
1 

 

 
                 www.a-bikari.com                                         8931دی   5    25شماره      

 علیه بیکاری
 

ص نن نن نن یننعص صمننبننمیمنن  صارننمقا ایننع

صادص ص نن  صا نن  صمنن ه  صایننع فنن دانناان

ص ن نماص صهق صی صهااان نما صانم  مقخمان 

ص نن نن نن ص ص نن  صیداه  ص نن نن  چننمانن ننمآ

 م زا ا؛

ص نن ص صا نن  صا نن  صیننا صانناا  ایننع

صانمص یداه صقاص  ا ص مقگ صم خناادنا

صادص صی ص نمقمنزه  صانال ن  ادصال ال 

صیص صچنمونینا ن  م منصخ م صیصخ گنما

ص ن هگن ص هقیادگ صخما ص مقگ صای  

صمنن ننانن نن ص ص نن نناآ صاانن نن ات انن یننمن

صیص صگن  ن ن ن  ص نا شاهآصیص ن نااانا

 ح  تصقاص ا  ا.

 5صفحه   

 خیزش آبان  و سپس فصل تعیین دستمزد...

 آذر -در بزرگداشت جان باختگان خیزش آبان 
 کلبه ای در نیزه زارهای ماه شهر

 گردون بیرحم...این دو نوجوان... همه ما مسئول هستیم! 

 سرنوشت بهم بافته  مجمع عمومی  و اعتراضات جاری کارگری  

 9صفحه   

 9صفحه   

 4صفحه   

 2صفحه   



2 

 

 5صفحه     ———————— —————————————      25  

در چند روز گذشته، یکی پس از دیگری حکم پنج سال 

زندان برای لیست طوالنی از فعالین کارگری و سیاسی 

اعالم شده است. این احکام حاصل پروسه تجدید نظر و 

فرجام خواهی و در واقعیت نمایش لجن مال تمام ساحت 

قضا و عدالت در مقابل انظار عمومی بود. حکومت 

اسالمی سرمایه در ایران تنها دو هفته زودتر در مقابل 

خیزش آبان و آذر همه ابهت "داد و دادگاه" را در مقابل 

اشتهای خون و تخریب دستجات باند سیاهی در خیابانها 

به حراج گذاشته بود. پس از اطمینان خاطر از اینکه هر 

کس که عشقشان کشید، و هر تعدادی که ممکن و جلوی 

دستشان بود، کشته شده است؛ و با رفت و روب خیابانها؛ 

تمام ساختار این حکومت طی دو هفته اخیر در ابراز دین 

خود و در اثبات نمک شناسی در مقابل باند سیاه خویش 

سنگ تمام گذاشته است. دیروز رژه لباس شخصی ها، 

ادعای پوشالی "عدل و قانون" را در قاموس این 

حکومت به سخره گرفت، امروز دیگر نوبت رژه 

چماقداری قوه قضائیه است که خود "جمهوری" را در 

 خون و خفت غرق کنند. 

سرگذشت و سوابق هر پرونده لیست متهمان در روز 

روشن، یکی پس از دیگری، سیفون ستونهای حکومتی و 

مشروعیت فصلهای حقوق پایه ای مورد ادعای خود 

برای مردم را میکشد. این احکام، عربده کشی سرگردنه 

راهزنان دستمزد و آسایش توده عظیم در ایران است که 

سرمست از باتالق فقر و حسرت و بی حقوقی حاکم، 

منت "امنیت ملی" میگذارند! این احکام دو قورت باقی 

سلطه سودپرستانه سرمایه است که نه فقط کار و 

 خالقیت، نه فقط تسلیم بلکه خفت و بردگی طلب دارند.

 یا مرگ، یا آزادی!

این سنگر گریز ناپذیر توده کارگر و زحمتکش در دفاع 

از نفس زندگی در مقابل قعر بی انتهای فقر و تباهی 

جلوی روی آنهاست. این سنگر دفاع از شعور، دفاع از 

صالحیت حقوق شهروندی است؛ این اسم رمز، ورد 

اتحاد بیشمار مردم در تجمعات و کشمکشهای قریب صد 

 شهر بود...

 یا مرگ، یا آزادی!

این عصاره مقاومت بهترین فرزندان این مردم است که 

از کارخانه تا دانشگاه و در سیاه چالها، سنگ آزادی به 

 سینه میزنند؛

این صدای یک نسل است که آزادی را برای کارگر 

میخواهد تا از البالی صالبه کارمزدی و از میان خیمه و 

خرگاه چاپلوسی و دریوزگی خانه کارگر علیه بردگی 

عریان اعتراض کند، متشکل شود، و بتواند سد گرسنگی 

 و حسرت را بشکند.

