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بیکاؼی بؽای فؽظ کاؼگؽ یک هًیبت اقتت ّ 

بؽای ضاًْاظٍ ُواى کتاؼگتؽ ّ ُتوتؿهتاى بتؽای 

خاهؼَ بتؿؼگت تؽ کتاؼگتؽی ظؼ بتؽ گتیتؽًتعٍ اّ  

هًیب ی بؿؼگ ؽ اقت. اگؽ بیکاؼی ؼا آًتوتْؼ 

کَ ُكتت یتک ُتیتْ  بتا لتعؼب اػتدتا  آّؼ 

تطؽیب ّ تباُی ظؼ ؾًعگی ّ هْلؼیت فتؽظی ّ 

اخ واػی کاؼگؽ ببیٌین؛ اگؽ بیکاؼی ؼا ًتَ یتک 

ؼلن يؽف بلکَ آًؽا یک قایَ قتاؾهتاى یتافت تَ 
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ػلیَ ُكت ّ ًیكت کاؼگؽ بتبتیتٌتیتن؛ کتؽظقت تاى 

ناضى توام ػیاؼ خاهؼَ ای ظؼ لؽق بتیتکتاؼی 

  اقت
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کاؼ ّ بیکاؼی ههطًا ظؼ کؽظق اى هْضْع ایي نواؼٍ اؾ 

ًهؽیَ ػلیَ بیکاؼی اقت. ظؼ ًگاٍ اّل  توؽکؿ بؽ ؼّی 

کؽظق اى ضالی اؾ ضوؽ لغؿل ّ ضوا بٌظؽ ًویؽقع. اّ  

تمكین بٌعی ؼقوی اظاؼی کهْؼی هیاى اق اًِای  آغؼبایداى 

غؽبی ّ کؽظق اى  آهاؼ ّ نْاُع ؼا ظچاؼ آنف گی هیکٌع. 

ثاًیا  تفکیک  نؽایظ ػیٌی هیاى کؽظق اى ّ بكیاؼی اق اًِای 

ظیگؽ ّ ههطًا ظؼ ؾهیٌَ هًائب بیکاؼی هوکي ًیكت. 

بؼٌْاى هثال بیکاؼی ظؼ قیك اى ّ بلْچك اى بَ ُواى ّضاهت 

اقت ّ یا  بیکاؼی ظؼ ُوعاى آهاؼ بعتؽی ؼا ًهاى هیعُع. 

بؽای کاؼگؽ ه ْلع قٌٌعج یا ه ْلع ُوعاى یا تِؽاى ظؼظ یکی 

اقت  ّ بؽای ُوگی ًیؿ  چاؼٍ ظؼظ هه ؽک اقت.  ُعف ها  

اتفالا  ظلت ظؼ خؿئیاب بؽای بؽخك َ کؽظى نؽایظ هباؼؾٍ ّ 

 ؼاٍ زل ُای هه ؽک هیبانع. 

بیکاؼی بؽای فؽظ کاؼگؽ یک هًیبت اقت ّ بؽای ضاًْاظٍ 

ُواى کاؼگؽ ّ ُوؿهاى بؽای خاهؼَ بؿؼگ ؽ کاؼگؽی ظؼ بؽ 

گیؽًعٍ اّ  هًیب ی بؿؼگ ؽ اقت. اگؽ بیکاؼی ؼا آًوْؼ کَ 

ُكت یک ُیْ  با لعؼب اػدا  آّؼ تطؽیب ّ تباُی ظؼ 

ؾًعگی ّ هْلؼیت فؽظی ّ اخ واػی کاؼگؽ ببیٌین؛ اگؽ بیکاؼی 

ؼا ًَ یک ؼلن يؽف بلکَ آًؽا یک قایَ قاؾهاى یاف َ ظنوٌی 

طبمَ زاکوَ  یک اػالى خٌ  ضًْیي ػلیَ ُكت ّ ًیكت 

کاؼگؽ ببیٌین؛ کؽظق اى ناضى توام ػیاؼ خاهؼَ ای ظؼ لؽق 

بیکاؼی اقت. بیکاؼی ایٌدا یک قیاقت ال ًاظی  یک ؼّل 

زکْهت  یک پایَ بِؽٍ کهی ّزهیاًَ  یک ؾًدیؽ هسکن 

ّزعب يف قؽهایَ اؾ ُؽ هلیت ّ ُؽ لوال  یک غضیؽٍ 

پایاى ًاپػیؽ تْلیع افکاؼ ّ آؼاء ضع کاؼگؽی اقت.  بیکاؼی 

ؼا بایع افكاؼ ؾظ  هِاؼ کؽظ  هْؼظ تؼؽٌ لؽاؼ ظاظ ّ ظقت 

 بْؼژّاؾی ؼا اؾ ایي ؾؼاظضاًَ ًکبت کْتاٍ کؽظ. 

کل خاهؼَ ظؼ کؽظق اى بؽ ظّل کاؼ ّ اق ثواؼ طبمَ کاؼگؽ 

تْام با هسؽّهیت ّ هًائب ػویك اق ْاؼ اقت. بیکاؼی 

گك ؽظٍ  ؾهیٌَ ايلی قلوَ قؽهایَ اقت. ّ ظؼ غیا  یک 

زك طلبی طبماتی ّ تؼؽضی ظؼ همابل بیکاؼی ؼُایی اؾ 

فالکت ّ هًیبت ُای قؽهایَ هوکي ًیكت. ایي کاؼی اقت 

کَ بَ یوي فضای ّ کهوکم ُای قیاقی ظؼ کؽظق اى ظؼ 

ظق ؽـ طبمَ کاؼگؽ لؽاؼ ظاؼظ5 ظقت ظّلت ّ بْؼژّاؾی اؾ 

 ُؽ لوال اؾ ؾًعگی بیکاؼاى کْتاٍ! 

قْال5 آیا طبمَ کاؼگؽ ایؽاى هی ْاًع قٌگؽ هسکوی ظؼ همابل 

 بیکاؼی بكاؾظ؟

چگًْگی ّ پیهؽفت ّ الگُْای هباؼؾاب کاؼگؽاى ظؼ 

کؽظق اى ًمم هِوی ظؼ ایي ػؽيَ ظؼ قایؽ ًماط ایؽاى ایفا 

هیکٌع.   آًچَ هكلن اقت طبمَ کاؼگؽ ظؼ ایؽاى چاؼٍ ای بَ 

خؿ ایي ًعاؼظ کَ ظل بَ ظؼیا بؿًع ّ هِؽ هباؼؾٍ ّ ؼُایی اؾ 

 کابْـ بیکاؼی ؼا بؽ پیهاًی خاهؼَ بکْبع.   

