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ثیکبسی ّ کبثْط تبهیي هؼبػ ثشای هیلیًِْب خبًْادٍ کبسگشی 

صهیٌَ عبص تْهئَ خذیذ زکْهت عشهبیَ ػلیَ هجمَ کبسگش اعت.  

هشذ هدلظ ثب ُذف ایدبد اؽتغبل اص هشیك تخفیف ُبی لبًًْی 

ثشای کبسگبٍ ُبی هٌبهك سّعتبیی، پش عشّ فذا ؽذٍ اعت. 

ایٌگًَْ تْهئَ ُب ػلیَ ثخؼ ُبی هختلف هجمَ کبسگش ثیؼ اص 

ُش چیض ثخؾی اص سّصهشٍ صًذگی هب سا تؾکیل هیذُذ. ایٌجبس 

ًْثت ثَ   هسیو ُبی سّعتبیی کؾیذٍ اعت. دس سّص سّؽي، 

کبسگش سا دس صًدیش ثی زمْلی، اسصاى ّ ثی پٌبٍ خلْی پْصٍ 

عْداگشاى اعتثوبس ّ ثِشٍ کؾی گشفتَ اًذ. ایي هقْثَ ؽبخـ 

خٌْى دؽوٌی کْس ثب زمْق ثذیِی ّ صًذگی ثخؼ ثضسگی اص 

 خبهؼَ تٌِب ثَ خشم کبسگش ثْدى آًِب هسکْم ّ هشدّد اعت.  

 

 نا کارگران در دعوای دشهنان خود، 

 نیان نجلس ه خانو کارگر بیطرف نیصتیم 

 

دک ّ پض عخٌگْیبى سًگبسًگ ّ هْاخت ثگیشاى زکْهت 

عشهبیَ دس ایشاى، فنل ًوبیی التقبدی آًِب؛ ثخقْؿ 

ّلتی هٌت ساٍ اًذاصی تْلیذ سا ثش عش کبسگش هیگزاسًذ، ّالؼب 

سلت آّس اعت.  ثغبه "التقبد صیش ثٌبی االؽ"، ُْچی گشی 

خٌگ ّ خِبد  پبى اعالهیغتی دس ُش عْساش هْػ خفَ خْى 

گشفتَ ثبؽذ، هٌت ساٍ اًذاصی تْلیذ سّی عش کبسگش ایشاًی 

ثؾذت ًبهشثْه ّ هغخشٍ اعت. دس ّاًفغبی التقبدی زبکن، 

دس دل  ثسشاى ّ ثیکبسی، دس گشاًی ّ فمش ّ ؽکبفِبی 

هجمبتی افغبس گغیختَ، دس عبیَ دّلتی کَ دس همبثل  تبهیي 

هؼبػ ّ آة ّ عالهتی ّ ًیبصُبی پبیَ ای هشدم صاًْ صدٍ 

اعت؛   ثشای کبسگش کَ خض فشّػ ًیشّی کبس خْد هٌجغ 

دسآهذی ًذاسد، ػطف تْخَ ثَ تْلیذ ّ ساٍ اًذاصی التقبد 

ثخْدی خْد هثجت اعت. ّلتی هغبلَ تْلیذ هغبلَ افلی ؽْد، 

ثٌبگضیش تْلیذ کٌٌذگبى افلی یؼٌی کبسگشاى ّ تؼییي تکلیف ثب 

هِوتشیي ًیشّی تْلیذی یؼٌی ًیشّی کبس ُن ثَ هغبلَ افلی 

ّ کبًْى تْخَ تجذیل هیؾْد. ثشًبهَ ُبی دّلت ثشای ثشاٍ 

 اًذاختي تْلیذ ثیؼ اص ُش کظ ثَ هب کبسگشاى هشثْه  اعت. 