این طنین پر شکوه نفس شرافت انسانی، شور و ذات 

برابری طلبی است که موقعیت برده وار زنان را عار 

میداند؛ توحش قانونی و شرعی کار کودکان چنگ به 

قلبش میاندازد... و برای نجات قربانیان آن خود را به در 

 و دیوار میزند... 

 یا مرگ یا آزادی!

آزادی را باید ساخت، باید از حلقوم دشمن، حکومت 

 اسالمی سرمایه درآورد. 

آزادی باید در گوشه گوشه زندگی، توسط جمع های 

کوچک و بزرگ ما، و در نبردهای روزمره تحمیل و 

 برقرار شود. 

آزادی در "آنچه هست"، در واقعیت ملموس، در هیبت 

 انسانی عقاید و باورها دست یافتنی و پرشکوه است.

آزادی به معنای تقویت مادی و معنوی اعتراض هفت 

تپه، به معنای صدها تشکل و "گام" دیگر در راه حق 

 طلبی کارگری! 

 آزادی به معنای شرافت پافشاری بر برابری زن و مرد!

آزادی به معنای وسیع ترین سنت دفاع و حمایت از 

 زندانیان سیاسی و خانواده آنها!

یا مرگ یا آزادی؛ اما چسناله های تسلیم و انتظار، 

 هرگز!ً

 ایران در تب حبس یک فریاد در سینه:

 یا مرگ، یا آزادی!

است. تالش و هدف  ما اینست که تعداد هر چه بیشتری از کارگران دنبال نشریهه بهادهنهدر  نهرا            رگرییک نشریه کا 

بخوانند و  نرا دوست خود بدانند. ما میخواهیم مبشر سازمان یابی و اتحاد کارگرانر و عصای دست فعالین کهارگهری در ایهنهرا              

  bikari.com-info@a بادیم. 

 تماس بگیرید!“  علیه بیکاری”با  

mailto:info@a-bikari.com


3 

 

 3صفحه     ———————— —————————————      25  

 آذر -در بزرگداشت جان باختگان خیزش آبان 

 کلبه ای در نیزه زارهای ماه شهر

  

خشت های این چهار دیواری که بزحمت و با بی میلی آشکار سقفی را در هوا نگه داشته 

اند، نه یک خانه، نه یک مامن، نه چیزی برای پنهان از نگاه غریبه های رهگذذر؛ بذلذکذه 

مظهر تمام عیار لرزیدن، محرومیت و فقر و گرسنگی هستند. این خشت ها همانذقذدر کذه 

سست و کج و کوله؛ همانقدر نیز به ضرب سماجت سحر انذگذیذز سذاکذنذان آن در تذالش 

معاش، روی هم بند شده اند. در این چهار دیواری جز حسرت، ناامیدی هم نفس با نذفذرت 

نمیتواند سر کند. این چهار دیواری نذه بذرای زیسذت، بذلذکذه بذرای بذی ارزشذی زنذدگذی 

ساکنان آن؛ نه از سر اتفاق در ناکجا آباد، بلکه دقیقا مطابق استاندارد از پیشی برای جذان 

کندن مقرون به صرفه یک خانواده با نقره داغ تبار کارگری جامعه سر هم شده است. در 

این این خرابه حتی حشرات بیخود وقت خود را بهدر نمیدهند، اینجا خدا هیچ کذاره اسذت. 

این آلونک ها محل جوالن و قدرقدرتی جذانذوران اسذالمذی سذرمذایذه اسذت کذه مذرزهذای 

 توحش بهره کشی را پشت سر بگذارند.
آذر کلبه ای از نیزارهای ماه شهر را در کناره"ساحل" بذجذا گذذاشذت،  –موج خیزش آبان 

که قامت تصویری بر روی آن، گواه عصیان، شور و تسلیم ناپذیری است. این کلبه مهر مردم زحمتکشی را بذه پذیذشذانذی ایذن سذرزمذیذن 

میکوبد که سر از تسلیم و فرودستی برمیتابد؛ و بیش از نان روزانه از شجاعت و اعتماد بنفس، غرور و آزادگی و احترام نیرو میذگذیذرد؛ 

 و از سودای نان و آزادی, هر دو، کوتاه نمیاید. 

 !گردون بیرحم...این دو نوجوان... همه ما مسئول هستیم 

  

ساله  در منطقه مریوان به خاک سپرده  41ساله و فرهاد   41دیروز گذشته  پیکر دو برادر کولبر، آزاد  

شد. تجمع بزرگ مردم، فضای اعتراضی بی پروا علیه جمهوری اسالمی سنگ تمام گذاشت. طنین شعار 

"مرگ بر دیکتاتور" خشم چند هزار شرکت کننده را متوجه عامل و مسببین مرگ دردناک دو برادر 

 ساخت...  می

مراسم خاکسپاری مانیفست بزرگی علیه فقر و فقدان تامین اجتماعی در قبال زندگی مردم زحمتکش، علیه 

 کولبری و مصائب اسفبار آن بود... 

