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ُوَ آهبس ّ ؽْاُذ ّ ؽبخـ ُبی ثْدخَ گْیبی دّس خذیذی اص 

کبثْط کشًّب ّ هؼیؾت دس ایشاى اعت. ایشاى ثب آهبس اكضایؼ 

 0011سّصاًَ ُلت ُضاس اثتالی خذیذ ثَ ثیوبسی کشًّب، پب ثَ عبل 

گزاؽت. ثدض تْفیَ ُبی ػوْهی اثشی اص اهذاهبت ػولی ًَ ثشای 

خلْگیشی اص ؽیْع  ثیؾتش ّ ًَ ثشای دسهبى هجتالیبى ثچؾن 

ًویخْسد. دُِب ؽِش دس سًگِبی هشهض ّ ًبسًدی ؿْطَ هیخْسًذ ّ 

ثیوبسعتبًِب اص كؾبس هشاخؼیي ّ ًبتْاًی دس اسائَ خذهبت اص پب 

هیبكتٌذ. ُیچ چؾن اًذاصی اص ّاکغي تْدٍ ای هشدم دس دعت ًیغت 

ّ دس ػْك  هؼیؾت ؽالهی اعت کَ ُش سّص هشدم صزوتکؼ سا 

دس هشکض تْلیذی ّ دس فق ًبى ّ هبیستبج  ثب کت ثغتَ ثَ کبم 

 ثیوبسی ّ هشگ هیلشعتذ. 

ؽشّع عبل خذیذ هقبدف ثب ززف "یبساًَ ّیژٍ کشًّب" گشدیذ ّ 

ثؼالٍّ ثش طشذ "ثیوَ ثیکبسی کشًّب" ًوطَ اتوبم گزاؽتَ ؽذ. ایي 

دّ طشذ ثب اختقبؿ هجلؾ ًبچیض ّ دایشٍ ؽوْل ثخؼ کْچکی اص 

هشدم ًیبصهٌذ، چیضی ثیؾتش اص یک اهذام ثیؾشهبًَ ّ دُي کدی ثَ 

خبى ؽِشًّذاى ًجْدًذ. یبدآّسی خضئیبت ایي دّ طشذ، ُشیک 

 ثٌْثَ خْد  ثشای ثجت كدبیغ ثضسگ تبسیخی کلبیت هیکٌذ. 

 : هتي طشح "یبساًَ هعیطت کشًّب" 

ثَ افشاد تذت پْضص کویتَ اهذاد ّسبصهبى ثِضیستی )هعبدل -1

 ُضاس تْهبى پشداخت ضْد.   121ُفت هیلیْى ًفش( ُش ًفش هبُیبًَ 

هیلیْى ًفش(  ثب داسا ثْدى هطخصبت  22ثَ سبیش افشاد )هعبدل  -2

 ُضاس تْهبى پشداخت خْاُذ ضذ. 111صیش هبُیبًَ 

افشادی کَ ُیچ یک اص اعضبی خبًْادٍ آًِب دمْق دسیبفت ًوی 

کٌٌذ، افشادی کَ ُیچ یک اص اعضبی خبًْادٍ آًِب ثیوَ پشداص 

ًجبضٌذ، افشادی کَ اعضبی خبًْاسضبى طجك ضبخص ُبی ثبًکی 

اص دسآهذ دذاللی ثشخْسداس ًجبضٌذ ّ افشادی کَ دس گشٍّ یبساًَ 

 هعیطت ثگیش ثبضٌذ. 

 (99اعلٌذ  52)"ّاسیض آخشیي یبساًَ هؼیؾتی"، اهتقبدًیْص، 

  

هیجبیغت کلبیت هؼیؾت ّ کشایَ ّ هلضّهبت  ایي کل هجلـی اعت کَ

صًذگی سا تبهیي کٌذ ّ اكشاد ریٌلغ سا دس خبًَ ًگَ داسد. ثبیذ ثخبطش 

داؽت هذت اػتجبس ایي یبساًَ كوظ چِبس هبٍ سا ؽبهل هیگشدیذ. ثْی 

تؼلي ّ دؽوٌی ثب هشدم صزوتکؼ اص عش سّی ایي طشذ ّ هجتکشاى 

آى هیجبسد. زوْم هبُبًَ یک ّصیش یب ًوبیٌذٍ هدلظ )ثیي فذ تب 

فذ ّ چِل هیلیْى تْهبى(  دعت کن ُضاس ثشاثش پشداختی ثَ ُش 

 ًلش اص هؾوْالى طشذ اعت. 
 

 دس طشذ ثیوَ ثیکبسی کشًّب  ّضغ ثِتش اص هْسد هجلی ًیغت. اگش 

زتی هطبثن سهن عش تب پب دسّؽ  سعوی، تؼذاد ثیکبساى سا چِبس 

هیلیْى ًلش ثپزیشین، ّ ثبص اگش هسبعجبت هشکض پژُّؼ هدلظ دال 

ثش تؼذاد دّ هیلیْى ؽـل اص دعت سكتَ ًبؽی اص کشًّب سا ُن هجْل 

کٌین، ثب ایي زغبة طشذ ثیوَ ثیکبسی کشًّب سا چَ چیضی کوتش اص 

یک طشذ دؽوٌی آؽکبس ثب دعت کن ؽؼ هیلیْى خبًْادٍ کبسگشی 

آى خبهؼَ ّ پشتبة آًِب ثَ داهي هشگ ّ گشعٌگی ّ اعتیقبل 

هیتْاى ًبهیذ؟ خیشٍ خْساى دّلتی ّ سعبًَ ُب ثب توبم تالػ سعْا ّ 

ثبصی ثب اػذاد چبسٍ ای ثدض پزیشػ ّاهؼیت خلت آّس طشذ دال ثش 

دسفذ دعتوضد  21ؽوْل ثطْس هتْعظ عیقذ ُضاس ًلش، هؼبدل 

 پبیَ ّ ثشای چِبس هبٍ ًذاؽتٌذ.    