  

تْهئَ  هدلظ دس کبُؼ دعتوضدُب ثَ ثِبًَ زفع اؽتغبل تبصگی 

ًذاسد، خشّج ثٌگبٍ تْلیذی ثب تؼذاد کبسگشاى کوتش اص دٍ ًفش اص 

ؽوْل لبًْى کبس، اسدّگبٍ ُبی ثیگبسی کبس صًبى تست پْؽؼ 

کویتَ اهذاد اهبم ّ هشاکض ثِضیغتی، هشذ ُبی کبسیبثی ّاثغتَ ثَ 

ّصاست کبس، هشذ کبُؼ ثبصسعی ؽشایو ایوٌی، ّ ثبهجْل ًٌگیي 

ثیوَ کبسگشاى عبختوبًی ّ  کبسگشاى لبلی ثبفی اص خولَ هشزِبی 

کبُؼ هخبسج کبسفشهب دس ثکبسگیشی کبسگشاى اعت کَ ُوگی ثب 

هٌت ایدبد ؽغل تْخیَ هیؾْد. هْسد هؾبثَ، دس ًوبیؼ هزاکشات 

عبالًَ دعتوضدُب تْلؼبت ثذیِی کبسگشاى ُویؾَ اًکبس ؽذٍ ثَ ایي 

دلیل کَ گْیب عشهبیَ لبدس ثَ پشداخت  دعتوضدُبی هْسد ًظش 

ًیغت، گْیب عْد عشهبیَ ثَ خطش هیبفتذ ّ ثب ّسؽکغتگی عشهبیَ 

اؽتغبل کبسگشاى ُن ثَ خطش هیبفتذ.  دس توبم ایي هْاسد فذلَ عش 

خْػ سلقی همبهبت هدلظ ّ دّلت، زتوب عْدُبی ٌُگفتی 

ًقیت عشهبیَ داساى ؽذٍ اعت، اهب اخشاج ّ ثیکبسی کوبکبى 

ثمْت خْد ثبلی اعت. ثؼالٍّ آًچَ کَ اص اؽتغبل 

ىیچکدام از نا کارگران از راه افتادن 
 تولید بدنان نهیاید

 نوکری برای شرنایو ه دشهنی کثیف با کارگر
 در رابطو با بحث دشتهزدىا، شود شرنایو ه اشتغال      
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 ادػب هیکٌٌذ: کبس، فشفتِبی ؽغلی دس سّعتبُب! 

ٌُْص ُیچ چیض اص کبس ّ تْلیذ پیذا ًیغت،  دعتگبٍ لبًًْی ّ 

ّصاست کبس  ثب ًیؼ ُبی تب ثٌبگْػ ثبص دس ًْکش هٌؾی  ّ دس 

تنویي عْدُبی ثبدآّسدٍ، اص پیؼ ثب هغبثمَ دس  تخفیف ُبی 

هبلیبتی خلْ افتبدٍ اًذ؛  ٌُْص ُیچ چیض اص کبس ّ اؽتغبل پیذا 

ًیغت، دالالى دس هدلظ پْعت کبسگش سا اص ادػبُبی دعتوضد، 

ایوٌی کبس ّ ثیوَ ُب کٌذٍ اًذ؛ ٌُْص ُیچ چیض اص کبس ّ اؽتغبل 

پیذا ًیغت، هدلظ ثشای "لبثلیت لبًًْی اخشاج ثی دسدعش 

 کبسگش" ًضد کبسفشهبیبى دم کبسؽٌبعی ّ هسکن کبسی هیچشخبًذ؛

هغخشٍ ّ ًفشت اًگیض اعت. اص دسیبی خجي ّ پغت فطشتی یک 

هؾت ؽبسالتبى دس زولَ ثَ مؼیف تشیي ثخؼ خبهؼَ زبلتبى ثِن 

هیخْسد. کبُؼ ًشش ثیکبسی عشؽبى سا ثخْسد، لشاس ثْد ایي 

زنشات  گشُی اص صًذگی پش هشاست کبسگشاى ثیکبس زل کٌٌذ، 

ثَ داد کبسگشاى ثشعٌذ، اهب یکجبس دیگش ایي کبسگشاى ُغتٌذ کَ ثب 

صًدیشُبی هشذ ًجْؽ آهیض زنشات دس خذهت ثٌگبٍ ُبی 

 ّزؾت گشعٌگی ّ ثیگبسی هْسد ثِشٍ کؾی لشاس هیگیشًذ. 