این تجمع بخش اصلی کارگری، شرافتمند، خوشنام و بانفوذ مریوان را در حلقه خود داشت، طنین 

های طاق شده، جوشش و اراده و شوق و مبارزه جویی از تصاویر منتشره مو بر تن هر بیننده راست  طاقت

 میکند... 

این تجمع همه چیز را در خود داشت که قسم نامه "پایان خفت کولبری" را اعالم دارد. نقطه شروعی برای 

ابتکارات عملی و مبارزاتی در راه  پایان کابوس کولبری در کردستان، و مشخصا خالصی کارگر و 

زحمتکش، شیپور جنگ بر علیه کار کودکان؛ تزریق خون تاره در رگهای یکی از کانونهای گرم تاریخ 

 معاصر جنبش کارگری در ایران؛  طالیه  دار جنبشی برای بیمه بیکاری شایسته و همگانی در ایران و خاورمیانه؛ ... گردد.

ی راستی چه چیز مانع هم پیمانی، اراده، خوش بینی و ستیزه جویی در این راه است؟ چه چیزی میتواند "رژیمی تر" و سرکوبگرانه تر از کولبر

در زندگی فردی و جمعی، مشخصا برای کارگران و زحمتکشان در جامعه کردستان باشد؟ چه چیزی میتواند سرکوبگرانه تر از بردگی مزدی در 

عریان ترین شکل آن و دزدی حرمت و جان فرزندانمان  گردد؟ چه چیزی است که مانع اراده جمعی ما است، چه چیزی است که در سرکشی 

 جوانان ما از زورگویی و خفت بارکشی در راه یک لقمه نان  دست آنها را میگیرد، قوت دلشان میگردد و راه پیروزی را نشان میدهد؟  

کسی قرار نیست فردا ما را بخاطر مصائب کولبری  به محاکمه بکشد، اما همگی ما بخاطر فرصت هایی که از دست میدهیم، بخاطر ابتکارات  

 هایی که نخورده ایم ... مسئول هستیم. بخرج نداده، بخاطر یقه هایی در چنگ نفشرده ایم  و بخاطر شکست

توضیح عکس: مربوط به جان بذاخذتذگذان اعذتذراضذات 

عراق است. تقاضا میکنم این تصویر را بذعذنذوان بذیذان 

سمبلیک واقعیتی غیر قابل کتمان، چه در عراق و چذه 

  مصطفی اسدپوردر ایران، از من بپذیرید.          
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 خیزش آبان  و سپس فصل تعیین دستمزد...

خیزش آبان و آذر ماه ریشه در اعماق نارضایتی توده محروم و 

زحمتکش جامعه داشت. فقر و فاقه، محرومیت  و یک هستی در 

آستانه تالشی میلیونها مردم را به حرکت درآورد. خیابانها در 

قریب به صد شهر به قرق عصیان مردم جان به لب رسیده ای 

درآمد  که با مشت گره کرده و سنگ و کلوخ در جنگ نابرابر 

فریاد اعتراض سر دادند، ایستادند، مقابله کردند. جمهوری 

اسالمی با یک ماشین جنگی باند سیاهی و کشتار کور توانست  

بحران را موقتا پشت سر بگذارد. هر روز که میگذرد مردمی که 

مترصد فرصت تازه تر پشت درب خانه ها و در پیچ کوچه در 

کمین فرصت بعدی لحظه شماری میکنند، حقانیت و انگیزه 

 یابند.  بیشتری بر بی قراری خود می

با از راه رسیدن فصل تعیین ساالنه  دستمزدها  هیزم تازه برای 

اعتراض علیه فقر و نابرابری کل جامعه را در خود غرق میکند. 

های مهمی اعتراضات آذر ماه و سرنوشت آنرا با  "فصل  سر پل

دستمزدها" گره میزند؛ این سر پل ها را باید شناخت، شناساند و 

در مقابله با سیاستهای جمهوری اسالمی  و بر اساس منافع 

 طبقاتی کارگری تقویت کرد.

فصل دستمزدها یک نمایش فریبکارانه دولتی است و اما در عین 

 حال ... 

فصل دستمزدها، موعدی برای تجمع کارگران و تریبونی برای 

ابراز اعتراض به عمق جنایتکارانه و بهره کشی از گرده 

کارگران  است که کارگر کمونیست و رهبران کارگری برای 

اند. بخصوص که این تریبون به  چنین فرصتی دست و پا شکسته

ابتکار دولتی ها و تا حدی به دور از مزاحمت دولتی و ارگانهای 

سرکوب برگزار شده است. اینجا فرصت مغتنمی برای افشای 

سیاست های ضد کارگری، تاکید بر بیهودگی انتظار و توهم و 

 برداشتن قدمی در راه مبارزه مستقل کارگری است. 

