده میدانی بررسی یک با: افزود

 که هستند خود بدن مختلف نواحی در هایی جراحت دچار ساختمانی کارگران
  .است درصد 40 از بیش ساختمانی کارگران کار حوادث کند می ثابت این

 ساختمانی های کارگاه در طرفی از: افزود ساختمانی کارگران صنفی فعال این
 غالبا را ناظران این و ندارد وجود ایمنی ناظر کارگر، نفر 00 از کمتر با

 ساختمانی کارگر 000 یا ۴00 از بیشتر تجمعی با هایی کارگاه در توان می
 .دید

 کارگاه ایمنی رعایت برای کارفرمایان بر فشار اینکه بر تاکید با امیدی
 وقوع از قبل باید کار ادارات ایمنی بازرسین: گفت است، ضروری ساختمانی

 از بعد به صرفا ها بازرسی این اما کنند بازدید کارگاه از احتمالی  حادثه هر
  .است شده محدود ادثهح وقوع

 ساختمانی کارگران برای کار ایمنی های کالس برگزاری اینکه بر تاکید با وی
 کارفرما و اند ندیده  آموزش کارگران از بسیاری: کرد تصریح است، ضروری

 .کند می سودجویی کارگران نبودن آزموده از نیز

 باشد ای گونه به باید ها ریزی برنامه: افزود ساختمانی کارگران صنفی فعال این
 مشغول کار به باشد؛ ندیده کامل های آموزش که زمانی تا ساختمانی کارگر که

 کارگاه در کار برای الزامی شرایط این در نباید نیز کارگر خود و نشود
 .باشد داشته ساختمانی

 ظلم همین که نیستند بیمه ساختمانی کارگران بیشتر اینکه به اشاره با وی
 گفت توان می قطعیت با شرایط این در: کرد تصریح آنهاست، حق در بزرگی

 نیست قادر هیچکس و است شده متالشی  دیده حادثه کارگر زندگی که
 .باشد وی خانواده و کارگر جوابگوی
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             ًاو كؽاظقتاٌ تؽای يثاؼؾِ تا زوٕم يكهى کاؼگؽًْاُْگی يیاٌ ت

 گیؽیٓا خایی تؽای کاؼگؽاٌ َیكت  کُُع ظؼ تصًیى ظاؼَع ثاتت يی

يؼتوع اقت: اصؽاؼ تؽ  اَدًٍ صُلی کاؼگؽاٌ يؼعٌ چاظؼيهٕزكُی َژاظ ظتیؽ قاتن تٓؽاو 

تؽؼقی ٔ تصٕیة الیسّ اصالذ هإٌَ کاؼ ظؼ يدهف، ظَثانّ خؽیاٌ يعأيی اقت کّ 

  .اظِ اقتقانٓاقت ػهیّ زوٕم کاؼگؽاٌ تّ ؼاِ اكت

ظؼ گلتگٕ تا ایهُا تا اناؼِ تّ اصؽاؼ ًَایُعگاٌ کًیكیٌٕ اختًاػی يدهف َژاظ،  تٓؽاو زكُی

تؽای تّ ؼای گػانتٍ الیسّ اصالذ هإٌَ کاؼ ػهیؽؿى يطانلت ْای کاؼگؽاٌ؛ گلت: تسث 

ُعگاٌ تعٔیٍ ایٍ الیسّ ظؼ ظٔنت هثم ٔ اؼخاع آٌ تّ يدهف ظؼ ظٔنت كؼهی ٔ ػًهکؽظ ًَای

ؾَُع، ًّْ ٔ ًّْ َهاٌ ظُْعِ یک ًْاُْگی يیاٌ  يدهف کّ تؽ ایٍ الیسّ، يٓؽ تاییع يی

ًّْ كؽاظقتاٌ ٔ تًاو گؽِٔ ْای تصًیى گیؽَعِ تؽای يثاؼؾِ تا زوٕم يكهى کاؼگؽ اقت.

گػاؼَع ٔ ایٍ اظايّ خؽیاٌ  گیؽَعگاٌ َهاٌ ظاظَع ْیچ ٔهؼی تّ زوٕم کاؼگؽاٌ ًَی تصًیى

يعأيی اقت کّ اؾ يعتٓا هثم تؽای زػف هٕاَیٍ زًایتی ٔ کاقتٍ اؾ زوٕم کاؼگؽنؽٔع 

ْای آٌ ایداظ ٔ گكتؽل يُاغن آؾاظ ٔ ٔیژِ اهتصاظی ٔ زػف کاؼگآْای  نعِ کّ ًََّٕ

 کٕچک اؾ نًٕل هإٌَ کاؼ اقت.

اؾ ایٍ زػف ْا ٔ توهیم ْا َّ تّ تٓؽِ  ظؼ غٕل قانٓا ناْع تٕظیى کّخانة ایُداقت کّ 

کؽظَع، اهتصاظ ؼَٔن گؽكت ٔنی کًاکاٌ  ٔؼی يٕؼظَظؽ ضٕظ ؼقیعَع ٔ َّ آَطٕؼ کّ اظػا يی

زاال ایٍ تاؼ ظقت تّ زًهّ ًّْ ؾظایی اصؽاؼ ظاؼَع. ع ٔ تّ هإٌَکٕتُ تؽ ًْاٌ غثم قاتن يی

ْای تُیاظیٍ کاؼ يـایؽت  َايّ اَع؛ ایٍ زًهّ تّ هإٌَ کاؼ ْى تا يوأنّ ٔ كؽاگیؽ ؾظِخاَثّ 

ظاؼظ ٔ ْى ظؼ تعاظ تا هإٌَ اقاقی ٔ ٔظایق زاکًیتی ظٔنت ٔ يدهف اقت ٔ تا ایٍ زًهّ 

 ْا خایی تؽای کاؼگؽاٌ َیكت. کُُع کّ ظؼ تصًیى گیؽی ظاؼَع ثاتت يی

گؽكتٍ زوٕم، يٕخة قهة اػتًاظ کاؼگؽاٌ اقت؛  ظیعِایٍ كؼال کاؼگؽی تا تیاٌ ایٍ کّ َا

تصؽیر کؽظ: آهایاٌ تّ ػٕاهة چُعخاَثّ ایٍ تی اػتًاظی تٕخٓی َعاؼَع ٔ ًَیعاَُع کّ ػعو 

زًایت اؾ کاؼگؽ تّ ػُٕاٌ تاؾٔاٌ تٕنیع ٔ قاؾَعگی، ظؼ ًّْ ػؽصّ ْا تاثیؽ ضٕاْع 

 گػانت.

ظُْعِ ایٍ اقت کّ قیكتى زاکًیت تؽای ؾزًتکهاٌ  هف َهاٌایٍ َٕع اهعايات ظٔنت ٔ يد

آٔؼَع، اؼؾنی هائم َیكت ٔ تعیٓی اقت کّ  ٔ کكاَی کّ َاٌ ضٕظ ؼا تا نؽاكت تّ ظقت يی

ؼٔی يؼیهت ٔ ؾَعگی غیق ْای گَٕاگٌٕ اختًاػی اؾ هثیم يؼهًاٌ،   ایٍ ػًهکؽظْا

ظؼ نؽایػ كؼهی، تُٓا ؼاِ زم  ٕقػ َیؿ اثؽ ضٕظ ؼا ضٕاْع گػانت.ظاَهدٕیاٌ ٔ اههاؼ يت

يًکٍ تؽای يواتهّ تا ایٍ ظقت اهعايات ظع کاؼگؽی، اػتؽاض ًّْ خاَثّ ٔ گكتؽظِ 

 کاؼگؽاٌ ٔ ٔزعت ػًم آَٓاقت.

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/439646-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/439646-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 نٓؽ اَعیهّ یا نٓؽ يـاؾِ ْا ٔ پاقاژْا