اهب دس ایي هیبى دیْاس کبسگش ُش چمذس ُن کْتبٍ ثبؽذ چشا 

کبسگش ثبیذ ثَ خبًَ کبسگش پٌبٍ ثجشد؟ ثبیذ دلت کشد کَ خبًَ 

کبسگش دس هخبلفت خْد ثب هشذ تْهئَ گشاًَ هدلظ پب سا اص 

لفبظی ّ زشف هفت فشاتش ًویگزاسد. توبم ُیبُْی خبًَ کبسگش 

ُوبى ًؾخْاس "اخشای لبًْى کبس" اعت کَ  لشیت چِل عبل 

اعت ثَ آى هؾغْلٌذ. ُوبى لبًْى کبسی کَ اهکبى تؾکل ُبی 

هغتمل کبسگشی سا ثغتَ ّ دعتگبٍ خبًَ کبسگش سا ثَ خبى 

 تْلؼبت ّ خٌجؼ اػتشامی کبسگشی خبهؼَ اًذاختَ اعت.

... هیگْیٌذ  دس هْلؼیت ّاًفغبی اهشّص کَ دعت ّ ثبل هجمَ 

کبسگش ثغتَ اعت، چشا ثبیذ اص سیغوبى خبًَ کبسگش ّ خبکشیض 

 چؾن پْؽیذ؟  –گیشم ُش چمذس فشیت کبساًَ ُن ثبؽذ  –لبًْى کبس 

دس خْاة ثبیذ گفت، هب اص ُش فشفت اختالف ّ کؾوکؼ هیبى 

دؽوٌبى هجمبتی خْد، ُش چمذس ًوبیؾی ُن کَ ثبؽذ، ثبیذ ثیؾتشیي 

هیبى ثبالیی ُب  ختالفثِشٍ سا ثجشین.  اهب ثبیذ ثیبد آّسد ایي ا

 اعت کَ ثَ ًفغ هب اعت ّ ًَ ُیچ یک اص داس ّ دعتَ ُب. 

چَ کغی گفتَ اعت کَ خْد هب ًویتْاًین اص زمْق خْد، اص اهٌیت 

ؽغلی، اص هؼبػ لبثل لجْل، اص عبػبت ّ ؽذت کبس دفبع کٌین؟ 

چَ کغی گفتَ اعت هب ًویتْاًین اص هفبد لبًْى کبسی کَ خْد 

هیخْاُین ثَ صثبى ثیبئین؟ ثیبد ثیبّسین ّ ثجیٌین کَ ایي خوبػت ثب 

ُوَ اختالفبت آًمذسی اص زمْق کبسگش زشف هیضًٌذ کَ  خْد 

 کبسگش ایي کبس سا ًکٌذ. 

خالفَ کالم ایٌکَ، هب کبسگشاى دس دػْای هیبى هدلظ ّ خبًَ 

کبسگش ثیطشف ًیغتین. اص ایي دػْا ّ تؼویك آى اعتمجبل هیکٌین. 

اهب ایٌشا ثَ زغبة پیذا ؽذى ًوبیٌذٍ خذیذ یب هتسذ خذیذی ثشای 

 هجمَ کبسگش ًویگزاسین. 

ثگزاسیذ ثب فذای ثلٌذ ثب هشذ ّ ثب دفبع اص هطبلجبت ثشزك خْد 

ّ اص صثبى فؼبلیي  ّ سُجشاى خْد دًیب سا سّی عش ثگزاسین. 