 کزدصتان ه نػاؼ ةا ةّکاری

ٍز رهز ةا طلُع آفتاب در دل هلُلٌ زىذگی در ٍز گُظٌ آن جانعٌ تعذاد ٍز چٌ ةّعتزی چيگ ةٌ ٍز خش ه خاظاکی نّسىيذ تا  ىان را از 

ةّزهن ةکعيذ. اِيَا  ةدت ةزگعتگان ىّضتيذ، اِيَا كّافٌ ٍای آظيا در کيار خّاةان، اِيَا ىضل دهم کُدکػان    خُد ه خاىُادًزِز صيگ ةزای 

دصتفزهش، اِيَا فززىذان خاىُادً کارگزان ةّکار، اِيَا چَزً هاكعی پعت اركام نّلُّىی از  جهعّت ٍز چٌ رظذ ِاةيذً از ةػّػکػاران،      
کُدکان کار، زىان تو فزهش، کلٌّ فزهظان، زىان صزپزصت خاىُادً،  کارتو خُاةَا، صالهيذان رٍا ظذً در ةّاةاىَا؛ اِيَا آن نّلّػُىػَػا    

 اىضاىی ٍضتيذ کٌ نحکُنيذ در زِز خط فلز،  ةا جان کيذن ه التهاس ه در ركاةت ةا صگَای هلگزد ةز صز زةالٌ ٍا زىذً ةهاىيذ. اِيَا لعيػت  

 اصتظذگان از آن جانعٌ ٍضتيذ ه صزىُظت آىَا داغ لعيت ةز پّعاىی  هجذان ه ظزافت اىضاىی در آن جانعٌ  
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ظؼ بیكت قال اضیؽ چؽضم ًیؽّی کاؼ بَ قوت ؾًاى 

چهوگیؽ اقت. با گػنت ؾهاى کاؼهؿظی ؾًاى ظؼ ضاًَ ابؼاظ 

قاؾهاى یاف َ تؽی بطْظ گؽف َ ّ ؾًاى ضاًْاظٍ ُای کاؼگؽی 

باؼ ُؽ چَ بیه ؽی اؾ ًمم ًاى آّؼ ّ قؽپؽقت ضاًْاظٍ ؼا 

بؽ ظّل کهیعٍ اًع. ظؼ ابؼاظ قؽاقؽی کوی َ اهام ّ قؽپؽق ی 

ضاًْاظٍ که َ نعگاى خٌ   هْتْؼ هسؽک کاؼ هؿظی 

قاؾهاى یاف َ ؾًاى ظؼ لالب کاؼ ضاًگی گؽظیع. ایي پعیعٍ ظؼ 

کؽظق اى هك میوا بَ بیکاؼی گك ؽظٍ خاؼی ظؼ خاهؼَ گؽٍ 

 ضْؼظٍ اقت. 

قالِا اقت کَ لالی بافی اؾ هٌبغ ظؼآهع کٌاؼی ؾى ضاًْاظٍ  

ضاؼج نعٍ اقت. اهؽّؾ ًَ ؼّق اُا بلکَ نِؽُا  ًَ کاؼگاٍ 

ُا بلکَ ضاًَ ُا هؽکؿ تْلیع فؽل ُك ٌع. ظاؼ لالی ظؼ ضاًَ 

کاؼگؽی زکایت اؾ نبر کاؼفؽهایی ظاؼظ کَ ًَ فمظ فضای 

ضاًَ بلکَ ًفف ّ ًای ُوَ ضاًْاظٍ ؼا بَ کٌ ؽل ضْظ ظؼآّؼظٍ 

اقت. ظاؼ لالی ضفانی اقت کَ ظؼ تاؼیکی ّ تٌِایی اؾ ضْى 

گؽم ؾًاى  تغػیَ هیکٌع. لیكت کاؼفؽهایاى  همؽؼاب ّ کٌ ؽل 

ّ قاضت ّ پاضت ظؼًّی ّ ؼّل ُای هافیایی قْظخْیاًَ 

کاؼفؽهایاى فؽل ظؼ کؽظق اى توانایی اقت. ؼّل ّ قاض اؼ 

کاؼناى هافیایی اقت  قْظپؽق ی ناى ًفؽب اًگیؿ اقت. تٌِا 

ظلیل ّ تْخیَ اظاهَ ّخْظ کؽیَ ناى گؽقٌگی ّ ًیاؾ ظؼ 

 تؽکیب با زوایت بیعؼیغ ظّلت ّ لاًْى اقت.   

قاؾهاى ظّل ی آهاؼ با اطالػاب ّ ههطًاب فؽظی بؽ 

هْلؼیت لالی بافاى ازاطَ کاهل ظاؼظ  با ؼاٌُوایی هؽکؿ 

پژُّهِای ضْظ  تْقظ هدلف ُوَ ؼاٍ ُای هوکي بؽای 

تاهیي هؼال بؽ ایي ؾًاى ّ کل ضاًْاظٍ آًِا بك َ هیهْظ  ّ ظؼ 

يسٌَ آضؽ کف اؼُای کوی َ اهعاظ ّ ظف ؽ اهام با ظاؼ لالی ّ 

یک گًْی ًص اؾ ؼاٍ هیؽقع. کل ایي بكاط  ُؽ هیلی ه ؽ ّ 

ُؽ قٌاؼیْ ّ ُؽ پؽقٌاژ آى بؽ ؼغالت ّ فوؽب پكت ظؼ 

قْظخْیی اؾ فؽّ ظق ی اًكاى کاؼکي  اق ْاؼ اقت. ُیچ 

هؼاهلَ ای ًوی ْاًع بَ ایي اًعاؾٍ قْظآّؼ آّؼ بانع  چؽا کَ 

ُیچ هْخْظ ظیگؽی  ُیچ زیْاى ؾباى بك َ تا چَ بؽقع 

اًكاًی ؼا بَ کاؼ بؽظگی کهاًع. ؾى ّ ضاًَ ّ ضاًْاظٍ ظقت بَ 

ظقت ُن کاؼگؽ لالی باف ؼا بَ اًؿّا ّ بی پٌاُی هیؽاًع. 

اهؽّؾ ایي ظیگؽ ًَ فمظ لالی بافی  ّ ًَ فمظ تْقظ  کوی َ 

اهعاظ بلکَ یک باؾاؼ گك ؽظٍ بِؽٍ کهی کاؼ ؾًاًَ  نِؽُای 

 کؽظق اى ؼا فؽا گؽف َ اقت. 

بیکاؼی ظؼ اّج افكاؼ گكیط گی ُوَ هْخْظیت فؽظی ّ 

اخ واػی کاؼگؽاى ظؼ خاهؼَ ؼا بَ گؽّگاى گؽف َ اقت. 

کؽظق اى ّ باؾاؼ کاؼ ضاًگی ؾًاى کاؼگؽ تٌِا یک ًوًَْ 

 اقت. زك ّ زك طلبی کاؼگؽی ُیچ ّلت بَ ایي اًعاؾٍ  

 با ؾًعگی ػوْهی خاهؼَ گؽٍ ًطْؼظٍ اقت. 

 گسارش: 

اّل  هعیؽ کل "اهعاظ اهام ضویٌی" ظؼ کؽظق اى اػالم کؽظ کَ 

ُؿاؼ ضاًْاؼ با قؽپؽق ی ؾًاى ظؼ کؽظق اى  23قاؾهاًعُی 

 اؾ طؽیك ایداظ ههاغل ضاًگی ؼا ظؼ ظق ْؼ ظاؼظ.

