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اسزار ىَفتٌ "نزگ هزِز کار" !
ػالق اػاهَ هٌطمی ػطتوشػُبی پبیَ سیز عن فمز اس مزفی
ّ لزارػاػُبی هْلت اطت .ػطتوشػُبی هؼْلَ یک لبػؼٍ،
ّ ػر تزکیت ثب ػزکت ُبی پزّژٍ ای ػر ػِزػاری ُب ّ
هْطظبت ػّلتی ػزاین کبر ّ سًؼگی کبرگزاى را ثَ لؼز
راًؼٍ اطت .ػالق صکن ًمزٍ ػاؽ کبرگزاى ثزای طْعتي ّ
طبعتي ّ ،سعن ُبی ربى طغت ،ػرػ ّ چزک ّ عْى ػر
ّاػی ثضزاى ّ رکْػ ّ ،ػر ػیي
صبل سًؼٍ ًگَ ػاػتي طْػاُبی
ثبسطبسی تْلیؼ ػر ایزاى اطت .ایي
تبسیبًَ ُب ُوبًمؼر کَ اطالهی ّ
لزّى ّططبیی ُظتٌؼُ ،وبًمؼر ًیش
پب ػر همتلیبت ّ هٌطك تْصغ
هؼرى طزهبیَ ػر ایزاى اهزّس
ػارػ.
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علٌّ تيَاِی ه ىاانّذی ،علٌّ خُدکشی
اگز نا کارگزان بذاد ٍم بزسّم ...

صفحه 3

صفحه 5

سنندج جدید بشدت کارگری و متکی به نیروی کار زنان است .خانه ها وسیعاعا
بٌ سييذج جذِذ خُش آنذِذ!
به مراکز تولیدی تبدیل شده است ،و به همان نسعبعت کعه زیسعت و خعانعه ،بعه
همان نسبت نیز مناسبات خانوادگی ،چهره ،مراودات ،و آنچه روزمرگی شهروندان نعامعیعده معیعشعود ،دسعتعخعو تع عیعیعرات
اساسی شده است.
گزارشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی محالت اصلی شهر سنندج (سارا ارجوٌذ)
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————————————————————— صفحه 2

اسزار ىَفتٌ "نزگ هزِز کار"!

اس سهیي تب آطوبى هتضْل ػؼ؛ تٌِب ػالق ثْػ کَ صکن راًؼ.
ایزاى اهزّس رلیت ػیز اس راٍ رطیؼٍ ای ثزای تزبرت ثزػٍ ّ
هِوتزیي هؼغـَ آى ،یؼٌی ػالق اطت .صکْهت مجمَ
طزهبیَ ػار ػر ایزاى چٌیي ًمؼَ ای را ػر طز هیپزّراًؼ.
اصکبم ػالق ػلیَ اػتزاكبت کبرگزی ّ ًوًَْ رؼیؼ آى ػلیَ
کبرگز پبرص عْػرّ ػر ایي راطتب ربی هیگیزػ.

ِک اعتزاض در سٌ کلهٌ ه ِک تکٌ کاغر!
کبرگز پبرص عْػرّ ،ػاّّػ رفیؼی ػالق عْرػ .رزم اّ
ػرد طَ کلوَ – هزگ ثز ّسیز کبر -رّی یک تکَ کبغذ ػر
گْػَ ای اس ػِز ،ػر کٌبرٍ ػرة ّرّػی طبعتوبى ّسارت
کبر ّ ػر گذػتَ ػّر ػٌْاى ػؼٍ اطت .ػاّّػ رفیؼی ُؼت
طبل توبم راٍ ُبی ػکبیت ّ ػاػعْاُی ػلیَ صکن اعزاد عْػ
را پؼت طز گذاػت؛ ثیِْػٍ ،ثی ًتیزَ ّ تضمیزآهیش!

ثزػٍ ػر پبیَ ای تزیي هفِْم عْػ ػر ثِزٍ کؼی اس ثزػگبى ًَ
ثَ طیبق رم ثبطتبى ثلکَ ػر ثغغ ؿٌؼتی تْلیؼ هؼٌی پیؼا
هیکزػ .کبرگز ثَ کبرفزهب تؼلك ػاػت .ثٌب ثَ هیل عْػ ،هطلك
الؼٌبى ّ راطب تـوین هیگزفت چَ ثَ اّ ثغْراًؼ ،ثپْػبًؼ ّ
ػر چَ ػزایطی ًیزّی کبر ثزػٍ را ثکبر ثگیزػ .کبرفزهب
هیتْاًظت ثزػٍ عْػ را اس گزطٌگی ثکؼؼ ّ ػر هضل کبر ُز
ثالیی را ثز طز کبرگز ثیبّرػ .کبرفزهب ًَ فمن هبلک ثزػٍ،
ثلکَ ؿبصت اعتیبر عبًْاػٍ کبرگز (ثزػٍ) ًیش ثْػ .ثغغ
هِوی اس ثزػگبى ػر هؼبػى ّ هزاکش ؿٌؼتی ثؼؼت آلْػٍ ّ
ػر احز فزطْػگی ّ ػزاین ّصؼیبًَ کبر ػر کؼتشارُب،
هؼبػى ،ؿٌبیغ پٌجَ لت ّ پبر ػؼًؼ.

اّ طپض ػطت ثَ اػتزاف سػ .اػتزاف اّ ،رّس اّل ثَ
تٌِبیی ّ ،رّس ػّم ثَ اتفبق ػعتز عزػطبلغ ،ثظزػت ثزق
تْرَ ػّلت ّ ػطتگبٍ للبیی را ثغْػ رلت کزػُ .وَ آى ػم ّ
ػطتگبُی کَ کْچکتزیي اػتٌبیی ثَ ػاػعْاُی اّ ػلیَ تـوین
للؼراًَ ّ طْػرْیبًَ کبرفزهب ًؼاػتٌؼ ،ثب هؼت ُبی گزٍ
کزػٍ ،هتضؼاًَ ّ کیٌَ تْساًَ ػر ُوبى كزة اّل ،اّ را
ػطتگیز ،سًؼاًی ،هضبکوَ ،تؼمیت ،ثَ ػام اًؼاعتَ ّ ػالق
سػًؼ.

