در تدارک روز جهانی کارگر

دعُت بٌ صزکت در گزدٍهاِی رهز کارگز دعُت بٌ جضو ه نَّهاىی ىّست کٌ
کارگزی بداطز گزفتاری با تضکز از آن انتياع کيذ .اِو رهز صزِک صذن ه
ىهاِش صزِک بُدن در گزفتارَِا ه نظّبت ٍای دِگز خُاٍزان ه بزادران
کارگز است .رهز ىانيُِسی بزای نبارزً طبقاتی است ،رهزی کٌ ٍهٌ نا باِذ
بزاِش سيگ تهام بگرارِم.
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صفحه 3

در تذارک رهز جَاىی کارگز
ُوَ چیق صکبیت اف فؼبلیت گـم ّ گنتـػٍ ػؿ هضبفل کبؿگـی ػؿ تؼاؿک ثـگقاؿی ىکُْوٌؼ
ؿّف رِبًی کبؿگـ ػاؿػّ .اّش امت کَ ُـ اػتـاُ ّ هجبؿفٍ کبؿگـی ػؿ ایي اّّبع ّ
اصْال اًؼکبك عْىضبل کٌٌؼٍ ّ اهیؼ ثغو ثـای ثغو ُبی ػیگـ کبؿگـی ػاؿػ ،اهب اکنیْى
هْفمیت آهیق کبؿگـی ػؿ اّل هَ عبٍیت ػیگـی ؿا ػاؿا امت .ایي اکنیًْی ثـای اػتـاُ
ثَ کنـی ػمتوقػ ػؿ ایي یب آى کبؿعبًَ ،یب هجبؿفٍ ای ثـای تضمك عْامتِبی تؼؼاػ هضؼّػی
اف کبؿگـاى ًینت ،ثلکَ ػولی امت کَ ثالّامطَ عَلتی ٓجمبتی ّ فـاگیـ ػاؿػ .ایي
آکنیًْی امت کَ ثب ُوَ هْرْػیت عْػ عجـ اف ثیؼاؿی ٓجمبتی ىـکت کٌٌؼگبى هیؼُؼ ّ ثَ
هؼٌبی الؼام هنتمین ّ آگبُبًَ آًِب ػؿ رِت هنتضکن کـػى پیًْؼُبی اتضبػ ّ ُوجنتگی ٓجمبتی
ثـای هجبؿفٍ هيتـک امت .اف ایٌـّ ُـ ػول هْفمیتآهیق کبؿگـی ػؿ اّل هَ هْری ثقؿگ
اف اهیؼ ّ ىْؿ ّ اىتیبق ثـای هجبؿفٍ ؿا ثؼًجبل عْاُؼ آّؿػ ،هْری کَ تْػٍ ُبی ّمیغ
کبؿگـاى ّ ؿّصیَ ػوْهی آًبى ؿا ثب عْػ تکبى عْاُؼ ػاػ.
اهب ّالؼب عجـ یک ؿّف کبؿگـ هْفمیت آهیق کَ ُوَ رب ًمل هضبفل کبؿگـی ثيْػ ّ ُوَ رب ثب
غـّؿ اف آى ٍضجت کٌٌؼ ًویتْاًؼ ٍضت ػاىتَ ثبىؼ؟
چـا کَ ًَ؟ چَ چیق غیـ اف آهبػگی عْػ هب کبؿگـاى هیتْاًؼ هبًغ ىْػ؟ گـفتبؿی ّ هَیجت
فػگی کبؿگـاى؟ آیب ایي هبًغ ىـکت فؼبل کبؿگـاى ػؿ ؿّف ًوبیو اتضبػ کبؿگـی امت؟ ػؿ
ایٌَْؿت ثبیؼ اف ُـ کل کَ چٌیي هیگْیؼ پـمیؼ کَ آیب لَؼ ًؼاؿػ ثـای پبیبى ػاػى ثَ ایي
هَیجت ُب الؼاهی ثکٌؼ؟ آیب لـاؿ امت ُویيَ ثَ ایي هيکالت تي ثؼُؼ ّ اػتـاّی ًکٌؼ؟ آیب
کنی ُنت کَ فکـ کٌؼ کَ هـّؿ فهبى ّ یب اف هب ثِتـاى ایي هيکالت ؿا ثَ ًفغ هب صل
عْاٌُؼ کـػ؟ اگـ عْػهبى ػمت ثبال ًقًین ،هتضؼ ًيْینٍ ،ؼایوبى ؿا ثلٌؼ ًکٌین ّ ثَ هجبؿفٍ
ثـًغیقین چَ کنی ّ ػؿ چَ فهبًی لـاؿ امت عٔ پبیبى ثـ ایي هيکالت ثکيؼ؟
اگـ کبؿگـی گـفتبؿیِبیو ؿا ثِبًَ کـػ تب ؿّف کبؿگـ ؿا ًؼیؼٍ ثگیـػ ،ثبیؼ گفت کَ ػلیمب ثَ
عبٓـ ُویي هيکالت امت کَ ثبیؼ ؿّف کبؿگـ ؿا رؼی گـفت .آعـ ایي هيکالت یک ًفـ ّ
ػّ ًفـ ًینت کَ ؿاٍ صل یک ًفـٍ ّ ػّ ًفـٍ ػاىتَ ثبىؼ .ثبیؼ گفت کَ اتفبلب روغ هیيْین تب ثب
ُن اف هيکالت عْػهبى ٍضجت کٌین تب ُوَ هبى یک ثبؿ ػیگـ کَ ُوَ هب صتی ػؿ ػاىتي
هَیجت ىـیکین .ثجیٌین کَ عبًْاػٍ هبى -عبًْاػٍ کبؿگـی – ًَ چٌؼ ًفـ ثلکَ هیلیًِْب ّ
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صفحه 4

هیلیبؿػُب ػْْ ػاؿػ کَ ُوَ ىبى هخل ُن ػؿ چٌگبل هؼْالت ّ هيکالت هيبثَ لـاؿگـفتَ
اًؼ ّ ثبیؼ ثکوک یکؼیگـ ثيتبثٌؼ.
ػؿمت ػؿ ػل ُویي ىـایٔ کَ ُـ ؿّف ارجبؿا ثَ "ثبیؼ" ُبی کبؿفـهب ّ ػّلت تي هیؼُین یک
ؿّف ػؿ مبل ُن کَ ىؼٍ ثبیؼ ثَ "ّثبیؼ" ٓجمَ عْػهبى ّ ًنل ػیگـی تي ثؼُین کَ لـاؿ امت
فـػا ثزبی هب ثبىؼ .ایي "ثبیؼ" ؿا ثب ربى ػل ثپؾیـین  .صکوی امت کَ ثـایو ثیيتـ اف ُـ چیق
ثبیؼ ربى فيبًی ّ فؼاکبؿی کـػ .اّل هبٍ هَ ؿّف کبؿگـ امت .ایي ؿّفی امت کَ ثبیؼ روغ
ىْین ّ ٍؼایوبى – ٍؼای ُوجنتگی هبى ؿا ثگْه ػیگـ ُوقًزیـاًوبى ػؿ ایـاى ّ مبیـ
ًمبٓ رِبى ثـمبًین .ایي ؿّفی امت کَ ثبیؼ روغ ىْین تب ًیـّی عْػهبى ؿا ثـای هجبؿفٍ فـػا
ثـآّؿػ کٌین .ایي ؿّفی امت کَ ثبیؼ روغ ىْین تب ثَ کبؿگـاى ػیگـ ثگْیین کَ ُیچ اهیؼی ثَ
ُیچ کل رق ثَ عْػهبى ّ فّؿ ثبفّی عْػهبى ّ اتضبػ عْػهبى ًویتْاًین ػاىتَ ثبىین .ؿّفی
امت کَ ثبیؼ روغ ىْین تب ػقم عْػ ؿا ثـای هجبؿفٍ تب ؿُبیی کبهل عْػ ثَ ًوبیو ثگؾاؿین.
چَ کبؿی ػؿ ؿّف کبؿگـ ّارت تـ اف ایي هیتْاًؼ ثبىؼ؟
ػػْت ثَ ىـکت ػؿ گـػُوبیی ؿّف کبؿگـ ػػْت ثَ ريي ّ هیِوبًی ًینت کَ کبؿگـی
ثغبٓـ گـفتبؿی ثب تيکـ اف آى اهتٌبع کٌؼ .ایي ؿّف ىـیک ىؼى ّ ًوبیو ىـیک ثْػى ػؿ
گـفتبؿیِب ّ هَیجت ُبی ػیگـ عْاُـاى ّ ثـاػؿاى کبؿگـ امت .ؿّف ًبهٌْینی ثـای
هجبؿفٍ ٓجمبتی امت ،ؿّفی کَ ُوَ هب ثبیؼ ثـایو مٌگ توبم ثگؾاؿین.
عالٍَ ایٌکَ گـفتبؿی ّ هَیجت ثِبًَ هٌبمجی ثـای ػؼم ىـک فؼبل ػؿ هـامن ؿّف کبؿگرـ
ًویتْاًؼ ثبىؼ .ثؼکل اگـ ثتْاًین ؿّس ّ فلنفَ اّل هرَ ؿا ثـّىرٌی ثرـای ػّمرتبى کربؿگـ ثیربى
کٌین ّ ثـایيبى اف ُن مـًْىتی ثب ػیگـ ُن ٓجمَ ای ُبیوبى ّ ؿاٍ ُبی ػولی ؿُبیی ثگرْیین ّ
ثررـ ّرررؼاى کرربؿگـی ىرربى اًگرريت ثگررؾاؿینُ ،ویرري گـفتبؿیِررب ّ هرريکالتی کررَ گلررْی آًِررب ؿا
هیفيبؿػ اًگیقٍ ای ثـای ىـکت فؼبل تـ ّ هَون تـىبى ػؿ کٌبؿ کربؿگـاى ػیگرـ عْاُرؼ ىرؼ.
اگـ کنی کَ عبًْاػٍ کبؿگـ ؿا ثَ هـامن اّل هَ ػػْت هیکٌؼ ،ثـّىٌی اف ؿفبلرت کربؿگـی ّ
ّـّؿت ُوجنتگی ىبى ٍضجت کٌؼ ّ ربیگبٍ ؿّف کبؿگـ ؿا ػؿ ایري هتري تّْریش ثؼُرؼ ،ثری
گوبى پبمظ هٌفی ًغْاُؼ گـفت.
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صفحه 5