 ای ثب صًذگی هشدم  تذاّم ثبصی یبساًَ
 

تب آًدب کَ ثَ هسبعجبت ّ ًوؾَ ُبی دّلتی هشثْط هیؾْد، دس ثطي 

یک اهتقبد كلح ّ ثسشاى صدٍ، دس دل ثیکبسی ػظین ّ اكغبس 

گغیختَ، ّ دس دل عوْط آصاد ؽِشُب دس هیبى "پیک ُبی" تبصٍ تش؛ 

ثبصی "یبساًَ ای" ثب صًذگی، ُغت ّ ًیغت، ّ ثب زشهت تْدٍ 

صزوتکؼ عیبعت افلی سا سهن خْاُذ صد.  دس ؿیبة هوبّهت تْدٍ 

ّ چؾن اًذاصُبی آى آثغتي دؽوٌی  0011ُبی هشدم،  ثْدخَ عبل 

 ثیؾتش زکْهت ثب هشدم صزوتکؼ اعت. 
   

دّ هْسد  0011هطبثن هسبعجبت ثْدخَ ّ ًوؾَ ػول دّلت عبل 

یبساًَ ًوذی ّ یبساًَ هؼیؾتی ثٌضیي دس ُن ادؿبم خْاُذ ؽذ ّ ثذیي 

تشتیت زولَ "یبساًَ ای" خوِْسی اعالهی ثَ کبسگش ّ صزوتکؼ 

خبهؼَ ثب ؽتبة ّ هذست ثیؾتش اداهَ خْاُذ یبكت. ایي زولَ 

خٌبیتکبساًَ اعت. عطر صًذگی تستبًی تشیي ثخؼ ُبی خبهؼَ سا 

ثَ هؼش كوش هیجشد ّ ُش گًَْ اهکبى دكبع سا اص آًِب علت هیکٌذ. 

خضئیبت ثْدخَ ای طشذ یبساًَ ُب گْیب اعت ّ خبی تشدیذ ثبهی 

 ًویگزاسد. 

  00110011کببوس کرووب و وبن در سبل کببوس کرووب و وبن در سبل 

ىان، نسکو، تيذرستی ه حرنت اىساىی حق بذهن كّذ ه صرط ٍهٌ آحاد حانعٌ است. كالدً زدن سُد ه بَررً کضری      

سرناٌِ، اىحالل خّل عظّم سرکُب ه تُحٌّ ىظام بردگی، کيار زدن نضتی از تفالٌ ٍای ارتخاع ه فساد از سررىرُصرت    

 حانعٌ ه سپردن سکاىَای كذرت بذست ىهاِيذگان صُراٍای نردنی سرِعترِو راً ىخات از نرداب اسالنی سرناٌِ است
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یبساًَ هؼیؾتی: ایي "یبساًَ" دس زویوت هب ثَ التلبّت گشاًی  اّل،

ثٌضیي اعت کَ دّلت اص خیت هشدم ثَ عشهت هیجشد، ایي یبساًَ سا 

 اػتشاضبت خیبثبًی آثبى هبٍ ثَ خوِْسی اعالهی تسویل کشد. 

یبساًَ ًوذی: کَ ثٌْثَ خْد اص ززف عْثغیذ کبالُبی اعبعی  دّم،

 اص خیت خْد هشدم تبهیي هیؾْد.

ّ هِوتش اص ُش چیض، دس هیبى ؿجـجَ ُبی ثبد اكتبدٍ ُشصگی، عْم 

هؼوبساى ثْدخَ هبدس ثَ پٌِبى کشدى یک هقْثَ "کْچک" ًیغتٌذ 

کَ ثْدخَ اكضایؼ کزایی یبساًَ ُب اص تـییش عْثغیذ دّلتی دالس اص 

تْهبى تبهیي خْاُذ ؽذ ّ ایي ُوبى  00211تْهبى ثَ  0511

دالسُبیی اعت کَ هیجبیغت تبهیي کبالُبی اعبعی هْسد ًیبص هشدم 

صزوتکؼ سا تضویي کٌذ. دس ػول ثخؼ اعبعی آى ثَ کیغَ استؾبء 

ثبًذُبی زکْهتی سكت. اص ایي پظ هشاس اعت ثب اكضایؼ هیوت 

کبالُبی هْسد ًیبص هؼبدل زذاهل چِبس ثشاثش، هشدم صزوتکؼ 

 تبّاى ثیؾتشی پظ ثذٌُذ.  