ػالق اس سهبى ػکبر ثزػٍ ،ػر می هظیز ػریب ،ػر همـؼ ّ
ػر توبم ػوز ثزػٍ ،كوبًت ارزایی هجتٌی ثز سّر ثْػ .ػالق
فزػ ًبفزهبى را هزبسات هیکزػ ّ عیبل اطتٌکبف را ػر ًشػ
ػیگزاى هٌکْة هیظبعت .ػالق ػکٌزَ ای ثْػ کَ ػر ُز
کزب ّ ػر ُز رُگذر ّ اس ربًت ُز کبرگشار ثَ اًؼاسٍ
ػلغْاٍ ّ ثَ آطبًی لبثل اػوبل ثْػ ّ ثبًؼاسٍ کبفی رزاصت ّ
سرز را ثزهیبًگیغت .ػالق ثزػٍ را ثکبر ثیؼتز ّاػار
هیظبعت .ثزػٍ ثْػى را ثزای ثزػٍ ػبػی تز هیظبعت ّ ػرص
ػجزت ػیگزاى ػر ؿْرت تغطی ثْػ .ػرطت ثَ ُویي رِت
اطبطب ػر هالء ػبم ،ػر صیي کبر ّ ػر هضل کبر ػر همبثل
طبیز ثزػگبى ارزا ػؼٍ اطت .ػالق طوجل اػوبل اراػٍ
کبرفزهب ثز کبر ّ ،ثیؼتز اس آى ،طوجل اػوبل ثالفـل لؼرت
کبرفزهب ثز رظن ّ تي ثزػٍ ثْػ.

ػاّّػ رفیؼی اًتغبة ُبی هتؼؼػ ػیگزی ػر همبثل عْػ ػاػت.
ایؼبى هیتْاًظت هٌتظز طفزُبی اطتبًی رٌبة رئیض لٍْ
للبئیَ ثوبًؼ تب ػکْائیَ التوبص آهیش اّ ػر یک ططل آػغبل
گن ّ گْر ثؼْػ .ػاّػ ثِوٌی هیتْاًظت ثزای ّسیز کبر ثمبی
ػوز آرسّ کٌؼ تب ػبیؼ یک طز طْسى ػزف ّسارت هجبرک
را چزاغبى ًوبیؼ  ...ػاّػ رفیؼی ُز "اػتجبُی" کزػٍ ثبػؼ
اهب ثزکت آطوبًی ،فزؿت مالیی را ثَ لٍْ للبئیَ ّ ُن
پبلکی ُبی ّسارت کبرػاػ تب لزي سار ثی صمْلی کبرگز را
ثَ رّی ربهؼَ اطتفزاؽ کٌٌؼ.
اگز اهزّس چیشی صؼّػ طیـؼ-چِبر ؿؼ طبل پیغ ثْػ،
ػیگز السم ًویؼؼ کظی ثزای ػکبر ثزػٍ راٍ افزیمب را ػر پیغ
ثگیزػ .ایزاى ّ صکْهت اطالهی طزهبیَ هیتْاًظت هزکش
تبهیي ثزػٍ ثبػؼ .ایي هؼیٌَ فبكلَ ّ ػبعؾ هبُیت روِْری
اطالهی اطت.

کبرثزػ ػالق ػر ایزاى هؼبؿز را ثبیؼ ػر اػاهَ ّ تکویل
لبًْى کبر ػیؼ .ایي ػّراًی اطت کَ صتی ُوبى ثبسرطی آثکی
ّ ػعبلت اػارٍ کبر رطوب اس هضیطِبی کبر رعت ثظتَ اطت،
ّ ُزچَ ثیؼتز کبرفزهبی فبطؼ ّ ػسػ ػر همبثل کبرگزاى
لزار هیگیزػ کَ آػکبرا سػ ّ ثٌؼ ثب همبهبت ػّلتی ّ اػارٍ کبر
را ػر ریت ػارػ.

آى سهبى کؼتی ُبی ثشرگ ػر اهتؼاػ "هخلج ثزػٍ" روؼیت
ػظیوی اس طیبٍ پْطتبى افزیمبیی را ػر عؼهت ػطغ آتؼیي
تْلیؼ ّ طزهبیَ ػر اهزیکب ّ اًگلیض لزار هیؼاػ .ػر ُوَ
ّطؼت ّ ػاهٌَ تزبرت ثزػگبى ّ ،ػر ػل تضْالتی کَ طیوبی
رِبى اس حزّت ّ تکٌیک تب رّاثن ارتوبػی؛ ُوَ ّ ُوَ چیش

ػالق اػاهَ هٌطمی ػطتوشػُبی پبیَ سیز عن فمز اس مزفی ّ
لزارػاػُبی هْلت اطت .ػطتوشػُبی هؼْلَ یک لبػؼٍّ ،
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————————————————————— صفحه 3
گفتَ هیؼْػ تبریظ ػّ ثبر تکزار هیگزػػ .ثبر اّل تزاژیک ّ
ثبر ػّم ػر لبلت کوؼی .ػر هْرػ ثزػٍ ػاری صکوت ًِفتَ ػر
آى گفتَ عیزٍ کٌٌؼٍ اطت .ثَ طیبُی ّ ظلوت تبریظ ثزػگی
هزػم افزیمبیی تجبر تکزار آى ػر ایزاى روِْری اطالهی
طزهبیَ ػر لزى ثیظت ّ یکن کوؼی اطت .سعن تبسیبًَ ُبی
ثز پیکز ػاّػ رفیؼی ثب توبم ثبر تبریظ ثِزٍ کؼی ّصؼیبًَ
اًظبى اس اًظبى تلظ ّ ػرػًبک اطت ّلی راطتی ایي هْد
هیؼاى ػاراى کؼیوٌی رربل سثْى ّ سّار ػر رفتَ ػر
ػزؿَ "صمْق ؿٌفی کبرگزاى"؛ ایي طزهظتی ّ ػؼك ثَ
ػالق ّ چوبق؛ ایي ؿف ّسیز ّ ّکیل پزچوؼار "ثز هب
هگْسیؼ" ػزؿَ ػؼالت ّ لبًْى را رش ثب پْسعٌؼ ثب چَ
هیتْاى ُوزاُی کزػ؟

ادامه اسرار نهفته .....