رهز جضو جَاىی کارگز ٍهٌ صها از ٍهّو انزهز نبارک!
ؿّف رِبًی کبؿگـ ؿا پیو ؿّ ػاؿین.
اّل هبٍ هَ ،یبفػُن اؿػیجِيت ،ؿّف
ريي رِبًی کبؿگـی امت .مٌت ثیو
اف یک لـى ایي هٌبمجت ثـ ارتوبػبت
هنتمل کبؿگـی امتْاؿ امت کَ ػؿ آى
کبؿگـاى اف اتضبػ ّ ُوجنتگی ٓجمبتی ّ
ثیي الوللی ىبى ،هيکالت ػبرل ّ
ػوْهی عْػ ٍضجت هیکٌٌؼ ّ ثـای
اتضبػ ّ هجبؿفٍ هْحـتـ ُن پیوبى
هیيًْؼ.
ػؿ ایـاى کَ چٌیي اهـی ثنبػگی تضمك
پؾیـ ًینت ،تؼاؿک اّل هَ اف عیلی پیو
تـ ػؿ ػمتْؿ کبؿ فؼبلیي لـاؿ هیگیـػ.
اًْاع تْٓئَ ػْاهل ػّلتی ّ عبًَ کبؿگـ
ؿا ثبیؼ عٌخی کـػ ،تؼطیل کـػى کبؿ ػؿ
ایي ؿّف هنتلقم کلی فکـ ّ الٌبع امت،
ثـای ارتوبع ّ ريي ثبیؼ تؼاؿک ػیؼ ّ غیـٍ.
ما هم در "علیه بیکاری" در تدارک اول مه شریک و همراه میشىیم.
ارتوبػبت کبؿگـی ػؿ ایي ؿّف ثبیؼ ُوگی ػؿ ؿاٍ ّصؼت ٓجمبتی ثبىٌؼ ّ ؿّس ّ فلنفَ
اّل هَ ؿا ثَ ًوبیو ثگؾاؿًؼ .اّل هَ ؿّف ّیژٍ کبؿگـاى چپ ّ مْمیبلینت ًینت .ثبیؼ
تاله کـػ کَ تْػٍ ُـ چَ ّمیؼتـی اف کبؿگـاى ایي ؿّف ؿا رؼی ثگیـًؼ ّ ًَ فمٔ ػؿ
هـامن آى ؿّف ثلکَ ثغًَْ ػؿ کل کبؿ تؼاؿک آى ىـیک ثيًْؼ .آًچَ ًجبیؼ فـاهْه
کـػ ایٌنت کَ ایي ؿّف ،ؿّف کل ٓجمَ کبؿگـ ّ ٓجؼب ُوَ اػْبی عبًْاػٍ ُبی کبؿگـی
امت.
روز کارگر همه شما از همین حاال مبارک!
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صفحه 6

اهل نٌ بسرگتزِو اجتهاع طبقاتی کارگزی در اِزان
ػؿ تؼاؿک اّل هَ یکی اف مٌت ُبی
هِن آهبػگی مغٌـاى ّ لطؼٌبهَ ّ
هلقّهبت ػیگـ رِت ُن پیوبًی صْل
هِوتـیي هيکالت ّ هجبؿفٍ ثـای ثِجْػ
ىـایٔ فًؼگی هب کبؿگـاى امت .ایي
هٌبمجت ؿیيَ ػؿ هجبؿفات ىکُْوٌؼ
ؿّف کبؿ ُيت مبػتَ ػاؿػ ّ ثغْػی
عْػ ایي مٌت ُب ؿا تمْیت هیکٌؼ.
ػمتوقػُب ّ هؼیيت ّ ػؿ یک کالم ًبى
هِوتـیي هؼْل ّ هؼْل پبیَ ای ٓجمَ
هب ؿا تيکیل هیؼُؼ .ثؼّى تـػیؼ اّل هَ
اهنبل ثقؿگتـیي کٌگـٍ ،ثقؿگتـیي ارتوبع ٓجمبتی کبؿگـی فیـ گٌجؼ کجْػ ػؿ پٌَِ
رغـافیبی ایـاى ىکل عْاُؼ گـفتُ .قاؿاى فؼبل کبؿگـی ػؿ ثیيوبؿ ارتوبػبت ثقؿگ ّ
کْچک ؿىتَ مغي ؿا ثؼمت عْاُؼ گـفت تب عبٓـات تلظ مبلی کَ گؾىت ؿا ثب تزـثیبت
هجبؿفات پـىکٍْ ّ اهیؼ ثغو اف ًیيکـ ُفت تپَ تب هؼؼًچیبى کـهبى ،اف تضـیـیَ پـ
ىْؿ "گبم" ،هؼلوبى ،پـمتبؿاى تب مـمغتی ثبفًينتگبى عویـهبیَ پیيـّی ُبی مبل
ثؼؼی ؿا ًمو ثقًٌؼ.
رلٍْ کبؿگـی ّ ٓجمبتی اّل هَ ػؿ پیًْؼ تٌگبتٌگ آى ثب آؿهبًِبی مْمیبلینتی ًِفتَ امت.
هَْثَ اّل هَ ثـای ػمتوقػ ثَ هؼٌبی لالػٍ فػى مْػ رْیی ّ امتخوبؿ ،ثَ هؼٌبی اتضبػ
ػؿ ؿاٍ تضویل ثی کن ّ کبمت هطبلجبت کبؿگـی ،ثَ هؼٌبی پیکـ ّاصؼ ثـای اػتـاُ ّ
اػتَبة امت .تْلؼبت ٓجمبتی کبؿگـاى چـا ثبیؼ اف کل حـّت ّ اهکبًبتی کَ هنتمیوب ّ
ثیْلفَ تْمٔ عْػ اّ تْلیؼ هیيْػ کوتـ ثبىؼ؟ چَ چیقی رق ّؼف ّ پـاکٌؼگی ٍف
کبؿگـاى هبًغ ػمتیبثی ثَ ایي اهکبًبت امت؟
اّل هَ ،ؿّف ريي ّ تفـیش ،ؿّف پیوبى ّ تزؼیؼ پیوبًِب ،ؿّف ًبى ّ ػمتوقػُب ،ؿّف ػؿ
ػمتْؿ گؾاىتي آؿهبًِبی مْمیبلینتیُ ّ ،ن چٌیي ،ؿّف اتضبػ رِبًی کبؿگـاى امت.
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صفحه 7

چضم ٍهٌ بٌ نزاکس اطلی تُلّذی دهختٌ صذً است
تَْؿ کٌیؼ کَ عجـی ثؼمت ىوب ثـمؼ کَ ػؿ ُویي اّّبع ّ ىـایٔ رٌِوی ػؿ هـاکق ثقؿگ
کبؿگـی ّ تْلیؼی ،ػؿ ؽّة آُيً ،فت ّ پتـّىیوی ،عْػ ؿّ مبفیِب ،ػؿ هـاکق ثـق ّ
تـاًنپْؿت ...ػؿ ؿّف اّل هَ کبؿگـاى ارتوبػبت ثقؿگی تيکیل ػاػٍاًؼ ،ػمت ؿػ ثَ میٌَ هـامن
ُبی ػّلتی فػٍاًؼ ،ػؿ هـامن کبؿگـی اف ُوجنتگی ٓجمبتی صـف فػٍ ىؼٍ ّ کبؿگـاى ٍؼای
اػتـاُ عْػ ؿا ػلیَ ىـایٔ کبؿ ّ ّّغ
فالکتجبؿ فؼلی ثلٌؼ کـػٍاًؼ...
ثضج ثـ مـ ایي ًینت کَ اگـ ایي عجـ
ٍضت ػاىتَ ثبىؼ ،ثضج ثـ مـ ایي امت
کَ چَ ّلت ایي عجـ ػًیبی میبمی ایـاى ؿا
ػؿ عْػ عْاُؼ ثلؼیؼ .ثضج ثـ مـ ایي
ًینت کَ چٌیي عجـی چين ّ چـاؽ ربهؼَ
امت ،ؿّصیَ هیجغيؼ ،عْى تبفٍ اهیؼ ّ
هجبؿفٍ رْیی ػؿ ؿگِب ثَ رْىو ػؿهیبیؼ
ّ فّؿ ّ لْت تبفٍ اتضبػ ّ ُوجنتگی ؿا
ػؿ ثبفّاى ثَ صـکت ػؿ هیبّؿػ؛ ثضج ثـ مـ ایٌنتکَ ؿّف ثؼؼ اف عجـ ػیگـ ٓجمَ کبؿگـ ّ
اػػبی کبؿگـی ثب عْػ ّ ثب ربهؼَ چَ عْاُؼ کـػ؟ ایي اتفبق ًبؿّبیتی ػظین ّ اػتـاّی ؿا کَ
ػؿ پـاکٌؼگی ًبپیؼامت ّ کوتـ ثَ حوـ هیـمؼ ؿا ثَ یک ًیـّی ػظین ّ غیـ لبثل کٌتـل تجؼیل
عْاُؼ مبعت .اّل هَ ثَ ایي تضْالت ّ ثَ ایي افكُب تؼلك ػاؿػ.
اّل هَ ؿّفی امت کَ کبؿگـاى رِبى ،یؼٌی ُوبًِب کَ هخل هب ثـای فًؼٍ هبًؼى ٍجش تب ىت
هزجْؿ ثَ ربى کٌؼى ّ تي ػاػى ثَ امتخوبؿ ّصيیبًَ ثْػٍ اًؼُ ،وبًِب کَ اّّبع ّ ىـایٔ ثؼتـ ؿا
تزـثَ کـػٍ اًؼ؛ ایي ؿّف ؿا ثٌیبػ گؾاىتَ اًؼ ّ ُـ مبل ّ ٓی ػٍ ُب مبل ثـای تخجیت ّ هضبفظت
اف ایي مٌت کبؿگـی صتی عْػ ؿا ثَ کيت ػاػٍ اًؼ تب مـهبیَ ػاؿاى ؿا ػؿ مـامـ رِبى هزجْؿ
کٌٌؼ ػمت ُبی کخیف عْػ ؿا کٌبؿ ثکيٌؼ تب کبؿگـاى روغ ىًْؼ ّ اف عْػىبى ،ثـای عْػىبى ّ
.
هجبؿفٍ ثیي الوللی ىبى صـف ثقًٌؼ ،ثـًبهَ ثـیقًؼ ّ تَوین ثگیـًؼ
اّل هَ پیو ؿّی هب امت .ثپبعیقینُ ،وت کٌین ،ثب ًؼای اّل هَ ُوـاٍ ىْین ّ ثب پیْمتي ثَ
ارتوبػبت کبؿگـی اّل هَ ُوجنتگی ّ اتضبػ ؿا تمْیت کٌین ّ ػؿ ؿاٍ آفاػی ّ ثـاثـی ّ مؼبػت
مْمیبلینتی ّ کبؿگـی ایـاى گبم ثـػاؿین.
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صفحه 8