 8931دست در دست خیزش آبانماه، فصل دستمزدها در سال 

میتواند سرآغاز تحوالت اساسی در مبارزات کارگری در ایران 

باشد، این فرصتی است که نباید از دست داد. باید توجه داشت  

خیزش آذر ماه، در تشابه با خیزش دیماه، علیرغم همه خصلتهای 

طبقاتی آشکارا کارگری میدان تنگ ابراز وجود کارگری بود. 

محالت کارگری تا خرخره غرق در تباهی و درد مشترک، اشباع 

از اعتراض بر حق، موتور محرکه  یک اعتراض با رنگ تند 

طبقاتی کارگری و چپ، با کمترین شائبه های ملی و بورژوایی 

شدند؛ کارگران و خانواده های کارگری بار اصلی این خیزش را 

بدوش کشیدند، اما میدان کشمکش و چهار چوب مبارزه خیابانی 

 راه را بر توانایی و ظرفیت های مبارزاتی کارگران میبندد. 

امروز دیوار چین خیزش آذر ماه و عرصه کشمکش های دستمزد 

را از هم جدا نمیکند، کارگران اعتراض و تب مصاف های 

خونین آذر را در رخت کن بجا نمیگذارند، اما بدیهیات مبارزات 

 طبقاتی حکم میکند که: 

اوال، کشمکش در عرصه دستمزدها تداوم خیزش از خیابانها به 

کارخانه ها نیست، گویا بعد از خیابانها نوبت کشاندن رویارویی 

 به محوطه کارخانه ها باشد؛  

ثانیا، کشمکش های دستمزد نباید تحت عنوان "شندرغاز" در 

مقابل و در مقایسه با  شعارهای خیابانی کم ارزش و ثانوی قلمداد 

 شود.  

جنبش آزادیخواهی در ایران باید بتواند روی پاهای کارگری خود 

بایستد. مبارزه طبقاتی کارگران نمیتوانست به خیزش خیابانی 

زحمتکشان بی اعتنا باشد، اما همزمان مبارزه طبقاتی کارگران 

 باید بتواند راه مستقل خود را طی کند. 

امسال باید مصرانه تر از هر وقت دیگر مطالبه بر سر دستمزدها 

را پی گرفت. هیچ تجمعی، هر چقدر هم دولتی را نباید از صدای 

اعتراض کارگری علیه جهنم فقر و استثمار کنار گذاشت. فضای 

سرکوب و فضای توطئه در مقابل جمع کارگرانی که حق پایه ای 

زنده ماندن را طلب میکنند، جز رسوایی و عقب نشینی و 

 چاپلوسی راه فرار دیگری ندارد. 

آذر - با فصل دستمزدها در پیش رو، نمیتوان پرونده خیزش آبان
ماه را بسته تصور کرد. این خیزش ریشه در حق طلبی توده 
زحمتکش برای آزادی و علیه فقر و نابرابری دارد. طبقه کارگر 
اسکلت اصلی این تحرک است و مبارزه بر سر دستمزدها لوالی 

تداوم شایسته این خیزش و تخته پرش آن به سوی تضمین 
 پیروزی است.  
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صط دص ص   صای ان صهق صاخ   ص ما  صهی صی   ص مقگ   اا  اضمت