ٔ تٕنؼ اَؼیيّ ىٓـی کّ آَـا ثبیؼ ىٓـ ىـکت ػًـاٌ ػاَنت. چیقی اف ػًـ 

ایٍ ىٓـ تبفِ تبمیل ػؿ ؿـة تٓـاٌ َگؾىتّ امت کّ ثبیؼ اَـا ىٓـی تزبؿی 

ٔمپل ينکَٕی عطبة کـػ. فیـا ػؿ ْـگٕىّ ٔ آـاف ىٓـ پبمبژْب ٔ ثبفاؿ 

ثـفَؼگی يـػو مبیّ اَؼاعتّ امت. رق تؼؼاػ يؼؼٔػی اف   ؿٔف ٔ يـبفِ ْب

 .وی َؼاؿَؼپبمبژْب کّ اف اهجبل عبٍی ثـعٕؿػاؿ ثٕػِ اَؼ ثویّ ؿَٔ

ثبفاؿ ثقؿگ اماليی کّ کپی ثـػاؿی اف ثبفاؿ ايبو اٍلٓبٌ مبعتّ ىؼِ اف 

ْقاؿ 4111رًهّ ثبفاؿْبیی امت کّ ىـکت ػًـاٌ ػؿ آٌ مٓى ػاؿػ ٔصؼٔػ 

يـبفِ ػاؿػ. اف ٓـكی ْبپیـ يبؿکت ْب ٔ كـٔىگبِ ْبی ثقؿگ ًْچٌٕ 

ؼؼاػی ثب کٕؿٔه ٔيوٕایی ،ثبفاؿکبمت ْبی عٕؿػِ كـٔه ؿا کنبػ ْٔـؿٔف ت

 .اػالو ٔؿىکنتگی اهؼاو ثّ رًغ آٔؿی يـبفِ عٕػ يی کُُؼ

ػؿ ایٍ ىٓـ ثبفاؿ تؼـیق ىؼِ ٔيُبفل ينکَٕی َیق تؼـیق عبً عٕػ ؿا ػاؿػ 

يُبفل ينکَٕی اتبهی ؿا تجؼیم   ايب ػؿ اهَب َوبٓ ایٍ ىٓـ فیجب ػیؼِ يی ىٕػ کّ

ٔچٌٕ ؿؼِ ای ثّ يـبفِ ٔ چٓـِ فیجبی ىٓـ ؿا ثب پـػاعت رـیًّ فىت کـػِ 

پبمبژ،   مـٓبَی ػؿ ػل ىٓـ ػیؼِ يیيَٕؼ. صبل مٕال ایُنت ثب ایٍ ًّْ

ْبیپـ ٔ ٔاصؼ ْبی تزبؿی ػؿ ػل ایٍ ىٓـ ينکَٕی ثـای چّ ٔ ثـای  يـبفِ، 

کؼاو رًؼیت مبعتّ يیيٕػ ؟ثب کؼاو ؿَٔن اهتَبػی ؟ تٕریّ اهتَبػی آٌ چینت 

یـِ ای کٕؿٔه ٔيوٕایی ؟ اگـ ْؼف اىتـبل فایی امت! پل كـٔىگبْٓبی فَز

ْبیپـ ْب کّ تؼهن ثّ آهبفاػِ ْب ػاؿػ ثب چّ تٕریٓی ثبػج ٔؿىکنتگی کنجّ 

 عٕؿػِ پب يیيٕػ ؟

ػؿکيٕؿْبیی کّ هبٌَٕ صبکى امت .اؿفاٌ كـٔىی ٔگـاٌ كـٔىی رـو 

يضنٕة يیيٕػ .هیًت کبال ػؿ مـامـ کيٕؿ یکی ٔ ثبیؼ يوطٕع ثبىؼ، َّ 

ػؿآيؼ فایی ثـای   ثبىؼ ؟ ىٓـ ػاؿی ثّ ػَجبل ْـد ٔيـد ثـ ثبفاؿ هبنت  ایُکّ

عٕػ امت. ْى اکٌُٕ ػِ ْب پـٔژِ ػیگـ ػؿ ػمت ارـامت ثبفاؿ ثقؿگ يٕثبیم 

چُؼیٍ ثبفاؿ ؿٔف ثّ كبٍهّ ٍؼ يتـ اف ًْؼیگـ . ثب تٕرّ ثّ رًؼیت اَؼیيّ …

کّ اکخـا کبؿيُؼ ٔ فیـ عٔ كوـ ْنتُؼ ْیچ تٕریٓی ًَی تٕاٌ ثـای ایٍ صزى اف 

کنت ثی ؿَٔن پیؼا کـػ. رق صیق ٔ يیم يَبنش ٔ ثّ ْؼؿ ػاػٌ يُبثغ ثبفاؿ 

پٕنی. ثی تـػیؼ يؼیـیت ىٓـ اَؼیيّ كؤ ثّ كکـ نلت ٔ نیل عٕػ امت ٔگـَّ 

 اَعیهّكؽیعٌٔ .                     اربفِ ایٍ کبؿ ؿا ًَی ػاػ
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 چؽایی ضهى کاؼگؽاٌ

 

عيًی تًبو َيؼَی ػؿ چٓـِ ثـاكـٔعتّ کبؿگـاٌ امت؛ عيًی کّ مـىبؿ اف 

ٌ تـك َبؿمیؼِ اف يضیٔ َبايٍ اهتَبػی ٔ ىـهی أ يی ثبىؼ ٔ ػؿ ْقاؿا

هضطی ثی ػؿَگ ثـ ػؿة عبَّ اه يی گـیؼ؛ ايب ثّ يب چُیٍ تهویٍ ىؼِ امت کّ 

یک يـػ گـیّ ًَی کُؼ؛ ثهکّ یک يـػ عيًگیٍ يی ىٕػ ٔ ثـ ثنبٓ ثی يٓـی 

 .…ٔ ثؼ ٓیُتی ىجیغٌٕ يیقَؼ ٔ كـیبػ يیقَؼ

اف  کبؿگـاٌ پـٔژِ ْبی َلتی يب کّ ػاؽ ثـػگی ثـ چٓـِ ْبی پـ اف صوبؿتيبٌ

آٌ ػٔؿ پیؼامت،ًْچُبٌ ػؿ ينیـ مـثهُؼی عبَٕاػِ ْبیيبٌ ثـػثبؿاَّ کبؿ 

يیکُُؼ ٔ اف کُبؿ ًّْ ثی يٓـیٓبیی کّ َنجت ثّ ىغَیت ٔ يُو کبؿگـی آَبٌ 

ٔاؿػ يی ىٕػ ثّ آمبَی يیگؾؿَؼ تب ػؿ ينیـ کنت َبٌ ٔ ػؿآيؼ ٔاؿػ صبىیّ 

ػتـاُ گيٕػَؼ ٔ آَٓب ثنیبؿ ثـای صوٕم کبؿگـی عٕػىبٌ فثبٌ ثّ ا …َيَٕؼ

تب تٕاَنتُؼ اف ؿاِ ينبنًت آيیق ٔاؿػ گلتگٕ ىؼَؼ تب ىبیؼ ثـای تٕهق َبؿمبیی 

ْب تؼثیـی اَؼیيّ ىٕػ. ايب چّ مٕػ کّ فثبٌ چپبٔنگـی ؿا كؤ يیتٕاٌ ثب اْـو 

ٔ کبيهٍ …كيبؿ ثّ فإَ ػؿآٔؿػ تب ىبیؼ يزجٕؿ ىٕػ ثّ ػیؼِ اََبف ثُگـػ 

ٔ اف ٓـین اػتَبة يیتٕاَؼ اَزبو ػْؼ..ايب چّ پیؼامت کّ ایٍ اْـو كيبؿ ؿا كو

ىؼِ امت کّ رنبؿت اػتـاُ ٔ فثبٌ يُطن اف کبؿگـاٌ مبهٔ ىؼِ امت ٔ 
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يب کّ رق صوٕم ػوت يبَؼِ عٕػ ٔ … صتی اف َبو اػتَبة ْى يی تـمُؼ؟!

ایزبػ ىـایٔ ػؿمت صوٕهی ٔ ايکبَبت ػؿمت ثـای اػايّ کبؿگـی ىـاكتًُؼاَّ 

انی  ۵َجٕػ کّ ثغبٓـ ػوت يبَؼٌ  020۲. يگـ مبل …عٕامتّ ػیگـی َؼاؿیى

اػتَبثبت ثقؿگ  1۲ٔ 11ٔ 02ٔ 10ٔ 11ػمتًقػ کبؿگـی ػؿ كبفْبی  يب۱ِ

ٔ گنتـػِ ثَٕؿت عٕػرٕه ٍٕؿت يی گـكت ٔ تب پبیبٌ اَزبو عٕامتّ ْب ، 

ؿٔف یب ػٔ يبِ اػتَبة اػايّ يی یبكت ٔ ػؿ پبیبٌ ػؿة پبالیيگبْٓب ۲1گبِ تب 

ٍٕؿت تؼطیهی کبيم پبالیيگبِ، کبؿكـيبی ىـکت َلت ثّ  ثنتّ يیيؼ کّ ػؿ

فإَ ػؿ يی آيؼ ٔ کینّ ْبی ربػٔیی عٕػ ؿا کّ پـ اف امکُبك ثٕػ ثب َگبْی 

ٔ ػؿ پبیبٌ تًبو کبؿگـاٌ ؿا … مـػ ثـای ػمتًقػ کبؿگـاٌ ٔاؿیق يیکـػ

 ….اعـاد ٔ ثهک نینت يیکـػَؼ

گؾاىتّ اَؼ کّ َبو اػتَبة ثیکبؿی چُبٌ كيبؿ آٔؿػِ امت ٔ يـػو ؿا ػؿ تُگُب 

آَٓب ػؿ رٕاة ػؿعٕامتٓبی يب ثـای ػمتًقػْبیًبٌ ….ْى آفاؿ ػُْؼِ امت

ٔ ایٍ يبیّ صیـت ًْگبٌ امت کّ يگـ چّ ىؼِ امت  …يیگٕیُؼ کّ پٕل َینت

کّ پٕل َینت؟! يگـ يیقاٌ امتغـاد َلت ٔ گبف ٔ كـٔه آٌ ؿٔ ثّ کبْو 

ت َینت ٔ ؿٔف ثّ ؿٔف كـٔه ؿكتّ امت؟؟؟ کّ چُیٍ صؼمی ثّ ْیچ ٔرّ ػؿم

َلت ٔ گبف ْى ثبالتـ اف ؿٔفْب ٔ مبنٓبی پیيیٍ ْنت؛ چـا کّ عٕىجغتبَّ 

تؼؼاػ پـٔژِ ْبی َلت ٔ گبف ْى ػؿ صبل اكقایو ْنت ٔ اف ایٍ پٕنٓب ػؿ رٓت 

ؿكبِ ػًٕيی ٔ پیيجـػ اْؼاف ػًٕيی امتلبػِ ای ًَی ىٕػ. صبل ایٍ هْیّ 

ی يبَؼ کّ تُٓب صنـت آٌ ثـ ملـِ ْبی )پٕل َینت ( ثّ ُٓق اصًوبَّ ای ي

 کبؿگـاٌ مُگیُی يی کُؼ.