ظّم  ؼئیف بكیح خاهؼَ ؾًاى کؽظق اى ظؼ قٌٌعج ضبؽ اؾ 

قاؾهاًعُی باًْاى ظؼ لوب ُای تْلیعی قٌٌعج اؾ خولَ ظؼ 

زْؾٍ فؽل  يٌایغ ظق ی ّ ؾًبْؼ ػكل  ضبؽ ظاظ. )"اخؽای 

   قایت "آف ا  ظل"(6244هِؽ  61طؽذ خِم تْلیع"  

 قْم  هوابك آهاؼگیؽی ُا ظؼ يٌایغ ظق ی5

 ًفؽ  ظؼ قٌٌعج   1066ظؼ زْؾٍ تْلیع لباـ هسلی  

 ًفؽ ظؼ قٌٌعج ّ بیداؼ  16666ظؼ لالی بافی 

 ًفؽ ظؼ باًَ  هؽیْاى ّ قؽّآباظ  066ظؼ ؼّ ظّؾی قٌ ی 

 ًفؽ ظؼ باًَ  هؽیْاى ّ قؽّآباظ  2666ظؼ گلین بافی 

 ًفؽ ظؼ قؽّآباظ  0366ظؼ بافت گیٍْ 

ّ بؼالٍّ يعُا تْلیع کٌٌعٍ ظیگؽ ظؼ ؼن َ ُای ًاؾک کاؼی ّ 

ًكاخی ّ نبیَ بَ آى ؼا بایع بَ لیكت فْق اضافَ کؽظ.  لابل 

تْخَ اقت کَ بطم لابل تْخَ ایي کاؼگؽاى ؾى  هسل تْلیع 

ظؼ ضاًَ   ّ کاؼفؽهایاى ؼا ظکاى ظاؼاى پاقاژُای قٌٌعج ّ 

باًَ ّ غیؽٍ تهکیل هیعٌُع. نؽایظ کاؼ کٌ ؽاتی ّ با 

ظق وؿظُای ًاؾل اقت ّ ُیچ کٌ ؽلی خؿ قْظ کاؼفؽها ّ با 

تضویي قف َ ُای لبلی اؾ طؽف کاؼگؽاى بَ هٌظْؼ تضویي 

 نؽایظ ّ هٌافغ کاؼفؽها  اػوال ًویگؽظظ. 

 ةازار کار زىاىٌ در کزدصتان



4 

 

 4صفحه     ———————— —————————————       66  

 

ظؼ اضباؼ ال ًاظ قیاقی ایؽاى هِو ؽیي ّ هؼوْل تؽیي 

هْضْع هؽبْط بَ کؽظق اى  هؽبْط بَ بیکاؼی ّقیغ ظؼ 

ایي هٌومَ اقت. اق اى کؽظق اى ظؼ تاؾٍ تؽیي هساقباب 

اظاؼٍ آهاؼ  ؼظٍ ظّم خوؼیت بیکاؼ ظؼ ایؽاى ؼا بطْظ 

اض ًاو ظاظ. ایي ؼتبَ ظؼ ظَُ اضیؽ هیاى اّل تا قْم ظؼ 

ًْقاى بْظٍ اقت.  آهاؼ هٌ هؽٍ ظؼ فؽّؼظیي اهكال گْیای 

ظؼ اق اى  6243ظؼيع ظؼ طی قال  36بیکاؼی ؼقوی 

کؽظق اى اقت. ایي ؼلن هؼاظل ظّ بؽابؽ قور هیاًگیي 

بیکاؼی ظؼ قؽاقؽ ایؽاى هیبانع. ) "بیکاؼی کؽظق اى ظّ 

  قایت ضبؽی تكٌین( ظؼ 6244فؽّؼظیي  63بؽابؽ کهْؼ"  

اظاهَ  ّ يع الب َ  ُیچ کف اؾ هیاى ؾهیي تا آقواى ؼا 

ًوی ْاى یافت کَ بَ ایي آهاؼ کو ؽیي باّؼ ؼا ًهاى ظُع. اؾ 

خولَ ًوایٌعٍ قٌٌعج ظؼ هدلف نْؼای اقالهی ظؼ گف گْیی با 

ضبؽگؿاؼی تكٌین اًگهت ؼّی نْاُعی گػانت کَ بكاظگی 

 لابل اًکاؼ بٌظؽ ًویؽقع. قیع ازكي ػلْی5 

"ظؼ کؽظق اى يٌایغ ّ هؼاظًی ّخْظ ًعاؼظ ّ اکثؽ کاؼضاًَ 

ُای هْخْظ ًیؿ یا تؼویل یا ًیوَ فؼال بْظٍ ّ کاؼضاًَ ُای 

کن فؼال اقت...  اگؽ بطْاُین بَ ظؼق ی اػالم کٌین ّالؼا 

کؽظق اى خؿّ اق اًِایی بْظٍ کَ آهاؼ ّالؼی بیکاؼ آى با ی 

 چِل ظؼيع اقت...".

ظؼ قْابك آهاؼ بیکاؼی ظؼ کؽظق اى اؾ خولَ اػ ؽاٌ 

ًوایٌعٍ هؽیْاى ظؼ هدلف لابل غکؽ اقت کَ "بیه ؽ نِؽُای 

ظؼيع  16اق اى کؽظق اى ظاؼای آهاؼ بیکاؼی 

  6240ُك ٌع" )"بیکاؼی ظؼ کؽظق اى بیعاظ هیکٌع"  اقفٌع 

 قایت ضبؽگؿاؼی ایكٌا(.

تا ُویي خا بایع ًوًَْ باؼؾ اؾ  لیعی هٌسظ ًكبت بَ ؾًعگی  

هؽظم ؾزو کم ؼا ًعیع ٍ گؽفت تا ب ْاى بَ ايل هولب 

پؽظاضت. فايلَ ظٍ ظؼيع بیکاؼی اظاؼٍ آهاؼ تا بیكت 

ظؼيع  ّ چِل ّ نًت ظؼيع با يعُا ُؿاؼ کاؼگؽ ّ ُوَ 

هؽاؼب ُای ًانی اؾ بیکاؼی آًِا پؽ هیهْظ کَ لبل اؾ ُؽ 

کف ظّلت ّ ّؾاؼب کاؼ ّ ًوایٌعٍ هدلف بطْظ هؽبْط 

 ًویعاًع.     

لوؼا  ز ی پاییي تؽیي ؼلن یؼٌی ظٍ ظؼيع بیکاؼی  

بطًْو با تْخَ بَ چِاؼ ظَُ قابمَ ّ با پیاهعُای تا کًٌْی 

آى  تکاى ظٌُعٍ اقت. اها ظؼ ایي هیاى بایع تاکیع کؽظ کَ ایي 

 "کاؼ" اقت کَ کوؽ هؽظم ؼا نکك َ اقت ّ ًَ بیکاؼی!

ُوَ هیعاًٌع "بیکاؼی" ظؼ فؽٌُ  لغت بَ هؼٌای ًعان ي کاؼ 

اقت؛ ّ ُؽ کْظک ضاًْاظٍ کاؼگؽی اؾ خولَ  ظؼ کؽظق اى 

ًیؿ هیعاًع کَ "بیکاؼی"  ظؼ هؼٌای ّالؼی کاؼ ظیْاًَ ّاؼ  ّ 

ههمت باؼ  ُوَ اػضا ضاًْاظٍ اقت... کَ تاهیي ًاى بَ هؼٌای 

پایَ  لْب  یوْب  فمظ ّ فمظ  هك لؿم تالل قطت ّ ظنْاؼ 

ّ طالت فؽقا اقت... کَ ظاق اى ؾًعگی ُؽ ؼّؾ با طلْع 

 آف ا  ظؼ خك دْی ًاى  اؾ ًْ ّ اؾ يفؽ آغاؾ هیهْظ. 

 اِو "کار" ه ةّحلُكی اصت کٌ کهز نزدم را ظکضتٌ اصت ه ىٌ ةّکاری!