صهقص صیاچ  ص صهاقه. صخاه ص   صقا صامام  صمجمع صم   یش مق 

 ما م صطاالا ص ع اانصخری صار ما صاا  اضمتص مقگ  ص

صم حالص ص ااما صمات صا ت صهق صا  آ صشاا صش مخ   صای ان هق

صحااش صص صامم  صی ص صا  صقایم  صا  مممت صی ص ص ااالت صا  . شاا

ص  ص صقا صجم صخاه صمطیا   صمجمعصامام ص صیم شاا ص اهنصی

ایعص االصهاهاصا  ص  صمجمعصامام ص مقگ  ص ع اانصظ فص

ص  ص صم  اااا صچ اا  صای ان صهق ص مقگ   صا  صااها صیم   اا  

صد صچ صی  عصا ص مقگ صابای ص ص  ا صااحمهصااهاص ا زاقصقا ص

شاه؟صایعصیاص االصیاقع صیص ممالصماج صا  .صاگ صامصهی یدص

صمجمعصامام صخاه خاه ص  خا مم صضاص مقگ  صمای ی ص م

صصارم مصجمع صیصدممنصهقج ص  مقگ انصقی  یصم ااآصم عمقبم

صیصهقص   مق صمااقهص  صاببصقااانص صاا  ص  ا صچی جص ادص

صمجمعص صدم صی ص مقگ ان صدم صام یدآ صم   ه؛ ص فمی   مقف مم

صادص صا   صو چ اا صی صهشااقا  صدم  صمرمف صمبم   صهق امام 

صاا  ص صیا ص صااا. صگ ف   صق اق صهاقان ص  ممی  صی صهیا  جماب

 ااهاصا ص مقگ  ص میاص  ااااصای  ص مشاصیصهقصا عصحملآصص

ص مص صمات صطاالا  صی صف  می اا صدم  ص ام ش ص     ص ایالآ

  مقف ممصیصهیا صق اقص    ه؛

صف ادمص صقا ص ص   اب صا  یدم  ص ص م صماث  صمبم ی  صیممهگ  ثما مآ

   ا؛

  ا صوم خ ای ص  صایعصش ایطصالد صا  ص  صاا  ص مقگ  ص

صیص دمزممنص  صااهاصد صچ ص  ا   صادص مقگ انصم   ص مشا

صحفظص  ا.صص صاا جم صیصااعطمفصخاهصقا هقصا عصحملصا  ح م آ

ایعصهق بمصدممنصخراا ما صا  ص  صهقصمجمعصامام صم ظمص

صم ظمص اهنصمجمعصامام صقدب  صاا  صهقص ص م ا ف  صا  .

صق اقص صااضم صی صفعما ع صااها ص م صمم ع صاقابمط صا یع ازهیا

م    هصیصدمچ  عص اا صیصقدب  صاا  التص مقگ  صهقصیاص

صاا امفص مدممنص صی صحملصا مم  صهق صهائمم صاافعملصدااا صی فع 

خاهصا  صم ااقه.صایعصااش  ص  ص  ق  صهق قصا ص مق  هصم حاص

صایعصدم   صصص صابشصفعما عص مقگ  صهق صمجمعصامام صی ص    اا

 اخ رمصصهاقه.

دم صم ااا اص  ص مقگ ص  ا صداااصمماانصچمقاصا صجزصمبمقداص

صح  ص  خاقهاق صادصحااق صص ص صایعصاظم  صیص اینصمبمقدا اااقه

ام مامتصمع ا صقاصدمصادصایصمضمیب صم   ا.ص مقگ ص  صا  می ص

ص  گص ص ص الح. صا  صی صقاقت صا  صهاقهآ صوال صا  صمبمقدا صایع هق

ص   ااص صااا ا صخاه صا  ص   صایع صمبمقدا صایع صهق ص مقگ  ص   ااا

دم صث یتصیصام مامتصجممع صا  .صاممص مقگ صدمما صم  ااااص

ادصایعص  گص  اااصا  فمهاص  اص  صم حاصیصی پمقچ صشااص مشا.ص

د صااااداص  صقش  صدم صدمب    صم  ح مصا ص مشاصقاقا ص

صیاصاهامص صایعصا فم ص  ا  صا  .   صار بص مقگ انصم ااه

ا   .صد صجمص مقگ انصهقصمبم  صهشمعصخاهصم حاصیصیاصاااص

ص مصگاش صیص شااص مش اصااصا امنصایعصقاقتصاف ما صا صقا

ص مقگ اا ص صدم  صایعصاح مسصقا صاح مسصم    ا. وا  صخاه

صاااص صهاش   صش    صا  صااها صاا  اضمت صی صاا رم مت صهق   

اج   ص  هاصااا.صاممصاح مسصشانصایعصقاقتصاا طصااهاصدم ص

  مقگ صوایااصا صماق صیصگذقاصا  .ص

صادص ص  اااا صاگ  صی صهاقه صقاقت صم حا ص مقگ  صهی   صابمقت   

صا صو  یدص   ینص صادصد صمبمقدا ص  ا قاقاشص اق  صا  فمها

صهقص صامی  صدمب     صی صااحمه ص   صای جم   صما   صامم م میا.