ايیؼٔاؿیى کهًّ ىبینتّ َینت کّ ينؤٔنیٍ مـفيیًُبٌ کًی اف پٕمتّ عٕػ 

ثیـٌٔ ثیبیُؼ ٔ تیـگی ٔ اكنـػگی ٔ يضُت فػگی ؿا ػؿ چٓـِ ْبی يـػو ثجیُُؼ 

ٔ مبفيبَؼْی تب عٕػ ؿا ىبیؼ پیؼا ًَبیُؼ، ثهکّ ثبیؼ آگبِ ىؼ، آگبْی ؿا پـاکُؼ 

 مُؼیکبیی ًَٕػ تب اف صوٕهًبٌ ػكبع کـػِ ٔ ثّ صوًبٌ ثـمیى.

 55/3/593۹ٔاؼتاٌ ضؽيعیٍ ػكهٕیّ …    تا قپاـ
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 کوشا موسسه همت با و کار کودکان با رابطه در که واگویه ی نشریه ،سالم با
 متاسفانه که. شد می توزیع فرهنگی و علمی های محطی در و کشور سطح در
 که نوشتم اینجانب را ها ره شما از یکی سرمقاله. نبود بیش ای شماره چند

 .است ایام آن با رابطه در هم نوشته این. فرستم می برایتان را تصویرش

 آقای مجلس از، مدندآ قهرمانها حتی، آمدند ورزشکاران،  آمدند ها دانشگاهی
  .کرد هم سخنرانی و بود ما کنار کامل روز یک محجوب

 اتومبیل که شدند پیدا گیر خفت جوانانی دیگر طرف از که بود زمان درهمان
 شمالی خانه وارد سرنشین وقتی میکردند دنبال موتور با را قیمت گران های
 می تهدید را اتومبیل و خانه صاحب قمه با و میشدند وارد هم آنها میشد اش
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 این ارذگ. کردند می فرار نسریع و گرفتند می را قیمتی اشیا و پول ، ات. کردند
 .شد کشیده باال رده حکومتی افراد منازل سرقت به ناخودآگاه سارقین

 بوده غار میدان ی محله از جوانانی توسط اعمال این که شدند خبر با رهبری
 سرهنگ را موضوع این .میدهند را ان پاکسازی و محله ی محاصره وردست
 با و شریف افسری. بود زمان ان سبز های خانه مسئول ایشان .گفت قلی جان
 منتفی محاصره طرح مذاکره با و میرود رهبری نزد قلی جان سرهنگ. همت
 ی بودجه خاتمی آقای وقت دولت رئیس ، میدهند اقدام دستور رهبر. میشود
 چهره از باید ننگ این که میکنند تأکید و میدهند اختصاص امر این به کالنی

 شود پاک پایتخت ی

 کودکان معضل حل برای جامع طرح یک ماه ۶ مدت به، آمدند ها حکومتی
 به) مربوطه های تشکل کمک با حکومتی کارشناسان. شد تصویب کار

 رس طرح برد یشپ برای زیادی وقت( کار کودکان از حمایت انجمن خصوص
 خوری هندوانه جشن یک تنها و شد چاپیده راه بین مربوطه ی بودجه اما کردند

 .شد برگزار غار میدان هرندی پارک در

 پیشبرد مسئول) واعظ مهدوی اقای که جلسه یک در اینجانب وقتی بعد یکسال
 را موضوع داشتند حضور هم جمهور یسری اجتماعی معاونت و( طرح
. نشد داده جوابی. خواستم را تالش و زحمت همه ان ی تیجهن و کردم مطرح
 که گفت صراحت با بود شهید سرداران پدر گویا که مرد پیر سردار یک تنها

 خواستند واعظ مهدوی آقای از است. شده خورده راه بین مربوطه ی بودجه
 را وقت شهردار حاال همین چرا هستید جمهور یسیر معاون شما که

 .بود سکوت جواب و دهند پاسخ ها سوال این به که نمیخواهید

 تا که است این من نظر ولی شد برکنار کار از ها بعد وقت شهردار البته
 نمیتوانیم بزرگ انسانی کارهای باشیم نداشته  پاک اداری سیستم ما که زمانی
 .  دهیم انجام

 هزار هزار دهمت ها ویرانه این از        روزگار این و است  فلک این تا

 1395آذر  فراهانی کنگرانی رضا   اتشکرب
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 ؼٔقتاْا ٔ تالیی تّ َاو آهاؾاظِ ْا

ْدٕو آهاؾاظِ ْا تّ ؼٔقتاْای هى ػايم تؿؼگ کى آتی ظؼ ایٍ ؼٔقتاْا يی تانع. ظؼ قال 

ْای پف اؾ اَوالب تّ ٔیژِ ظؼ ظّْ اضیؽ تؼعاظ ؼٔقتاْای يتؽٔکّ هى ْؽ قال تیهتؽ ٔ 

ؼَع. ٔنی آیا ایٍ تی آتی ظؼصع ؼٔقتاْای هى ظؼ تی آتی نعیع هؽاؼ ظا٦0تیهتؽ يی نٕظ. 

زاصم َثاؼیعٌ تاؼاٌ اقت؟ یا اقتلاظِ ؿیؽيداؾ اؾ چاِ ْا ٔ هُات ْای ؼٔقتاْا؟ ایٍ 

 اقتلاظِ ْای تی ؼٔیّ تٕقػ چّ کكاَی اَداو يی نٕظ؟

ظؼ تؼعی اؾ نٓؽقتاٌ ْای هى ياَُع کٓک آب نٕنّ کهی كوػ چُع قاػت ظؼ ؼٔؾ خاؼی 

تٕقػ آهاؾاظِ ْا صٕؼت گؽكتّ اقت. آیا تؼع اؾ  اقت کّ تّ ظنیم زلؽ چاِ ْای ؿیؽيداؾ

قال پف اؾ پایاٌ خُگ ٔظغ نٓؽقتاٌ ْای چُع ْؿاؼ  2٥قال اؾ اَوالب ٔ  9٥گػنت 

انثتّ ْدٕو آهاؾاظِ ْا تّ ؼٔقتاْای ضٕل آب ٔ ْٕای هى تاػث َلؽِ تایع ایٍ گَّٕ تانع؟

عظ ًْیٍ آهاؾاظِ ْا ظؼ ًْچُیٍ تّ يآقلانت نعٌ ؼآْا نعِ تا ؼازتؽ تتٕاَُع تؽظظ کُُع.

 ؼٔقتاْا يٕاظ اكیَٕی كؽاْى ٔ کاؼچام کُی تؽایهاٌ قٕظ آٔؼ تٕظِ اقت.

ظؼ هى تاؿی ضؽیعِ اهعاو تّ …..اؾ ؾياَی کّ یک آهاؾاظِ ظؼ ؼٔقتای ضٕل آب ٔ ْٕای

قاضت اقتطؽی تؿؼگ کؽظِ کّ َیًی اؾ آب ؼٔقتا تّ يصؽف ایٍ تاؽ يی ؼقع. اْانی 

تّ تطهعاؼ َٕنتّ اَع ٔنی اَگاؼ تطهعاؼ ْى تا آهاؾاظِ ْا ًْعقت  ؼٔقتا تاؼْا نکایت َايّ

ْؿاؼ  ٦ْكتُع. آؼی ضاٌ ْا ؼكتّ اَع ٔ آهاؾاظِ ْا آيعِ اَع. چؽا نٓؽقتاٌ کٓک تا تیم اؾ 