ػر تزکیت ثب ػزکت ُبی پزّژٍ ای ػر ػِزػاری ُب ّ
هْطظبت ػّلتی ػزاین کبر ّ سًؼگی کبرگزاى را ثَ لؼز
راًؼٍ اطت .ػالق صکن ًمزٍ ػاؽ کبرگزاى ثزای طْعتي ّ
طبعتي ّ ،سعن ُبی ربى طغت ،ػرػ ّ چزک ّ عْى ػر
ّاػی ثضزاى ّ رکْػ ّ ،ػر ػیي صبل سًؼٍ ًگَ ػاػتي
طْػاُبی ثبسطبسی تْلیؼ ػر ایزاى اطت .ایي تبسیبًَ ُب
ُوبًمؼر کَ اطالهی ّ لزّى ّططبیی ُظتٌؼُ ،وبًمؼر ًیش پب
ػر همتلیبت ّ هٌطك تْصغ هؼرى طزهبیَ ػر ایزاى اهزّس
ػارػ.
اهب ٌُْس ًجبیؼ ػبعؾ اؿلی ػر فـل ػالق اهزّس طزهبیَ
ػر ایزاى را اس للن اًؼاعت .ثزػٍ ػار طَ لزى پیغ ػر
رّیبُبی ػیزیي آلبیی عؼػَ ًبپذیز عْػ ُن ًویتْاًظت
عؼهبت ػطتگبٍ ػّلتی روِْری اطالهی را ثَ عْاة ثجیٌؼ کَ
چگًَْ ثب یک اػبرٍ کبرفزهب ،لؼکزی اس لبًْى گشاراى،
کبرچبق کي ُبی ّسارت کبر ،لبكی ّ گشهَ ّ ػالقچی ثَ
صزکت ػرآهؼٍ ّ ػر می پزّطَ ای ُز چَ ػرػًبک تز ثب
کوبل هیل ّ اس طز عؼهتگشاری ،اس صکن تب ارزا ،ثب اطتٌبػ
ػکض ّ گشارع ،ثب ًیغ ُبی تب ثٌبگْع ثبس ّ ػر تولك
هتمبثل ،ػهبر اس رّسگبر ُز ثغت ثزگؼتَ ػر هی اّرًؼ .ػر
همبیظَ ثب تک تک اصکبم ػالق ػر ایزاى ،ربهؼَ ثؼزی یک
اػبػٍ صیخیت توبم ّ کوبل ثَ تبریظ ًٌگیي ثزػٍ ػاری ثؼُکبر
اطت.

در بحبوحه کشمکش اعتراض داود رفیؼی وزیر کار مُرد.
همه خیمه و خرگاه وزارت کار در یک شالق دود شد و به
هوا رفت .با مراسم شالق ،سیفون قابلیت و برکات آن کشیده
شد.
تا آنجا که به حقوق و زندگی کارگران مربوط باشد کبکبه
وزارت کار تابوتی است که از کارخانه تا کارخانه در
گردش است .وزارتخانه ای که کارکرد آن در زنجیرهای
قانون و توطئه و سرگردنه بگیری دستمزد و بیکاری
خالصه میشود ،باید از شر آن خالص شد .تقصیر داود
رفیؼی چیست که عالی جناب ،تاب یک پُف اعتراض
کارگری آنهم در سه کلمه در روی یک ورق پاره را هم
ندارد!؟

علٌّ تيَاِی ه ىاانّذی ،علٌّ خُدکشی

ططْرً ،بگفتَ ُب ثظوت ػوب ُزْم هیبّرًؼ ،کَ یک رفیك
ػیگز کوز سیز فؼبر فمز ّ تجؼیق ّ هضزّهیت ُب راطت
ًکزػ.

یک ثغتک چٌگ ػر ُظتی هیلیًِْب عبًْاػٍ کبرگز ّ
سصوتکغ اًؼاعتَ اطت .کوتز ُفتَ را هیتْاى پؼت طز
گذاػت ثؼّى ایٌکَ عجزی اس عْػکؼی ػلْی اس عبًْاػٍ
ثشرگ کبرگزی هب هٌتؼز ًؼْػ .ایٌِب هزػ یب سى ّ صتی
کْػکبى را ػبهل هیؼًْؼُ .ز تک هْرػ اس ایي رّیؼاػُب یک
تزاژػی ّ هظتمیوب ثَ ُوَ هب هزثْم اطت .چِزٍ پؼت ایي
اعجبر ،ػبیؼ فمن یک ًبم؛ ُز چمؼر ًؼیؼٍ ّ ًبػٌبعتَ ،اس
ػجکیَ چؼن تب پظتُْبی للت را ػر ُن هیفؼبرػ؛ یک آػٌب ّ
یک عْاُز ّ ثزاػر مجمبتی را تزظن هیجغؼؼ .اس الثالی

ػر ُز هْرػ ،ثیغ اس هْارػ لجلی ،یکَ هیغْریؼً ،فزت ّ
ثیشاری اس ایي ّكؼیت ّ ػزاین ّرْػتبى را فزا هیگیزػ.
عْػکؼی یک تـوین ،یک الؼام فزػی اطت .اهب ثَ ُوبى
ًظجت پبی امزافیبى ػّر ّ ًشػیک را ثَ هیبى هیکؼؼ .ثَ آًِب
ُن هزثْم اطت .پیکز ثی ربى سهبًی ًَ چٌؼاى ػّر اس
ػشیشاى ،اس هضتزم تزیي کظبًی کَ طزاؽ ػاػتیؼ ػر همبثل
ػوب اطت .سهبى ثَ ػمت ثبس ًویگزػػ .راٍ پض ّ پیغ ثزایتبى
ثبلی ًیظت .راٍ اّ را ًویپظٌؼیؼ ،اهب ًویتْاًیؼ طزسًغ کٌیؼ.
هیؼاًیؼ کَ ُوَ سّرع را سػ ،هیؼاًیؼ هؼکالت ،طلظلَ توبم
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————————————————————— صفحه 4
اهیؼُب ّ آرسُّبیؼبى اس ػطت رفت؛ ثَ ػوك ػطت ػظتي اس
سًؼگی ػر هیبى آًِب پی هیجزیؼ.