مبمقداصخاهص خاهص ا  صام میا.ص  ا ص ا  صییقهنصااحمهصدمص

ص اهنص صمجباق صمزه آ ص مق صافس صا  . صالد  ص مق صی مبمقدا

صیا مص ص  ع صدااگ  ص  ا صامم ع صف یشصا  ی ص مق ص    مقگ ان

صایعصاای صا یعصمماعص  ا صاخ یبصومی ص صم   ا. ققم  صایجمه

دم صااحمهصم منص مقگ انصام صم   ا.ص عالیاصایائاااژ صحم مص

صیص صاق ااق صی صماجاه صاظم  صگ  صااج   ص   صهفمعصجممع  صماقه ی

صیص صاغ    صام میق ص   صا  صماجبصاشما  صحم م  م مفعصطبب 

ا ی مصیصالق ا صد   ا.صهقصقا ط ص مصااحمهصم منص مقگ انص میاص

اضمف صاماهص  ص اقژیاد صا صا فمص مصاا مص  صم ما  مصدم ص

صایعص ص   صفعمالا  ص ی   صحم م صایائاااژ  صاد صامش  خاه خاه 

صااحمهص صای   صا زاقدم صدم  ص م صهائمم صی صدها صهامع صدم ش مف

 مقگ  صام صم   ا.صص  صایعصا ا بصا صفبطصایجمهصقش  صدم ص

ااحمهصهقصم منص مقگ انصم  یز صاالشصیص مقصجا صا  ص ی  ص

صمخ بص صاع ضمت صگزاا صاد صماجاه صفعال صو ااادم  حفظ

 اقژیاد ص مقصیصمبمقداصهائم صقاصطیبصم   ا.ص عبمقتصهی  ص

صخاهص ص خاه  ص مقگ ان صیگمد  اا  ص مق ص این ص صااحمه  د چ

 محفاظصام مماا.ص

صامام ص صیع  صمجممع ص  اخصاای صااش     ا ص مدگا ص  

صدم صااحمهص صحیب  صم م صقی صیاصج ب  ص   ص مقگ  ص میا م ظم

صاجمتص صقاا صااحمه صای    ص   صاا بمه صگذاش . صاا ا   مقگ  

 سرنوشت بهم بافته  مجمع عمومی  و اعتراضات جاری کارگری 
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صم  ااااص خشص اچ  صادص  مقگ انصا  صادصقااصا  االلصا  م

 مقگ انآصیع  صدممنص خشصیگماصیصو ا یصقاص خاهصجیبص  ا.ص

ااهاص مقگ صا ص مصا  االلصا فص ی  صاماامص مصاج   ص  صایعص

صاا  اتصیصاا رمبصمافب  صیم زص صم    ا. صو اا صاا بمه ح م

ص اقاعص صدمب     صی صااحمه صاد ص مالی  ص طح ص م صجز صخاه   

صازی صص ص   صقا ص مقگ  صااها صا  االا  صد  صاد صماث ا  ام پ اااهآ

ا زاقصحفظصااحمهصهقصم منصخاهصم بمااصم  مدهصیصایعصاا بمهص

 قاص  صشعاقصامام صیامنصابای ص  ا.ص

صو شص صقا صش ایط  صم  قا ص  ممی  صی ص مق صهائم   ام ش

ص  ص صجمع  صه   ص طاق ص میا صامگزی  ص مقگ ان ص   م میقه

صیاحا ص صم ما  صیق   ص زا ا. صه   صم  ب م صام  صی اا  ات

صادص صم م  ص خش ص    هآ صق اق صدم  صه  اق صهق صی  من  طاق

صیص صفعما ع صا اا ص   صهی   صای جم صا  . صشاا صح  دمب    

صیصقیش م ص صام   اصیصشعمقدم صااخمذ قدب انصامی صا  ص م

صو  ید ص ص م  ص   صدم صمرمف صهل صهق صقا صح    صایع م م ب

صهقص صدمااقا صیا م صاا   ص مقگ انصی صایعصمع م ص   داای ص   ا.

صیص ص صقاا صااادن صاد صا   صامدا صاج    صی صااااخ ع صوا   حمل

 قیش م ص ام شصد   ا.ص

صم   اصقا ط صیص صایعصو ی  صابشصمحاق صایفم یاچ صهقصامم 

هی مم اصم منصقدب انصاا  التصیصااهاصدم ص مقگ صهقص اا ص

صایعص ص صحال صاع یف ص   ص  م صم ظم صامام  صمجمع صا  . اا  

 قا ط صش  صگ ف  صا  .

 ا   مقصام ص مقگ انصهقص ام شص مص مقف مم

صظ فصاا  ص ص ع اان صامام  صمجمع صمبحث صهق صا م   ج ب 

ااهاصا صص مقگ انصیاصیاحاصااا ا صهقصم ظمص اهنص  گزاق ص

صدم ص صهق  گ  ااا صاع یف ص   ص  م صامام  صمجمع ص صا  . ین

ص  ا ص صطب ع  صظ ف صیا ص صمثم   ص   صی ص صا   صیاحا  مقگ ان

خ ث ص  هنصااطئ ص مقف ممصهقصج  صشب صشب ص  هنصافافص

 مقگ انصام صم   ا.صایعصهق  صا  ص  صاضای صااامما اص

 مقگ انصهقصمجمعصامام ص اینصد چصو شصش طصیاصمزی ص

ا ب ص  صمثالصااحمهی صدمصا  ؛صاممص میاصااج صهاش صد صماقهص

صیص صیگمد  صااما   ص مقگ ان صامام  صمجمع صیا ص  گزاق  اد

اقاهاص مقگ انصش   ص   ااص  ا صهخما صیصارم مصگ   صهقص

صایعص ماقهص  ااش صیصچ اا  ص مق  هصیاحاصااا ا صا  .