َلؽ خًؼیت چُع قاػت ظؼ ؼٔؾ تایع اؾ آب نٕنّ کهی تؽضٕؼظاؼ تانع. ٔنی تاؽ آهاؾاظِ ْا 

 قاػتّ ظانتّ تانع؟ 24اقتطؽ ٔ آب 

ٔظغ ظؼياَگآْا اؾ يٕظٕع آب ْى تعتؽ اقت.ظؼياَگآْا ظؼ ؼٔؾْای تؼطیم تاؾ َیكتُع 

ٔ تایع تٓیّ ظاؼْٔا ٔ يهکالت تیًاؼی ؼا تّ يؽکؿ تطم تؽظ. ظاؼْٔای ؾیاظی ظؼ ظؼياَگاِ 

يٕخٕظ َیكت ٔ تایع ؼاْی تطم نع. اؾ يتطصصیٍ زؽكی َثایع ؾظ کّ زتا پؿنکاٌ ظاضهی 

ظؼ ؼٔقتاْای هى آيثٕالَف  ًی گػاؼَع، چٌٕ تؽایهاٌ صؽف َعاؼظ.ْى تّ ایٍ ؼٔقتاْا پا َ

نٓؽقتاٌ کٓک زتا اؾ ظانتٍ پًپ تُؿیٍ ٔ یا ٔاَت يؽیط ؼا تا تطم تؽظ. َیكت ٔ تایع تا

 خایگاِ قی اٌ خی ْى تؽضٕؼظاؼ َیكت

 

 تولیدی موسسات تعطیل از جلوگیری خواهان کارگری سندیکاهای»
 ملی منافع تولیدی، کارخانه هر تعطیلی. باشند می عنوان هر تحت
 «است گرفته هدف را مان ملی امنیت و



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     72
 

 شعر از حسین امیدی ) ارومان (دو  

 « گئتدی» 

 خاطر یازماغا. ی خاطرینه گئچمیش 

 گئددی میندیجه آتین کونلوم شاعیر

 دیم یازابیلمه ییسه نه دونیادان

 عومو لنمبش چیچک

 گئتدی سیندجه روم

 

 سونو اوالجاق سی بئله یدیم لسهبی

 اونو آندا بیر الدن بوراخمازدیم

 دونو قیرمیزی چیخماییر یادیمدان

 گئتدی ایندیجه قوالغیمدان سسی

 

 منده اوالردیم یاشیل یام تک اورمان

 چیمنده شهلی دالمازدیم خیاال

 گونده هر نازلیم یادداشینا کوچوب

 گئندی ائندیجه کونلومه دئمزدیم

 

 تهران 1395/9/12 اورمان یامید حسین
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 قالیب بئکار میدانیندا فهله

 اوتانیرام قاییداندا ائوه

 نئجه قاپینی بیلمیرم

 ایندی دئییرم چالیم

 اوغلوم باالجا قیزیمال باالجا

 آچار قاپینی

 دئییه دئییه گلدی آتام

 قاچیب قاباغیما

 جکلر یه ایسته پول منن

 باخیب نئجه اوزونه اونالرین بس

 ییم جه دئییه خیو نئجه

 دردی بیر بئکارچیلیق

 درد مین بوشلوق جیبی

 زاماندیر نئجه بو

 !!!آخی؟؟؟ یاشاییریق بیز

 لر دئییه اؤلنده یاشاییریق

 !!!اولدو؟؟؟ راحات

 

 (اورمان) امیدی حسین
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 مرگ از بعد زندگی روز اولین

 «رضایی نسرین به»

 

 بمیرم روزی اگر

 دارم دوست که را هایی کتاب تمام

 برد خواهم خودم با

 کرد خواهم پر دارم دوستشان که کسانی عکس از را قبرم

 دارم کوچکی اتاق اینکه از خوشحال و

 باشم شتهدا وحشتی آینده از آنکه بی

 کشم می دراز

 کنم می روشن سیگاری

 بکشم آغوششان داشتم دوست که دخترانی همه برای و

 کنم می گریه

 است شده پنهان بزرگ ترسی لذت هر درون اما

 اینکه از ترس

 بگویید؛ و بدهد تکان را ات شانه کسی زود صبح

 !کار سر برویم باید سابیر شو بلند 

  

 هاکا سابیر
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 (1395 سال در ستایش اموزی سواد های کالس از گزارش ونهمین بیست (

 کودکانه سروصدای که پسرش با مرضیه. رفتم کالس به الفبا موزشآ لوح با
" ‘ ف" حرف در تمرین بار چند بعداز .داد تغییر را کالس فضای داشت

 باز ولی گفت نمی پ ودیگر کند تلفظ درست را ف باالخره توانست مرضیه
 چ هم را ژ که شدم متوجه روز نآدر. کنم تمرین او با یندهآ جلسات در باید هم

 که دادم یاد او به و کردم ستفادها درمانی گفتار روش از دوباره و میکند تلفظ
 قلقلک زبانش نوک ژ تلفظ زمان در که دهد قرار دهانش در طوری را زبانش
. کرد تلفظ درست مرضیه بار وچند کردیم تکرار هم با بارها را کار این. بیاید

 مرخص اورا (میشد خسته زود خیلی او) درکل. است شده خسته کردم احساس
 نمی کارسر دیگر که خدیجه. نمودم غازآ را شاگردانم ردیگ با تمرین و کردم
 می عذابش اقتصادی وضع نگرانی ولی داشت تمرین برای بیشتری وقت رفت
 کردیم نوشتن و دیدن تمرین شاگردانم با را اول ساعت. بود فکردر وهمش داد
 اول گفتم می و دادم می نشان نهاآ به را کتاب از جمله یک که شکل این به

 امال مشقشان دفتر در را جمله خرآدر و کنند نگاه خوب را نآ سپس و انندبخو
 خوب  که. کنم تقویت نهاآدر را دیدن خواستم می کار این با من .کنند نویسی

 SMS موزشآ به نآاز پس. باشد می کننده تعیین بسیار نویسی امال در دیدن

 کیبورد از که دادم یاد او وبه گذاشتم خدیجه اختیار در را ام گوشی. پرداختم
 تمرین ودوباره کند پاک را نآ سپس و  تایپ را متنی و استفاده چگونه گوشی

 داده کالس از مندی رضایت و نفس به اعتماد نهاآ به کار این .دهد ادامه را
 را کار این داشت اصرار و برود افغانستان به قراره که گفت می فاطمه .بود
 جلسات در .نماید قراربر ارتباط خود اقوام با بتواند تا بگیرد یاد زودتر چههر
 و گردد ذهنشان ملکه تا کنم تکرار و تمرین را موزشآ این باید هم یندهآ

 باشد انسان زندگی در کاربردی باید 0۴ قرن در موزیآ سواد .نشود فراموش
 وردآ دست به شدن سوادبا از را اجتماعیش شخصی هاینیاز بتواند موزآنو و

 به و برد نخواهد کجا هیچ به راه سنتی و قدیمی روش به زدن درجا وگرنه
 تواند می مدرن موزشآ حالیکه در. شد خواهد منجر شاگرد و معلم فاصله
 شاگردانم وقتی پوست و گوشت با را این خودم .باشد رابطه این کننده تقویت

 .ام کرده لمس ،شنوم رامی قلبشان وصدای میگیرم غوشآ در را

 زادی فرح محبوبهوزگار  آمهمیشه                      
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                                    اساسی قانون یا شهروندی منشور
 که شد مطرح ایران مهوریج ریاست طرف از شهروندی منشور حالی در 

 بسیاری های قسمت در کند می مشخص را ایران ملت حقوق که اساسی قانون
 .است نگردیده اجرایی

 کارنا ولی زیبا منشوری که روحانی طرف از ،شهروندی منشور ضرورت 
 .شود نمی دیده وجه هیچ به ،است کرده مطرح اساسی قانون برابر در آمد

 بودن اجرایی و است شبیه فریب دل و زیبا شعارهایی به که جمالتی و کلمات
 نمی کاری هیچ به مشکالت حل برای دارد قرار ابهام از ای هاله در ها آن
 تصویب و تدوین ملت نمایندگان طرف از که را اساسی قانون است بهتر. آیند

 مسکوت که مواردی آوردندر اجرا به پی در و کرده جستهبر را است گردیده
 قانون کمال به تا. آورد میان به سخن ها آن شدن اجرایی از باشیم و مانده
 نهایی هدف که انسانیت به و رفته فراتر آن از و رسیده اساسی قانون از مندی
 رفع ،اساسی قانون کردن اجرایی با. برسیم هاست انسان جمعی زندگی

 رفع شهروندی منشور چون دیگری اشکال در. آید می بدست ملت مشکالت
 دیگری اهداف و ماند خواهد باقی وشعار حرف حد در مردم حقیقی مشکالت

 تنها به و. است... و انتخابات ها آن جمله از که کند می متبادر ذهن به را
 .است مردم مشکالت حل شود نمی منتهی که چیزی

 کارگر فلزکارمید ح

 :که دانید می آیا

 در کنند، می کار  جمعه  روزهای  ترتیب  این  به  عنوان هر  به  که  کارگرانی –

  دریافت مزد بر  اضافه درصد۱0  جمعه روز  طیلتع از  استفاده  عدم  مقابل
 کرد خواهند

 ۵ دارند  اشتغال آور زیان و  سخت  کارهای  به  که  کارگرانی  سالیانه  مرخصی -
  پایان در و  نوبت دو در  االمکان حتی ، خصیمر  این از  استفاده. باشد می  هفته
 .گیرد می  صورت کار  ماه شش هر
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 قاؾياٌ ْای يؽظو َٓاظ ٔ ٔظایق يثاؼؾاٌ

تبؿیظ يجبؿفات ػؿ ؿژیى ْبی تًبيیت عٕاِ حبثت کـػِ امت کّ ثـعٕؿػاؿی اف 

یک َیـٔی يـػيی ٔ كـاگیـ، ؿاْی رق كؼبل ىؼٌ يجبؿفیٍ ػؿ مبفيبٌ ْبی 

 يـػو َٓبػ ٔ ػهُی کبؿی َؼاؿػ.