طبقٌ کارگز با اِزان چٌ خُاٍذ کزد؟

تبؿیغچَ اّل هبٍ هَ ثَ هطبلجَ ُيت مبػت کبؿ ؿّفاًَ گـٍ عْؿػٍ امتً .نل ُبی پیيیي
هب ُيت مبػت ؿا ثـای کبؿ هیغْامتٌؼ کَ ُيت مبػت ؿا ُن ثـای عْاة ّ امرترـاصرت،
ّ ُيت مبػت ثربلریروربًرؼٍ ؿا ٍرـف
آهبػگی ّ مبفهبًؼُی ٍفْف عْػ ػؿ
ؿاٍ ثِجْػ ىـایٔ کبؿ ّ فًؼگی کرٌرٌرؼ.
ػؿ اػاهررَ ُررورریرري امررتررؼالل ،اّل هررَ،
ثؼٌْاى یک ؿّف تؼطیل ثرـای ترغریریرـ
ثٌیبػُبی فًؼگی ىکل گـفرت .فرلرنرفرَ
اّل هَ ػؿ کربؿگرـی امرت کرَ ثرـای
افنبؿ فػى امتخوبؿ مرـهربیرَ ػاؿاى ّ
ثـای ثـلـاؿی ػًیبی کبؿگرـی مریرٌرَ
مپـ هیکٌؼ.
هـامن ّ مٌت ُبی ایي ؿّف ؿیيَ ػؿ فلنفَ کبؿگـ ّ لؼؿت اػاؿٍ ربهؼَ ًِفتَ امت.
ػؿ ایي ؿّف ؿمن امت کَ کبؿگـاى ُـ ىِـ ػؿ ًرمربٓ ررورغ هریريرًْرؼٍ ،رفرْف عرْػ ؿا
مبفهبى هیؼٌُؼ ّ ثنوت هضل ثـگقاؿی هیتیٌگِب ،ثب پـچورِرب ّ پرالکربؿػُرب ّ ثرب عرْاًرؼى
مـّػ ؿژٍ هیـًّؼ .مغٌگْیبى کبؿگـی مغٌـاًی هریرکرٌرٌرؼ ،اف مرورت ّ مرْی هرجربؿفات
کبؿگـی ٍضجت هیيْػ ّ ،ثؼؼ اف آى ًْثت پیبم ُبی پيتیجبًی هیـمؼ...
اگـ ػىوٌبى ٓجمَ کبؿگـ ثقّؿ هبًغ هب ًویيؼًؼ ،ىرِرـُربی ایرـاى غرـق ػؿ هرـامرن ُربی
پـىکٍْ اّل هَ هیيؼ .ثـگقاؿی آفاػ هـامن ؿّف کبؿگـ ّ کرْتربٍ کرـػى ػمرت اػرْاى ّ
اًَبؿ ػّلتی اف عْامتِبی لؼیوی کبؿگـی ػؿ ایـاى امت .ػؿ ُـ ٍْؿت کبؿی کرَ ُرـ
مبل ّ ،اهنبل ُن ثبیؼ اًزبم ثؼُین ایٌنت کَ ثب اؿفیبثری اّّربع ّ اهرکربًربت ّالرؼری ،اهرب
هـامن اّل هَ ؿا آى ْٓؿ کَ ثَ ىکل هطلْة ًقػیک تـ امرت ،ػؿ ػمرترْؿ لرـاؿ ػُریرن.
هنبلَ اٍلی آى امت کَ ُـ اًؼافٍ ُن ثَ عبٓـ مرغرتری ىرـایرٔ ػمرت هرب ػؿ ثرـگرقاؿی
ارتوبػبت ّ هـامن ثقؿگ ّ ّمیغ ثنتَ ىْػ ّ ،ثَ گـػ ُوبیی ُبی کْچک هضؼّػ ىْیرن،
ؿّس ّ فرلرنرفرَ هرـامرن اّل هرَ ًرجربیرؼ ػؿ ررورغ کربؿگرـاى فرـاهرْه ّ کرورـًرگ ثيرْػ.
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صفحه 9

ثبیؼ ُوْاؿٍ ثغبٓـ ػاىت کَ ایي ؿّف ،ؿّف ُوجنتگی ٓجمبتری امرت کرَ ثرٌرب ثرَ ترؼرـیرف
عَلت اًتـًبمیًْبلینتی ػاؿػ .پیبم آى "کبؿگـاى رِبى هتضؼ ىْیؼ" امت .ػؿ ایي ؿّف ُـ
کبؿگـ ثبیؼ ػؿ ؿاٍ عؼهت ثَ اُؼاف اتضبػ ّ ُوجنتگی کبؿگـی ّ ایزبػ صل ؿفربلرت هریربى
کبؿگـاى تاله ثغـد ثؼُؼً .ب گفتَ پیؼامت ثـای ىـکت کبؿگـاى افغربًری ّ یرب کربؿگرـاى
هِبرـ اف ػـاق ّ غیـٍ ثبیؼ تاله ّیژٍ ای ؿا ػؿ ػمتْؿ لـاؿ ػاػ.
هؼیبؿ اٍلی ػؿ یک اّل هَ هْفك ایزبػ ُوؼلی ثـ مـ هجـم تـیي هنبیل ّ گرـٍ گربٍ ُربی
ّصؼت ّ هجبؿفٍ ٓجمَ کبؿگـ ػؿ ایـاى امت .تَْیـ ػورْهری اف لرؼؿ لرؼؿتری ررورِرْؿی
امالهی ّ تَْیـ اف آًچَ کبؿگـاى هیتْاًٌؼ ثَ کـمی ثٌيبًٌؼ ،یک تَْیـ ّاؿًَّ ،ثربٓرل
ّ ثی پبیَ امتً .مو ّ فلنفَ اّل هَ ثبفگـػاًؼى ّالؼیت ثَ ربی عْػ امت.
"ٓجمَ کبؿگـ ثب ایـاى چَ عْاُؼ کـػ؟" ًفل ُب ػؿ پی رْاة ثَ ایي مْال ػؿ میٌَ صرجرل
هیيْػ .ىجبًگبٍ اّل هَ ُـگق ثَ مبػبت ٍجش گبُی ػؿ آمرتربًرَ هرـامرن اّل هرَ ىرجربُرت
ًؼاؿػ ...
چـا ًجبیؼ ایي تَْیـ ػؿ اّل هَ اهنبل ثَ ُویي اًؼافٍ عیرـٍ کرٌرٌرؼٍ ّ ثرقؿگ ثربىرؼ؟ ایري
ٓلنن کی ىکنتَ عْاُؼ ىؼ؟  ...یک چیق هنلن امتٓ ،جمَ کبؿگـی کَ ثب ػقم رقم ثرـای
اػوبل لؼؿت ثویؼاى ثیبیؼ ،آمبًتـ اف آًچَ تَرْؿ هریريرْػ ،تربؿیرظ اهرـّف ایرـاى ؿا ّؿق
عْاُؼ فػ.
ؿّف کبؿگـ ؿّف لؼم ثـػاىتي ػمت روؼی ػؿ ایي ؿاٍ امت.
ًِن آّؿیل 0202
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صفحه 01

رهز اهل نٌ ،جهعّت عظّم کارگز با سيگفزش خّاباىَا بٌ حزکت
درآِّم ...
ػؿ لبهْك ًفـت اًگیق ػًیبی هْرْػ ،هِن ًینت کَ فـمٌگِرب ،اف ُرـ مرْ ،ترب چيرن کربؿ
هیکٌؼ ًؼوت ّ اهکبًبت ثَ فـاّاًی ػؿ رغـافیبی ربهؼَ هرب ػؿ یرک لرؼهری اًنربًرِرب لرـاؿ
ػاؿػ؛
هِن ًینت کَ ایـاى ػؿ حـّت غرْٓرَ
ّؿ امت ّ ػؿ ثرـق کرْؿ کرٌرٌرؼٍ رربٍ
ٓلجی ّ ىِْت ّ لْکرل ُریرچ هرـفی
اف ػمل ّ ُوقینتی ّ اعاللیبت هضلی
اف اػـاة ًؼاؿػ؛
هِن ًینت کَ ػؿ هبّؿای تْاًبیی
تغیل ّ ؿّیبُبی ثيـی ؛ ایي کبؿ ّ
عاللیت تْػٍ ُبی ػٍ ُب هیلیًْی کبؿگـ ّ فصوتکو امت کَ ثؼّى لضظَ ای ػؿًگ ػؿ
صبل آفـیٌو ؿفبٍ ّ هکٌت ّ هلقّهبت تٌؼؿمتی ُنتٌؼ؛
هِن ًینت کَ اف تجبؿ کبؿگـ ُـ چَ ثیيتـ کبؿ هیکٌٌؼُ ،ـ چَ ثیيتـ هینْفًؼ ّ هینبفًؼ،
ُـ چَ ثیيتـ تنلین هیيًْؼ ّ ثبّؿ هیکٌٌؼ؛ ثب مـػت ثیيتـ ثَ ّؿَٓ فمـ ّ هضٌت ؿاًؼٍ
هیيًْؼ؛
هِن ایٌنت کَ یک اللیت ًبچیق ثـ توبهی ایي ًؼوبت چٌگ اًؼاعتَ ّ ثب فّؿ املضَ ّ لبًْى
ّ ثب تکیَ ثـ یک هيت عـافبت ّ ثبّؿُبی اؿتزبػی ػایوب هٌبفغ ّ اهتیبفات عْػ ؿا تْریَ
ّ ثب چٌگ ّ ػًؼاى اف آى صفبظت هیکٌٌؼ؛
هِن ایي امت کَ ایي اللیت هفت عْؿ کخیف مْػرْ هیتْاًٌؼ ًبى ؿا اف مفـٍ ُبی هب
ثؼفػًؼ ،ػؿ ثؼؿ ّ ثی پٌبٍ ػؿ عیبثبًِب ّثیبثبى ّ ػؿ هیبى تل فثبلَ ُب آّاؿٍ کٌٌؼ ،ػؿة
ثیوبؿمتبًِب ؿا ثـّیوبى ثجٌؼًؼ؛ ّ اف پٌزـٍ اتْهْثیل ُب ّ عبًَ ُبی اػیبًی عْػ پْفعٌؼ
ثقًٌؼ ّ ػػب کٌٌؼ!
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صفحه 00

ؿامتی ایي کؼام فًزیـ امت کَ هب ؿا ػؿ یک لؼهی ًؼوبتی کَ عْػ مبعتَ این هِبؿ هیقًؼ،
گـمٌَ اف پيت ّیتـیي هغبفٍ ُب؛ ثیوبؿ ّ ػؿػهٌؼ اف کٌبؿ ًـػٍ ُبی ثیوبؿمتبًِب ،مـهب
فػٍ ّ ثی پٌبٍ اف پیبػٍؿّ هضالت اػیبى ًيیي پل هیـاًؼ؟
ایي چَ مـفهیٌی امت ،هب اف کؼام ىزـٍ ُنتین کَ ثـای هب هنکي ،غؾا ،آؿاهو ،ػؿهبى
ّ ػاؿّ لضطی امت اهب ىبؿالتبى ّ هْػظَ گـ ،عـهـػ ؿًؼ هبهْؿ هبلیَ ،گقهَ ّ للتيي،
فًؼاى ّ فًؼاى ثبى ثَ ّفْؿ ُنت ّ هخل فالْ ثَ ُنت ّ ًینت هب چٌگ اًؼاعتَ اًؼ؟
ایي فًزیـُب ،ایي مـًْىت ػُيتٌبک ؿا ثبیؼ ّ هیتْاى هِبؿ فػ.
ثب اّل هَ ُوـاٍ ىْیؼ :ثـ ػلیَ هبلکیت عٍَْی ثيْؿین ،هیلیًِْب اًنبى ؿًزؼیؼٍ ؿا ثب
مٌگفـه عیبثبًِب ثَ صـکت ػؿ آّؿین ،همبّهت امتخوبؿگـاى ؿا ػؿ ُن ثيکٌین ّ یکجبؿ
ثـای ُویيَ عْػهبى ّ فـفًؼاًوبى ؿا اف ایي ػفـیت صکْهت مـهبیَ ًزبت ػُین.
اّل هَ ؿا لؼم اّل ػؿ ؿاٍ ربهؼَ ای تجؼیل کٌین کَ ػؿ آى غؾا ّ هنکي ّ تٌؼؿمتی ثَ
تنبّی هیبى ُوَ اػْبی آى تمنین هیيْػ ،ربهؼَ ای کَ ُوَ چیق هضَْل کبؿ هيتـک
اًنبًِبی ثـاثـ ّ آفاػ امت ّ ،ػؿ آى ُوَ آصبػ ربهؼَ هخل عْاُـ ّ ثـاػؿی کَ مـ یک
مفـٍ ًينتَ اًؼ ،اف اهکبًبت هْرْػ ثِـٍ ثجـًؼ.
ثب اّل هَ ،اف هٌظـ ػىوٌی ّ ًفـت مبفه ًبپؾیـ ثب فـّػمتی ّ ثِـٍ کيی ثَ ػّؿ ّ ثـ
عْػ ًگبُی ثیبًؼافینُ ،وَ چیق کَ صنـت ّ آؿفّی آًـا ػاؿین ػؿ ُویي ىِـ پيت
ػیْاؿُبی ػیگـ هْرْػ امت.
فمٔ ثبیؼ کبؿگـ ّ فصوتکو ربهؼَ ػؿ ٍفْف هتضؼ ایي آؿفُّب ؿا ثَ ّالؼیت تجؼیل کٌٌؼ.
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صفحه 02