چگُىٌ ظکم خُد ه فززىذاىهان را صّز کيّم؟ ىفش ةلاء، اِو کاةُصی  اصت کٌ اکثزِت ةسرگ آن جانعٌ ٍز ظب ةا آن صػزةػٌ   

ةالّو نّگرارىذ. نطاةق آنار رصهی ةّط از پيجاً نّلُّن ىفز ٍز رهز  چعم ةٌ ىتزدی تازً ةزای ىان ةاز نّکييذ. ىتزدی کٌ غغّز 

ه کتّز خاىُادً ةا دصتَای خالی در آن ظزِک نّعُىذ. ىان ةٌ نعيای پاٌِ ای تزِو نُاد غراِی کٌ ةعُد ةا آن زىذً ناىذ تا چٌ  

ةزصذ ةٌ هصّلٌ ای کٌ ةعُد آىزا پدت ه ِا صلفی کٌ زِز آن ةعُد ىفش را ةزای رهز ةعذ ه تکزار ٍهّو داصتان تازً کزد. اِػو   

 جهعّت ه ىتزد آىَا کل رهزنزً ه تهام زهاِای آن جانعٌ را در ةز گزفتٌ اصت. 
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در کردستاتان آمار دریافت کنندگان بیمه بیکاری کرونا 

هزار نفر اعالم گردید. ایتن بتیتالن اتمتام  9نزدیک به 

اقدامات و خدمات دولت در حفاظت از جتان جتمت تیتت 

هزار نفره کتارگتری در کتردستاتان را ا تکتیت   377

میدهد. در طت  متدت ادتیتدمت  و هتنتوز هتم کتمتاکتان 

 هرهای کردساان بارها در زیر خط قرمز  در غیتا  

ناز  ارین اقدامات عمل  از طرف دولت در مت تر  

 اباال قرار گرفاند.

این بیالن نه فقط رسوای  بلکه ستنتد  تراکتت رستمت   

دولت در کتابتوک کترونتا و  تراکتت در خستارات و 

لطمات مردم زحماکش متحتستو  متیت تردد. جتز تیتات 

 خبر حکایت از رسوای  بی ار دارد:

اوال: در بهارین حالت این طرح  ام  حداکترتر اتهتار 

ماه کمک هزینه مت تاد  نتیتمته دستاتمتزد حتداقت  بترای 

کارگران  اغ  م مو  قانون کار)بیکار بر ارر  یتو  

 کرونا(  می ردید. 

هتزار  9رانیا: بنا به اوضیحات رسم  اداره کار رقتم 

هزار دریافت کننده نیست. این رقم ات تداد کت   9ن انه 

موارد درونده ماقاضیان را  ام  می ود. ختیتلت  ستاده 

یک نفر میاوانتد بته ات تداد متوارد دریتافتات  اتنتد بتار 

 حسا  بیاید!

رالرا: و اینرا انها و اتمتامتا متیتاتوان بته حستا  فتقتدان 

 رافت نو ت. بنا به اظهارات برهان صلواا ، متدیتر 

ک  ا اون و کار کردساان: "لیست این افتراد از ستوی 

وزارت اتت تتاون، کتتار و رفتتاه اجتتاتتمتتاعتت  بتته اتتامتتیتتن 

اجاماع  اعالم و این سازمان نیز در سه مرحله کمک 

، فتروردیتن و ۸۹۳۱های اسفند  ماه  ویژه م ی ت دولت

را به عنتوان حتقتوی بتیتکتاری آنتان  ۸۹۳۳اردیبه ت 

" )" بیمته  بتیتکتاری کترونتا ..."، . درداخت کرده است

  مرداد، خبرگزاری ایرنا(             42

 ةّهٌ ةّکاری کزهىا در کزدصتان

ّطي ًاظؽ بؽ یک قؽؾهیي اقت. ُوَ تمعـ هیِي ظؼ آى ؾهیي قتفت تی 

ًِف َ اقت کَ ؼّی آى هیهْظ کاؼضاًَ قاضت  ظُاًَ ای بَ قوتت لتؼتؽ 

پا کؽظ  هی ْاى ظّؼ آى قین ضاؼظاؼ کهیع  کاؼگؽاى ه ؼلك بتَ  ؾهیي بؽ

ایي ّطي ؼا کاهال آؾاظ گػانت کَ ظؼ ظاضل هؽؾُای همعـ تا ختاى ظؼ 

 بعى ظاؼًع کاش بكاؾًع ّ ؼفاٍ ّ تدول بیافؽیٌٌع.

هٌت بؿؼگ ّطي بؽ قؽ طبمَ کاؼگؽ بطًْو آًداقتت کتَ زتك بتی 

چْى ّ چؽای فؽّل ًیؽّی کاؼ ؼا بَ اّ  ّ ًَ فتمتظ بتَ اّ  بتلتکتَ بتَ 

فؽؾًعاًم ّ ًكل پف اؾ ًكل اّ اػتوتا هتی قتاؾظ. اّ يتازتب ّطتي 

اقت  ّ نِؽًّعاى ػؿیؿ کاؼگؽ يع الب َ زك ظاؼًع ُؽ کتدتا ظؼ ؾیتؽ 

آقواى پؽ ق اؼٍ ایي پٌِاّؼ ّ پؽ بؽکت ظؼ خك دْی ًتاى ُتؽ طتْؼ ّ 

ُؽ لعؼ کَ ظلهاى هیطْاُع ّ آًمعؼ کَ ػملهاى هیؽقع  یا آًمعؼ کَ خكتن 

ّ خاًهاى اخاؾٍ هیعُع  ّ یا ظقت کن تا ختایتیتکتَ پكتت فتوتؽتتی بتؽای 

بکاؼگیؽی طفل هؼًْم ّ یا بؽای بك ؽ ػؿیؿاى ّی ظًتعاى تتیتؿ کتؽظٍ 

بانع؛ خع ّ خِع بطؽج ظٌُع ّ بِؽٍ ببؽًع. ّطي ظؼ ػیي زتال کتُْتِتا  

ؼّظضاًَ ُا ّ خٌگلِا ؼا ظؼ بؽ هیگیؽظ. اگؽ کاؼگؽ ظؼ ؾًتعگتی ّالتؼتی 

اؾ اض یاؼ ّ هالکیت ُیچ ّ هولما ُتیتچ چتیتؿ بتؽضتْؼظاؼ ًتیتكتت  اگتؽ 

افكاؼ توام ّخٍْ ؾًعگی اؾ ضاًَ  هسل کاؼ  قاػت کاؼ  ظق وتؿظ ّ تتا 

لبؽل ب واهی ّ بعلت بؽ اقاـ ه افغ ظیگؽاى تٌظین نتعٍ اقتت  اهتا اّ 

هی ْاًع ظؼ "هالکیت" ایي کُِْا بَ ػالن ّ آظم فطؽ بفؽّنع  تا قتؽ زتع 

خٌْى ػانك قطؽٍ ُا نْظ  با نؼؽ ّ غؿل قؽهكت نْظ  ظؼ ختبتؽاى 

ُوَ تْقؽی ُا ّ هسؽّهیت ُا  بَ یکباؼٍ ػما  ّ نیؽ ّ پتلتٌت  نتْظ 

 ّ للَ ُا ؼا بَ اػواق خٌگلِا بِن بعّؾظ... 