اؿتجبٓ ْبی كـاگیـ ػهُی ٔ يـػيی ثّ يجبؿفیٍ ایٍ ايکبٌ ؿا يی ػْؼ تب اَؼیيّ 

ْب ٔ میبمت ْبی عٕػ ؿاثّ يیبٌ يـػو ثـػِ ٔ اؿفیبثی کُُؼ. ٍضت میبمت 

 ْبی يتغؾِ ٔ ػًهکـػ يجبؿفیٍ ػؿ ایٍ اؿتجبٓ ْبی يـػيی يضک عٕاْؼ عٕؿػ.

رُجو ينهضبَّ كبؿک ػؿ کهًجیب ثؼؼ اف مبنٓب يجبؿفِ ، فيبَی کّ ػؿ اؿتجبٓ ثب 

بَٔی ْبی يـػو هـاؿ گـكت ، پيت يیق يؾاکـِ َينت. ػؿ ىیهی ایٍ تؼ

کبؿگـی ٔ یب ٍُؼٔم ْبی تؼبٌٔ ٔ ثّ ٔیژِ رُجو يبػؿاٌ هـثبَیبٌ کيتبؿ 

پیُٕىّ، ثٕػ کّ ثب تزًغ ْبی يـتت عٕػ يـػو ؿا ثب عٕامت ْبی ثّ صن عٕػ 

آىُب ًَٕػ ٔ ؿَٔؼ پؼیؼ آيؼٌ ىکنت ػیکتبتٕؿی پیُٕىّ ؿا كـاْى آٔؿػ. تؼبَٔی 

ؿاِ اؿتجبٓ ثب يـػو ٔ  ْبی يـػيی ػؿ اننبنٕاػٔؿ ٔ آىپقعبَّ ْبی يـػيی

ٔ عٕامتّ ْبی يـػو ؿا ثبػج ىؼ، تب  يضک فػٌ میبمت ْبی يجبؿفیٍ 

يجبؿفیٍ ػؿک کُُؼ تب چّ صؼ ثّ عٕامتّ ْبی يـػو َقػیک ْنتُؼ ٔ تب چّ صؼ 

ػٔؿ ٔ چّ ثبیؼ ثکُُؼ تب ثّ يـػو گـِ ثغٕؿَؼ. رُگ ٔیتُبو تب كـاگیـ َيؼ 

 ثّ عبک ثًبنؼ.َتٕاَنت پٕفِ ثًت اكکٍ ْبی آيـیکبیی ؿا 

 17َوو مُؼیکبْبی کبؿگـی چّ مـط ٔ چّ فؿػ ػؿ ایـاٌ پل اف کٕػتبی 

يـػاػ ىکنتٍ مکٕت ٔ تهطیق كْب ثـای اؿتجبٓ ثب يـػو ثٕػ. مُؼیکبْبی 

کبؿگـاٌ كهقکبؿيکبَیک ثب ًْیٍ كْب ٔ اؿتجبٓ گیـی ثب يـػو تٕاَنت چٓـِ 

، امکُؼؿ ٍبػهی ْبی ػؿعيبَی چٌٕ كؼایی ؿاِ ثٓـٔفی عهن رهیم اَلـاػی

َژاػ ٔ َبٍـگبؿمچی ؿا پـٔؿاَؼِ ٔ ؿْجـاٌ ثب تزـثّ ای چٌٕ ْؼایت انّ يؼهى 

 ٔ يضًؼربَزبَیبٌ اف ثبكُؼِ مٕفَی ؿا ثّ رُجو آفاػیغٕاْی توؼیى ًَبیؼ.

كهقکبؿيکبَیک، ثبكُؼِ مٕفَی، هُؼؿیق،  ثُب، مُؼیکبْبی کبؿگـی کلبه، عیبٓ،

ثّ آگبِ کـػٌ کبؿگـاٌ پـػاعتّ ٔ ػؿ تٕاَنتُؼ ثب كْبی يٕرٕػ …. ىـکت َلت

 11ٔ  10رٓت مبفيبَؼْی ایٍ ػُبٍـ کبؿگـی ػؿ ؿٔفْبی تؼییٍ کُُؼِ 

 ثًٍٓ کًـ ػیکتبتٕؿی ىبِ ؿا ثيکُُؼ.

مُؼیکبْبی فؿػ کّ ػؿ ػؿٌٔ ٍلٕف آٌ ػُبٍـ آگبِ ثطٕؿؿیـػهُی مبنٓب 

ؼ فصًت کيیؼِ ثٕػَؼ ٔ ثـای لایر لایر اكقایو ػمتًقػْب مغت کٕىیؼِ ثٕػَ
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تٕاَنتُؼ ػؿ ؿاِ اَؼافی اػتَبة ْبی ثقؿگی ثّ ػظًت يـػو ایـاٌ یبؿی 

کُُؼ. عبيٕىی ْبی ىت ْبی هللا ٔ اکجـ گٕیبٌ تٕمٔ مُؼیکبی کبؿکُبٌ ثـم 

تٓـاٌ مبفيبَؼْی يی ىؼ تب يـػو کًتـ ػؿ تیـؿك مبٔاکی ْب ثبىُؼ. ؿاَُؼگبٌ 

گبؿػ ًْیيّ ثب صبیم کـػٌ اتٕثٕك عٕػ يیبٌ يـػو ٔ يـکت ٔاصؼ مُؼیکبی

 ىـينبؿ ىبِ، اف کيتّ ىؼٌ تظبْـ کُُؼگبٌ رهٕگیـی کُُؼ.

 .آَگبِ کّ آگبْی ثّ يیبٌ يـػو ؿٔػ صکٕيت ْبی ثی ثُیبٌ تـک عٕاُْؼ عٕؿػ

ثـای تنغیـ هؼؿت ثبیؼ اؿتجبٓ يـػيی ؿا هٕی تـ کُیى. ثبیؼ ثـای ٍضت 

ػو ػاىتّ اؿفیبثی ْب ٔ آگبْی اف فیـ پٕمت ربيؼّ اؿتجبٓ تُگبتُگ تـی ثب يـ

ثبىیى. ثـای ىُبمبَؼٌ ایُکّ يب آؿيبٌ ْبیًبٌ چوؼؿ ػؿ يیبٌ تٕػِ ْب َلٕؽ ػاىتّ 

ٔ هبثم پؾیـه امت ، کبؿ ػؿ مبفيبٌ ْبی يـػو َٓبػ ثنتـی الفو ثـای ایٍ 

 ايـامت.

اگـ يی عٕاْیى ػؿ تضٕالت ربيؼّ يٕحـ ثبىیى ٔ ٔفٌ ػاىتّ ثبىیى، رق ىـکت 

ثـػی کـػٌ اَؼیيّ ْب ٔ میبمت ْبیًبٌ ؿاِ ػؿ مبفيبٌ ْبی يـػو َٓبػ ٔ کبؿ

 ػیگـی َؼاؿیى.

تب يـػو يجبؿفاٌ ؿاِ ثٓجٕػی عٕػ ؿا َيُبمُؼ ، ػًهکـػىبٌ ؿا ػؿ ٍضُّ 

ارتًبع ٔ ْـ ؿٔفِ اؿفیبثی َکُُؼ ، اػتًبػ َغٕاُْؼ کـػ ٔ ثّ يیؼاٌ َغٕاُْؼ 

، ًَی آيؼ. ًْچُیٍ تب يجبؿفاٌ ٔفٌ ٔ ربیگبِ عٕػ ؿا ػؿ پُّٓ ارتًبع ػؿَیبثُؼ 

 تٕاَُؼ میبمت ْبی ػؿمتی ؿا ثـگقیُُؼ.

ٔفٌ ارتًبػی ْـ گـْٔی رق ػؿ ؿای گیـی، ْـچُؼ َبهٌ، اؿفیبثی َغٕاْؼ 

ىؼ. ثبیؼ ثّ يیؼاٌ کبؿْبی يـػيی آيؼ ، مغت کٕىیؼ، آگبْی کنت کـػ ، ثّ 

يیبٌ تٕػِ ْب ؿكت ٔ ثـایيبٌ عؼيت ًَٕػ تب میبمت ْبی عٕػ ؿا ػؿ ؽٍْ ٔ 

    ثّ َیـٔی يبػی ثؼل کـػ. ؿٔس آَبٌ صک کـػ ٔ

 ٔهت تُگ امت ٔمضـ ػؿ يی ؿمؼ،

 تٕػِ ؿا ًْـاِ ىٕ.