ادامه علیه تنهایی .....

ًؼؼًی اس ثؼثغتی ُب اّ را اس پب ػرآّرػ .تـوین اع را لجْل
ًؼاریؼ ،هگز ًَ ایي اطت کَ ُوَ ثؼثغتی ُب را ثزای
ثبسهبًؼگبًغ ثزب گذاػت .اهب ثی اعتیبر ثب عْػ هیگْییؼ هگز
لزار اطت تضول ُوَ هخل ُن ثبػؼ؟

ثٌب ثَ هٌطك عْػ ،طزهبیَ ػر همبثل کبرگز ػر ُیجت یک
لؼرت ارتوبػی ظبُز هیؼْػ .اس کبرفزهب ّ ػّلت ّ ػاػگبُِب
ّ ثٌگبٍ ُبی افکبر ػوْهی تب ثبًک هزکشی یک تٌَ ّاصؼ ّ
ثؼؼت طبسهبى یبفتَ ػر همبثل سًؼگی ّ عْاطتِبی گیزین
رشیی کبرگزاى ،ؿف هیجٌؼًؼ .ػر همبثل کبرگز ثزای فزّع
ًیزّی کبر ثطْر فزػی ّ ػر رلبثت ثب کبرگزاى ػیگز ػر
همبثل کبرفزهب لزار هیگیزػ.

عْػ ػوب چٌؼ ًفز را هیؼٌبطیؼ کَ اس فزم ثیپْلی ،ثیکبری،
ػشاػاری ،اس ػطت رفتي اهیؼُب ّ آرسُّب اس فزم ػرهبًؼگی
ػر همبثل هؼکالتی کَ اهزّس ثی اًتِب ثٌظز هیزطؼ ربًغ ثَ
لجغ رطیؼٍ ثبػؼ ّ اس "عؼا" ملت هزگ ّ "عالؿی" کزػٍ
ثبػؼ؟ چٌؼ ًفز را هیؼٌبطیؼ کَ اگز ثَ عبمز هظئْلیت ػر
همبثل پؼر ّ هبػر پیز ّ ثچَ ُبی کْچکؼبى ًجْػُ ،وَ چیش
را رُب هیکزػًؼ ّ طز ثَ ًیظت هیؼؼًؼ؟ چٌؼ ًفز را هیؼٌبطیؼ
کَ ثشّر لزؿِبی آرام ثغغ ّ عْاة آّر رّس ّ ػت
هیگذراًٌؼ؟ چٌؼ ًفز را هیؼٌبطیؼ کَ ّلتی عجز هزػى ّ
عْػکؼی ایي ّ آى را هیؼًٌْؼ اّلیي ػکض الؼول ػبى ایي
اطت کَ "عْع ثضبلغ راصت ػؼ!" اس ایي آػهِبی ثغت
ثزگؼتَ ّ طزعْرػٍ ّ ثی آیٌؼٍ ػر آطتبًَ عْػ کؼی چٌؼ ًفز
را هیؼٌبطیؼ؟

ػر هیبى مجمَ کبرگز ایزاى سهیٌَ ،اهکبى ،تززثَ ّ طٌت ُبی
اتضبػ کبرگزی ػر غلجَ ثز پزاکٌؼگی ّ الرزم تٌِبیی هیبى
آصبػ کبرگزاى كؼیف اطتٌُْ .س كؼیف اطت .عؼن ّ
ًبركبیتی ّ هجبرسٍ رْیی ،هؼت ُبیی کَ ثَ ػیْار کْثیؼٍ
هیؼْػ پژّاک پیؼا ًویکٌؼً ،یزّ گزػ ًویبّرػ ،تجؼیل ثَ ًیزّی
فؼبر هْحز ًویؼْػ .هؼکل مجمَ کبرگز ػر ایزاى ػکظت یب
طزعْرػگی ّ ًبکبهی ًیظت .ػر همبثلَ ثب ػزاین رٌِوی ،ػر
همبثل ػریْسگی ّ عْػفزیجی ًٌگیي عبًَ کبرگزی ُیچ
اػتـبثی ػکظت ًویغْرػ ،ثلکَ ُز تالع هؼتزک هجبرساتی
تٌِب راٍ اػتـبة پیزّس ثؼؼی را فزاُن هیبّرػ.

هـیجت اؿلی عْػکؼی آًزب اطت کَ ثب هظبلَ ای مزف
ُظتیؼ کَ ػر لبلت اًظبًِب صی ّ صبكز ػر همبثل ػوب اطت
اهب ػلت ّ هْرجبتغ ػر ربی ػیگز ،ػر ربیی اطت کَ ػطت
ُیچ کض ثَ آى ًویزطؼ .ثضج ّ اطتؼالل ثب کظی کَ تـوین
عْػ را گزفتَ ثبػؼ ًتیزَ ًؼارػ .عیلی سّػ ػر همبثل عْػ
آػهی را هیجیٌیؼ کَ طبلِب ثؼًجبل اهیؼُب ّ آرسُّبی ارسػوٌؼ
رّاى ثْػٍ ،اهزّس ػکظت ّ طزعْرػگی ّ یبص اس پب
ػرػبى آّرػٍ اطت.