ًكل پتف اؾ کتْلتبتؽی   ٍایي ظاق اى هی ْاًع ًكلِا اظاهَ یابع. اهؽّؾ ک

یک ًكل اؾ کاؼ کْظکاى  ّ قالِای قال اؾ کاؼ اؼؾاى ّ بتی پتٌتاُتی  

هكالَ اقاقی آًداقت کَ اؾ ضْظ بپؽقین چؽا طبتمتَ کتاؼگتؽ ظؼ يتف 

بٌعی یک هباؼؾٍ لعؼتوٌع بؽ قؽ بیوَ بیتکتاؼی ظّظلتی بتطتؽج هتیتعُتع؟ 

ًیم تا بٌاگْل باؾ اظاؼٍ تاهیي اخ واػی کؽظق اى تا ؾهاًی کَ ُؽ یتک 

تک کاؼگؽ بدای کؽیعّؼُای ایي قاؾهاى  ؼاٍ کُِْای قتؽ بتَ فتلتک 

کهیعٍ ؼا ظؼ پیم هیگیؽظ؛ لب ّ لْچَ آّیؿاى بْؼژّاؾی کؽظ اؾ خولتَ 

بؽای تلکَ کْلبؽاى ظؼ قؽ هؽؾُا؛ ُتیتچتکتعام پتؽ بتیتؽاٍ ًتیتكتت. هتِتن 

ایٌك کَ طبمَ کاؼگؽ  ُؽ تک ؾزو کم کْلبؽ کؽظ  ُؽ فؼال کاؼگتؽی 

اؾ ضْظ بپؽقع چؽا بایع تي ظاظ؟ تا کتی بتایتع تتي ظاظ؟ ظؼ ظل ًتعاؼی ّ 

تکاپْی ًیاؾُای فْؼی  ظؼظل تٌِایی نایع هدتال کتافتی بتعقتت ًتیتایتع  

ّلی ظؼ تدوؼاب چاؼٍ خْیی کاؼگؽی آیتا ّلتت اتتوتام زتدتت ًتؽقتیتعٍ 

 اقت؟ 

 از زبان آمار:

ٌسار بیکار )با احتساا  بایاکاار   39از میان  8:31در کل استان کردستان در سال 

 وفر از بیمً بیکار  برخوردار شذي اوذ.   88:ٌسار و  ;درصذ( تعذاد  81معادل 

 کزدصتان صززنّو ةَزً کعی ه اصتثهار

 از رسوایی تا دشمنی 
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در جم یت ارین محله  هر سنندج "نایسر" نام دارد. نایسر جزو 

حا یه  هر سنندج دساه بندی می ود. دقیقا نمیاوان م یار و دلی  

این نام ذاری و زمینه های آنرا فهمید. "حا یه" اه ایزی؟  هر 

از کجا آغاز می ود و به کجا خام می ود؟  اه وقت و ا ونه و با 

اه م یار زمان ، جم یا ، اقاصادی و ... محله مورد نظر از 

دساه بندی "حا یه بودن" خالص  م  یابد. هر اه هست این فقط 

یک نام گذاری نیست. صد الباه اسافاده و اطالی و رواج این 

عبارت کامال دلبخواه  است، اما اسانااجات و عواق  "حا یه ای 

بودن" یک محله  ناخاه  ده است. منطی خود  را دارد. همان 

منطق  که سرنو ت  زعفرانیه و ولنجک  را سیاه بر سفید از 

محالت  دی ر در اهران و بسیاری از  هرهای دی ر در ایران 

 مامایز میسازد.

نایسر در مساحت م د  یک دهم سنندج، در عو  یک اهارم 

جم یت  هر را در خود جا میدهد. این محله، م روف به 

"دروازه  هر" دذیرای زحماک ان روساای  در اولین مزمزه های 

زندگ   هری، با گذ ت زمان به سکونا اه اندین و اند ساله 

آنها ابدی   ده است. در حا  حاضر نس  دوم ساکنان نایسر بخش 

قاب  مالحظه ای از جم یت، و از آن مهمار، بخش قاب  مالحظه 

از جن  و جوش آن بخش جام ه را ا کی  میدهد. افکیک نایسر 

از  هر سنندج غیر ممکن است. اردد و بندهای اقاصادی و 

اجاماع  میان ساکنان نایسر و قدیم ارین محالت  هر از بدیهیات 

 روزمره زندگ  ساکنان هر دو سو است. 

در نایسر همه ایز بر بسار سست و نام لوم اساوار است. زندگ  

مجموعه ای از لن رهای  ا کی  یافاه که سماجت و سرسخا  

انها خمیرمایه آن است. "حی" کمارین سهم  در زندگ  ندارد. 

آ ، بری، گاز و گرما و هر فاکاور زنده ماندن و زندگ ؛ هر 

درجه از اداوم آنها قااای و غیر قانون  است. خ ت های خانه 

که هر یک باید  اهد عین  وجود او با د، سقف  که به قصد 

حفاظت او روی هم بند  ده؛ در یک ارخش میاواند اله مرگ او 

عزیزان او گردد. کاب  بری و لوله آ  که اه بسا با دساان خود 

او  ساخاه  ده و جریان دارد؛ میاواند بناگهان با یک ا اره  

ناددید گردد.به بهانه مسخره و من درآوردی، بولدوزر میاواند جلو 

در  خانه ظاهر  ود، هر ارری از هست و نیست یک خانه و 

خانواده را داک کند، مقاومت میاواند با مرگ در زیر آوار دیوار، 

 مجازات گردد. 

نایسر قل  در ادش کارگری  هر سنندج است که در غبار سن ین 
بیکاری سرسخا  م  آموزد، الهام میدهد، راه  و امید به جلو باز 
میکند، کج و م وج دیوارهای آن مملو از  ور و  رافت 

 کارگری در سازندگ  و در همبسا   انسان  است. 

 ىاِضز: حاظٌّ ىعّو ٍا

 

 

 سنندج جدید، شهری زنانه و کارگری

سنندج  هر بزرگ  است، قدما  را د ت سر گذا اه و مهر احوالت مهم  را بتر ختود دارد. 

بزرگارین  هر و مرکز اساان کردساان را حاما می ود با عتالقته از زوایتای متختاتلتف متورد 

مطال ه قرار داد. آناه در این نو اه مدنظر است، احوالا  است که در مدا  کمار از دو دهه 

 هری کارگری و بر دوش زنان را بجا گذا ت. در طو  دو دهته اختیتر دیت تر نته ارتری از 

م دود کارخانه های نساج   هر باق  مانده است، و نه مرکز اولیدی قاب  اعانای  احداث  ده است، در ا ابه با سایر  تهترهتای کتردستاتان و 

ایران بیکاری بخش بزرگ جم یت را در خود بل یده است و در عو   هری اازه با ساخاار اجاماع  و اقاصادی مافاوت، گام به گتام  تکت  

گرفاه است... سنندج جدید ب دت کارگری و ماک  به نیروی کار زنان است. خانه ها وسی ا به مراکز اولیدی ابدی   تده استت، و  بته هتمتان 

نسبت که زیست و خانه، به همان نسبت نیز مناسبات خانوادگ ، اهره، مراودات، و آناه روزمرگت   تهترونتدان نتامتیتده متیت تود، دستاتختوش 

 اغییرات اساس   ده است.  

گزار   از  رایط اقاصادی و اجاماع  محالت اصل   هر سنندج  در ادامه نو اه در دسارک قرار می یرد که ل  کالم آن در این خالتصته  

می ود: مردان در بیکاری و زنان در ا اغا  مجمع الجزایر بیغوله های اولید خان  . و هدف از این اتفتحتد بتدستت دادن سترنتز هتای الزم 

 برای سازمان یاب  حی طلب  طبقاا  در سنندج زنانه کارگری است... 