  

ياؾیاؼ گیالَی َژاظ ػعٕ قُعیکای کاؼگؽاٌ 

 كهؿکاؼيکاَیک ایؽاٌ

 31آغؼ 
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 و تک ؼهًی اقت؟يٍ اهتصاظظاٌ َیكتى، آیا تٕؼ

گیؽْا گؽاَی ؼا تا تًاو ٔخٕظياٌ زف يی کُیى. اهتصاظظاَاٌ ظٔنتی يی ًّْ يا زوٕم ت

گٕیُع تٕؼو تک ؼهًی نعِ اقت. آیا تٕؼو کّ تاػث گؽاَی ٔ کًتؽ نعٌ هعؼت ضؽیع يا 

يٍ أل اؾ ْؿیُّ ؼكت ٔ آيع کّ ظقت ظٔنت  زوٕم تگیؽْا نعِ تک ؼهًی يی تٕاَع تانع؟

تٕياٌ  300ٔؼتؽیٍ يكیؽ تا يتؽٔ تٕظِ ؼكت ٔ تؽگهت تّ ظ 34اقت نؽٔع يی کُى. قال 

ظؼصعؾیاظ نعِ. ًْیٍ غٕؼ اتٕتٕـ ْا. ایُٓا ٔقیهّ  99تٕياٌ یؼُی 5200کّ ايكال نعِ 

ظؼصع اظاكّ  51کؽایّ ضاَّ غثن گلتّ تاَک يؽکؿی  ؼكت ٔ آيع ًّْ زوٕم تگیؽْاقت.

 نعِ کّ يا يی پػیؽیى ظؼ صٕؼتی کّ ایُطٕؼ َیكت.

تٕياٌ کّ ايكال نعِ  ٥100ح ایؽاَی قال گػنتّ تٕظ کیهٕیی تؽقیى تّ يٕاظ ؿػایی . تؽَ

ْؿاؼ تٕياٌ تٕظِ 2٥ظؼصع ؾیاظ نعِ. گٕنت اؾ قال گػنتّ کّ  45ْؿاؼ تٕياٌ یؼُی 52

ظؼصع ؾیاظ نعِ ، َؽش َاٌ تـییؽی َکؽظِ ايا ْؽ  23ْؿاؼ تٕياٌ یؼُی  9٧ايكال نعِ 

 ؼٔؾ اؾ ٔؾَم کى يی نٕظ تویّ يٕاؼظ ؿػایی ْى ًْیُطٕؼ.

ايا تُٓا يٕؼظی کّ يی نٕظ گلت تٕؼو ظؼ آٌ ْؽ ؼٔؾ کًتؽ يی نٕظ ٔ گؽاٌ ًَی نٕظ 

ظقتًؿظ کاؼگؽاٌ ْكت. تا تیکاؼی ظقتًؿظ کاؼگؽاٌ ْؽ ؼٔؾ آب يی ؼٔظ. ايكال تّ 

ظؼصع تّ زوٕم کاؼگؽا اظاكّ نعِ ايا زن يكکٍ تؼع اؾ ظٔقال، ظٔنت گلتّ  51اصطالذ 

ُُع. ايا يٕظٕع يًٓتؽ هؽاؼظاظْایی اقت کّ تا پؽظاضت تهّ کّ ضیهی ْا پؽظاضت ًَی ک

کاؼگؽ تكتّ يیهٕظ ٔ ظؼ آٌ هؽاؼظاظ کاؼگؽ ؼا يدثٕؼ يی کُُع تپػیؽظ کّ تیًّ َعانتّ تانع، 

قاػت کاؼ کُع، قُٕات ٔ يؿایایی ًْچٌٕ نیؽ، ؼقتٕؼاٌ، قؽٔیف ایاب غْاب،  3تیم اؾ 

ؽ قال ؼا َگیؽظ ٔ زتا ظقتکم، نثاـ کاؼ، ياقک، يؽضصی خًؼّ ٔ قانیاَّ، پاظال آض

تٕياٌ تگیؽظ. ایٍ يال کكاَی ْكت کّ  300کًتؽ اؾ زوٕهی کّ ظٔنت گلتّ یؼُی 

کاؼكؽيایم قؽٔهت پٕنم ؼا يی ظْع. اگؽ کاؼگؽایی کّ نؽکت ْای پیًاَکاؼی پٕنهاٌ ؼا 

تؽيی ظاؼظ ٔ كؽاؼ يی کُع یا ظؼ ْیات ْای زم اضتالف تا ضؽیعٌ اػعای ْیات، ؼای تّ َلغ 

ياِ پؽظاضت ًَی نٕظ يثم کاؼگؽاٌ  4ياِ تّ  4گیؽَع ٔ کاؼگؽاَی کّ زوٕههاٌ ضٕظ يی 

پؽٔژِ ای ؼا تّ ًّْ کاؼگؽاٌ قؽنکٍ کُیى يی تیُیى کّ ظقتًؿظ کاؼگؽاٌ تاال کّ َؽكتّ 

ْیچ، پاییٍ ْى آيعِ اقت. ظؼ ایُدا يی نٕظ گلت کّ زؽف اهتصاظاَاٌ ظٔنتی ظؼقت اقت 

 تٕؼو ظؼ ظقتًؿظْا تک ؼهًی اقت

ثی انّ يؼؽٔكی ػعٕ ْیات يعیؽِ قاتن قُعیکای َ

 کاؼگؽاٌ تُا
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 کاؼآكؽیٍ ْای تؽتؽ یا ظؾظاٌ هإََی

پف اؾ کاؼآكؽیُاٌ تؽتؽ تاتک ؾَداَی، نٓؽاو خؿایؽی، يسكٍ پٓهٕاَی تّ تاؾِ گی 

 ظیگؽی ؼًَٔایی نع.اضتالقگؽ 

َهؽیّ پیاو قُعیکا تّ تاؼیص ضؽظاظ ايكال گؿاؼنی ؼا يُتهؽ کؽظیى اؾ نٓؽ  4٦ظؼ نًاؼِ 

 صُؼتی كؽاياٌ ٔ کاؼضاَدات گهیى ٔ گثّ کؽياَهاِ کّ ظؼ آٌ غکؽ کؽظِ تٕظیى:

اضیؽا پف اؾ ٔؼنکكت نعٌ کاؼضاَّ ْا ٔکاؼگاِ ْا ظؼ نٓؽ صُؼتی كؽاياٌ ، كؽظی تّ » 

یؽی تست پٕنم صاظؼات كؽل ٔ خاخیى ٔ گثّ ٔ گیِٕ کؽياَهاِ اهعاو تّ ضؽیع َاو آهای يه

يی کُع ٔ قؽیغ ؼاِ اَعاؾی يی نٕظ. یکی ؼا تثعیم تّ يؽکؿ   کاؼضاَّ ْای ٔؼنکكتّ

آيٕؾل تُاو يکتة هانی کؽياَهاِ کّ اؾ اْانی تٕيی اؾ پیؽ ٔخٕاٌ ؼا آيٕؾل يی ظْع تا 

ْؿاؼتٕياٌ ْى ٧10ٔ ياْیاَّ تّ آَٓا يثهؾ   او ًَایُعاهع  ظؼ آیُعِ تّ تٕنیع كؽل صاظؼاتی

کاؼضاَّ ْى خٕاؼ ٔ ؼٔتؽٔی ؼا َیؿ تكیاؼ اؼؾاٌ   زوٕم يی ظْع ظؼ ؾياٌ آيٕؾنی؟؟

ٔظیگؽی ؼا تّ تٕنیع   ضؽیعاؼی کؽظِ ٔ یکی ؼا تثعیم تّ قاضت ػوین ٔ كیؽٔؾِ کؽظِ اقت

  ….گثّ کؽياَهاْی

ع ضؽیع کاؼضاَّ ْای ٔؼنکكتّ اقت. ظؼ ظًٍ آَچّ کّ ظؼ ایٍ گؿاؼل اًْیت ظاؼظ يٕظٕ

ظؼصعی نک تؽاَگیؿ اقت. آیا أ ْى يی ضٕاْع تا ایٍ  90قپؽظِ پػیؽی اؾ يؽظو تا قٕظ 

قیكتى يؼیٕب اهتصاظی تّ تاتک ؾَداَی ٔ نٓؽاو خؿایؽی ظیگؽی تثعیم نٕظ؟..آیا يسكٍ 

 «؟ پٓهٕاَی )پعیعِ ناَعیؿ يهٓع ( ظیگؽی ظؼ ؿؽب کهٕؼ ظٕٓؼ ضٕاْع کؽظ؟

ًْاَطٕؼی کّ پیم تیُی کؽظِ تٕظیى اهای يهیؽی تا اضتالـ اؾ ياِ پیم تّ اصطالذ 

 ؾَعاَی اقت.