ثگزاسیذ ثب فذای خْدهبى اص لبًْى کبسی ؽبیغتَ هب اعت، اص 

لبًْى کبسی کَ  عبلِبعت دس دل اػتقبة ُب ّ اػتشامبت ّ 

چبسٍ خْیی ُبی، ثب خْى ّ ػشق ّ فذاکبسی پشچن آى سا 

 ثشافشاؽتَ ًگَ داؽتَ این، عخي ثگْئین. 

دیشّص گزؽتَ ُوضهبى دس پٌدبٍ ؽِش هؼلوبى هجمَ کبسگش دعت 

ثَ اػتشاك صدًذ. ایي ساٍ هجمَ هب اعت. اتکب ثَ ًیشّی هغتمل 

خْد، ؽذت ثخؾیذى ثَ اػتشامبت ّعیغ ّ ػلٌی دس عطر 

هدبهغ ػوْهی ػلیَ ؽشایو هْخْد ًضدیکتشیي ساٍ سعیذى ثَ 

خالفی، فسیر تشیي ساٍ ثِشٍ ثشداسی اص اختالفبت هْخْد دس 

ثبال ّ تنویي تذاّم ایي اختالفبت، ّ کْتبٍ تشیي ساٍ ؽٌبعبًذى 

 دّعتبى ّالؼی هجمَ کبسگش اعت.

هجمَ کبسگش لذست ّ اهکبى آًشا داسد کَ فْسا ّ ػوال  ثغیبس 

ثیؼ تش اص آًکَ دس خیوَ ؽت ثبصی  لبًْى کبس پیؼ ثیٌی ؽذٍ 

 اعت، ثَ زمْق خْد ثشعذ.

 نا کارگران در دعوای دشهنان خود، نیان نجلس ه خانو کارگر بیطرف نیصتیم  
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ّلتی فسجت ثش عش تْلیذ ثبؽذ، هب کبسگشاى خیلی زشفِب 

ثشای گفتي داسین کَ دس هیبى ُیبُْ ّ عوْم تجلیغبتی ّ 

 ادػبُبی فشیجکبساًَ ثبالیی ُب گن هیؾْد.

ُیچکذام اص هب کبسگشاى اص ساٍ افتبدى تْلیذ ثذهبى ًویبیذ. 

ُوگی هب اص لسطی ّ گشاًی ثَ تٌگ آهذٍ این. ُوَ هبى اص 

ثیکبسی ّعیغ ّ فؾبس خشدکٌٌٌذٍ تالػ ثشای تبهیي هؼبػ دس 

ػزاة ُغتین. ثشاٍ افتبدى چشخِبی تْلیذ، ثشاٍ افتبدى ُوبى 

هبؽیي ُبی هْخْد، ُیچ خبفیتی کَ ًذاؽتَ ثبؽذ کوی لسطی 

سا تخفیف هیذُذ، اهکبى ازتکبس ّ کالٍ ثشداسی سا کوتش 

هیکٌذ، هْخت هیؾْد تؼذاد ثیؾتشی دعتؾبى ثَ دٌُؾبى ثشعذ، 

تؼذاد ثیؾتشی اص زشؿ ّ خْػ ّ تسمیش دعت فشّؽی ثشای 

یک لموَ ًبى خالفی پیذا کٌٌذ ّ خالفَ کوی اص ایي فؾبسُب 

کن هیکٌذ. ساعتؼ سا ثخْاُیذ ّلتی چشش ُبی تْلیذ دس 

چشخؼ ثبؽٌذ، تِذیذ ثَ هتْلف کشدى آى ُن ثب اػتقبة، 

زشثَ کبسعبص تشی خْاُذ ثْد. ثِش زبل ّامر اعت کَ هب 

 کبسگشاى هیخْاُین تْلیذ ساٍ ثیبفتذ. 