 ةٌ صييذج جذِذ خُش آنذِذ!
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 آقا جمال و چیىی خاوم

کیلْ ّؾى   36قاً یو ؽ لع نایع  636قالَ اقت  با   00آلا خوال 

ال قٌم ؼا  ظؼ ُواى ًگاٍ اّل هؽظ فؽقْظٍ ای بٌظؽ هیؽقع. چِؽٍ

ضیلی بیه ؽ ًهاى هیعُع. هُْای قؽش اّ  با ّخْظ ایٌکَ بطم 

ؾیاظی اؾ هُْایم ؼیط َ ّ طاـ نعٍ  تْ چهن هیؿًع. ؼیم 

هؼوْ  ً ؽانیعٍ ّ اًبٍْ هُْای ؾائع بیٌی ّ ابؽُّا لاظؼ بَ پْناًعى 

چهوِای ظؼنت ّ قبؿ ؼً   اّ ًیك ٌع. ظًعاًِایی کَ ًًف 

بیه ؽناى اف اظٍ اثؽ آنکاؼی ظؼ گًَْ ُا ّ طؽؾ زؽف ؾظى اّبدا 

گػان َ اقت. لعم ُای بلٌع ّ کوی ُن هیلٌگع. ٌُگام ؼاٍ ؼف ي  

ُویهَ قؽل پاییي اقت  کو ؽ بَ کكی ًگاٍ هیکٌع. کن زؽف ّ 

 ضدال ی  فمظ قالم ّ ظیگؽ قکْب.  

قؽ کاؼ نغل آلا خوال ًظافت هٌاؾل ثؽّتوٌعاى اقت.ُؽ ؼّؾ

. بطهی اؾ هكیؽ ؼا با تاکكی  ّ بطم ظیگؽ ؼا بطاطؽ هیؽّظ

يؽفَ خْیی با پای پیاظٍ طی هیکٌع. ُویهَ فکؽ هیکٌع چمعؼ ضْ  

هیهع اگؽ هثل بؼضی هسالب ظیگؽ ًؿظ ضْظناى ُن اتْبْـ هیبْظ. 

اتْبْقِا ظؼ قٌٌعج ُوگی تفکیک خٌكی ی نعٍ اًع  آلایاى بطم 

 خلْ با تؼعاظ يٌعلی بیه ؽ ّ ضاًن ُا ظؼ لكوت ػمب. 

چیٌی ضاًن ُوكؽ اّ اقت  ؾًی چِل قالَ کَ  لعل بَ ؾّؼ بَ 

کیلْ یا نایع کو ؽُن بانع. هُْای 06قاًت هیؽقع  ّؾى اّ  606

خْگٌعهی ّ ػوعتا ناًَ ًهعٍ کَ ًًف يْؼب ؼا هیپْناًع  

ظًعاًِای اُّن بیه ؽل ضؽا  نعٍ ّ ؼیط َ اًع. اّ یک ظقت لباـ 

کؽظی بؽ تي ظاؼظ کَ ػٌْ ًویهْظ. هْلغ زوام  بلْؾ ّ ظاهي بؽ 

تي هیکٌع  لباـ ُویهگی ؼا هیهْیع هؼول هیواًع تا ضهک نْظ. 

ظؼ ایي فايلَ اقت کَ  غؽی هفؽط اّ آنکاؼ اقت  هی ْاًی ظًعٍ 

ُایم ؼابهواؼی. هُْای بلٌع ّ کن پهت اّ ًیؿ زکایت اؾ کن 

 ضًْی هؿهي ًانی اؾ ؾایواًِای ه ؼعظ اّ ظاؼًع. 

چِؽٍ چیٌی ضاًن ظلیما یاظآّؼ "اّؼقال" ظؼ ک ا  "يع قال 

تٌِایی" اقت  ؾًی  غؽ  هُْای خْگٌعهی آنف َ  اؾ ضعا ب ؽـ... 

اّ ًكبت بَ بچَ ُایم ؾیاظ قط گیؽ ًیكت  ُویهَ کاؼی بؽای 

 اًدام ظاظى ظاؼظ ّ نبِا قطت ضك َ اقت. 

ؾى ّ نُْؽ  ُؽ ظّ اُل ؼّق اُك ٌع. بؼعاؾ اؾظّاخهاى بَ نِؽ 

آهعٍ اًع ّ آلا خوال اًْاع کاؼگؽی ُا ؼاتدؽبَ کؽظٍ اقت. 

چؽّکِای ؼّی يْؼب ُؽ ظًّفؽ ناى ًهاى ظٌُعٍ ؾًعگی 

قط هاى اقت. ّاضر اقت کَ ُوعیگؽ ؼا ضیلی  ظّقت ظاؼًع. پف 

اؾ قالِا ٌُْؾ ُوعیگؽ ؼا ظؼ خوغ  "آلا خوال" ّ "چیٌی ضاًن" 

يعا هیؿًٌع. توانای ایي ضاًن ّ آلا ظؼ لباقِای قاظٍ ّ هؽتب 

ٌُگاهی کَ با ضْنسالی بَ هیِواًی هیؽًّع  غّق آّؼ اقت... بْی 

يابْى اؾ  ُؽ ظّ   گْیای ًاتْاًی آًِا ظؼ ضؽیع ناهپْ ّ لْاؾم 

 بِعان ی کوی گؽاً ؽ اقت.   

پكؽ ظاؼًع. هیالظ  قبساى  هسوع ّ ػاظل. پكؽ  ایي ضاًْاظٍ چِاؼ

بؿؼگهاى هیالظ تا کالـ اّل ظؼـ ضْاًعٍ اقت ّ فمظ ظؼ زع 

کالـ اّل ضْاًعى ّ ًْن ي بلع اقت. اؾهعؼقَ هی ؽقع  اگؽ 

ظؼقم ؼا اظاهَ هیعاظ ا ى کالـ ظُن بْظ. ُویهَ با ی پهت بام 

اقت ّ چٌع تا کبْتؽ ُن ظاؼظ. ضؽیع ضاًَ ؼا با ظّچؽضَ ال اًدام 

هیعُع. اگؽ ظؼایي نِؽ نغلی تست ػٌْاى "پكؽ ُای پك چی" 

ّخْظ هیعانت  هیالظ بؽای  چٌیي کاؼی هؼعى اق ؼعاظ ّ لابلیت 

 هیبْظ. 

پكؽ ظّههاى قبساى بكیاؼ آؼام اقت. کالـ ُه ن اقت. بؼع اؾ ایي 

کَ کالـ پٌدوم ؼا  توام کؽظ با ًیوا  پكؽ ػلی آلا  ُوكایَ ناى بَ 

هکاًیکی ؼف ٌع ّ آًدا ناگؽظی هیکٌٌع. فًلِایی کَ هعؼقَ باؾ 

اقت فمظ پٌدهٌبَ ّ خوؼَ ّ ؼّؾُای تؼویل ؼقوی قؽکاؼ 

هیؽًّع  اها کل تابك اى ؼا قؽ کاؼ زاضؽ هیهًْع. پكؽ قْههاى   

قال ظاؼظ.  1هسوع   کالـ چِاؼم اقت ّ پكؽ کْچکهاى ػاظل 

ظیعى ایي ضاًْاظٍ   یاظ آّؼ  ک ا  )ضاکك ؽ آًدال  اثؽ فؽاًک هک 

کْؼب( اقت. با ایي تفاّب کَ آلا خوال ظائن الطوؽ ًیكت ّ بكیاؼ 

 ؾزو کم اقت. 

هعاؼـ ظؼ نِؽ قٌٌعج ظؼ با ی نِؽ ّ پاییي نِؽ ظّ ظاق اى 

ه فاّب ُك ٌع. ناگؽظاى هعاؼـ با  ّ هؽکؿ نِؽ ؼّپْل هه ؽک 

بؽ تي هیکٌٌع ّ اکثؽا با قؽّیف بَ هعؼقَ هیایٌع. ظؼ پاییي نِؽ 

ناگؽظاى لباقِای ضْظ ؼا بؽ تي ظاؼًع ّ اؾ قؽّیف ضبؽی ًیكت. 