 کیكت ؟؟  يعیؽ کاؼضاَدات كؽل ٔگهیى ٔگثّ کؽياَهاِ

كوؽِ خؽایى کیلؽی ٔخؿایی  21تا   پف اؾ آؾاظی اؾ ؾَعاٌ 30يسًع ؼظا يهیؽی اؾ قال 

يكهساَّ ظؼ تٓؽاٌ، چُع قانی ظؼ ؾَعاٌ ٔقٕپیهیُّ ظؼ کاؼَايّ ال ٔ زتا قاتوّ قؽهت 

كؼانیت ْای ضٕظ ؼا ظؼ  30ظؼقال   يكٕٔنیٍ تٕظِ کّ پف اؾآؾاظی اؾ ؾَعاٌ  أیٍ يًٓاٌ

 ؾيیُّ تٕنیع كؽل آؿاؾ کؽظ.

تا زًایت ْای کّ ظؼ پهت پؽظِ اؾ أ صٕؼت گؽكت تا ضؽیع ظِ ْا کاؼضاَّ ظؼ نٓؽک 

تثعیم يی گؽظظ. تا تثهیـات ًّْ خاَثّ   صاظیصُؼتی ظؼٔظ كؽاياٌ، کؽياَهاِ ؼا تّ هطة اهت
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ای کّ تٕقػ تؼعی اؾ ؼٔؾَايّ ٔ اؼگاٌ ْا تكٕظ ایهاٌ صٕؼت گؽكت أ تّ ػُٕاٌ ايیٍ 

 يؽظو خهِٕ ظاظِ نع .

ْؿاؼ َلؽ َؿظ ایهاٌ قپؽظِ گػاؼی يیکُُع. ایٍ ؼَٔع تا ؼنع قؽغاَی اظايّ یاكتّ تّ 29

پٕل اؾ يؽظو ظؼیاكت يی کُع. َايثؽظِ صع ؼاـ   نکهی کّ تانؾ تؽ ظٔ ْؿاؼ يیهیاؼظ تٕياٌ

ظاضهی   ظقتگاِ اتٕيثیم گؽاٌ هیًت٥0يیهیٌٕ تٕياٌ يی ضؽظ .  ٧00اقة تّ يثهؾ 

 ٔضاؼخی ضؽیعِ تا ٔصق ایُکّ ؼاَُعگی ْى تهع َثٕظِ اقت.

قال تّ 1تّ چُیٍ كؽظ يؼهٕو انسانی كؽصت يیعُْع تا تؽای يعت   زال تایع پؽقیع چّ کكاَی

و کؽياَهاِ تپؽظاؾظ؟ آیا َهؽیّ پیاو قُعیکا اؾ ٔؾاؼت اغالػات ْى هٕی تؽ اقت ؿاؼت يؽظ

کّ تٕی اضتالـ ؼا يآْا هثم نُیع ٔ اػالو کؽظ؟ ياكیا تا کدای ایٍ يًهکت ؼقٕش پیعا 

 کؽظِ کّ ْؽ تی قؽ پایی اخاؾِ يی ظْع يؽظو ؼا ؿاؼت کُع ٔ چهًاَی تؽای ؼصع أ َیكت؟

اٌ تّ ظاظگاِ ؼكتّ تؽای ٔهت يالهات ايا يؼهٕو نع ایهاٌ َّ ظؼ ْلتّ هثم ػعِ ای اؾ غهثکاؼ

 ؾَعاٌ تهکّ ظؼ ٔیالیی ظؼ نًال ضٕل يی گػؼاَع.

 

 تٕقؼّ نهى تؽَايّ تؽ َظؽی

ّٔ " ػؿ  يیهیبؿػ 11۵ يیقاٌ ثّ" عبؿری ْبی مـيبیّ" رؾةِ  ثـ" تٕمؼّ ىيى ثـَبي

 ػالؿ يیهیبؿػ 011 رؾة ثـای تاله اف رؼا يجهؾ ایٍ امت، ىؼِ تأکیؼ ػالؿ

 فیـا،. امت کيٕؿ" گبف" ٔ" َلت" ْبی صٕفِ ػؿ گؾاؿی مـيبیّ يُظٕؿ ثّ

ّٔ  تَٕیت  ثّ يزهل ػؿ" تٕمؼّ پُزى ثـَبيّ" اف رؼا َلتی هـاؿػاػْبی َبي

 ىٓـیٕؿيبِ اف آٌ، ارـای ثـای َظبو" ؿْجـی" اثالؽ اف پل ٔ ؿمیؼ تَٕیت

ّٔ  ٔاؿػ ربؿی مبل  .امت ىؼِ ارـایی يـصه

 عبؿری ثؼْی ػالؿ يیهیبؿػ 11۵ کنی چّ کّ يؼتوؼَؼ کبؿگـی مُؼیکبْبی

ّٔ  ثٓـِٔ  ثب ًْـاِ  ْب عبَٕاػِ ٔ ایـاٌ فصًتکيبٌ رق  ثپـػافػ؟ ثبیؼ ـاآَ مبالَ

 ثب کيٕؿْب اف ثنیبؿی کّ اَؼ ػاػِ َيبٌ رٓبَی ٔ تبؿیغی ْبی  تزـثّ یيبٌ؟؟

ّٔ  ْبی ثٓـِ ٔ ثؼْی ایٍ يیقاٌ پُزىِ   یک ّٔ  ثّ آٌ مبالَ  ػؿ ٔؿىکنتگی ٔؿٓ

 .يبمت چيى ؿٔی پیو یَٕبٌ. اَؼ ىؼِ ٔاثنتّ ايپـیبنینتی ْبی ػٔنت ثّٔ اَؼ اكتبػِ
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 پف اؾ یک ظٔؼِ يػاکؽات ٔ اػتصاب خًؼی؛

 کاؼگؽاٌ كهؿکاؼ ایتانیا يٕكن نعَع ؼای ضٕظ ؼا تّ کؽقی تُهاَُع 

 

 05ّ اتضبػیّ مـامـی کبؿگـاٌ كهقکبؿ ایتبنیب ػؿ ثّ گقاؿه عجـَگبؿ ایهُب، م

كـيبی اٍهی ایٍ ٍُؼت ػؿ ایٍ يبِ گؾىتّ، یک مهنهّ يؾاکـات ٕٓالَی ثب کبؿ

ایٍ کبؿگـاٌ ًْچُیٍ یک اػتَبة ثینت مبػتّ َیق  ثـگقاؿ کـػَؼ.کيٕؿ

مبفيبَؼْی کـػَؼ ٔ ػؿ َٓبیت ػؿ أاعـ يبِ َٕايجـ تٕاَنتُؼ ثّ یک تٕاكن 

ایٍ تٕاكن ثیٍ مّ اتضبػیّ كهقکبؿ ٔ كؼؿامیٌٕ  ت پیؼا کُُؼ.ثغو ػم ؿّبیت

کبؿگـ ایٍ ٍُؼت  يیهیٌٕ 5/0ٔ  ٍُؼت كهق ایٍ کيٕؿ يُؼوؼ ىؼِ کبؿكـيبیبٌ

، مطش يقایبی ػؿیبكتی ایٍ هـاؿػاػ کّ یک هـاؿػاػ چتـی امتگیـػ. ثـيیػؿؿا

بؿگـی ْبی ک ثـامبك ثـَبيّ ؿیقی ثّ اتضبػیّ ٔ اكقایو يی ػْؼکبؿگـاٌ ؿا

 ػْؼ ػؿ ػؿافيؼت ثـای ثبالتـؿكتٍ ػمتًقػ کبؿگـاٌ يؾاکـِ کُُؼ. اربفِ يی

ػؿ ایٍ هـاؿػاػ، صن آيٕفه ًٍّ عؼيت ثـای کبؿگـاٌ ثّ ؿمًیت ىُبعتّ 

ىؼِ ٔ مطش ييبؿکت کبؿگـاٌ ػؿ اػاؿِ کبؿعبَّ ْب ٔ ٔاصؼْبی تٕنیؼی ثبال 

يبت ثیًّ تکًیهی ؿكتّ. ًْچُیٍ کبؿكـيبیبٌ يٕظق ىؼِ اَؼ ثـای کبؿگـاٌ عؼ

 تـ ارـا کُُؼ. كـاْى کُُؼ ٔ هٕاَیٍ ایًُی ؿا ملت ٔ مغت

كؼبالٌ کبؿگـی كهقکبؿ ایتبنیب يی گٕیُؼ ػؿ ایٍ تٕاكن رًؼی، اْى عٕامتّ ْب يب 

 .نضبظ ىؼِ ٔ ػؿ يزًٕع، ایٍ تٕاكن یک يٕكویت يضنٕة يی ىٕػ

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/436111-%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%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/436111-%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%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF
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 نانز انکارناپذیر حقوق زایمان مرخصی و مساوی دستمزد

 ! است کارگر

 اما گذرد می زنان زایمان مرخصی افزایش قانون تصویب از سال سه حدود  
 اندازی سنگ و دولتی های دستگاه سوی از آن منابع نشدن تأمین علت به

 مشخصینا زمان به قانون این عمومی اجرای خصوصی بخش کارفرمایان
 هداد گزارش باره این رد امسال ماه مهر ۴۱ ایران روزنامه. است شده موکول