بليذ پزهازی ه رهح سزکش اهل نٌ
اّل هبٍ هَ ،ؿّف ريي رِبًی کبؿگـ ؿیيَ ػؿ رٌجو رِبًی مْمیبلینتی ّ کبؿگـی ػاؿػ
ّ یکنـ هظِـ ُوجنتگی ّ اتضبػ ّ ػفبع اف فـّػمتبى امت .تبؿیغچَ ایي ؿّف ثب
هجبؿفات ػلیَ فّؿگْیی ّ امتخوبؿ ربی تـػیؼ ثبلی ًویگؾاؿػ .اهب ىبعٌ ایي ريي
هضؼّػ ثَ ػؼالت ٓلجی ًینت ،ثلکَ ىبعٌ آى آىْثگـی ّ ثلٌؼ پـّافی ػلیَ ّّؼیت
هْرْػ امت .اّل هَ ؿثطی ثَ ىکْاییَ ّ ،گؼایی "کبؿگـ پٌبُی" ّ ػؼالت اف همبهبت
ًؼاؿػ .ایي ؿّف ثـای اتوبم صزت ،ثـای تزؼیؼ آؿایو ٍفْف کبؿگـی امت.
ػًیبی ّاؿًَّ ّ غـق ػؿ تجبُی ّ
چـک ّ عْى کخبفت صتی ثـای صبکوبى
ّ ایؼیْلْگ ُبی هتؼَت مـهبیَ
ػاؿی ثنغتی لبثل ػفبع امت.
کینت کَ اف عْػ ًپـمؼ چـا هیلیًِْب
کبؿگـی کَ ػوبؿت ُبی ثیيوبؿ ؿا
هینبفًؼ عْػ ىت ؿا ػؿ الثالی الیَ
ُبی کبؿتي ػؿ کٌبؿ مگِبی ّلگـػ ثَ
ٍجش هیـمبًٌؼ؟ کینت کَ اف تي ُبی
ًیوَ ثـٌَُ فـفًؼاى پبؿچَ ثبفبى ،کینت کَ اف گـمٌگی کبؿگـاى تْلیؼات هْاػ غؾایی ثَ
عين ػؿ ًیبیؼ؟ ثـای چَ کنی لبثل ثبّؿ امت کَ هیلیًِْب کبؿگـ ثبفًينتَ ثؼؼ اف می مبل
کبؿ ّ تْلیؼ ثَ ُـاك ػایوی اف مـهب ّ گـمٌگی هضکْم ثبىٌؼ؟ لبًْى ّ ػّلت ُـ چَ
هیغْاُؼ ثبىؼ ّلی چَ کنی هیتْاًؼ ملنلَ ثی پبیبى هَْثبت ػمتوقػُبی فیـ عٔ فمـ ؿا
لبثل لجْل ثؼاًؼ؟ هگـ هیيْػ ثب ؽؿٍ ای ّرؼاى ،حـّت افنبًَ ای ّ اهتیبفات چـکیي اللیت
هفت عْؿ ؿا ثَ هْافات مـٓبى فمـ ّ فالکت تضول ًوْػ؟
ربهؼَ ایـاى پـ اف اًْاع "ًبؿّبیتی" امت .اّل هَ ؿگَ ای امت کَ ثب تکیَ ثـ ّالؼیت
ٓجمبتی ربهؼَ ػویك تـیي ّرٍْ ؿًذ ّ متن ّ تجؼیِ ؿا ثَ رلْی ٍضٌَ کيوکو هیـاًؼ،
تب ظـف اثـاف ّرْػ ٓجمَ کبؿگـ ثـای پبمظ ثَ ایي ىـایٔ ثبىؼ.
پبمظ مْمیبلنتی کبؿگـی ُویيَ ّرْػ ػاىتَ امت .اّل هَ پـچن آى ثغو ُبی ٓجمَ
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امت کَ هیغْاٌُؼ ػؿ ىـایٔ هؼیي اهـّف رلْ ثیبفتٌؼٍ ،فْف ٓجمَ عْػ ؿا ثیؼاؿ کٌٌؼ،
ثغْػ ثیبّؿًؼ ،هتضؼ کٌٌؼ ّ ػل ثَ ػؿیب ثقًٌؼ .ایي پـچن گنتبعبًَ امت ،پـ ىْؿ امت،
ثلٌؼپـّافاًَ امتً ،ویتْاًؼ چیق رق ایي ثبىؼ .اّل هَ یک ؿّس مـکو امت کَ ػؿمت
ػؿ ػل ُویي ىـایٔ ػىْاؿ ،ػؿ مبیَ تـك ّ مـکْة ،ػؿ ػل آمیت ّ پـاکٌؼگی ًبىی اف
فمـ ّ ثیکبؿی مـاؽ روغ ُبی کبؿگـی هیـّػ .لطت ًوبی ایي هٌبمجت صکْهت کبؿگـی
امت ،اف ُـ روغ هیغْاُؼ توبم ًیـّی عْػ ؿا اف فى ّ هـػ ،ىبغل ّ ثیکبؿ ،ثبف ًينتَ
ّ پیـ ّ رْاى ،ػؿ میبُچبل فًؼاًِب ّ یب ػؿ امبؿت تمالی ًبىُ ،وَ ّ ُوَ ؿا گـػ
ثیبّؿًؼ ،عْػ ؿا رقیی اف اؿتو ثقؿگ کبؿگـی ثجیٌٌؼ ّ ثـای افك پیـّفی ُبی ثقؿگ
ًميَ ثـیقًؼ.
فؼبلیي اّل هبٍ هَ ىبینتَ ػویك تـیي اصتـام ّ افتغبؿ ٍفْف ٓجمَ کبؿگـ ُنتٌؼ چـا کَ
آىْثگـاى ٍفْف کبؿگـاى ؿا ػؿ ربیی کَ ثیيتـ اف ُـ رب ثَ آًِب ًیبف امت ،ػؿ ایزبػ
اتضبػ کوًْینتی هیبى کبؿگـاى رب هیؼٌُؼ .اّل هَ ،ثلٌؼ پـّافی ّ گنتبعی اّل هَ ػؿ
ایزبػ ّمیغ تـیي اتضبػ ثـای ًزبت ربهؼَ اف ؿاٍ ثـلـاؿی صکْهت کبؿگـی امت.
ثگؾاؿ ػؿ پبیبى فؼبلیتِبی اّل هَ ،اگـ صتی یک ًفـ ثب ُیچ امتؼاللی صبّـ ًویيْػ مـ اف
هِـ ًوبف ثـػاؿػ ّ ٌُْف ػػب ؿا ؿاٍ ًزبت هیؼاًؼ ،ػػب کٌؼ کَ کبؿگـاى لؼؿت ؿا ػؿ ػمت
ثگیـًؼ!
یبفػُن آّؿیل 0202
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ِک عهز در خاکزِس ٍای دفاعی؛
اهل نٌ بزای تذارک اعتزاضات سزاسزی طف کارگزی جانعٌ است
صوالت ػاین ٓجمَ صبکن اهبى اف
کبؿگـاى ّ هـػم فصوتکو ثـیؼٍ امت.
ایي ربًْؿاى ؿّف ًینت کَ ثغيی اف
هـػم فصوتکو ؿا هْؿػ صولَ لـاؿ
ًؼٌُؼًْ .ثت ثَ کبؿگـ ّ فصوتکو کَ
هیـمؼ هولکت ًَ لبًْى ػاؿػ ّ ًَ
ٍبصت .مٌگ ؿّی مٌگ ثٌؼ ًینت ّ
مگ ٍبصت عْػ ؿا ًویيٌبمؼ .تْؿم ّ
گـاًی ثل ًینت ،توبم ْٓل مبل ّ اف
رولَ ػؿ ؿّف اّل هبٍ هَ ،ربًْؿاى
صبکن ػؿ صبل تٌَ فػى ثَ ُن ُنتٌؼ کَ
ػـٍَ ای اف ػمتوقػُب ّ فًؼگی هب ؿا
هْؿػ صولَ لـاؿ ثؼٌُؼ.
آهبؿ ّ اعجبؿ ىبُؼ ُنتٌؼ کَ ثیيتـ اف
ُـ ربی ػیگـ ػًیب اػتـاُ هیکٌین؛
فًؼاًِب ،ثیيتـ اف ُـ ربی ػًیب ،پـ اف
کبؿگـ صك ٓلت ّ هؼتـُ امت؛ صتی آًزب کَ ثب هضٌت ّ موبرت ،ػًجبل ثنبٓ
ػمتفـّىی ػًجبل تبهیي فًؼگی ُنتین یمَ هب ؿا ّل ًویکٌٌؼ .ػوـ هب ػؿ عبکـیق ػفبػی
هیگؾؿػ .ػؿ ثؼتـیي ىـایٔ کبؿ ػًیب ربى هیکٌین ّ ٌُْف تـك فـػای ثؼتـ اهـّف هب ؿا ُن
ػؿ چٌگ عْػ ػاؿػ.
ایي ّّؼیت ثـای آى امت کَ عْة هیؼاًٌؼ ،یمَ هبى ؿا ّل کٌٌؼ ،یمَ آًِب ؿا عْاُین
گـفت .ػمت پیو هیگیـًؼ .هب ػؿ عبکـیقُبی ػفبػی ثَ مغتی ثَ پیـّفی لبثل آویٌبى
هیـمین .کوتـ اؿتيی ػؿ ؿفم ُبی رؼا افتبػٍ ثَ پیـّفی ػمت یبفتَ امت .اهـّف
ثبفًينتگبى ،ػیـّف هؼلوبى ،پـیـّف ُفت تپَ؛ ػؿ ُـ ًجـػ اهـّف ػمتوقػُب ،فـػا
ثبفگيت ثَ کبؿ اعـاری ُب ّ ثؼؼ ػمتگیـ ىؼگبى ...
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اّل هَ ثـای تؼاؿک اػتـاُ مـامـی ٍف کبؿگـی ربهؼَ امت .اگـ پیـّفی ػؿ کبؿ
امتً ،طفَ ّ همؼؿات آى تٌِب هیتْاًؼ ثب اّل هَ گـٍ ثغْؿػ .اّل هَ ثب یک مْال ثَ ربى
روغ ُبی کبؿگـی هیبفتؼ کَُ :ـ ثغو کبؿگـی ثـای ٓجمَ ،ثـای عْػ چَ هیغْاُؼ؟ چَ
کبؿ عْاُؼ کـػ؟
اّل هَ ؿّف ريي ّصؼت اػتـاّی ٍفْف ٓجمَ هب امت؛ ؿّف ريي تؼاؿک "ًچ" ُبی
ثیمـاؿی کبؿگـاى ُویيَ ًبؿاّی؛ ؿّف ريي تؼاؿک اػتـاّبت مـامـی کبؿگـ ّ
فصوتکو ػؿ ایـاى امت.
ّلت آًنتکَ ٓجمَ کبؿگـ ثبّؿ کٌؼ کَ هیتْاًؼ ثب ثْؿژّافی ایـاى ّ ربًْؿاى امالهی آى ثب
فثبى "اّل هَ" صـف ثقًؼ .ثب هجبؿفات ثی ّلفَ صك ٓلجبًَ ػؿ پٌِبی ثقؿگ رغـافیبی
ػَیبى فػٍ کبؿگـی ایـاى ،روِْؿی امالهی ؿا ثَ ثبفی ثگیـػ؛ ثَ فاًْ ػؿ آّؿػ .ایي
اػتـاّبت ُنت ،فمٔ ثبیؼ عْػ ؿا رؼی ثگیـػ.
آموبى ایـاى ػؿ صنـت آتو ثبفی اػتـاّی ٓجمبتی کبؿگـی هینْفػ.
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جضو ه صادی بزای اتحاد ه جاً طلبی؛ بزای سعادت ه زِباِی
ُـ چمؼؿ ُن کَ اف اُویت ريي ؿّف کبؿگـ گفتَ ثيْػٌُْ ،ف هْاًغ فیبػی ُنت کَ
پیو پبی فؼبلیي ّ ػمت اًؼؿکبؿاى ثـگقاؿی ایي ؿّف مٌگیٌی هیکٌؼ .اف ُوَ چیق ثؼتـ
فمـ ّ فالکت امت .پْل میبُی کَ
ثؼٌْاى ػمتوقػ ثوب هیؼٌُؼ ىکن عْػ ّ
ثچَ ُب ؿا ُن میـ ًویکٌؼ .هب کَ
هیغْامتین اّبفَ کبؿی هوٌْع ثيْػ،
عْػهبى ثـای اّبفَ کبؿی مـ ّ ػمت
هیيکٌین .ثـای فًؼٍ هبًؼى صؼ الل ػّ تب
ىغل ّ ػمت کن پبًقػٍ مبػت کبؿ
ؿّفاًَ الفم امت .تبفٍ اگـ ىغل ػاىتَ
ثبىی ،اّبفَ کبؿ کٌی ّ تب ثْق مگ
ػًّؼگی کٌی ثبف ُن ًویيْػ ثب گـػى
ؿامت ثَ عبًَ آهؼ .ػؿ ایي هیبى کنی
صٍْلَ ّ ًبی ّ ثٌیَ روغ ىؼى ؿا
ًؼاؿػ تب چَ ثـمؼ ثَ اػتـاُ! تٌِبیی
ّ اًقّا گـیجبًگیـ ُوَ هب کبؿگـاى ىؼٍ
امت .آػم ثَ ػؿػُبی عْػ ًویـمؼ تب چَ
ثـمؼ صْامو ثَ ػؿ ّ ُونبیَ ُن ثبىؼ.
یک فلنفَ هِن ريي اّل هَ تمْیت پیًْؼُبی ُوجنتگی هیبى ثغو ُبی هغتلف
کبؿگـی امت .ایي هٌبمجت عجـ اف ػقم ىـکت کٌٌؼگبى ثـای اػای مِن ػؿ ؿاٍ ثویؼاى
کيیؼى ٍفْف ثقؿگ ُن مـًْىت ُبی عْػ ػاؿػ .اّل هَ ثـای ایي امت کَ ثجیٌین
هيکالت هب هيکالت یک ًفـ ّ ػّ ًفـ ًینت کَ ؿاٍ صل یک ًفـٍ ّ ػّ ًفـٍ ػاىتَ
ثبىؼ؛ کَ یک ثبؿ ػیگـ ثجیٌین کَ ُوَ هبى صتی ػؿ ػاىتي هَیجت ىـیکین .ثجیٌین کَ
عبًْاػٍ کبؿگـی هب ًَ چٌؼ ًفـ کَ هیلیًِْب ػْْ ػاؿػ کَ ُوگی هخل ُن ػؿ چٌگبل
هيکالت هيبثَ گـفتبؿًؼ ّ ثبیؼ ثَ کوک یکؼیگـ ثيتبثٌؼ.
گفتَ هیيْػ ىبػی اًنبًِب اف لؾت آًِب اف فًؼگی ىبى ّ ثغًَْ اف لؾت ػؿ کبؿ،
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مـچيوَ هیگیـػ .ػؿ ىـایطی کَ فمؼاى ُـ گًَْ احـی اف لؾت ،ىِـُب ّ فینتگبٍ
ُبی هب ؿا ثؼ ّ فىت مبعتَ امت؛ ثبیؼ اتضبػ ّ ُوجنتگی ّ لؼؿت هجبؿفاتی هب ثبىؼ
کَ هضالت ّ ُونبیگی هب ؿا ػگـگْى کٌؼ.
ُـ لؼم ػؿ هنیـ اّل هَ یک پیـّفی ثقؿگ امت ّ ثبیؼ آًـا ريي گـفت .ػؿ همبثل
ُقاؿ ّ یک هَیجت کَ ػایوب اف ُـ مْ مـ ػؿهیبّؿػ ّ ثبف تْلیؼ هیيْػ؛ ؿّصیَ،
ػلغْىی ،ىبػی ّ ىبػاثی ؿا ثبیؼ ثَ کوک ُن مبفهبى ػاػ ّ اف آى هـالجت ًوْػ.
ثَ امتمجبل اّل هَ ،ريي اّل هَ ّ ،ثَ امتمجبل پبیکْثی اّل هَ ثـّین.