 

 زن زیبت ؽِشًّذاى ّ تْطئَ ُبی "یبساًَ ای" خوِْسی اعالهی

کشًّب ثب ُوَ ظشكیت ُبی هِیت ّ کؾٌذٍ خْد ثَ كشفت کوتش اص 

ؽؼ هبٍ ًیبص داؽت کَ  "اتِبهبت" ًبهشثْط سا اص داهي خْد پبک 

کٌذ. کشًّب ایي كشفت سا یبكت. اهشّص ُیچ کظ ًویتْاًذ کثبكبت ّ 

پلیذی راتی ًظبم زبکن عشهبیَ داسی دس هجبل تجبُی ُبی هٌتغت ثَ 

سا پٌِبى داسد. ایي ًظبم هیلیًِْب ًلش سا ثب دسیؾ اص چتش  09کّْیذ 

هؼیؾتی ّ اهٌیت اختوبػی الصم، هشثبًی اثتال ثَ کشًّب عبخت، 

دسة اهکبى هؼبلدَ ثش آًِب سا ثغت، ّ عشاعیوَ خٌبصٍ ُب سا ثب 

 کیلشخْاعت آًِب یکدب صیش تل خبک ّ آُک پٌِبى کشد. 

 

طجوَ زبکن دس ایشاى ثذّى ًیبص ثَ کْچکتشیي صزوت، دعتبّیض 

یبساًَ ُب سا دس اختیبس داؽت. خْد سا ثَ آى آّیخت. "یبساًَ ُب"  

ثضسگتشیي كبخؼَ اًغبًی تبسیخ خبهؼَ سا ثَ یک کالؽی زیشت آّس 

تجذیل عبخت، خٌْى عْد خْیی سا ثَ هشصُبی ًبؽٌبختَ خلْ ساًذ. 

"یبساًَ ُب" هجل اص آًکَ ًوؼ کوک هبثل تْخِی ثَ هؼیؾت هشدم 

ًیبصهٌذ سا ایلب کٌذ، ثَ ثِبًَ ّ دعتبّیضی ثشای زولَ ثَ هْهؼیت ّ 

تْهؼبت هشدم هشثبًی تجذیل ؽذٍ اعت.  "یبساًَ ُب" یک پذیذٍ 

آکبدهیک  اهتقبدی ًیغت، "یبساًَ ُب"  دسداًَ كکشی ّ 

ایذئْلْژیک ثْسژّاصی ایشاى دس ثَ خظ کشدى طیلی اص پبدُّبی 

تبصٍ ثذّساى سعیذٍ دس تْخیَ کثیق تشیي هظبُش اعتثوبس ّ 

هسشّهیت ػلیَ دٍ ُب هیلیْى هشدم صزوتکؼ اعت کَ ثیي تغلین ّ 

 یب عشکْة خًْیي، ساٍ خْد سا اًتخبة کٌٌذ. 

 

هیتْاى تبسیخ "یبساًَ ُب" سا اص ًظش گزساًذ. "یبساًَ ُب" یؼٌی 

زولَ ثَ تْهؼبت هشدم صزوتکؼ، یؼٌی تسویش ًیبصُبی اعبعی هشدم 

دس هوبثل یک پْل عیبٍ، یؼٌی کیغَ تبصٍ ای ثشای زولَ ثَ 

دعتوضدُب ّ دسیبكتی ُب، یؼٌی سّػ تبصٍ ای دس خجشاى کغش 

 ثْدخَ ُب. 

کشًّب ثْسژّاصی ایشاى، خوِْسی اعالهی ّ خیل هجیلَ اهتقبد 

عیبعی خْد سا "ثبلؾ" ّ هٌغدن کشد. ایي ثلْؽ ًویتْاًغت هِش  

"یبساًَ ُب" سا ثش خْد ًذاؽتَ ثبؽذ. دّ هطجی ثْسژّاصی ایشاى، 

چَ ثب اطْاسُبی ُبی كشػًْبًَ ّ هٌت ُبی فذهَ هٌؾبًَ ّ چَ ثب 

عجؼیت ًئْلیجشالی، ثش یک ّزذت ّ اًغدبم هذیوی ّ ؽٌبختَ ؽذٍ 

اعتْاس اعت. آکبدهی ُب، عتْى ُبی اهتقبدی سعبًَ ُب، اكبضبت 

کبسگش پٌبُی، اطْاس ًوبیٌذگی ّ اًتخبة هشدم ّ ... ُوَ ایٌِب خض 

ثب اّیي ّ خض آؿؾتَ ثَ خْى فق آگبٍ ّ هؼتشك طجوَ کبسگش اص 

 کْچکتشیي اسصؽی ثشخْسداس ًیغت.

 

طجوَ کبسگش دس ایشاى ًَ كوظ کشًّب ّ ػْاهت ّیشاًگش آى ثلکَ 

تؾجثبت خٌبیتکبساًَ "یبساًَ ای" ثْسژّاصی زبکن سا ثَ عبل خذیذ 

ّ هشى خذیذ یذک هیکؾذ. طجوَ کبسگش ثب خْاعت تبهیي ؽبیغتَ 

صًذگی ؽِشًّذاى، ثب پبكؾبسی ثش زن زیبت اًغبًی پشًّذٍ خلت 

آّس "یبساًَ ُب" سا خْاُذ ثغت.  طجوَ کبسگش "یبساًَ ُب"، كشیت 

"یبساًَ ُب"، دصدی "یبساًَ ُب"، تخطئَ "یبساًَ ُب" ّ کؾتبس 

"یبساًَ ُب" سا پبیبى خْاُذ ثخؾیذ. ایي کبس اثذا دؽْاس ًیغت. ّهتی 

پبی اّلیي  ثبسهَ ُبی زن طلجی هشاکض هذست ثبص ؽْد، دعتِبی 

کثیق اص پشًّذٍ ُبی هْعْم ثَ "یبساًَ ُبی عیبٍ" هطغ ؽْد، ّسم 

 ثش خْاُذ گؾت. یک ًوًَْ اص خشّاس:

یبساًَ ُبی عیبٍ کَ دس هبلت هیش،عیوبى، كْالد ّ خْدسّی اسصاى 

ثشاثش کل یبساًَ ًوذی  12 ثَ ػذٍ ای خبؿ دادٍ هی ؽْد ثیؼ اص

 22 تْهبًی ثیؼ اص 4200 عبالًَ کل هشدم اعت کَ ثب لسبظ دالس

یبساًَ ثَ " ) .ثشاثش کل یبساًَ ًوذی عبالًَ یبساًَ ثگیشاى هی ؽْد

   (1399ثِوي  15، تغٌین ًیْص، "ًْسچؾوی ُب

 

ًبى، هغکي، تٌذسعتی ّ زشهت اًغبًی زن ثذّى هیذ ّ ؽرشط ُرورَ 

آزبد خبهؼَ اعت. هالدٍ صدى عْد ّ ثِرشٍ کؾری عرشهربیرَ، اًرسرالل 

خیل ػظین عشکْة ّ تْخیَ ًظبم ثشدگی، کٌبس صدى هؾتی اص تلبلرَ 

ُبی استدبع ّ كغبد اص عشًْؽت خبهؼَ ّ عپشدى عکبًِربی هرذست 

ثذعت ًوبیٌذگبى ؽْساُبی هشدهی عشیؼتشیي ساٍ ًدبت اص هرشداة 

اعالهی عشهبیَ اعت. کلیذ تسْالت ثضسگ دس دعت طرجرورَ کربسگرش 

اعت. تٌِب یک هجبسصٍ عشاعشی ّ هتسذ دعتوضدُب کربكری اعرت کرَ 

   پشًّذٍ ٌُجًَْ چشکیي یبساًَ ای سا كْسا دس ُن ثپیچذ.   

 

 ادامه   کابوس .........
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سا ؽبخـ اهذاهبت ّ ثرشًربهرَ ُربی  0011اگش ثْدخَ عبل 

دّلت كشك ثگیشین، ُیچ ّ هطلوب ُیچ تکلریرلری دس دعرترْس 

دّلت دس هجبل صًذگی کبسگشاى هشاس ًذاسد. ایي ثخْدی خْد 

اتلبم تبصٍ ای ًیغت. دّلت ُیچ ّهت، ُریرچ ّظریرلرَ ای دس 

هوبثل صًذگی ثیکبساى ثشای خْد هربئرل ًرجرْدٍ اعرت. ّخرْد 

چِبس هیلیْى کبسگش کَ ثشای ازوبم زرورْم خرْد دعرت ثرَ 

اػتشاك ًضدٍ، ّ دّلت سا ترسرت كؾربس هرشاس ًرذادٍ اعرت، 

ثخْدی خْد ثَ ًلغ عشهبیَ داساى اعت چشا کَ آًِب سا هربدس 

هیغبصد كؾبس  کبس ّ تِذیذ اخشاج سا ثش ثخؼ ؽبؿرل طرجرورَ 

 اكضایؼ دٌُذ.  

 

چؾن اًرذاصُربی اهرترقربدی ثرش ترذاّم ثرسرشاى اهرترقربدی ّ 

اكضایؼ تؼذاد ثیکبساى زکبیت داسًذ. پیؼ ثیٌی ُربی هرشکرض 

پژُّؼ ُبی هدلظ كوظ یرک ًرورًْرَ اص خرشّاس اعرت کرَ 

اكضایؼ دعت کن دّ هیلیْى ًلش ثش خوؼیت ثریرکربس سا ًؾربى 

هریرذُررذ. دس هرروربثرل ُریرچ گرًْرَ پریرؼ ثریرٌرری ثرشای ثرْدخررَ 

اختقبفی خِت ثیوَ ثیکبسی ایي خوؼیت ّخْد ًذاسد. ایي 

ثخْدی خْد خبی تؼدت ًذاسد. هغبلرَ ثریرکربسی اگرش ثرشای 

کبسگشاى ثیکبس ثَ هؼٌی كوش ّ خربًرَ خرشاثری اعرت، ثرشای 

عشهبیَ داساى تٌِب هؼضل ثخرؾری اص استرؼ کربس اعرت کرَ 

كؼال ثَ آى ًیبصی ًیغت، ّ ثبیذ ثرشای ُرش گرًْرَ اهریرذی ثرَ 

تبهیي صًذگی خْد ّ خبًْادٍ پؾت هیلَ ُبی کبسخبًرَ فرق 

ثجٌذد، عوبخت ثخشج دُذ ّ پیَ ُش سهبثت ّ تٌَ صدى ثَ ُرن 

عشًْؽت ُبی دیگش سا ثَ تي ثوبلذ. هٌطن کبسکشد ایي ًظبم 

زکن هیکٌذ ؽشط ثشخْسداسی کربسگرش اص ًربى ّ هغرکري ّ 

عالهتی دس عْد خبلـ اعت کرَ ثرذّا دس کریرغرَ عرشهربیرَ 

اًجبؽتَ اعت. دس ایي هٌطن کبسگش ثیکبس آدم ًیغت، اص زرن 

 صًذگی ثشخْسداس ًیغت. 

 

خوؼیت ثیکبساى ثخؼ ُشچَ ثرضسگرترشی اص طرجرورَ کربسگرش 

ایشاى سا دس خْد خب هیذُذ، ثیکبسی ثخؼ ُش چَ ثریرؾرترشی 

اص ػوش ّ صًذگی کبسگشاى سا دس ثش هیگریرشد، ّ ثرَ ُروربى 

ًغجت هجبسصٍ ّ هقبف ثب ثیکبسی ثب ترْهرؼربت ّ ّاهرؼریربت 

 صًذگی ُش کبسگش ػدیي هیؾْد. 