 تأمین و خواهد می اعتبار تومان میلیارد۰00 حدود قانون این اجرای: “بود
 آن مزایای از شاغل زنان مندی بهره برای مانعی نباید بودجه میزان این نشدن
 بلکه اند، نبرده بهره قانون این از تنها نه کنون تا کارمند و کارگر زنان.“ باشد

 پشتیبانی به توسل با نیز و قوانین پناه در خصوصی و دولتی بخش کارفرمایان
 پایمال را کشور سراسر در شاغل زن هزاران شغلی امنیت حاکمیت، نهادهای
 . اند شده کارمند و کارگر زنان گسترده بیکاری موجب و ساخته
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 اخیر دوره در زایمان مرخصی جریان در زن هزار ۱۰ رسمی، آمار مطابق
 قانون از استفاده دلیل به زنان نفراز هزار ۱۰ اخراج. اند دهش اخراج کار از

 به کارمند و کارگر زنان و گرفته قرار تایید مورد نرسم زایمان مرخصی
 نیز اکنون  هم. است افتاده خطر به شان شغلی امنیت قانون ازاین استفاده دلیل
 .کنند نمی استفاده قانون این از شاغل زنان از زیادی تعداد

 مدیرعامل که گیرد می صورت حالی در شاغل زحمتکش زنان گسترده اجاخر
 گردهمایی نخستین در ایران صنعتی شهرکهای و کوچک صنایع سازمان
 کرده اعالم کشور سراسر صنعتی های شهرک شرکت بانوان امور مشاوران

 با برداری بهره پروانه دارای بنگاه هزار۸۸ مجموع از درصد ۰0: “است
 هزار چهار. آیند می شمار به کوچک بنگاه و هستند نفر ۵0 از کمتر اشتغال

 محسوب متوسط های بنگاه جزو نفر ۴00 تا ۵0 اشتغال با نیز بنگاه ۰۵0 و
 دو همچنین و ها بنگاه این کارکنان از درصد 00 تا ۴0 حداقل شوند؛ می

 زنان را کشور سراسر در دار پروانه صنفی واحد هزار ۸00 و میلیون
 (۴۰۰۵ ماه آبان ۴۰ ایرنا. )دهند یم تشکیل

 هزار ۱۰  اخراج رسمی آمار با آن مقایسه و آماری برآورد این به توجه با
 قانونی بی ژرفای به توان می اخیر، دوره در زایمان مرخصی جریان در  زن
 را ها آن معیشت سختی و فقر میزان و برد پی کارمند و کارگر زنان حق در
 .کشید تصویر به ستیز زن و ستیز کارگر ژیمر های اقدام رهگذر از

 کارگر زنان مطالبات. کارگراست زنان انکارناپذیر حقوق از زایمان مرخصی
 مزد مردان با مساوی کار برابر در کارگر زنان: مانند موضوعاتی شامل

 پایان مناسب کار از برخورداری در جنسیتی تبعیض کنند، دریافت مساوی
 حق شود، تضمین کارگر زنان برای آن آزادی و شپوش انتخاب حق یابد،
 شناخته رسمیت به زایمان از بعد و قبل  حقوق با مرخصی از استفاده در زنان
 .است قبیل این از دیگری موارد و شود اجرا و شده

 وظایف از مطالبات این تامین برای مبارزه و کارگری سندیکاهای در حضور
 کارگر زنان. ماست میهن زحمتکشان سندیکایی جنبش و کارگر زنان مهم
 حقوق احیای برای مبارزه در سندیکایی – کارگری جنبش ناپذیر جدایی بخش

 .هستند و بوده سندیکایی
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 طوری ابتدا در مرد دستمزد بود، مردان کار از تر ارزان آغاز از زنان کار
 در زن دستمزد. باشد جوابگو را خانوادهاحتیاجات  بتواند که شد می  حساب
 از بعد زن که گفتند می زیرا بود، کافی فرد یک نیازهای رفع برای  فقط اوایل
 کمتری قابلیت زن » گفتند می. دهد می ادامه خانه در کار به کارخانه، در کار
 زن عالوه به. گیرد می تعلق تری کم مزد او کار نیروی به نتیجه  در و دارد
  !»است مرد از کمتر احتیاجاتش  مجموع در

 از بلکه دارد کمتری قیمت تنها نه که است این دار سرمایه چشم به زن امتیاز
 دستمزد عامل، دو این از استفادهسو با دار سرمایه. است تر مطیع مردان 

 دستمزد طریق این از ت،رقاب علت به و پرداخت زحمتکش زن به تریکم
  .داد کاهش  را مردان

 آورد پایین را زنان مزد تا کرد استفاده کودکان کار از ترتیب همین به سرمایه
 .برد سود انسان کار ارزش آوردن پایین برای ماشین کار از  و

 کالرازتکین
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 ایمنی برای الیگودرزی نورد صخره" شجاع معلم خانم"
 .کرد پیچ را مدرسه دیوار سنگهای آموزان دانش
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 كُی انًپیک، ٔ خٓاٌ آؾاظ کهتی غالیی ٧ كکؽ، ضٕل گیؽ کهتی يٕزع ّػثعان

 ٔؼؾل نثکّ پٓهٕاَی ؼٔذ تؽَايّ يًٓاٌ خٓاٌ، ًْیهگی گیؽ کهتی تؽیٍ

 تعٌٔ َکؽظَع هثٕل ایهاٌ. نعَع ٔؼٔظل ياَغ کؽأات ظانتٍ تا ٔنی. نع

 .نَٕع تؽَايّ ٔاؼظ کؽأات

 يی يؽتیگؽی ٔ ؾَعگی یکاايؽ ظؼ قانٓاقت يٕزع ػثعانّ کّ اقت غکؽ هاتم

 يهی تیى يؽتی اقت ضٕاقتّ أ اؾ تاؼْا آيؽیکا کهتی ٔؼؾل يكٕٔنیٍ. کُع

 ايا. کؽظ ضٕاْع پؽظاضت أ تّ تطٕاْع کّ ْى يثهـی ْؽ ٔ نٕظ آيؽیکا کهتی

 .اقت َکؽظِ هثٕل تاکٌُٕ أ

 اقتلاظِ تُٓا َّ أ تدؽتّ اؾ ایؽاٌ کهتی ياكیای کّ اقت نؽایطی ظؼ ایٍ

 .ظاؼظ يی ؼٔا أ تّ ؼا تسویؽآيیؿی ؼكتاؼ چُیٍ تهکّ اقت َکؽظِ

 .تؽظ َطٕاُْع یاظ اؾ ْیچگاِ ؼا ضٕظ هٓؽياَاٌ ایؽاٌ يؽظو

 يٕزع ػثعانّ پٓهٕاٌ خٓاٌ تؽ ظؼٔظ
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 .ندارد حرف تو کار

 ساخته مدرسه زندان، جای به گفت کاسترو وقتی ۴۰۵۰ سال ژانویه هشتم در
 :داد پاسخ اینگونه او که پرسید را سینفوئگوس کامیلو نظر ،شود

Vas bien, Fidel  ندارد حرف تو کار. 

 ندارد؟ حرف کاسترو، فیدل شخص و کوبا رهبری عملکرد واقعا   آیا

 .است درستی بسیار کار و ندارد حرف زندان جای به مدرسه ساختن البته
 موزشآ .نکرد سازی صوصیخ ،کرد ملی را کشورش صنایع تمام فیدل

 دولتیغیر دانشگاه و انتفاعی غیر مدرسه ،کرد مجانی افراد تمام برای رایگان
 .کرد مجانی مردم تمام برای را بهداری و بهداشت .ندارد وجود درکشورش

 موجودی و دمآدر میزان ساله همه سازی شفاف بمنظور مدیران و خودش
 خواب کارتون درکشورش دیمنشنی .رساندند می مردم اطالع به حسابشان

 .باشد مرده کسی گرسنگی براثر درکوبا نشنیدیم . دباش داشته وجود

 هر بطوریکه .کرد تقویت جامعه گذاراندرخدمترا  ایثار و انقالبی روحیه
 خدمات به احتیاج گیر همه امراض شیوع یا طبیعی حوادث براثر دنیا کجای

  .ودب چشمگیر کوبایی پزشکان فداکاری و حضور بود پزشکی

يٕاؼظی کّ تؽ نًؽظیى َّ تُٓا آؼؾْٔایی ظقت َیاكتی تؽای يؽظو ایؽاٌ آؼی 

 تهکّ تؽای تكیاؼی اؾ کهٕؼْای خٓاٌ اقت.
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                                                                                                              در این  آیا .است آرمیده نمازگزاران کناردر ای گربه .استمصراینجا
 د؟؟شدخواه باز خدا مخلوقان روی به مساجد درهای سرد هوای

هیم درهای مساجد را به روی کارتن وامتولیان امر می خاز 
  ، باز کنند.خواب ها و دیگر انسانهایی که پناهگاهی ندارد
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 است، اقتصاد از کمتر زیست محیط اهمیت کنید می فکر واقعا اگر
 !بشمارید را هایتان  پول و کنید حبس را نفستان کنید سعی