میقػُن آّؿیل 0202

در تدارک روز جهانی کارگر

صفحه 08

اهل نٌ ه ىّهٌ زىاىٌ طبقٌ کارگز
فًبى ٓجمَ کبؿگـ ًَ فمٔ ًیوَ
ثلکَ ثغو ثقؿگتـی اف
هْرْػیت ارتوبػی ٓجمَ کبؿگـ
ؿا تيکیل هیؼٌُؼ .التَبػ میبمی
ربهؼَ ّ مبعتبؿ ثْؿژّایی آى
ثؼّى فًبى ّ ،هيغَب فًبى ػؿ
ُیجت توبم ػیبؿ کبؿگـی ثی
هؼٌی امت.
ٓجمَ کبؿگـ ثبیؼ چين ثَ "ّالؼیت
فًبًَ" عْػ ثبف کٌؼً ،یـّ،
ػـٍَ ُبی کيوکو ،ىؼبؿُب،
اّلْیت ُب ،اعاللیبت ّ اؿفىِبی
هجبؿفاتی عْػ ؿا ثبفًگـی ًوبیؼ.
اّل هَ اگـ هیغْاُؼ هجيـ اؿاػٍ ّ اتضبػ ّ امتضکبم ٍفْف ٓجمَ کبؿگـ ثبىؼ ،اگـ
هیغْاُؼ ػؿ ػل ثضـاى ّ ثي ثنت هؼیيتی ؿاُگيبی پیيـّی ثبىؼ ّ غـّؿ ّ صك ٓلجی
ؿا ػاهي ثقًؼ؛ چبؿٍ ای رق ایي ًؼاؿػ کَ "فًبًَ" ثبىؼ.
ثب ملطَ تـمٌبک کـًّب ّ اف ٓـف ػیگـ ثب فلذ صیبت التَبػی آى ،فًبى ثَ تٌِب تکیَ گبٍ
ثمبء ثـای ربهؼَ تجؼیل ىؼٍ اًؼ .ػؿ ىـایطی کَ ثیوبؿمتبًِب اف پؾیـه ثیوبؿاى ٓفـٍ
هیـًّؼ ،ػؿ ىـایطی کَ ثـای ثغو اٍلی ٓجمَ کبؿگـ ًَ اف کبؿ ّ ًَ اف ػمتوقػ عجـی
ًینت ،فًبى عبًْاػٍ ُبی کبؿگـی متْى اٍلی ثمبءُ ،ن ػؿ ًگِؼاؿی ّ توؼیؼ صیبت ّ ُن
ػؿ لبهت یک کبؿگـ ػؿ تضتبًی تـیي تْصو ثبفاؿ کبؿ ایـاى لـاؿ ػاؿًؼ.
اّل هَ ثبیؼ ىیپْؿ ثنیذ گنتـػٍ ّ فؼبل کل ربهؼَ ػلیَ تجؼیِ ًنجت ثَ فًبى ّ ػلیَ
هـػمبالؿی ثبىؼ.
پب ثَ پبی تؼویك ثضـاى میبمی ّ التَبػی ،ثب ُـ گبم اف تؼـُ مـهبیَ ثَ فًؼگی ،ثَ
ُوبى اًؼافٍ کَ ػؿُبی اهیؼ ّ ثِجْػی ثـ ٓجمَ ػظین کبؿکي ثنتَ ىؼٍ امت؛ ُـ چمؼؿ ًبى
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ّ ػمتوقػ ،مالهتی ّ ؿفبٍ آًِب ثَ مـلت ؿفتَ؛ ایي ٓجمَ ُـ چَ ثیيتـ ثَ ًِبػ عبًْاػٍ
صْالَ ػاػٍ ىؼٍ امت .اهـّف کبؿگـ هـػ ایـاًی ،ػؿ امتبًؼاؿػ هتْمٔ ثب صنـت یک چِبؿ
ػیْاؿی ّ یک ػؿة کَ ثتْاًؼ آًـا اف پيت لفل کٌؼ ،رْاًی ّ ػوـ عْػ ؿا پيت مـ
هیگؾاؿػ .ایي کبؿگـ کوتـ اعتیبؿی ػؿ اتبق امتیزبؿی عْػ ػاؿػ ،کْػک ّ ُونـه هتؼلك
ثَ اّ ًینت ،ػاؿ لبلی ،کبؿ عبًگی فى ّ کبؿ کْػک ثـ فًؼگی عٍَْی اّ چٌگ اًؼاعتَ
اًؼ ّ اّلیي گبهِبی آگبُبًَ اّ ًویتْاًؼ آلبیی کبؽة ّ پْىبلی عْػ ؿا ًيبًَ ًگیـػ .اّ ثبیؼ
ُونـ عْػ ؿا لجل اف ُـ چیق ػْْ ثـاثـ ٓجمَ ثجیٌؼ ،چين ثـ هٌبفغ هيتـک ػؿ همبثل
ػىوي هيتـک ثبف کٌؼ ّ ثَ اثـاف ّرْػ اػتـاّی ىـیک فًؼگی عْػ هیؼاى ثؼُؼ.
ػؿ ایي ىـایٔ اّل هَ ثبیؼ ػؿ کٌبؿ مبیـ اّلْیت ُبی عْػ ثطْؿ ّیژٍ ؿّی هّْْػبت
فیـ ؿاُگيب ثبىؼ:
اّل :مبفهبًؼُی اػتـاُ فًبى کبؿگـ ػؿ کبؿ عبًگی ،کبؿگبٍ ُبی کْچک ّ لبلیجبفی ُب.
ػّم :تنِیالت ػؿ اهْؿ عبًَ ػاؿی ،ؿعتيْیغبًَ ،تؼبًّی ُبی هَـف ،آىپقعبًَ ُبی
ػوْهی.
مْم  :تنِیالت ػؿ ًگِؼاؿی کْػکبى ّ ػؿ فهیٌَ ػؿهبى ّ ثِؼاىت هبػؿاى
چِبؿم :هجبؿفٍ ثـای تضویل عْامت ثـمویت ىٌبعتي ػمتوقػ یب ثیوَ ثیکبؿی ثـای فًبى
عبًَ ػاؿ.
اّل هَ ٓجمَ کبؿگـ ایـاى ؿا ثـای ؿُبیی مَ هیلیْى ًفـ اف عْاُـاى عْػ اف ػاؽ ًٌگیي
"فًبى ثی مـپـمت" ّ ًزبت فْؿی آًِب اف اؿػّگبٍ ُبی کبؿ "کویتَ اهبم" ّ "هـکق
ثِقینتی" فـا هیغْاًؼ .ایي روؼیت ثبیؼ ثوخبثَ کبؿگـ ثـمویت ىٌبعتَ ىًْؼ ،عنبؿت
ؿّصی ّ رنوی ػؿیبفت ػاؿًؼ ّ ،صك تيکل آفاػ کبؿگـی ثـای ػفبع اف صمْق صمَ عْػ،
مبیـ ثغو ُبی ٓجمَ ؿا ُوـاُی کٌٌؼ.
پبًقػُن آّؿیل 0202
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زىذً باد "دُِاىگی" کارگزی!
هب کربؿگرـاى چربؿٍ
ای ًرررؼاؿیرررن ررررق
ایرٌرکررَ ثررـای ػفرربع
اف هرؼریريرت عرْػ،
اهررررـّف ػررررلرررریررررَ
ثررریرررکررربؿی ،فرررـػا
ثررررـای افررررقایررررو
ػمررترروررقػُررب ّ ُررـ
ؿّف ػؿ مٌگـُبی
هرررترررفررربّت ثرررـای
آفاػی تيررکررلررِررب ّ
اػررتررَرربة هررؼاّهررب
ىويیـ ثقًیرن .اّل
هررَ ظررـف ثنرریررذ
ثیيتـیي ًیـّ رِت پیگیـی هطبلجبت فْؿی کبؿگـاى امت .ثیيتـیي ًیـّ ّ لْی تـیري
اتضبػ ػؿ هضالت ّ ػؿ کبؿعبًَ ُب ،ػؿ هریربى ىربغرلریري ّ ثریرکربؿاى،ثرب ىرـیرک کرـػى
عبًْاػٍ ُبی کبؿگـی ّ ػؿ اثؼبػ فـا کبؿعبًَای اف ثؼیِیبت ريي ؿّف کبؿگـ امت.
ایي هجبؿفات الفم امت ،لِـهبًبًَ ّ پـ ىْؿ ُنتٌؼ ،فتش ایي مٌگـُب ثوؼٌبی غلجَ
آهؼى ثـ تجبُی عـػ کٌٌؼٍ ػؿ ٍفْف هبمت .اهب لـاؿ ًینت هجبؿفٍ مٌگـ ثَ مٌگـ ّ
ػفبع اف هؼیيت ػؿ توبم ػوـهبى رقیی اف ػامتبى فًؼگی هب ثبىؼ .اّل هَ لؼؿ لؼم ُبی
"اثتؼایی" ثـای اتضبػ ٍفْف کبؿگـاى ػؿ تؼبًّی ّ ٌٍؼّلِبی ُوجنتگی ؿا عْة
هیؼاًؼ ّ ثَ ُوبى اًؼافٍ ػیْاًگی ؿا ػؿ عْى عْػ ػاؿػ کَ هطبلجبت تؼـّی مـامـی
"عیبلجبفبًَ" ؿا ػؿ ػمتْؿ کبؿ ُـ روغ ّ ُـ فؼبلیت کبؿگـی لـاؿ ػُؼ؛ ّ ثـای
پیـفی فْؿی عیق ثـػاؿػ.
اّل هَ ّالغ ثیي امت ،ػؿژؿفبی ّالغ ثیٌی عْػ تٌْؿ ػَیبى ّ ىْؿه امت کَ ػؿ
عْى پیکـ کبؿگـی ربهؼَ هیزْىؼ .ػیـ یب فّػ ثبؿیکبػُبی عیبثبًی ،هضالت تضت
کٌتـل رْاًبى اًمالثی؛ ػیـ یب فّػ ػوبؿت ًیوَ مْعتَ ّفاؿت کبؿ؛ ػیـ یب فّػ اىغبل
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رقایـ اهي لْکل ،ػیبىی ّ فغـفـّىی گنتبعبًَ ٓجمبت ثبال؛ ػیـ یب فّػ هضبٍـٍ
اّیي ثَ مٌبؿیْی لـیت الْلْع پیبهؼُبی یبٍّ گْیی ثْفیٌَ ُبی کـیؼّؿُبی لؼؿت
تجؼیل عْاُؼ ىؼ .ایي مٌگـُب ػؿ ػفبع اف ًبى ،صك ّ صـهت ،ػؿ ػفبع اف ربى ثِتـیي
فـفًؼاى ٓجمَ ػؿ فًؼاًِب؛ ػؿ ػفبع اف فًبى ّ کْػکبى ٓجمَ هبى ػؿ ػعوَ ُبی
امتخوبؿ ،عبًَ ّ یب عیبثبًِب ثَ هب تضویل ىؼٍ امت.
اهـ اّل هَ پـّؿاًؼى کیٌَ ّ ًفـت ُـ چَ ػویك تـ ػلیَ هنججیي ّّغ هْرْػ امت،
لطت ًوبی آى پیـّفی ّ ،پیـّفی ػؿ ُوَ مٌگـُب امت .ثـای پیـّفی ُـ چَ لبٓغ
تـ ّ ُـ چَ فّػتـ ،ثَ روغ ثلٌؼ پـّافی اّل هَ ثپیًْؼیؼ کَ ػؿ کتیجَ مـ ػؿ آى ًمو
ثنتَ امت:
ىؼبؿُب ّ عْامتِبی اهـّف هب ْٓؿی ثبیؼ اًتغبة ثيًْؼ ،ؿّه هجبؿفاتی کبؿگـاى
ثبیؼ اف آى عَلتی ثـعْؿػاؿ ثبىؼ کَ ػؿ آى هنیـُ ،ـ کبؿگـ عْػ ؿا هتؼلك ثَ یک
ٓجمَ ّ ثَ یک پیکـ ّاصؼ ثجیٌؼ کَ هیتْاًؼ عْػه ػؿ ؿاك صکْهت لـاؿ ثگیـػ؛
هیتْاًؼ مـًْىت ربهؼَ ؿا ؿلن ثقًؼ؛ مبعتي ربهؼَ ای کَ مْػ مـهبیَ امبك آًـا
تيکیل ًویؼُؼ ،صکْهت کبؿگـی!