 

طجوَ کبسگش دس ایشاى تؾٌَ یک خٌجؼ هذستوٌذ ػلیَ ثیکبسی 

اعت. طجوَ کبسگش ًویتْاًذ دس گشداة هغخشٍ یربساًرَ ُرب ّ 

طشذ ُبی هغخشٍ تش ثیوَ ُربی کرزایری ثریرکربسی صیرش ثربس 

تبهیي صًذگی خوؼیت كضایٌذٍ هیلیًْی ثیکربساى کرورش ساعرت 

کٌذ. ثیکبسی دس ؿیبة یک عٌگش ثٌذی كؼبل تجرذیرل ثرَ یرک 

ُیْال ؽذٍ اعت کَ ثش ُغتی ثخؼ ؽبؿل ثَ ُوبى اًذاصٍ کَ 

ثش ثخؼ ثیکبس طجوَ چٌگ اًرذاخرترَ اعرت. خرٌرْى اعرالهری 

عشهبیَ خبی ُیچ تشدیذی سا ثدب ًگزاؽتَ اعت کَ کبسگشاى 

ًویتْاًٌذ دس ُیچ ػرشفرَ ّ ثرشای ُریرچ یرک اص زرورْم ّ 

خْاعترَ ُربی خرْد چؾرن ثرذعرت عرشهربیرَ داساى ّ دّلرت 

ثذّصًذ، کبسگشاى ًجبیذ تقْس کٌٌذ کَ عرِرن آًرِرب ُروربًرورذس 

 اعت کَ ثْسژّاُب دس ُش هذم هجبسصٍ هب ثَ آى تي هیذٌُذ. 

   

ثیکبسی ػشفَ ای اص کؾرورکرؼ ُربی طرجروربتری اعرت کرَ 

خوِْسی اعالهی آؽکبسا صًذٍ هربًرذى هرب کربسگرشاى سا ثرَ 

هجبسصٍ كْسی ّ هغتوین هب گرشٍ صدٍ اعرت. ػرلریرَ ثریرکربسی 

خٌجؾی اعت ًویتْاًذ ّ ًویخْاُذ ثیؼ اص ایي ثَ ُش خلت ّ 

صثًْی تي دُذ، ایي خرٌرجرؾری اعرت کرَ اص ُروربى گربهرِربی 

ًخغتیي هْاًیي ّ هْاػذ ّ پیؼ كشضِبی علطرَ ثرْسژّاصی 

سا ثَ عخشٍ خْاُذ گرشكرت، ّ ثرب خرْاعرت "کربس یرب ثریرورَ 

ثیکبسی " ثضسگتشیي فق اتسبد کبسگشی سا ثغریرح خرْاُرذ 

  کشد. 

 تکلیف دست کم چهبر میلیون کبرگر بیکبر در سبل جدید چیست؟ 

علٌّ بّکاری حيبضی است ىهّتُاىذ ه ىهّدُاٍذ بّش از اِو بٌ ٍر خفت ه زبُىی تو دٍذ، اِو حيبضری  

است کٌ از ٍهان گانَای ىدستّو كُاىّو ه كُاعذ ه پّش فرضَای سلطٌ بُرژهازی را بٌ سدرً خُاٍذ 

  گرفت، ه با خُاست "کار ِا بّهٌ بّکاری " بزرگترِو طف اتحاد کارگری را بسّج خُاٍذ کرد. 
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دس هیبى تْطئَ ُب ضذ کبسگشی خوِْسی اعالهی طشذ 

یبساًَ "دعتوضدی ثَ کبسكشهب" یک عش ّ گشدى اص ثویَ ثبالتش 

 اعت.

   

هطبثن ایي طشذ دس هوبثل اؽتـبل یک کبسخْی خْاى ّ 

تسقیل کشدٍ،  ّصاست کبس تب هیضاى عی دسفذ دعتوضد كشد 

هشثْطَ سا ثؼِذٍ هیگیشد. خزثَ  ایي طشذ ًَ دس خْد عی 

دسفذ اُذایی ثلکَ اعبعب دس داللی هغتوین ّصاست کبس دس 

ثکبسگیشی یک ًیشّی کبس خْاى تسقیل کشدٍ ثب دعتوضد 

زذاهل ًِلتَ اعت.  ًیؼ تب ثٌبگْػ ثبص کبسكشهبی هشثْطَ دس 

زبل دسیبكت هذال طالی اكتخبس هیِي پشعتبى خجَِ "خِؼ 

تْلیذ" زبلتبى سا ثِن هیضًذ. اهب دس ُوبى عتْى سّصًبهَ ّ دس 

تقْیش هدبّس، ژعت كکبُی پیشّصهٌذاًَ خٌبة کبسچبم کي 

 ّصاست کبس ّ یب ًوبیٌذٍ هجتکش هدلظ ثشای چیغت؟!