اهب ُیچکذام ثَ ایي هؼٌب ًیغت کَ یک لسظَ تشدیذ کٌین داس ّ 

دعتَ ُبی زکْهتی دس ثشًبهَ سیضی ّ تجلیغبت خْد ثشای 

تْلیذ  لشاس اعت آیٌذٍ ثِتشی ثشای هب ثَ اسهغبى ثیبّسًذ. ثَ 

ایي هؼٌب ًیغت کَ آًِب ثفکش تخفیف هؾکالت هب افتبدٍ اًذ ّ یب 

خیش هب کبسگشاى سا دس دعتْس کبس خْد لشاس دادٍ اًذ. تْلیذ 

ثخْدی خْد اهشی اعت کَ ثَ زیبت خبهؼَ هشثْه اعت. ُوَ 

دس ایٌکَ چیضی ثشای خْسدى، خبیی ثشای عکًْت، لجبعی 

ثشای پْؽیذى ّ اثضاسی ثشای کبس کشدى هْخْد ثبؽذ ریٌفغ 

ُغتٌذ. اهب ُوَ ثسث ثش عش ایٌغتکَ کبسگشاى ّ عشهبیَ 

داساى هٌبفغ ثؾذت هتفبّت ّ هتنبدی دس پشّعَ تْلیذ سا 

دًجبل هیکٌٌذ.  افل ّ اعبط ُوَ ثذثختی ُبی هب آًدبعت کَ 

دس پشّعَ تْلیذ ًیشّی کبس، کبسگشاى اعتثوبس هیؾًْذ. ؽشه 

ایٌکَ فمش ّ لسطی ًجبؽذ ایٌغت کَ ثشّت تْلیذ ؽْد. ؽشه 

ایٌکَ کغی گشعٌَ ًجبؽذ ایٌغتکَ ًبى تْلیذ ؽْد ّ هْخْد 

ثبؽذ. اهب اص سّص سّؽٌتش اعت کَ ایي ؽشه کبفی ًیغت. دس 

دّس ّ ثش هب ؽبُذ ُغتین کَ ًبى ّ گْؽت ّ خْساک ُغت 

اهب ثَ ثخؼ ػظین هشدم ًویشعذ. کبش خبی افغبًَ ای عبختَ 

هیؾْد ّلی کبسگشاى هذاّهب ثَ کپشُب ساًذٍ هیؾًْذ. ثشّت 

 ُغت اهب اص عش ّ ّل تدبس ّ عشهبیَ داساى ثبال هیشّد. 

 

افضایؼ تْلیذ ثَ هؼٌبیی افضایؼ ثشّت ُغت، اهب ثشّت چَ 

 کغی؟ ایي عْال اعبعی اعت. 

تْلیذ ثخْدی خْد ُیچ ّػذٍ ای ثشای ثِجْد ّمغ هب ًیغت. 