ىبًقػُن آّؿیل 0202
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بتزسّم ه صجاعت را سازنان دٍّم!
ثگؾاؿیؼ یک ثبؿ ثـای
ُویيَ اف تـك ّ اف
ىزبػت ثگْیین.
ؿثٔ اػتـاُ کبؿگـی
ثَ ؿّصیبت کبؿگـاى،
تـك یب ىزبػت کبؿگـاى
یک مبػٍ اًگبؿی کْػکبًَ
ثیيتـ ًینتٍ .ؼ الجتَ
ُـ اػتَبة ّ اػتـاُ
کبؿگـی تٌِب ثب ػؿرَ
ثبالیی اف ىزبػت ّ عْػ
گؾىتگی ؿُجـاى ّ
کبؿگـاى هوکي امت.
تـك پبیَ امبمی صفع
صکْهت امتخوبؿ مـهبیَ
ػاؿی ػؿ ُوَ رب ّ ػؿ ػل
تبؿیظ ایي ًظبم ثْػٍ امت .تـك اف اعـاد ،تـك اف ثیکبؿی ،تـك اف ػؼم تبهیي
هبیضتبد عبًْاػٍ ،تـك اف تضمیـ ّ کتک ،تـك اف فًؼاى ّ تـك اف اػؼام .اگـ هتي
ؿّفهـٍ کبؿ کبؿگـ اّ ؿا ػؿ هؼـُ عين ّ ػَیبى ػایوی لـاؿ هیؼُؼ ،ػؿ ػُْ
ثْؿژّافی ػؿ کوبل آؿاهو ّ عًْنـػی ُوَ اثقاؿُب ؿا ثـای مـکْة ّ ػمت ؿاًؼى
کبؿگـاى فـاُن آّؿػٍ امتُ .ـ تک اػتَبة کبؿگـی ثـای ثْؿژّافی یک فـٍت
هٌضَـ ثَ فـػ امت کَ عیبل اتضبػ ّ اػتـاُ ؿا ػؿ هیبى کبؿگـاى ثغيکبًؼ .تـك ّ
اؿػبة پبیَ ایي میبمت امت.
کنیُ ،ـ کنیُ ،ـ کبؿگـیُ ،ـ "لِـهبًی" کَ اف ظـفیت ػمتزبت صقة هللا ػؿ
ثغْى کيیؼى ٍف اػتَبة کبؿگـاى ًتـمؼ ّ ،ىکٌزَ گبٍ اّیي ؿا ػمت کن ثگیـػ
تٌِب هیتْاًؼ یک اصوك ثبىؼ .کنی کَ ثین کبؿگـاى ػؿ همبثل ػْالت ىکنت اػتَبة ّ
مفـٍ عبلی عبًْاػٍ عْیو ؿا ػمت کن هیگیـػ ُـگق گبهی ػؿ ؿاٍ تمْیت ؿّصیَ
اػتـاّی ػؿ هیبى کبؿگـاى ثَ رلْ ثبف ًغْاُؼ کـػُ .ـ اػتـاُ کبؿگـی ثَ یک
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رجَِ رٌگ ىجبُت ػاؿػ ،تِییذ ثغيی اف ایي ٍضٌَ امت اهب ىزبػت ؿا ثب آهبػگی ػؿ
همبثل پیبهؼُبی اصتوبلی هجبؿفٍ یب اػتَبة هؼیي هیتْاى ثَ عْى کبؿگـاى ىـکت
کٌٌؼٍ تقؿیك کـػ .کبؿگـاى ثَ "ىِیؼ" ًیبف ًؼاؿًؼ ،اهب ثَ فؼبلیت ربًفيبًبًَ ٍفْف
عْػ ػؿ اًْاع ىجکَ ُبی هجبؿفاتی ّ اف رولَ ػؿ صوبیت اف فًؼاًیبى ثيؼت ًیبف ػاؿًؼ.
رٌبیتکبؿاى ثِتـیي یبؿاى هب ؿا ثَ امبؿت هیجـًؼ تب تـك ّ تـػیؼ ؿا ثَ ٍفْف هب
تضویل کٌٌؼ .اّیي ًيبًَ فثًْی ػىوٌبى هب امت .اّیي چَ هیتْاًنتَ کَ ًکـػٍ امت؟ اهب
پبیبًی ثـ هجبؿفٍ ّ امتمبهت ّ آؿهبًغْاُی ًینت .ثب اّیي آّافٍ تنلین ًبپؾیـی ،اتضبػ
ّ مبفهبى یبثی پـٌٓیي امت.
لْل ثؼُین ثب ٓلیؼَ پیـّفی اّیي ؿا ثَ آتو ًکيین تب ثب یبػگبؿ ّ ُـ ؿػ پبی لِـهبًبى
هجبؿفٍ هتضؼاًَ ؿا ثـای آیٌؼگبى صفع کٌین.
ثب اّل هَ ثؼّؿ صوبیت اف تک تک ؿفمبی فًؼاًی هتضؼتـ ىْین .ثب صوبیت اف فًؼاًیبى
تـك ّ تـػیؼ ؿا ثَ مغـٍ ثگیـین ّ ثَ فـفًؼاًوبى لْل ثؼُین:
هب اّیي ؿا فتش عْاُجن کـػ!
ُفؼُن آّؿیل 0202
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آژِتاتُرٍای آصُب ه اىقالب؛ آژِتاتُرٍای اهل نٌ
آژیتبمیْى ،تغییـ ّ
تضْل ػؿ ؽات ًظن
ٓجیؼت ًِفتَ امت.
ٓجیؼت اف مکْى ّ
عالء ثیقاؿ امت.
کنی هوکي امت
اػتـاُ کٌؼ ّ کٍْ ُبی
ُویيَ امتْاؿ ؿا
ًيبًوبى ثؼُؼ .ثیبػىبى
ثیبّؿین کَ مکْى کٍْ
ُب تضْالت ػظین ؿا
پيت مـ ػاؿًؼ ّ عْػ
آثنتي تغییـات ثقؿگ ُنتٌؼ .ػؿیبُبی ثقؿگ ػؿ ثیمـاؿی ػایوی رقؿ ّ هؼُبُ ،ـگق
تي ثَ آؿاهو ًویؼٌُؼ .آة مبکي ػؿ غیبة اهْادُ ،ویيَ صکبیت اف ْٓفبى ػاىتَ
امت.
آًِب کَ ثب فـاغت ثـ ثبلِبی ٍلش لن ػاػٍ اًؼ ،آًِب کَ عبهْه ُنتٌؼ ،آًِب ثب ؿّس آمْػٍ
ٓلجیُ ،ـگق ؿاٍ ثَ رلْ ثبف ًکـػًؼٓ .جیؼت ُوْاؿٍ ثی لـاؿی ّ اف ایي ؿُّ ،وْاؿٍ
ْٓفبى ّ گـػثبػ ّ ٍبػمَ ؿا تـریش ػاػٍ امت .ثقؿگتـیي ًیـّی تغییـ ٓجیؼت ػؿ
فلقلَ ّ آتيفيبى ًوبیبى هیيْػ.
اّل هَ ّ آژیتبتْؿُبی مْمیبلینت کبؿگـی ثَ ایي ؿگَ اف ٓجیؼت اًنبًی تؼلك ػاؿًؼ.
کنبًی کَ ثَ صمبیك ّ فبکت ُب ػلجنتگی ػاؿًؼ ،امٌبػ غیـ لبثل اًکبؿ ثـای صمبًیت
آژیتبتْؿُب عْاٌُؼ یبفت .اهب اهـ آژیتبتْؿُبی کبؿگـی ّػؼٍ ُبی آموبًی ًینت ،آًِب
ًویتْاتٌؼ ػؿ پی تْویي پیـّفی ػؿ هَبف ُبی پیو ؿّ ثبىٌؼ ،ثلکَ اهـ آًِب پیوْػى
ؿاٍ ّ مبعتي ایي آیٌؼٍ امت.
رجَِ مـهبیَ ّصيیبًَ تـاف ػفػاى ػؿیبیی ُنت ّ ًینت کبؿگـاى ؿا ثَ تبؿاد هیجـًؼ،
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کیٌَ تْفتـ اف ُـ ػىوٌی صك ّ صیبت اًنبًِبی فصوتکو ؿا پبیوبل هیکٌٌؼ؛ هْرْػیت
ّ اهتیبفات اًگلی ّ لْکل عْػ ؿا ػؿ پيت ثـد ّ ثبؿُّبی لْاًیي ّ ًیـُّبی هنلش
ّ فًؼاًِب ّ ىکٌزَ ّ ُینتـی تجلیغبتی هتوـکق کـػٍ مٌگ ٍلش ّ آؿاهو ثَ میٌَ
هیقًٌؼ .عطـ آىْة ّ عيًْت ؿا گْىقػ هیکٌٌؼ ّ آژیتبتْؿُبی کبؿگـی ؿا ثَ تْٓئَ
هتِن هینبفًؼ .آًِب ؿا تغطئَ هیکٌٌؼ ،ػمتگیـی ّ فًؼاى ّ اعـاد ػؿ اًتظبؿ آًِبمت.
ُوـاُی ػیگـ کبؿگـاى ثب آًِب هزبفات هیيْػ.
اهب ػؿ همبثل ،آژیتبتْؿُبی کبؿگـی ًیبت ّ اُؼاف عْػ ؿا تغییـ ًویؼٌُؼ .هَلضت
اًؼیيی ؿا ثـافًؼٍ عْػ ًویؼاًٌؼ .آًِب ًوی تْاًنتٌؼ ،صتی اگـ هیغْامتٌؼ ،چٌیي کبؿی
ؿا اًزبم ثؼُؼ .آًِب هزجْؿ ُنتٌؼ ٍـیش ثبىٌؼٍ ،بػق ثوبًٌؼ ّ ،رنْؿاًَ ػول کٌٌؼ.
هِوتـ اف ُـ چیق ،اؿتو آژیتبتْؿُب هولْ اف ثیمـاؿی ،آؿهبى عْاُی ،تؼَت،
فبًتبفی ّ ؿّیب ّ ّمْمَ ّ آىْة امت .ایي اؿتو ػلیَ ظلن امت ،ػؿ پی ّیـاى
مبعتي ًظن مـهبیَ امت ّلی هِوتـیي عٍَْیت آى آفـیٌو ػؼالت ثـ ّیـاًَ ُبی
ًظن پیيیي ،ثؼمت عْػ امت؛ آًچَ ثٌبم اًمالة ىٌبعتَ هیيْػ.
ثَ امتمجبل ريي ؿّف رِبًی کبؿگـ ثـّین
ُفؼُن آّؿیل 0202
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نا بذست خُد ،گُر فززىذان خُد را ىهّکيّم
ُیچ چیق ثَ اًؼافٍ "التَبػ ّ چـط تْلیؼ" ثَ کبؿگـ ّ اّل هرَ آى هرـثرْٓ ًریرنرت.
"اًتغبثبت ؿییل روِْؿی" ّ لـاؿػاػُبی التَبػی ثب ػّلت چیي اُویت ایي هنبلرَ
ؿا ػّ چٌؼاى هیکٌؼ.
چررِررل مرربل رررٌررگ ّ
ثضـاى کوـ کبؿگـ ؿا
ىکنتَ ،ثَ لیوت مریرَ
ؿّفی کررربؿگرررـاى ّ
عرربًررْاػٍ آًررِررب ایررـاى
مررـفهرریرري ؿّیرربُرربی
حررررـّت ّ ىررررِررررْت
مررـهرربیررَ ّ اّثرربىرربى
صکْهتی ثْػٍ امت .ثب
ُـ لؼم اف ػمت ؿاًؼى
فًرررؼگررری کررربؿگرررـاى،
اىتِب ّ ىرتربة ٓرجرمرَ
ثبالػمت ثـای گرـػه
چررـط الررتررَرربػ ثرربال
گـفتَ امت .ثبػ ثَ ثیـق مـهبیَ ّ ؿّیبُبی مْػ آًِب افتبػٍ امرتُ ّ ،رٌرْف ُریرچری
ًيؼٍ هٌت "کبؿػاًی التَبػی" مـ کبؿگـ هیگؾاؿًؼ ،فرغرـ "ترْلریرؼ ّ کيرْؿػاؿی"
هیفـّىٌؼ ّ ،عٔ ّ ًيبى ػلیَ کبؿىکٌی ػؿ عْاة پٌجَ ػاًرَ ُربی مرْػ ػؿ ؿاٍ ؿا
هیکيٌؼ.
ّاّش امت کَ ُیچ کل عـاثی ّ لضطی ّ گـاًی ّ ّّؼیت التَبػی کرٌرًْری ؿا
ػّمت ًؼاؿػ .اهب کبؿگـ ػؿ تزـثَ چِل مبل اف امتخوبؿ ّصيیبًَ امرالهری مرـهربیرَ