 

دّلت اثضاس اػوبل اسادٍ طجوَ زبکن اعت؛ ایي زکن دس هْسد 

خوِْسی اعالهی ًیبصی ثَ اثجبت ًذاسد. كشاتش اص ُوَ چیض، 

خوِْسی اعالهی ػقبسٍ کیٌَ ػوین طجوبتی ثْسژّایی ًغجت 

ثَ کبسگش خبهؼَ اعت. عش تب پبی ایي زکْهت، اص ّصسا تب 

ّکال، اص خبًَ کبسگش تب  تبالس ثْسط، اص سُجش تب گشُّجبى 

ّازذ عشکْة دس خذهت ثشاٍ اًذاصی عْدآّسی ثٌگبٍ ُبی 

ًٌگیي عش اص پب ًویؾٌبعٌذ. خْػ خذهتی چبپلْعبًَ ّ کشًؼ 

ّ عدذٍ ثْسّکشاعی دس آعتبى "کبس آكشیٌبى" ًَ ثخبطش ًلظ 

تؼبلی تْلیذ ّ ُزیبًِبی "خِؼ تْلیذی"  ثلکَ دس اعکٌبط 

ُبی چشکیي ّ چشّکیذٍ ای اعت کَ عش اص خیت خْدؽبى 

 دسهیبّسد. 

هثل ُویؾَ ثخؼ هِوی اص "اؽتـبل" کزایی هْسد ادػب چیضی 

خض عبخت ّ پبخت هبهْس اداسٍ کبس ثب کبسكشهب ًیغت. 

"ثیکبسی" ًَ هؼضل کبسكشهبی ایشاًی اعت ّ ًَ هؼضل 

ّصاست کبس. ثیکبسی ثشای ُش دّ ًؼوت اعت، یک دکبى ّ 

یک کیغَ تیؾ صدى خبهؼَ اعت. الصم ًیغت عشی ثَ ثیـْلَ 

ُبی ثبفطالذ تْلیذی هْسد ثسث ثضًیذ، رّم صدگی ّ لت ّ 

لْچَ آّیضاى  هؾتشک دّلتی ُب ّ کبسكشهب زْل دعتوضدُبی 

 صیش خظ كوش خْد ثبًذاصٍ کبكی گْیبی ایبم لدي خبسی اعت. 

 

ثشای ًضدیک ؽذى ثَ ُغتَ افلی تسلَ ُبی کبسآكشیٌی دس 

ایي عشصهیي اخبصٍ ثذُیذ ثیبد ثیبّسین ُوضهبى چٌذیي ؽِش 

ایشاى اص عٌٌذج تب اُْاص صیش كؾبس كبضالة خلَ ؽذًذ، 

ُضاساى ُضاس داًؼ آهْص اص عوق عبدٍ هذسعَ هسشّم 

هبًذًذ، کْدکبى هسشّم ثلْچغتبًی دس علش سّصاًَ آة 

آؽبهیذًی دس ًیوَ ساٍ تْعظ توغبذ ثلؼیذٍ ؽذًذ، کوش 

ثیوبسعتبًِب ّ هشاکض تْلیذی صیش كؾبس کبس ّ اضبكَ کبسی  

پشعٌل ؽکغت، ّصاست کبس اص كشط كوذاى ثبصسط کٌتشل 

هسیظ ُبی خٌِوی کبس خْد ػوال ّ سعوب ثَ یک ؽشیک 

 هبكیبی ثِشٍ کؾی هسیطِبی کبس تجذیل ؽذٍ اعت   ... 

 

اخبصٍ ثذُیذ ثپشعین آیب كشاعت ّ ؽشاكت صیبدی الصم ثْد تب  

ساٍ ثِتشی ثشای ثِشٍ گیشی اص ًیشّی کبس خْاًبى تسقیل 

کشدٍ سا ثَ رُي کلتبسُبی کبسیبثی ایي هشص ّ ثْم هتجبدس 

 عبصد؟ 

  

  کبریببیکبریببی  کفتبرهبیکفتبرهبی

 ازحان کارگران چٌ نّدُاٍّذ؟"ِاراىٌ دستهزد"طرح 

ىّرهی اعتراضی نّلُّىَا بّکار حانعٌ باِذ حلُی حانعٌ ابراز هحُد کيذ. باِذ سرپّچی کريرذ،    

باِذ ِلٌ بگّرد ه گالهِز صُد، باِذ بٌ سّاق حُاىان آزادً بّکار دکان کفتارٍای  کارِرابری را     

 تدتٌ کرد ه با پرچم "کار ِا بّهٌ بّکاری  " رهزگار را بر کارفرنا ه ادارً کار سّاً کرد.    
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 ثبیذ ایغتبد. ثبیذ هوبّهت کشد. ثبیذ هتسذ ؽذ. دعت ثَ تؼشك صد. 

ثبیذ ؽشاكت کبس ّ کبسگشی  دس هوبثل تشکوْى اعالهی عشهبیَ 

 دعت ثبال پیذا کٌذ، ّ ایي دعت کبسگشاى ثیکبس دس ایشاى سا هیجْعذ.

 

ُویي االى خْ هوبّهت ثغیبس اسصؽوٌذی دس هیبى ثیکبساى ّخْد 

ُب تي ًذٌُذ.  داسد کَ ثَ ؽشایظ تسویش آهیض ّصاست کبس ّ کبسیبثی

هذس ایي هوبّهت سا ثبیذ داًغت، خبس صد ّ ثَ آى اكتخبس کشد. 

کغبًی کَ دس ؽشایظ دسدًبک ثیکبسی اهب تي ثَ ثیگبسی ًویذٌُذ ّ 

آًشا ػبس هیذاًٌذ اص عشثبصاى پش اسج اهش طجوبتی کبسگشی دس 

خبهؼَ هب ُغتٌذ.  چشاؽ خبدّ، ّ کؾق ّ کؾْف خبسم الؼبدٍ الصم 

ًیغت، ثش ػلیَ ثیکبسی ثبیذ ُویي هوبّهت سا توْیت کشد ّ 

 گغتشػ داد: 

 

اّل؛ خوِْسی اعالهی ثضسگتشیي آپبسات ثیکبس عبصی کبسگشی دس 

 ایشاى اعت. 