ّلت آى اطت کَ کبرگز ػر ایزاى ثَ طوت ُوَ صبؿل کبر
عْػ عیش ثزػارػ .ػر ایٌزاٍ ثبیؼ لؼر اػتزاف عْػ را ثؼاًؼ،
ػر ُز رفیك عْػ یک فزیبػ ،یک کیفزعْاطت ،یک طٌگز،
یک صلمَ ػر سًزیز اتضبػ ّ یک رّس پزػْر ّ طزاطیوَ فتش
ثبطتیل را ثجیٌؼ ّ تمْیت کٌؼ .مجمَ هب ًجبیؼ اس پیکز ّ ًیزّی
هبػی عْػ ػر الثالی چزط ػًؼٍ اطتخوبر ّ ػر طکْت ّ
اًتظبر لطوبت ثیؼتزی را هتضول ػْػ.
ػر للت آصبػ مجمَ هب ػبػی ّ غزّر تالع ثزای اتضبػ،
طزطغتی ػر راٍ ُن طزًْػتی؛ عْع ثیٌی ّ آراهغ ػطت
یبثی ثَ پیزّسی ثبیؼ هْد ثشًؼ.

عْػکؼی یک آطیت ارتوبػی اطت .اطبطب ،یک ثیوبری
رظوی ّ یب رّصی -رّاًی ًیظت .ثب ُوَ تٌْع ّ فزق هیبى
لزثبًیبى تٌِبیی طزهٌؼبء اس کف ػاػى توبم ػْر ّ ػؼف ّ
ػلجظتگی ثَ سًؼگی ًشػ لزیت ثَ اتفبق آًِب اطت .کبفی اطت
اثؼبػ هـیجت ُبیی کَ روِْری اطالهی ثَ ثبر آّرػٍ اطت
را ػر ًظز ثگیزیؼّ ،لتی هٌطك طْػ ّ اطتخوبر طزهبیَّ ،لتی
اثؼبػ عبًَ عزاثی ،آّارگی ،ثیکبری ،گزطٌگی ،لزثبًیبى
رٌگ ،تلفبت صولَ ثَ کزػطتبى ،سًؼاًیِب ّ اػؼاهِب ّ
هِبرزت را ثیبػ ثیبّریؼ؛ ّلتی ثغبمز ثیبّریؼ کَ چَ تؼؼاػ
کخیزی اس هزػم ثب تالع ّ طزطغتی رٌْى آهیش عْػ را ثَ
ثیِْػٍ ثَ ػر ّ ػیْار سػًؼ ّ ثب ایٌضبل ّ صبؿل ػوزػبى ّ
4
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————————————————————— صفحه 5
ثزب ثیبّرینُ ،وکبرهبى اس سّر فمز عْػ را ًویکؼؼ ،ػعتز رْاى
ُوظبیَ رای لموَ ای ًبى ثَ تي فزّػی ًویبفتؼ ّ آى یکی اس سّر
اطتیـبل ثَ ػیْاًَ عبًَ رّاًَ ًویؼْػ.

اگز نا کارگزان بذاد ٍم بزسّم ...
انا چگُىٌ؟

ثؼاػ ُوؼیگز ثزطین ،پؼت ُوؼیگز را عبلی ًگذارین ، ،پیغ لؼم
ثبػین .اهب ایي یک فزاعْاى ثَ هؼػکبراى ارتوبػی ًیظت .ایي
فزاعْاى رّ ثَ کبرگزاًی اطت کَ رهش هْفمیت را ػر اتضبػ
ؿفْف مجمَ عْػ هیؼاًؼ .ایي فزاعْاى کوک ثَ ُوٌْع ُظت ،اهب
فزاتز اس آى هْتْر هضزک هجبرسٍ ػطت روؼی ّ ػٌبعت اس
هْلؼیت مجمبتی ًشػ کبرگزاى ػر صیطَ فؼبلیت اطت .هب ًیزّی
اًظبًِبی هضزّم ربهؼَ راً ،یزّی اطتخوبر ػًْؼگبى را کَ هٌبفغ
هؼتزک ّ یکظبى ػارًؼ ،ثزای صل هظبئل عْػ ،ثَ صزکت
ػرهیبّرین.

ػر ّكؼیت هـیجت ثبر کبرگزاى ّ هزػم سصوتکغ ،ؿؼای
اػتزاف روؼی هب ثزای تغییز ػاػى ایي ّكؼیت ،ثزای ّاػار
کزػى ػّلت ثَ هظئْلیت ػر لجبل سًؼگی ثیکبراى ،ثزای افشایغ
ػطتوشػُب ّ همبثلَ ثب لضطی ّ گزاًی اس اُویت صیبتی ثزعْرػار
اطتً .جبیؼ گذاػت ُز رّس ّ ُز طبػت ،ایي ّكؼیت اس هیبى
اًظبًِبی ثیگٌبٍ ،ایٌطْر ثی رصوبًَ لزثبًی ثگیزػ .یکی ػر رْاًی
اس فزم تضول فؼبر رّصی ّ رظوی طکتَ هیکٌؼ .یکی عْػ ثَ
ػطت عْػع ثَ سًؼگیغ عبتوَ هیؼُؼ .آى یکی ثَ اػتیبػ ّ ػیگزی
ثَ تي فزّػی پٌبٍ هیجزػ ...فزق ًویکٌؼ ،تب آًزب کَ ثَ هب هزثْم
هیؼْػ ثبیؼ کبری کٌین کَ ُز چَ سّػتز رلْی ایي هـبئت گزفتَ
ػْػ.