ص مش اص صاااا    ص مقگ ان صاگ  ص خراص صخاهآ  خاه 

صاحم  ص صهقیمف صمزه ص م صی ص مامتص مق صهق صقا   گزاق صمجمع

  هاص مش اآصصیاصفم  اقصم مصهقصااادنصقااص  صافعص مقگ انص

صمبا صص صهقص مخ مقصیص مق  هصخاه صمجمعصامام ص میا ص ا  .

صومیب ا ص صی صاح  ا  ص مقگ انآ صجمع  صاقاها ص   صاقجمع    

ام قص  صینص مشا.ص میاصیق صیصف ج صا  ادصمااضعص مشاآص  ص

شممقشصیصصثب صصیقاءصیصمرا متصهق صیصی ااسص خ جصهاهص

صاقدیم  ص صهقصا عصحملصچ اا  صاحبقصمرا متصماقه شاهآ

صیدنص صمجمعصامام ص  اااا صجی متصیصاقاها صام ص ق اقص    هآ

 یاقع صخاهصقاصاحم  ص  ا.ص

صادص صممج ا صش یع صاد صح می  صجمق  صاا  اضمت صمعمال قیال

صیمص صی صه  مزه ص   صاع ت صیا صاماام صهاقهآ ص مقف مم ط ف

صمخ یفص ص خا م  صم من صش مف صیا صومی  ص   ص   ص مق ش ایط

ص مقگ انص صجایا آ صمبم   صهق ص م ب  ص م ص) مقگ ان  مقگ ان

ا  خاام صهقصمبم  صفری صدمصیصغ  ا(صصا  ااقصا  صیصیمصهقص

صماااص صیم صاعط الت ص م صاقابمط صهق صمثال صح مس صش ایط یا

صدمما ص ص مقف مم صااطئ  صم    ه. صااقت ص صه  مزه و هاخ 

صاادا.ص ص مقگ ان ص   صمااقت صی صف   صمجمل ص   صا   مافق

ص  ص صا   ص مقف مم صهاخااا صا  ج  ص مقگ ان صار ما  یا  ش

صام منص صی صایضمع ص    ل صام     صممماقان صهخما  ص م معماال

داای صاا  اضمتصادصط فصص مقگ انصهیقصیصهیقا صم   هه.صص

اا  اضمتصجمق صا زصیاصیصیمصچ اصاج ممعص مقگ انصمع  تص

قاصهقصخاهصهاقهص)  ص مصدم صمزی صیصج بصا صمثب ص(ص مم منص

ااقتصم ما صیع  صاع تص مقف ممصیصه  صومچ  ص مقگ انص

 هقص   جصا  یصیصام مامتصخاهآصص مق صا  .

صقم  ص صم جعصق م صی مجمعصامام ص مقگ  ص ع اانصا  م

 ادامه سرنوشت بهم  .....
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قبالآصیاص    صهفما صقم  صاا ممهصقاصهقصجب  ص مقگ انصم ص

صمبمقداتص صگام  صقاا صم  اااا صج مت ص   مق  صاد ص   یف ی ا

 هفما آصف  می ااصیص   ینص مقگ  صجمق ص مشا.

اممصااقتصم ما صایعصااش  صا صچمقاصجای ص  ا صمبمقداتص

هفما آصصیص  هاش عصصا  مصیاصگم آصد صچ اصگم صم مآصجیاا ص

ص ی  ص صام یدآ صهفما  صاممافق صاماام صی صو ا  اا صمبمقدات اد

صابشص صی ص مقگ   صاع ض  صمبمقدات صام من صی صدم    اااقک

مجمعصامام صهقصایعصدم   صا  .صااقتصم ما صای   ص  ص

چ اا ص مقگ انصیاصیاحاصااا ا صهقصیاصقیدصیف م  آصفمقغص

صهف  ص صحما    صهق ص مقف مم صایذای  صامی مت صی صگ    ص  ما  اد

صقبی ص صابا  صهقصگ یصا  ف  صا  ص م صقا ح م ااق صحباقصدم

صیص ص مالا  صه  مزه ص  ا  صم حااا  صمبمقدا صی صاا رمب یا

صمافب  ص صهقصه  اقصق اقصهاهاصیص م مطمابمتصقفمد ص  ا  صقا

   صو شص ب اا؟

د چص سصام  ااااصم   صشاهص  صطبب ص مقگ آص مصایعص   مق ص

ص مص ص   صمطیب  ص  حباق  صی صیحا  مک صگ اا  صایع ص م م ی اا آ

دیقص  ا زاصیصش  ج صیصاااا صاحم  صم ااهآصش ایطص خ  ص

صادص صا س ص   ص ااه صم    صام  اااا ص س صد چ صم  ذقااا. قا

   مق صیصو امبصشانص  صقع صفب صیصگ     آصهقصش ایط ص

  صد چص سصم ئالصحفمظ صادصجمنصیص الم صااضم صجممع ص

صمح مطصم   اصیصادصه  صدهنص  صاامما ص ا   آص مقگ انصقا

ص  ص صم   ا. صهیق صهاقه ص  م اا صقا ص مق صهاهن صه   صاد صخط    

صیصاا  صهقص صااحمه صی صح فصمبمقدا صایعصقیددم ابمقتصهی  

صحملص صا ع صهق صامم صهاقه. صخ یااق  ص م   ص مقگ  صااها م من

صامقضمی  صدمص ص مق صیاصیاقع  صا  آ صمحمفظ  ص   دمماباق

صه  ص صاد ص ما  آ صومازها ص مق ص ما  صه   صاد صدم  د  .