هطبثن یک ًوؾَ آگبُبًَ کبسگش ثٌب ثَ تؼشیق یک كشد ثیکبس 

ثسغبة هیبیذ کَ تست عشپشعتی هغتوین دّلت  دائوب اص ُش گًَْ 

زوْم ّ ادػبی کبسگشی خلغ هیؾْد. دّلت دس ایشاى یک ثٌگبٍ 

کبسیبثی دس هذیشیت عی هیلیْى ًلشٍ کبسگش اعت کَ ًیشّی کبس سا 

ثب ًبصل تشیي ؽشایظ دس اختیبس ثشدگی ّازذُبی تْلیذی هشاس 

هیذُذ. ایي کبسگش زتی دس اؽتـبل چٌذیي ّ چٌذ عبلَ تْعظ اًْاع 

هْاًیي ّ هشاسدادُب دس پشتگبٍ اخشاج هشاس داسد. دس زبلی کَ ُیچ 

اهکبى هبًًْی هبًغ هذسهذستی ثالهٌبصع کبسكشهب دس اخشاج 

کبسگشاى ّخْد خبسخی ًذاسد، دس ػْك کْچکتشیي هجبسصٍ ّ 

اػتشاك ثَ عشػت دادگبٍ ُبی فسشایی صهبى خٌگ، ثب ثغیح 

گوبؽتَ ُبی عشهبیَ دس  هٍْ هضبئیَ ّ ثب عشکْة ّ ؽالم هدبصات 

هیؾْد. دعت آخش ًجبیذ هبًْى ثیوَ ثیکبسی سا اص هلن اًذاخت. ایي 

ُضاس دس عشاعش کؾْس، ّ ثب دخبلت  502هبًْى ثب عِویَ ثٌذی 

کبسكشهب ّ  تقوین  دلجخْاٍ هبهْسیي ّصاست کبس، اص ثبالی عش 

کبسگش؛ دس ػول ُش گًَْ تُْن ّ اهیذ ثَ ثیوَ ثیکبسی سا لگذ هبل 

 هیغبصد. 

 

دّم؛ اهش هب کبسگشاى زل هغبلَ ثیکبسی ًیغت. اهش هب خؾکبًذى 

سیؾَ ُبی ثیکبسی اعت. ایي ؽذًی اعت، عش ساعت اعت ّ ایي 

 ّظیلَ هب کبسگشاى اعت... 

هب دسة کبسخبًَ ُب سا ثغْی خیل ػظین ثیکبساى ثبص خْاُین 

کشد، عْد خْیی ّ اعتثوبس سا اكغبس هیضًین، اخشاخِب ّ 

اضبكَ کبسی ّ طشزِبی ثشدگی کبسیبثی سا هتْهق 

 خْاُین عبخت...

هب ًیشّی ػظین کبس سا دس ساٍ ایدبد هغکي، ثیوبسعتبًِب، ساٍ 

ُب، هذاسط، هشاکض تلشیسی ّ آعبیؼ عبلوٌذاى ّ ... ثکبس 

 خْاُین گشكت...

هب هْعغبت  دّلتی، دعتگبٍ عشکْة ّ ثٌیبدُبی هزُجی سا 

تؼطیل هیکٌین ّ دُبى یبٍّ گْیی ػلیَ کبسگشاى سا گل 

 خْاُین گشكت... 

 

عْم؛ طجوَ زبکن دس ایشاى کْس خْاًذٍ اعت. هیلیًِْب کبسگش كوظ ثَ 

"خشم" ثیکبس ثْدى، هشؽ ػضا ّ ػشّعی زبکویت كبعذ آًِب 

ًخْاٌُذ ؽذ. کبسگشاى اگش هشاس ثبؽذ هشگ سا ثپزیشًذ، هشگ ثب 

گلْلَ سا ثش هشگ اص گشعٌگی ّ خلت، هشگ ثش اثش عْاًر کبس دس 

 ثیـْلَ ُبی تْلیذی ّ هتلگبٍ ُبی هؼبدى تشخیر خْاٌُذ داد. 

 

ّ دس ایي ساٍ، اهش سّصهشٍ هب ایدبد ثضسگتشیي اتسبد هیبى کبسگشاى 

ثشای هوبثلَ ثب ػْاسك ثیکبسی، ایدبد تؼبًّی ُب ّ ُوکبسی دس 

هیبى ؽبؿلیي ّ  دس هسالت اعت. اهش هب ایي اعت کَ تْطئَ ُبی 

ػبهلیي هقیجت ثیکبسی داهي هب سا ًگیشد. ثیکبسی خشم ًیغت. 

اثشاص ّخْد ؽبسالتبًِبی تجلیـبت کثیق ػلیَ ثیکبساى اعت کَ ثبیذ 

 "خشم" ثَ زغبة ثیبیذ.

 

هِوتش اص ُش چیض ًیشّی اػتشاضی هیلیًِْب ثیکبس خبهؼَ ثبیذ 

خلْی خبهؼَ اثشاص ّخْد کٌذ. ثبیذ عشپیچی کٌذ، ثبیذ یوَ ثگیشد ّ 

گالّیض ؽْد، ثبیذ ثَ عیبم خْاًبى آصادٍ ثیکبس دکبى کلتبسُبی  

کبسیبثی سا تختَ کشد ّ ثب پشچن "کبس یب ثیوَ ثیکبسی  " سّصگبس سا 

 ثش کبسكشهب ّ اداسٍ کبس عیبٍ کشد.   