یک فؼبل کبرگزی ثٌب ثَ تؼزیف طزهؼك ثمیَ ّ ػر ثزاػری مجمبتی
ًوًَْ اطت .اهب ثیغ اس ُز چیش ػر ایي هیبى فؼبل کبرگزی هب
هیتْاًؼ ًؼبى ػُؼ کَ اًظبًِبی ػیگز ،سصوتکؼبى ػیگز ّ کبرگزاى
ػیگز را ػرگیز هظبئل گزیجبًگیز عْػ کٌؼ ،آًِب را ثَ ػعبلت ّ
ایفبی ًمغ ّا ػارػ .هٌظْر ایي ًیظت کَ یک فؼبل کبرگزی یک
تٌَ ثَ رٌگ هـبئجی ثزّػ کَ ایي ربهؼَ ُز طبػت اس ًْ تْلیؼػبى
هیکٌؼ .ایي فزاعْاى رّ ثَ فؼبلیي کبرگزی ّ ًْع فؼبلیتی ػارػ کَ
ػر هضل آًِب را کَ هیتْاًٌؼ را ثظیذ کٌٌؼ ،آًِب را ثَ عْػ ثیبّرًؼ،
ثَ کوک ّ ػعبلت ّاػارًؼ ّ کبری کٌٌؼ کَ صك ثزاػریؼبى را ثزب
ثیبّرًؼ.

ُویي رب ثبیؼ تبکیؼ کزػ کَ هجبرسٍ ثزای ثزعْرػاری اس ثیوَ ُبی
ارتوبػی ّ ّاػار کزػى ػّلت ثَ هظئْلیت ػر لجبل ػِزًّؼاى
هؼٌیاع ایي ًیظت کَ عْػ هب ػر لجبل هؼکالت یکؼیگز ثی ّظیفَ
ُظتین .هب هْظفین کَ یکؼیگز را تٌِب ًگذارین ّ ثؼاػ ُن ثزطین .ایي
رطن ثزاػری اطت .ثؼّى ایٌکَ ثَ ایي ّظیفَ پبیَ ای عْػ ػر لجبل
ثزاػراى ّ عْاُزاى مجمبتی عْػ ػول کٌین ّ ثَ آى پبیجٌؼ ثبػین،
اًتظبر ثْرْػ آهؼى ّصؼت ّ ُوجظتگی مجمبتی ،اًتظبر ثی ربیی
عْاُؼ ثْػ .راٍ تؼکل را کظبًی می هیکٌٌؼ کَ ثغْاٌُؼ ػطت
ُوؼیگز را هضکوتز ثگیزًؼ .ػطت ػر ػطت ُوؼیگز ّ عْاطت ّ
توبیل کوک ثَ ُوؼیگز همؼهَ ُز اتضبػ ّ تؼکل ُبی پیؼزفتَ تز
اطت.

هـبئت هْرْػ ػظین ،گظتزػٍ ّ کوز ػکي ُظتٌؼ .ایي هـبئت
هظتمیوب اس ؿف کبرگزاى لزثبًی هیگیزػ ،تجبُی هیبفزیٌؼ ّلی
ثیؼتزیي ّرَ هغزة ػر آى اطت کَ ًیزّ ّ تْاى ّالؼی ثزای
هجبرسٍ ّ ثزای تغییز ػزاین را اس چؼن مجمَ هب پٌِبى هیظبسػ .راٍ
ًزبت مجمَ هب راٍ آژیتبتْرُبی طْطیبلیظتی اطت کَ عظتگی
ًبپذیز ًیزّی طبیز کبرگزاى را ثظیذ هیکٌؼ ،اطت .ایي تٌِب راٍ هب
اطت.

ایي راٍ ّ رطن مجمبتی کبرگزی اطت کَ ُز ّلت پبی هـیجتی اس
سًؼگی کبرگزاى ثَ هیبى هیبیؼ ،ػر اػاهَ هضکْم کزػى هظججیيّ ،
ػر اػاهَ فضغ ػاػى ثَ صکْهتی کَ هب را هضکْم ثَ تضول ایي
هـبئت ًگَ هیؼارػ ،ثبیؼ ثَ عْػهبى ُن رّ کزػٍ ّ ثب ُشار ّ یک
تبکیؼ گفتَ گفت ّ ثبّر ػاػت کَ اگز هب ثؼاػ ُوؼیگز ثزطین ،فبرؼَ
ُب ًویتْاًٌؼ ایي اثؼبػ را ػاػتَ ثبػٌؼ .رب ػارػ هب کبرگزاى ثَ عْػ
ًِیت ثشًین کَ اگز هب رّیوبى را ثزًگزػاًین ،اگز هب صْاطوبى ثَ
کبرگز ثغل ػطتی هبى ثبػؼ ،اگز هب صك ثزاػری ّصك عْاُزی را

”کار ِا بّهٌ بّکاری”

ثؼّى گالّیش ػؼى ثب هظبیل ّالؼی ،ثؼّى هجبرسٍ ثزای ثِجْػُبی
ّالؼی ػر سًؼگی ّالؼی اًظبًِبی سًؼٍ ُویي اهزّس ،ثؼّى ػرگیز
کزػى کبرگزاى ػر هجبرسٍ ثزای ًزبت ُوشًزیزاًؼبى  ...ثؼّى ایي
کبرُب هؼلْم ًیظت راٍ رُبیی را چگًَْ آغبس یب چگًَْ ثَ
طزاًزبم هیزطبًین.

پاٌِ ای تزِو خُاست ٍز کارگز در جانعٌ است .اِو فقط ِک ٍذف ىّست ،اِو ِک کّفز خُاست بز علٌّ

دهلتی است کٌ رسها در نقابل زىذگی شَزهىذان شاىٌ باال نّاىذازد .اِو نطالبٌ کساىی است کٌ ىهّدُاٍيذ بپرِزىذ کٌ خُد ه
خاىُادً هِا شَزهىذان دِگزشان بٌ جزم کارگز بُدن بحال خُد رٍا شُد تا در گيذاب فقز بهّزد.
5
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————————————————————— صفحه 6
طیزّص (اًمالة) اربرٍ کزػٍ اًؼ ،کبر هیکٌؼ .ایي چٌؼ طبل
اعیز کَ ّكؼیت التـبػی هزػم ایزاى ّ هغـْؿب کزػطتبى
ثغزًذ ػؼٍ اطت ،کظی ػیگز ثَ فکز عزیؼ تغتَ ًزػ ًیظت ّ
ایي کبر را ثزای رویلَ عبًن طغت تز کزػٍ اطت.