صدم صهاامنص صادصه  صگ اا صیص  صم    ... ه  مزهصامچ زآ

ص  ا ص صام  ای ا صااا ص ی ا ص   صچ ز  ص    صاگ  صا  . خان

ص اا ص صیضعامن صاف ا صاا صاا  ات ص م صم ااا ا ص   صا   ایع

م ااه؛صیص م  ص   صقااصمبمقداصجمع ص مصیص  شصمافقصقاص

 هقصه   سصخاهص  اغصهاقه.ص

صیص ص خ  صیضع ص   صاالیا ص   صو ا ی ص مقگ ان   ا 

صا صدم صخایشصقاص صطبب  صدم صغر  هشااقی م صدااگ صخاه

ص   خ ص ص  ا  صامم صا  آ صهشااقا  صماقع   صهاقاا ص ال ا ز

ا یعصایعصو ا یانآصایعصش ایطصقاص میاص مصقااصح صدم صم م بص

وم خصهاه.صیصینصای   ص  صاگ ص مقگ صامگزی صا  صمبمقداصاشص

قاصهقصحما صو شص ب هص  صیاصومیشص  صاب صاخ اجصیص   مق ص

یصگ     صا  آص میاص  صقیش می ص  ا صا  ادصامقضمی  صیص

صهاش  ص صمطم ب  صایعصش ایط ص م ص   صم   صشا صمطمابمتص ااال 

 مشا.ص میاص مصام   اصدمی صمبمقداصقاصش یعص  هص  ص مقگ  ص

صهلص   صچ اص چ ص اچاصگ    صهقصخما صهاقهصدمص مص  ااااص م

صیصااخمذصینصش یاصشاه.ص   ص  صمبمقداصادص ق صصهقصاج ا

اظ شصفبطصش   عصممش عصیصهقصیصو ج اصیص  اصدهنصمای ص

یصخاا ماانص مقصابمشاصخابصم ااااص  صهقصفمای صم منص  اتص

یصا ی مصامصاا رمبصیص   ینصااااخ عصمای آصدزاقصیصیاصقااص

هی  ص  ا صا  ادصیص  ص    صااماانصاا  اتصم ااهص  اغص

 گ ف .

صقیددم ص صهق ص   صامام  صمجمع صم ظم صجی مت صم    صایع هق

صفضم ص صاا بمل صشمد گ صم ااااآ ص  وم صااا ا "امه "

صیصقااص صجمی ص  صامقضمی  صدم اا  اض صم منص مقگ انصا  .

صیص صیمغ من صی صم می ا صهق ص راا صدم ص م صدم  صماااع صی صدم چمقا

محمفظ ص مقانصافص مقگ  صم  ااا اصما   مصقاد صو ااص   اص

ص  ص صقاد  صهاقهآ صهاغصا   صمطمابمتصقا ص  ا  صمبمقدا صا اق   

   ا صدم  صقم  صو ماهنص مشاصیصچ ز صار بصاا مص  ا.ص

د صذقاصمافب  ص  ص  صیمعصدما   صیصااحمهص مقگ  ص ا  ص

م میاصهقیمی صادصاا ژ صیصام اص  ا ص  هاش عصقا صدم ص عا ص

  صیا مصاقداا صم   ا.صابمیاصف اماشص  هص  صممص   مقیمصیصهقص

صیقدیدم ص صی صخاقها صف ی ص غض صها م صیا صدم ص  ات هل

صافافص صا  . ص ب   صممل صمث  صهق   ص   صهاقیم ف یخاقها

 مقگ انصچ صهقصدممنصاح  مطصیص  اتصیصچ صهقصدمما ص  ص

صم  امااص صممج اجای  ص   صقا صای صی من صی ص    صدم  و  ید 

صدمص صجای  صچمقا صی صاا  اضمت صایع ص   ص   صهاقه صقدب  ص   ا مد

 ابمسصیحاتصیصدمصو مما ص پاشماا.

ص اشصیص اششص صایعص صیصا م صابما  ص     ص مجمعصامام ص

 ا  .صصصص

 8931ی منص

 علیه بیکاری نشریه

 مدیر مسئول: سیوان رضایی

 اممس:صیهقسصایم  

 bikari.com-info@a 

 ادامه سرنوشت بهم  .....
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