ُیچ کظ ًویتْاًذ تْلیذ سا ثشاٍ ثیبًذاصد ثذّى ایٌکَ هؼلْم کٌذ 

 تْلیذ چی؟ ثشای کی؟ ّ ثَ چَ تشتیت ّ تست چَ هٌبعجبتی؟

اهش دّلت کبسگشی عبصهبى دادى تْلیذ اعت. ایي دّلت 

اثضاسُبی دّلت سا اص کٌتشل عشهبیَ داساى خبسج کشدٍ ّ دس 

اختیبس تْلیذ کٌٌذگبى لشاس هیذُذ؛ ثشّتِبی ثیکشاى سا کَ 

ثشّتوٌذاى ثَ ثِبی ثَ خبک عیبٍ ًؾبًذى تْدٍ ُبی هیلیًْی ثَ 

تقبزت خْد دس آّسدٍ اًذ، اص آًِب هیگیشد ّ توبم ظشفیت 

ُبی خبهؼَ سا دس خذهت سفغ ًیبصُبی ػبهَ هشدم  ثغیح 

هیکٌذ. دّلت کبسگشی اخبصٍ ًویذُذ ُیچ کظ اص ساٍ ًضّل 

خْاسی، داللی ّ ازتکبس ّ ثَ ثِبًَ گشّ گشفتي ّعبیل ّ 

اهکبًبت الصم ثشای تْلیذ، اص ثشّت تْلیذ ؽذٍ دس خبهؼَ عِین 

ؽْد. دّلت کبسگشی ثب لطؼیت اػالم خْاُذ کشد کَ خض 

کْدکبى ّ پیشاى ّ اص کبس افتبدگبى ّ ثیوبساى ُش کظ 

هیخْاُذ دس ایي خبهؼَ صًذگی کٌذ ثبیذ کبس کٌذ. دّلت 

کبسگشی اعتثوبس ّ هفت خْسی ثَ ُش ؽکل آًشا هوٌْع 

هیکٌذ. دس همبثل هیتْاى هؾبُذٍ کشد کَ دس ثشًبهَ تْلیذ 

عشهبیَ داساى ثدض ّػذٍ ُبی فشیجکبساًَ اثشی اص اؽتغبل 

ّالؼی، ُیچ اثشی اص افضایؼ لذست کبسگش، ُیچ اثشی اص 

افضایؼ دعتوضدُب ّ ثِجْد اعتبًذاسد صًذگی کبسگشاى یبفت 

ًویؾْد. اص صهبى سفغٌدبًی عبلِبی پیبپی ثشًبهَ ُبی تْلیذ 

هجمَ زبکن تْلیذ عْد ثشای عشهبیَ داساى ّ تْلیذ فمش ثشای 

کبسگشاى سا ُذف ثالّاعطَ خْد لشاس دادٍ اعت. کُْی اص 

ثشّت تْلیذ ؽذٍ تْعو کبسگشاى خض ثشدگی ّ تجبُی چیض 

 دیگشی ثشای خْد آًِب ثذًجبل ًذاؽتَ اعت. 

 ىیچکدام از نا کارگران از راه افتادن تولید بدنان نهیاید 

امر دَلت کبرگری سبزمبن دادن تُلید است. ایه دَلت ابسارٌبی دَلت را از کىترل سرمبیً داران خبرج کردي َ در اختیبر تُلید کىىدگابن 

قرار میدٌد؛ ثرَتٍبی بیکران را کً ثرَتمىدان بً بٍبی بً خبک سیبي وشبودن تُدي ٌبی میلیُوی بً تصبحب خُد در آَردي اود، از آواٍاب 

 میگیرد َ تمبم ظرفیت ٌبی جبمعً را در خدمت رفع ویبزٌبی عبمً مردم  بسیج میکىد. 
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کزایی لبثل هؾبُذٍ اعت، هِش فشعْدگی ّ هشاست ّ هسشّهیت 

 کبسگشاى سا ثش خْد داسد.  

ثب افضایؼ دعتوضدُب ّ یب ثب افضایؼ هخبسج اعتخذام  هیگْیٌذ

 کبسگش، عْد عشهبیَ ُب کن هیؾْد.