بطم ؾیاظی اؾ ناگؽظاى ّ بطًْو کْچک ؽُا تْقظ ّالعیي تا 

هعؼقَ ُوؽاُی هیهًْع. فؽاؼ اؾ هعؼقَ ّ ظؼـ ّ ههك ظؼ ایي 

هٌاطك بكیاؼ ػاظی تلمی هیهْظ. گف َ هیهْظ کَ " بچَ ُا ظؼ ایي 

هعاؼـ زْيلَ ظؼـ ضْاًعى ًعاؼًع  بدایم ظّقت ظاؼًع کاؼ 

کٌٌع". ظاُؽا ایي یک طلكن اقت  آیَ اقت ّ اؾ آقواى ًاؾل نعٍ.  

کكی  ًَ هعؼقَ  ًَ ّالعیي  ػاللَ ای ًعاؼظ ببیٌع ههکل چیكت. 

هیاى ناگؽظاى نایغ اقت کَ نغل هکاًیکی ّ يافکاؼی ًاى ّ 

آبعاؼ اقت.  ظیگؽ بایع ؼّني بانع چؽا قبساى ظؼ هعؼقَ آًمعؼ پؿ 

 هیعُع ّ بمیَ بَ اّ زكاظب هیْؼؾًع. 

بؽای چیٌی ضاًن ّ نُْؽل هعؼقَ بچَ ُا یک گؽٍ کْؼ اقت  

هعؼقَ ُن بَ ًْبَ ضْظ فمظ لْؾ ظیگؽی ؼّی لْؾُای ظیگؽ اقت. 

لیكت ظق ْؼاب هعؼقَ بؽای اًْاع  ُؿیٌَ ُا طْ ًی اقت ّ 

هطاؼج فؽق اظى ُؽ کعام اؾ بچَ ُا اؾ لباـ ّ ظف ؽ ّ هعاظ ّ ک ا  

تا کوی پْل تْ خیبی ابعا کن ًیكت. تسًیالب با تؽ  ايال فکؽل 

 ؼا ُن ًویهْظ کؽظ... 

خوال ّ چیٌی زكؽب بی قْاظی ضْظ ؼا بؽ ظل ظاؼًع   بچَ ُا ؼا  

با ُؿاؼ ؾزوت بَ هعؼقَ هیفؽق ٌع  ظلهاى هیطْاظ آًِا کاؼٍ ای 

بهًْع. اها کوک ؾیاظی اؾ ظق هاى قاض َ ًیكت. پف چَ بِ ؽ کَ  

بچَ ُا ظق هاى ُؽ چَ ؾّظتؽ بَ کاؼی بٌع بهْظ. ظیي ػلی آلا 
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ؼّی قؽایي ضاًْاظٍ بؽای خْؼکؽظى ناگؽظی تؼویؽگاٍ ضیلی 

آنکاؼ اقت.   ناًف هِو ؽ ضاًْاظٍ اؾ طؽف ضْظ قبساى اقت  

پكؽک پؽ کاؼ ّ هِؽباى ظیگؽ اؾ پعؼل پْل ًویگیؽظ ّ ز ی با 

پْل کوی  کَ اؾ کاؼ ظؼ هکاًیکی  بعقت هیاّؼظ بؽای ضاًَ ُن  

هثال ًاى ّ قبؿی ضؽیع هیکٌع. ظؼ هیاى ُوَ قط یِا  قبساى لْب 

ظل ایي ضاًْاظٍ اقت کَ پكؽُا بؿؼگ نًْع  نغل قاظٍ ای ظان َ 

 بانٌع  ب ْاًٌع اؾظّاج کٌٌع ّ قؽ ّ قاهاى یابٌع. 

 سارا ارجمىذ
 توضیح: تمام شخصیت ٌا واقعی و اسامی غیر واقعی ٌستىذ.

 

 خانواده علی آقا و ایران خانم 

آنها در یک  از محالت حا یه ای و فقیر ن ین و بسیار  لوغ 

زندگ  میکنند.. دراین محله خانه کواک هساند و هر خانه ای را 

که میبین  مانند النه کبوار به دوطبقه و سه طبقه ابدی   ده اند و 

داخ  آنها هم مانند قوط  کبریت کواک است.. دراین محله و 

اند محله آن ور ار هم یک دارک، یک ورز  اه یا یک مکان 

افریح  وجود ندارد که باه ها درآن سرگرم با ند. هیچ نو  اداره 

ای هم در این محله نیست. فقط یک خانه بهدا ت برای دادن 

قرصهای ضد بارداری و انظیم خانواده دراین محله کار میکند.. 

باه ها هم برای ادامه احصی  از راهنمای  به ب د باید به محالت 

داخ   هر بروند و الباه بسیار سخت ربت نام آنها راقبو  میکنند. 

از آنجای  که محالت حا یه ن ین ااوبوک ندارند مردم مجبورند با 

ااکس  یا آژانک الفن  رفت و آمد کنند.. مح  زندگ  اکرر دست 

فرو ان، میوه فرو ان، کهنه فرو ان، کارگران فصل ، 

ک اورزان و مهم ار ازهمه)بیکاران(، زنان فرش باف و 

فرو ندگان  مغازه های کواک، ساکنان اصل  این محالت 

هساند.. خو   اید از آنجای  که سنندج در ک  ایران به  هر 

)مسجد و مناره( م روف است، ا داد مساجد دراین محالت 

ازا داد مدارک و جاهای آموز   بی ار است.. هر  دو یا سه 

 .کواه دارای یک مسجد میبا د

 برویم سر اص  مطل 

نیما انها دسر عل  آقا و ایران خانم است که به قو  خود ان خدا 

سا  51ب د از کل  راز و نیاز و صدقه و دیش  یز رفان ب داز 

سا  سن دارد و قدش ماوسط و جره 14به آنها داده است.. عل  آقا 

نسباا ض یف  دارد. سر کواکش را موهای زبر و خ نش دو انده 

است. دی ان  کوااه، ابروهای  بسیار درد ت، ا مهای ریز که 

دور ان را اروک احاطه کرده است، بین  ماوسط و دهان 

دندان دارد.. گردن باریک و  27گ ادش که حک میکن  بی ار از 

سینه اش مانند کبوار باال آمده است. همی ه سرش را موقع راه 

رفان باال می یرد و هیچ ایز از ا مهای نخودی اش دنهان 

نمیماند. بسیار رک و بذله گو است.. او ک اورز است.  ش ماه 

از سا  به روساا میرود و  ش ماه هم به  هر بازمی ردد. 

مقداری زمین از ددرش به او ارث رسیده و روی آنها کار میکند. 

قب  از آن در  هرهای ااکساان و طالقان به عنوان کارگر در 

مرغداری کار میکرد و رنگ دوست ایره  ده و کک مک های 

روی صورت و دساهای ایران خانم به خوب  زندگ  م قت 

 .بار ان را اوصیف میکند

عل  آقا  ش ماه داییز و زمساان بیکار است و سه ماه زمساان 

ازنظر مال  بسیار احت ف ار قرارمی یرند..قبال به عنوان کارگر 

ساخامان  بادوساانش به سرکار میرفت اما ش سا  دیش در حین 

کار از ساخامان به دایین درت  د و د اش  کست،امام دک 

انداز ان را خرج عم  و دالاین کردند و از آن سا  به ب د 

زندگی ان خیل  سخت  ده است و دخار ان بخاطر این بحران 

 .مال   رو  به قال  باف  کرد

ساله،باقدی کوااه و دایین انه ای اای 29ایران خانم زن  

است.موهایش را به دلی  سفید دن قهوه ای رنگ میکند اما 

موهایش را  انه نمیکند و با ا  اسای  آنها را جمع میکند. دی ان  

بلند، ابروهای ساده و ا مهای فرورفاه و گود رفاه اش ن ان از 

کم خواب  و اعصا  ناراحاش میدهد. بین  اش دراز و دندانهای 

باالیش مصنوع  است. صوراش به دلی  کار در مرغداری و کار 

ک اورزی جلوی آفاا  مساقیم در از کک مک  ده است. اهره 

اش یاد آور زن بابای اولدوز در قصه های صمد بهرن   است. 