عْة هیؼاًؼ کَ ػؿ اّد ؿًّك التَبػی ّ مبفًؼگی ّ مْػ ػُری مرـهربیرَ رربی اّ
ثچَ ُبیو ػؿ صلجی آثبػُب کٌبؿ هْىِبی ٍضـایی امت.
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کبؿگـ هیؼاًؼ کَ صبٍل مبلِب اف تْلیؼ ثی ّلفَ اّ ثبفاؿ پـ اف کبال ّ ،فمٔ مفرـٍ اّ
عبلی اف ًبى امت.
چَ کنی هیتْاًؼ هغبلف مبعتي ربػٍ ّ پبالیيگبٍ ثبىؼ؟ هنبلَ ایٌزبمت کَ تضت چَ
ىـایطی ّ ثـای چَ کنبًی ػّثبؿٍ ثبیؼ تل ُبی عبک ثَ آموبى عـاه ،آُي پبؿٍ ُرب
ثَ پبالیيگبٍ ّ کبؿعبًَ تجؼیل گـػػ؟
اّل هَ ّلت آى امت کَ ًکجت چِل مبل کربؿ ّ ترْلریرؼ ّ ثرـػگری ؿا ثرَ ٍرْؿت
مـهبیَ ّ هٌزیبى صکْهتی آى تف کٌین .ػُبى مغٌگْیبى ّ هؼافؼبى "کربؿگرـ ًرْاف"
آى اف یک ٓـف ّ ،پـچن ُبی ؿؽیالًَ هیِي پـمتبًَ "تْلیؼ هلی" اف ٓرـف ػیرگرـ
ؿا ثَ گل ثگیـینّ .لت آًنت کَ ٓفیلی ُبی ٓجمَ صبکوَ ػؿ صولَ تبفٍ تـی ثَ ٓجمَ
کبؿگـ ؿا افنبؿ ثقًین.
اّل هَ مـ آغبف ّفبػاؿی ثَ لنوٌبهَ کبؿگـی امت کَ ًویغْاُؼ ایـاى لجـمتبى
ًنل ػیگـی اف تجبؿ کبؿگـ ثـ احـ گـمٌگی ّ ثـػگی مـهبیَ ثبىؼ" :هتضؼ هیيْین
ّ تب تضمك صمْق هنلن کبؿگـ ّ فًؼگی ىبینتَ اّ ثَ چـط التَبػ هزبل چـعیؼى
ًویؼُین".
ُزؼُن آّؿیل 0202
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سز از صَز صُش ه اعتظاب ىّضکزی ٍای طبقٌ کارگز در بّاهرِم
تبؿیظ چِل ّ پٌذ مربلرَ
کيت ّ ٍرٌرؼرت ُرفرت
تپَ افنبًَ صیـت اًگیرق
ثلؼیرؼى ًریرـّی کربؿ ّ
مرربفًررؼگرری ىررو ُررقاؿ
کبؿگـ ،ػؿ تجرؼیرل چرٌرؼ
رْیجبؿ ػؿ ػل ثرـُرْت
فررمررـ رررٌررْة ثررَ یررک
هربىریري مرْػ ّ حرـّت
امت .ثَ گرْاُری اؿلربم
مـمبم آّؿ پرـًّرؼٍ ػؿ
ػاػگررربٍ هرررؼیرررـ ػررربهرررل
کرررربؿعرررربًررررَ ،اؿفه،
اػتجبؿ ثبًکی ،حـّت ّ
مْػ هـتجٔ ثب ایي هْمنَ ػؿ هغیلَ ُیچ کل ًویگٌزؼ .ثـای تْػٍ کبؿگـاًی کَ ػوؼتب ًنل
ػّم اف عبًْاػٍ هقػثگیـاى ًیيکـ ىْه ؿا تيکیل هیؼٌُؼ؛ اف افنربًرَ ُرفرت ترپرَ ،اهرـّف
ىِـ ىْه فمـفػٍ ّ هضٌت ثبؿ ّ ثؼالٍّ یک اػتَبة ثبلی امت.
ثـای کبؿگـاى کيوکو ربؿی ثـ مـ هیـاث ُفت تپَ ًجـػی "ُوَ یب ُیچ" ثرـ مرـ ًرفرل
فًؼگی ،ثـ مـ گؾىتَ ّ آیٌؼٍ امت .آًِب ثبیؼ رل ّ پالك عْػ ؿا روغ کرٌرٌرؼ .ىرِرـ ىرْه
ثؼّى ُفت تپَ ػیگـ ربی آًِب ًینت .ثَ ایي تـتیت گؾىتَ آًِب ،چِل ّ پٌرذ مربل ،ػّ ًنرل
اف تاله ّ عاللیت ّ فـمْػگی ّ رْاًی هبًٌؼ تکَ گْىتری امرت کرَ اف لرلرت آًرِرب کرٌرؼٍ
هیيْػ ،صفـٍ ای امت کَ ُـگق پـ ًویيْػ .اهب هِوتـ اف ُـ چیق آیٌؼٍ کبؿگـاى امرت کرَ
اف آًِب ؿثْػٍ هیيْػ .کبؿگـ ُفت تپَ ای اف افنبًَ ای ثرَ لرؼهرت  54مربل ُرٌرْف چریرقی
ثیيتـ اف یک کبؿگـ ًینت .اهـّف کَ مـهبیَ ػیگـ ثَ اّ ًریربفی ًرؼاؿػ ،ػیرگرـ اّ کنری
ًینت ،اّ کبؿی ًؼاؿػ ،ػمتوقػی ًؼاؿػ ّ چْى فمٔ ثَ ػٌْاى کبؿگـ ّ ًَ ثؼٌْاى هْرْػی
اًنبًی ،هْرْػیت ػاؿػ ،ؿاُی ثزق هـػى ًؼاؿػ)*( .
ّالؼیت مِوگیي آًزبمت کَ ُفت تپَ ثب توبم رقییبت آى ؿا کبؿگـاى هیيٌبمٌؼ ،عرْػ آًرـا
مبعتَ اًؼ .اهب ُفت تپَ ػؿ گؾؿ فهبى اف هیبى ىْؿٍ فاؿُب ثَْؿت یک غرْل غریرـ لربثرل
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کٌتـل ػؿ همبثل عْػ کبؿگـاى لؼ ػلن کـػٍ امت .مبل پل اف مبل کبؿگـاى ثب ترْلریرؼ ّ ثرب
هبیَ گؾاىتي اف ربى ّ رنن عْػ ثـ لؼؿت ّ حـّت ُرفرت ترپرَ افرقّػٍ اًرؼ ،ترب اهرـّف ػؿ
همبثل ُنتی کبؿگـاى لؼ ثـافـافػ .تزوغ ُـ ؿّفٍ اػتَبة ُفت تپَ ،گفتَ ُب ّهيربُرؼات
ّ ىٌیؼٍ ُب اف لؼٌت عْؿػگبى ىْه گْاٍ ایي امت کَ:
"ُـ چَ کبؿگـ ثیيتـ تْلیؼ هیکٌؼً ،بچبؿا کوتـ هَـف هیکٌؼ؛ ُرـ چرَ اؿفه ثریريرترـی
تْلیؼ هیکٌؼ ،عْػ کن اؿفه تـ هیيْػ؛ ُـ چَ هرضرَرْلرو عرْه لرْاؿٍ ترـ ثربىرؼ ،عرْػ
ثؼلْاؿٍ تـ هیيْػ...
ایي صمیمت ػاؿػ کَ کبؿ ثـای حـّتوٌؼاى چیقُبی ىگفت اًگیق هینبفػ ،اهرب ثرـای کربؿگرـ
هضـّهیت هیبفـیٌؼ .کبؿ عبلك کبط ُب امت ،صبل آًرکرَ ثرـای کربؿگرـ آلرًْرک هریربفرـیرٌرؼ،
آفـیٌؼٍ فیجبیی ُب امت ّلی ثـای کبؿگـ فىتی آفـیي امت)*( "...
ُـ ؿّف ثب گؾىت اػتَبة ّ تؼویك کيوکو ُبی ُفت تپَ ثورـاترت ّاّرش ترـ هریرجریرٌریرن
کبؿگـاى ػؿ ثیـّى کبؿعبًَ ّ عٔ تْلیؼ اف ُـ گًَْ ؿمویرت ثرـای ػّلرت عربؿد ىرؼٍ ّ
ثزبی آى اف صك فًؼگی ،ثِؼاىت ّ صـهت هضـّم؛ ّ عربؿد اف ػایرـٍ ىرورْل اػاؿات ّ
هْمنبت ػّلتی؛ ػؿ ػُْ ثوخبثَ آىْثگـ ،اؿاؽل ،گؼایبى ،ثیکبؿاى ،گـمٌگبى ،کربؿگرـاى
ػّفعی اػؼاػ ّ اؿلبهی ثضنبة هیبیٌؼ کَ فمٔ چين لْبت ،گْؿکٌبى ،پلیلًْ ،اًغبًَ ُب ّ
غیـٍ آًِب ؿا ػؿ هیبثؼ)*( .
اػتَبة ُفت تپَ ؿگَ لؼؿتوٌؼ ٓجمَ کبؿگـ ایـاى ثرـ ػرلریرَ ػّفط مرـهربیرَ ،هرجرترٌری ثرـ
کبؿهقػی ّ هبلکیت عٍَْی امت .ػّفعیبى ُرفرت ترپرَُ ،رپرکرْ ّ آؽؿاة ،هرؼرؼًرچریربى
کـهبى ّ ُقاؿاى فى ّ هـػ فصوتکو اف کبؿگـاى ،هؼلوبى ّ پـمتبؿاى ،اف ثبفًينرترگربى
تب رْاًبى تبفٍ ًفل کبؿ ثـػگی هقػی؛ ثبیؼ اف اػرترَربثربت ؿّفهرـٍ عرْػ مرـپرلری ثرـای
ؿُبیی اف ًکجت ّ ًٌگ ّ ثـثـیت ثنبفین.
ػقت ُفت تپَ ثـای ٓجمَ کبؿگـ ایـاى ػؿ امتمبهت ّ ثلٌؼپـّافی آى امت.
ثیبییؼ ثب ُفت تپَ ُوـاٍ ىْینُ ،فت تپَ ؿا تمْیت کٌین .ثیبییؼ اف ػؿیچَ اػتَبة ػّفعریربى
ىْه ثجیٌین کنبًی کَ ثـای هب ػل هینْفاًٌؼ ّ ػؿ ػیري صربل ػمرتریربثری هرب ثرَ اًرمرالة ّ
ؿُبیی لطؼی ؿا غیـ هوکي رلٍْ هیؼٌُؼ ،صبهیبى ُویي ًظبم ررِرٌروری اًرؼ .کنربًری ؿا کرَ
صبکویت اللیت امتخوبؿگـ ؿا هیجیٌٌؼ کَ ىؼًی امت ّ ثب ایٌضبل صربکروریرت اکرخرـیرت ػرظریرن
عبلك حـّت ّ اهکبًبت ؿا غیـ هوکي هیؼاًٌؼ ،اف ٍفْف عْػ ثـاًین ّ ؿمْا مبفین .ثیبییرؼ
اف اًجبىتي للجِبی عْػ اف کیٌَ ّ ًفـت کْتبُی ًکٌین.
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"الفم ًینت کَ اف لؼؿت صکْهت ،مـثربفاى ،مرـًریرقٍُرب ّ ترْپرغربًرَآ کرَ ػؿ اعرتریربؿ
مـکْة کٌٌؼگبًتبى ُنت ّاُوَ ػاىتَ ثبىیؼ .ىوب املضَآ ػاؿیؼ کَ ثنیبؿ لرؼؿترورٌرؼترـ اف
ُوَ ایٌِبمت ،املضَآ کَ ػؿ همبثلو مـًیقٍ ّ تْپغبًَ کبؿآیٔ ًؼاؿًؼ ّ یک ثچَ ػُنربلرَ
ُن هیتْاًؼ آًـا ثؼمت ثگیـػ .کبفٔ امت چٌؼ تب کجـیت ّ یک ػمتَ ًٔ لیـاًؼّػ ثـػاؿیؼّ ،
هي هیغْاُن ثجیٌن کَ صکْهت ّ ٍؼُب ُقاؿ مـثبفه ػؿ همبثل ایي املضَ ،ثيـٓٔ کَ ثرب
لبٓؼیت ثکبؿ گـفتَ ىْػ ،چَ عْاٌُؼ کـػ)**( ".
ًْفػُن آّؿیل 0202
(*) ( التجبك اف هبؿکل ،یبػػاىتِبی فلنفی ّ التَبػی)
(**) (اًگللّّ ،غ ٓجمَ کبؿگـ ػؿ اًگلیل)