ایي زکن سثطی ثَ ّالؼیت ًذاسد. ؽبیذ دس کْتبٍ هذت  هب هیگْیین

عشهبیَ هدجْس ثَ پشداخت ثیؾتش ؽْد اهب ثغشػت خْد سا تطجیك 

هیذُذ. دس کؾْسُبی پیؾشفتَ فٌؼتی دعتوضدُب ّ اًْاع ثیوَ ُب ّ 

هضایبی کبسگشاى ثغیبس ثبالتش اعت اهب کوبکبى عشهبیَ داساى 

عْدُبی ًدْهی ثَ خیت هیضًٌذ. دس دًیبی ّالؼی لیوت اخضاء 

زیبتی تْلیذ دائوب گشاًتش هیؾْد، هتؼبلجب لیوت ُوَ کبالُب خْد سا 

هٌطجك هیکٌٌذ ّ عْد عشهبیَ داس ثَ لْت خْد ثبلی هیوبًذ. ثب 

افضایؼ لیوت گبصّئیل ُیچ ّلت ؽشکت ُبی زول ّ ًمل 

ّسؽکغت ًویؾًْذ. ثخؾب دس هقشف گبصّئیل فشفَ خْیی 

هیؾْد ّ ثخؾب ًیض ثب لیوت ثبالتش هسقْالت عْد عشهبیَ داس ثَ 

خیت اّ ثبص هیگشدد. ثب افضایؼ دعتوضدُب ٌُْص ُضاس ّ یک ساٍ 

دس اختیبس عشهبیَ داس ُغت کَ لیوت توبم ؽذٍ کبال سا پبییي ًگَ 

داسد ّ عْد دلخْاٍ سا ثَ خیت ثضًذ. افضایؼ دعتوضدُب الضاهب ثَ 

 هؼٌبی کبُؼ عْد عشهبیَ داساى ًیغت.

خلْی چؾن هب عشهبیَ داساى ُش سّص ثب پیؾشفت ُبی هب هیگْیین 

ثذّى آًکَ اثشی اص هطبلجَ   –تکٌیکی ّ ثِجْد ثبس آّسی کبس 

دس هیبى ثبؽذ، ُضاساى ُضاس کبسگش سا ثیکبس   –افضایؼ دعتوضدُب 

کشدٍ ّ ثَ خیبثبى هیشیضًذ تب ثب افضایؼ ؽذت کبس ثش گشدٍ تؼذاد 

 کوتشی اص کبسگشاى عْد ثیؾتشی سا ًقیت خْد عبصًذ. 

ثشای کبسگشاى خبی ًگشاًی ثشای عْد ثشدى عشهبیَ  هب هیگْیین

داساى ّخْد ًذاسد.  تب ّلتی اثضاس تْلیذ دس دعت آًِب ثبؽذ، تب ّلتی 

کَ کبسگش هضدی ثشای آًِب کبس هیکٌذ، تب ّلتی کَ آًِب فبزت 

هسقْل کبس هیؾًْذ، ُضاس ّ یک ساٍ دس همبثل عشهبیَ داساى 

ّخْد داسد کَ عْد ثجشًذ.  ُیچْلت ّ دس ُیچ کدبی دًیب عشهبیَ 

داساى ثذلیل گشاى ؽذى دعتوضد دعت اص هفت خْسی ّ عشهبیَ 

 خْد ًکؾیذٍ اًذ. 

ّمؼیت زبمش یؼٌی صًذگی تست ًظبم عشهبیَ داسی،  هب هیگْیین

صًذگی تست زکْهتی کَ دسثغت اص هٌبفغ عشهبیَ داساى زفبظت 

هیکٌذ، ثب ًفظ صًذگی هب کبسگشاى هضد ثگیش دس تٌبلل اعت. ساٍ 

زل تٌِب ّ تٌِب ثَ کشعی ًؾبًذى لذست کبسگشی ّ ثشلشاسی یک 

خبهؼَ عْعیبلیغتی اعت.  زشف هب ثغبدگی ایٌغت کَ هب ُوَ خب 

فمو عٌگ هٌبفغ هجمَ کبسگش سا ثَ عیٌَ هیضًین.  ثِجْد ّمغ 

صًذگی کبسگش، پبیبى تفشلَ ّ تُْوبت، استمبء آگبُی، ُش چَ 

عشیؼتش هتسذ ؽذى ّ هتؾکل ؽذى ففْف کبسگشی تٌِب لطت 

 ًوبی هب اعت. 