همی ه از ب  خواب   کایت میکند و دلی  ب  خواب  اش ازدواج 

نکردن دخارش است و اگر ایزی  بیه اوپ مرواری  بخت گ ا 

در سنندج وجود دا ت قط ا با دای دیاده به طواف اش میرفت که 

 اید فرج   ود و بخت دخار ن ون بخاش باز  ود. هر روز 

صدقه میدهد، خرما خیرات میکند، اسبیح م  اندازد و دیش بی ار 

از بیست دعا نویک رفاه است اما م اقد است که بخت دخارش 

رابساه اند و امیدوار است دسا  ازغی  بیرون بیاید و کاری 

 .بکند

ساله ی بخت برگ اه ی آنها دخاری اقریبا قدبلند، 42نسیم، دخار 

الغر اندام، موهای بلند و سیاه و نرم، دی ان  کوااه، ا مهای  

در ت با ابروهای ساده است. بین  بزرگ و برجساه اش را از 

دخارعموهایش به ارث برده است و دندانهای مراب  دارد.. 

دیدلمش را هم گرفاه است. هروقت غصه ای دا اه با د صوراش 

دراز جوش و م ده اش  دیدا درد می یرد و این به خاطر ع ی 

نافرجامش نسبت به دسرعمویش است که ایران خانم این رابطه 

رابه هم زد.اون می فت از داماد الغر خو م نم  آید و داماد باید 

اای و  کم گنده و درخور با د، ما ین سایدا دا اه با د و ریش 

و سبیلش  هم مردانه و درد ت با د و با ازدواج این بیاارگان 

صبح اا 57مخالفت کرد. نسیم قالیباف  میکند. هر صبح از ساعت 

   فرش کامدیواری میبافد. روزی حداق  دانزده دست میبافد. 57

 انه ها و د اش قوز  ده است و گردنش درد میکند اما دست 

بردار نیست و خرج خودش، ب ض  از خرجهای خانه، خرید 

لباک برای مادرش را برعهده گرفاه است..دخارخیل  آرام  
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است. خیل  دوست دارد ازدواج کند بامردی که دوساش دا اه 

با د. می وید ادعایم زیاد نیست همینکه باواند کار کند و خرج 

زندگ  را اامین کند و خانه ای اجاره کند برایم کافیست.. ایران 

خانم وقا  اورا نصیحت میکند می وید آرام بودن در زندگ  به 

درد نمیخورد اون اوسری خور می وی وازت سواسافاده میکنند 

باید سیاست دا اه با   و  وهرت رابه زبان ب یری که سرت 

کاله نرود. نسیم دقیقا ان ار کوزت در داساان بینوایان ارر ویکاور 

 .هوگو است. دخاری زحماکش و بیااره

ساله باقدی کوااهار از هم ساالنش و جره ای بسیار 54نیما دسری 

نحیف و  کننده دارد. اخالقش خیل   بیه مجید در کاا  قصه 

های مجید ارر هو نگ مرادی کرمان  است. موهایش ااری و 

لخت است. صوراش سبزه و مای  به سیاه است ب ض  وقاها 

ازبک الغرمی ود که احساک میکن  از قحط  زدگان اایودیای  

است. ا مهایش در ت و م ک  است و بین  اش رامانند  نسیم 

از دخارعموهایش به ارث برده است خودش می وید این بین  

عقا  انهای  است که اا ابد روی صورام جاخوش کرده است و 

امیدوارم جلوی ا مانم را ن یرد. دندانهایش هم مرا  و سفید 

است... در درسهایش ماوسط است و گاه  اوقات حوصله درک 

ندارد.. از سا  گذ اه با دسرهمسایه  ان سبحان، اصمیم گرفاه 

اند که به مکانیک  بروند و کار کنند. دو  خیل  کم  عاید ان 

می ود اما آنها خو حا  هساند که برای خود ان درآمدی دارند و 

مي اوانند بدون کاک خوردن از دست مادر های ان برای گرفان 

دو  اوجیب ، برای خود ان ساندویچ بخرند.. آنها باهم یک رمز 

دارند که همدی ر را صدا کنند. )هو هو( اسم رمز ان است.. 

جم ه ها اگر سرکار نروند در جاده خاک  د ت خانه های ان 

فوابا  بازی میکنند. نسیم و نیما فقط در مواق   که کار زیاد 

دا اه با ند مانند خرمن کو ، بردا ت نخود و... به روساا 

میروند و به ددر و مادر ان کمک میکنند و ب د از اامام کار 

روساا بازهم به کارهای فرش باف  و مکانیک  م غو  می وند.. 

باهزار بدبخاي و وام گرفان و قر  کردن از این و آن اوانساه 

اند یک دراید مد  دایین که  بیه ما ین )مش ممدل ( است بخرند 

و با آن به روساای ان برگردند و ن ان دهند که ب  عرضه نیساند 

و ما ین خریده اند. ایران خانم ما ین را مانند مرقد سید کرده 

است از ابرک امام رضا اا سید خلی  هم والیا  اش به دساه دنده 

و فرمانش بساه است.و م اقد است مردم ا م ان  ور است و 

 ..ا م ان میزنند

ایران خانم هر روز عصر بااین  خانم و بقیه زنهای کواه جلوی 

 .در خانه این  خانم مین ینند وهمی ه در حا  حرف زدن هساند

ازنامالیما  روزگار می ویند، از برادرها و ددرهای ان می ویند 

که احوال  ازآنها نم  درسند. از غصه های ان می ویند و گریه 

میکنند. سبزی داک میکنند،کارهای دسا  مانند گیوه باف ، قال  

باف ، ملیله دوزی انجام م  دهند. کارفرمای آنها مانند کارفرمای 

نسیم بازاری است. جنک ها را به آنها میدهد و یک زمان برای 

دک گرفانش ا یین میکند و اگر کم  دیر  ود از دسامزد ان کم 

میکند. بیمه ندارند، دسامزد ان بسیار ناایز است. نود درصد ان 

آراروز گردن گرفاه اند اما برای اامین مخارج زندگی ان 

مجبورند ان به این کارهای سخت و جانفرسا بزنند. برای اسکین 

دردهای ان از ژ  دیروکسیکام و قرد ژلوفن یا اساامینوفن 

 ..اسافاده میکنند

دراین محله ها مس و  خرید نان زنها هساند و هر روز نان اازه 

میخرند.. نان یک  از ضروری ارین و اساس  ارین مواد 

مصرف  این خانواده هاست. نود و دنج درصد غذاهای ان بجز 

ماکارون  و در ب ض  موارد برنج، را بانان لواش یا سن ک 

 ..مصرف میکنند

 سارا ارجمىذ
 توضیح: تمام شخصیت ٌا واقعی و اسامی غیر واقعی ٌستىذ.

 

 علیه بیکاری نشریه

 مدیر مسئول: سیوان رضبیی

 مصطفی اسدپور سردبیر:

 تماش: آدرش ایمیل

 bikari.com-info@a 

مقاالت ایه شماري توسط مصطفی 

اسذپور ووشتً شذي است. استفادي از 

 مطالب با رکر مىبع آزاد است. 

 ادامه به سنندج جدید .....

mailto:info@a-bikari.com