بٌ سييذج جذِذ خُش آنذِذ!
کیس جذیذ ها ،خاًوادٍ ً 4فرٍ خالذ آقا ،جویلَ خاًن ،پسر
شاى ُوهي و دخترشاى باراى است.

رویلَ عبًن چِبر سى ػر لبلت یک سى اطت .ػر ػررَ اّل
ثِتزیي یبر ّ یبّر آلب عبلؼ اطت ّ ایي ػّ ًفز اس ثچگی چْى
ػبػك ُن ثْػٍ اًؼ ،ایي ػؼك تب ثَ اهزّس ُن اػاهَ ػاػتَ
اطت..هبػری فْق الؼبػٍ فؼاکبر ّ هِزثبى اطت ّ ُویؼَ
ُْای ثچَ ُبیغ را ػارػ ّ ػر عبًَ یک ؿٌؼّق کْچک
گذاػتَ اطت ّ ُز رّس ؿؼلَ ثچَ ُبیغ را آًزب لزار هیؼُؼ
ّ طز ُز هبٍ ثَ یک ًیبسهٌؼ هیجغؼؼ...اس ثیظت ّ چِبرطبػت
ػجبًَ رّس تمزیجب پٌذ یب ػغ طبػت هؼغْل ثَ کبر ػرطت
کزػى گل ثَ ّطیلَ ی فْم ّ پبرچَ هیجبػؼ .ثؼلی رّس ُب
ًشػیک ثَ 411ػبعَ گل ػرطت هیکٌؼ ّ ثَ ثبسار هیفزّػؼ.
اکخز گل فزّػی ُب ّکظبًی کَ هشّى ػارًؼ کبرُبی گل
عْػرا ثَ اّ طفبرع هیؼٌُؼُ ..ز ّلت ُن سًی اس آػٌب یب
فبهیلِب یب ُوظبیَ ُب سایوبى ػاػتَ ثبػٌؼ ػزّطکبیی کَ ثَ
ػٌْاى چؼن رّػٌی ّ کبػّ ثَ کظبًی کَ ثَ عبًَ ػبى ثزای
طز سػى ثَ ًْساػ هیزًّؼ را ثَ رویلَ عبًن طفبرع هیؼٌُؼ کَ
ثب عویز هزظوَ طبسی ثزایؼبى ػرطت کٌؼ(ػر طٌٌؼد ایي
رطن عیلی ّلت اطت کَ رّاد ػارػ ّ ُوزاٍ ػزّطک
هغلْمی اس ػکزً ،غْػچی ّ راسیبًَ را ثَ ؿْرت پْػر
ػؼٍ ،ػر ًبیلًِْبیی عیلی کْچک ثَ هِوبًبى هیؼٌُؼ).

عبلؼ آلب هزػی تمزیجب 64طبلَ،ػارای طجیلِبی پزپؼت ّ
هؼکی ،هُْبیغ را ُویؼَ ثَ مزف چپ کذ هیکٌؼ ّ ُز
رّس ریؼغ را هیتزاػؼ ،ػًؼاًِبیغ ،صبلت عزگْػی ػارػ ّ
لغتِبی ص ّ ع را عیلی ثبهشٍ تلفع هیکٌؼ .لؼع ثلٌؼ ّ ًظجتب
الغز اطت ّ ایي ثَ عبمز پیبػٍ رّی سیبػ اطت .ثَ ّاططَ ی
ػغلغ ثب چْة طزّکبر سیبػ ػارػ ،ثیٌی اع ُویؼَ گزفتَ ّ
ػطظَ هیکٌؼ ّ .عْػع اسیي هْكْع ثظیبر عزبلت هیکؼؼ ّ
هیگْیؼ هزػم فکز هیکٌٌؼ ُویؼَ طزهبعْرػگی ػارم .کت
چزهی هیپْػؼ ّ کفؼِبی کتبى ّ ػلْار لی .ػّطت ػارػ هزػم
فکز کٌٌؼ "الت" اطت .گبُی ّلتِب ُن ػسػکی کفتز ثبسی
هیکٌؼ!
رویلَ عبًن سًی  64طبلَ ،لؼی هتْطن صْل ّ صْع
041طبًت ػارػ .اًؼام الغزی ػارػ .ؿْرتغ عیلی ػجیَ سًبى
ٌُؼّطتبى اطت .ؿْرت کؼیؼٍ ،هُْبیی هؼکی ّ ثلٌؼ ،پْطت
طجشٍ ،چؼوِبیی ػرػت ّ طیبٍ ّ اثزُّبیغ کؼیؼٍ اطت.
ػًؼاًِبیغ عیلی هزتت ّ تویش ُظتٌؼُ .ویؼَ ی عؼا هیغٌؼػ ّ
طزػبر اس اًزژی اطت .
پظزػبى ُْهي پظزی 01طبلَ اطت .اًگبر کَ اس ؿْرت
رویلَ عبًن یک کپی رًگی گزفتَ ایؼ ّ اّرا ثچَ کزػٍ ایؼ ّ
رّی یک ثؼى هزػاًَ ّ ّرسػکبر چظجبًؼٍ ّ اطوغ را
ُْهي گذاػتَ ایؼ.

رویلَ عبًن اس ّلتی آلب عبلؼ آلزژی پیؼا کزػٍ اطت صزن
کبرُبیغ را افشایغ ػاػٍ اطت ّ ثَ ػؼت تضت فؼبر لزار
گزفتَ اطت ّ آرتزّس گزػى ُن گزفتَ اطت..ثغبمز ؿزفَ
رْیی ػر هغبرد ّ هْاػ اّلیَ عْػع عویز را ثب اطتفبػٍ اس
ًؼبطتَ ،چظت چْةّ ،اسلیي ّ رًگ ثب سصوت سیبػ ػرطت
هیکٌؼُ .ویؼَ ػطتِبیغ رًگی اطت ،رّسی لزهش ،رّسی
طجش ّ...