هب ثب فذای ثلٌذ هیگْیین  هب اُذاف ّ ًیبت خْد سا پٌِبى ًویکٌین،

اگش ایٌِب هْخت ّسؽکغتگی ثٌگبٍ ُبی عشهبیَ داساى ؽْد، اگش 

هْخت ّخبهت اّمبع التقبدی ؽْد ّ عْدآّسی عشهبیَ سا 

یکزسٍ تشدیذ ثخْد ساٍ ًخْاُین داد. هب   –کَ هیکٌذ   –هختل کٌذ 

لشاس ًیغت هغبئل عْد آّسی ثْسژّاُب ّ دؽوٌبى خْد سا زل 

کٌین. هب لشاس ًیغت اص هشیك ؽذت ثخؾیذى ثَ اعتثوبس خْد هغبئل 

التقبدی هیِي پشعتبى سا خْاة ثذُین. هب دس پی ًظبم کبسگشی ّ 

عْعیبلیغتی ُغتین. هب هقون ُغتین ًظبم اعتثوبسگشاًَ سا ثَ گْس 

ثغپبسین. هب خْاُبى یک خبهؼَ هجتٌی ثش ًظبم ػبدالًَ ّ اًغبًی 

 ُغتین. 

هب کبسگشاى هیذاًین کَ اتسبد ّ اُذاف هب تٌِب پیؼ ؽشه سؽذ سفبٍ 

ّ خْؽجختی هب اعت. اص ُویي اهشّص دسعت هثل لؾکشی دس زبل 

خٌگ زتی یک فشفت، زتی یک عٌگش، زتی یک سفیك کبسگش 

سا ثشای تمْیت ّ اتسبد ففْف خْد اص دعت ًخْاُین داد.  اُذاف 

ّ هجبسصٍ عْعیبلیغتی ًَ آسهبًِبی دّس ّ هْػْد، ثلکَ خضء 

 خذایی ًبپزیش صًذگی اهشّص هب اعت.

ثب افضایؼ دعتوضدُب ّ یب ثب افضایؼ هخبسج اعتخذام  هیگْیٌذ

 کبسگش، عْد عشهبیَ ُب کن هیؾْد.

 سفمبی کبسگش دس خْاة ثب فذای سعب فشیبد ثضًیذ: ثَ خٌِن! 

ثگْئیذ کَ ایٌِب ثچَ ُبی هب ُغتٌذ کَ ثخبهش عْدُبی کثیف 

عشهبیَ داساى ّ ؽیٍْ تْلیذ ًکجت ثبس آًِب، ثیگٌبٍ ّ هؼقْهبًَ هثل 

ثشگ خضاى ثش صهیي هیبفتٌذ؛ ثیبئیذ، ُوَ کغبًی کَ اص هْمغ 

دلغْصی تشط ّ دّدلی ّ عبصػ ّ تغلین  هْػظَ هیکٌٌذ، سا 

سعْا کٌیذ؛ اص کغبًی کَ دس همبثل اًگیضٍ ًظبم ػبدالًَ، سفبٍ ّ 

ثشاثشی  ًضد کبسگشاى ؽبًَ ثبال هیبًذاصد ّ دس همبثل اًگیضٍ عْد 

عشهبیَ داساى سا هٌؾبء خیش ّ ثِجْد ّمؼیت کبسگشاى هیذاًٌذ 

 ثخْاُیذ گْسؽبى سا گن کٌٌذ.   

 

 

 نوکری برای شرنایو ه دشهنی کثیف با کارگر

  در رابطو با بحث دشتهزدىا، شود شرنایو ه اشتغال

 وشریً علیً بیکبری

 مصطفی اسدپُر سردبیر:

 مدیر مسئُل: سیُان رضبیی                                                       

 bikari.com-info@a تمبش: آدرش ایمیل  

مقبالت ایه شمبري تُسط مصطفی اسدپُر وُشتً شدي است. استفبدي 

 از مطبلب بب ذکر مىبع آزاد است. 

mailto:info@a-bikari.com
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 از انتشارات 