 در نلابل تُطئٌ کفتارٍای کارِابی چٌ باِذ کرد؟

انر نا کارگران حل نسالٌ بّکاری ىّست. انر نا خضکاىذن رِضٌ ٍای بّکاری است. اِو صذىی است، سرر      
راست است ه اِو هظّفٌ نا کارگران است... نا درب کارخاىٌ ٍا را بسُی خّل عظّم بّکاران باز خُاٍّم    
کرد، سُد حُِی ه استثهار را افسار نّزىّم، اخراحَا ه اضافٌ کاری ه طرحَای بردگی کارِابی را نتُكف 

 خُاٍّم ساخت...

نا ىّرهی عظّم کار را در راً اِخاد نسکو، بّهارستاىَا، راً ٍا، نذارس، نراکز تفرِحی ه آساِش سالهيذان                  
 ه ... بکار خُاٍّم گرفت...
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 ًطشیَ علیَ ثیکبسی

 هذیش هسئْل: سیْاى سضبیی                                                       

 هصطفی اسذپْس سشدثیش:

 

توبط: آدسط ایویل                        

 bikari.com-info@a 

همبالت ایي ضوبسٍ تْسظ هصطفی 

اسذپْس ًْضتَ ضذٍ است. استفبدٍ 

 اص هطبلت ثب رکش هٌجع آصاد است. 

 7صفحه     ———————— —————————————      77  

 هب کبسگشاى ثیکبس دس ثْستْى 

اص آًجب کَ:  تجشثَ ًضدیک ثوب ًطبى دادٍ است کَ سشهبیَ داساى 

ًسجت ثَ سًج ُبی هب سٌگذل ُستٌذ ّ آًِب تشجیخ هیذٌُذ ًظبسٍ 

گش فمش ّ دسهبًذگی هب ثبضٌذ تب سِن ًبچیضی اص کیف ُبی پش اص 

 پْل خْد سا صشف ایجبد فشصت ُبی ضغلی ًوبیٌذ؛

اص آًجب کَ دمبیك گْیبی آى است کَ ثشّتوٌذاى سالهتی سگ ُبی 

خْد سا ثَ ّضع ًبگْاس کبسگشاًی کَ ًبچبسا ضت سا دس پبسکِب ثسش 

هیجشًذ ّ غزای خْد سا اص سطل ُبی صثبلَ جستجْ هیکٌٌذ، تشجیخ 

 هیذٌُذ؛ 

اص آًجب کَ ضبُذ ُستین سشهبیَ داساى ثشّت دبصل کبس هب سا دس 

هب ّ     عیبضی ُب ّ هیضُبی لوبس ثش ثبد دادٍ ّ اص کٌبس  سًج 

 خبًْادٍ ُبیوبى  ثی تفبّت هیگزسًذ؛

ثٌب ثش ایي دس ایي اجالط خظ هطی اخاللی جذیذی سا  دس پیص  

 هیگیشین. هب اعالم هیذاسین:

 

ثشخْسداسی اص کبس دك هسلن ّ اًکبس ًبپزیش ُش فشد دس 

 جبهعَ است؛ 

هذشّهیت اص کبس ثوعٌبی آى است کَ اّ اص اثضاس تبهیي صًذگی 

هذشّم ضْد ّ ایي چیضی جض سشلت صًذگی اًسبًِب 

 ًیست؛ 

 سلت دك کبس ثوعٌبی استکبة ثَ لتل اص طشف جبهعَ هیجبضذ؛ 

ثذیي تشتیت فشد هضثْساص دایشٍ دوبیت ُب ّ هشالجت جبهعَ 

هذشّم هیطْد. ایي ثوعٌبی لغْ ضوْل لْاًیي است ّ 

ثٌْثَ خْد فشد هضثْس سا اص سعبیت لْاًیي ّ همشسات 

 جبهعَ هعبف هیسبصد. 

فشد ثیکبس هججْس هیطْد ثشای تبهیي صًذگی تٌِب ثَ ًیشّی 

 خْد هتکی گشدد.

دس چٌیي ضشایطی ُش فشد ثیکبس دك داسد غزا ّ سش پٌبٍ ّ 

ُش چَ سا کَ ثشای سالهتی خْد ّ خبًْادٍ اّ ضشّسی 

 است سا ثذصدد. 

هب تبکیذ هیکٌین کَ ایي فمظ دس ظبُش اهش دصدی ثَ ًظش 

هیشسذ. دس ّالع جبهعَ است کَ فشد سا ثشای تبهیي 

صًذگی هججْس ثَ دصدی کشدٍ است ّ دصد دس ایي هیبى 

خْد جبهعَ است. جبهعَ ًویتْاًذ کسی سا اص دك دیبت 

هذشّم سبصد، دس غیش ایٌصْست ثبیذ عْالت آى سا دس 

 ضْسش ّ دس اًمالة هشدم ثپزیشد. 

دك دیبت اًسبى ثش لْاًیي هي دس آّسدی ّ دشیصبًَ یک 

 اللیت ًبچیض  سْد جْ همذم است.

 

ایي ثیبًیَ ثب سای هْافك ُوَ ضشکت کٌٌذگبى ثجض یک سای      

 هخبلف  ثَ تصْیت سسیذ.

 1111هبٍ هبسط                                               

 
 حق دزدی برای کبرگران بیکبر جهت تضمیه زوده مبودن

  

 

mailto:info@a-bikari.com