ػعتزػبى ثبراى ُن ػعتزی ریش رخَ ،هُْبیی لغت ،چؼوِبی
طیبُغ را اس هبػرع ثَ ارث ثزػٍ اطت .کالص اّل ػثظتبى
اطت .
بروین سر اصل هوضوع:

عبًَ ػبى ػر هضلَ طیزّص لزار ػارػ .اربرٍ ًؼیي ُظتٌؼ..
عبًَ ی تمزیجب عْثی ثب ّػیؼَ ی 01هیلیْى ّ هبُبًَ
ُ011شار اربرٍ کزػٍ اًؼ .مجمَ ی ُوکف عبًَ ی ػّمجمَ
ای اطت ..پبرکیٌگ عبًَ ػطت عْػػبى اطت .ثبُشار سصوت
ّ ؿزفَ رْیی ػر هغبرد تْاًظتَ اًؼ یک پزایؼ هؼل
91ثغزًؼ ّ کلی اس ػاػتٌغ عْػضبل ُظتٌؼ .هضین عبًَ ػبى
ثَ ّاططَ ی ػاػتي فزػِبی لزهش ،پؼتی ،تبثلُْبی چْثی
طبعتَ ی آلب عبلؼ ّ گلِبی ػرطت ػؼٍ ی رویلَ عبًن ثظیبر

آلب عبلؼ اس ثچگی ػبػك ًزبری ثْػٍ اطت ّ االى ػغل تغتَ
ًزػ طبسی را اًتغبة کزػٍ اطت .تغتَ ًزػُبی ثظیبر سیجب ّ
ػیکی را مزاصی هیکٌؼ ّ ػر آعز ُن ثَ ًضْ اصظي ػرطتغ
هیکٌؼ .ثبػؼك ثَ چْة کبر هیکٌؼ ..اهب چٌؼ طبلی اطت کَ
آلزژی پیؼا کزػٍ ّ طزع ػرػ هیکٌؼ .رویلَ عبًن اربسٍ ًویؼُؼ
ثب چْة کبر کٌؼ ّ فمن کبر مزاصی را اًزبم هیؼُؼ ّ پظزػبى
آًزا ػرطت هیکٌؼُْ .هي ػالٍّ ثز ایي کَ ثَ ػاًؼگبٍ هیزّػ
ثب پؼرع ػر هغبسٍ کْچکی کَ ًشػیک عبًَ ػبى ػر هضلَ
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————————————————————— صفحه 7
ػکظِبی عبًْاػگی ػبى تشئیي ػؼٍ اطت..اتبق ُْهي ُن کوؼ
لجبطِب ،یک تغتَ ًزػ ّ ّطبیل ّرسػی عْػع لزار ػارػ.

ادامه به سنندج .....

گزم ّ ؿویوی اطت .آػپشعبًَ ػارای کبثیٌتِبی چْثی لٍِْ
ای اطت ّ ظزف ّ ظزّفِبی طبػٍ ای ػر ػرّى کبثیٌت ُب
گذاػتَ اطت .یک یغچبل لؼیوی کْچک ّ یک یغچبل فزیشر
هتْطن ػر آػپشعبًَ رلْی پٌززٍ لزار ػاػٍ اًؼ .گبس پٌذ ػؼلَ
ی لؼیوی طفیؼ رًگ ُن ّطن کبثیٌتِب طت .رویلَ عبًن چْى
ثَ طالهتی آلب عبلؼ ّ ثچَ ُب یغ عیلی اُویت هیؼُؼ ػّ ػؼػ
لبثلوَ هظی هتْطن عزیؼٍ اطت ّ ػر آًِب غذا هیپشػ ّ ُز
ّػؼٍ آػپشی هیکٌؼ ّ ًویگذارػ ثیزّى غذا ثغْرًؼ .ػّاتبق
عْاة ّ یک پظتْ ُن ػارًؼ کَ ّطبیل اكبفی را ػر آى
گذاػتَ اًؼ.

رویلَ عبًن چْى ثب ثبسار کبر هیکٌؼ پیچ ّ عن ثبسار ػطتغ
آهؼٍ اطت ّلی ثَ ػلیل کظبػی ثبسار عیلی ارساى کبرُبی
ػطتی اع را هیفزّػؼ کَ هؼتزی سیبػتزی رذة کٌؼ .عیلی
عظتَ هیؼْػ اهب عن ثَ اثزّ ًوی آّرػ ّ ُویؼَ پز ًؼبم اطت
ّ ػّطت ًؼارػ عبًْاػٍ اع را ًبراصت کٌؼ ...توبم طؼی اع
را هیکٌؼ کَ سیبػ کبر کٌؼ کَ ثتْاًٌؼ ّام ثگیزًؼ ّ ثب لزف ّ
لْلَ ثتْاًٌؼ عبًَ ی کْچکی ثغزًؼ ّ اس ػطت اربرٍ ًؼیٌی
عالؽ ػًْؼ.

سارا ارجوٌذ

اتبق عْاثی کَ آلب عبلؼ ّ رویلَ عبًن ّ ثبراى ػر آى هیغْاثٌؼ
04هتزی اطت .ػّ ػؼػ کوؼ ربی لجبص ّ ایٌَ ّ ػوؼؼاى
اسػّارؼبى را آًزب گذاػتَ اًؼ .ػیْارُبی اتبق ُن ثب اًْاع

توضیح :توام شخصیت ُا واقعی و اساهی غیر واقعی ُستٌذ.

نشریه علیه بیکاری
مدیر مسئول :سیوان رضبیی
سردبیر :مصطفی اسدپور
تواس :آدرس ایویل
info@a-bikari.com

هقاالت ایي شوارٍ توسط هصطفی
اسذپور ًوشتَ شذٍ است .استفادٍ از
هطالب با رکر هٌبع آزاد است.
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