در تدارک روز جهانی کارگر

صفحه 30

زىذً باد اتحاد ه اخُت کارگزی!
اگـ لـاؿ ثربىرؼ فرمرٔ یرک
هررضررْؿ هررـکررقی ؿا ػؿ
فلنفَ ّررْػی "اّل هرَ"
هررْؿػ ترربکرریررؼ لررـاؿ ػاػ،
ثؼّى ىک فکـ ُوگری هرب
ثَ اتضبػ ّ تيکل هترورـکرق
هرریرريررْػُ .رروررَ ػؿ ػًرریرربی
ّالرؼرری اف پررـا¬¬کررٌررؼگرری
کرربؿگررـاى هرریررگررْیررٌررؼ ،اهررب
ٓجمَ هب ثیيتـ ّ ثیيترـ اف
تيکیالت ّ مبفهبى یربثری
ػّؿ هرریرريررْػ .ػؿ هرریرربى
کبؿگـاى ّ ػؿ هیربى ُرورَ
کنبًی کرَ ثرَ اهرـ ٓرجرمرَ
کبؿگـ هیبًؼیيٌؼ ،ثَ ػؿمتی ،تيکل یک اهـ همؼك امت.
تيکل ػؿ پبیَ ای تـیي تؼـیف عْػ اؿتجبٓ ُؼفوٌؼ ّ پبیؼاؿ یرک ػرؼٍ آػم ثرب ُرورَ ( ّ ثرب
ُوؼیگـ) امت کَ اف ایي ٓـیك کبؿ هيتـکی کَ ثَ تٌِبیی ًویتْاًٌؼ اف پل آى ثرـ ثریربیرٌرؼ،
ؿا ػمت روؼی اًزبم ػٌُؼّ .لتی ثَ هنبلَ ایٌطْؿ ًگبٍ کٌین ػؿ ثؼتـیي ىـایٔ عرفرمربى ًریرق
هیتْاى مٌگ ثٌبی ُـ ًْع تي ّکلی ؿا گؾاىت ّ ثَ ُـ تي ّکلی ثَ ٓرْؿ ّالرؼری هرْررْػیرت
ػاػ .ایٌکَ اّّبع ّ اصْال ثـای ؿىؼ ایي ُوجنتگی چمؼؿ هٌبمت امت ،چمؼؿ ایري تيرکرل
ثب امتمجبل ؿّثـّ هیيْػ ّ چمؼؿ لؼؿت ثَ ُن هیقًؼ ّ الرـم چمؼؿ اىکبل پیچیرؼٍ ترـی ثرَ
عْػ هیگیـػ ،هنبیلی ُنتٌؼ هـثْٓ ثَ تکبهل ایري تيرکریرالت ّ ًرَ ًرفرل هرْررْػیرت آى.
یک کبؿ هتيکل ؿا هیتْاى ثب یک تْافك ّوٌی ىـّع کـػ .ثبیؼ گفت ػؿ ایي ػّؿٍ کرَ هرب
فًؼگی هیکٌین ثنیبؿی اف تيکل ُب ؿا ثبیؼ ایٌگًَْ آغبف کـػ.
ًیبف هب ،یؼٌی ًیبف ٓجمَ هب ثَ تيکل یکی ّ ػّ تب ًینتُ .ـ رب کرَ ًریربفُربی هيرترـک هرب
ُوکبؿی ػمت روؼی هب ؿا ٓلت هیکٌؼ ثبیؼ آى اىکبل هٌبمت ثـای ًفل ُوکبؿی ّ ترؼاّم
آًـا یبفت ّ ُوْاؿٍ ػؿ ىکل هٌبمت ػیگـی ثَ ٍفْف هتضؼ عْػ آؿایو ثؼُین .ػؿ ربیی
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کَ مٌت مبفهبى یبثی ػؿ هیبى کبؿگـاى لْی امتُ ،ـ کربؿگرـ ػْرْ چرٌرؼیري اًرزروري ّ
ثبىگبٍ ّ مبفهبى هغتلف امت.
ًجبیؼ تـػیؼ ػاىت کَ ػؿ ایي ؿّفگبؿ ّاًفنب ًیبف فیبػی ثـای کوک ُنت ّ کنبًی کرَ ػؿ
ػول ًيبى ثؼٌُؼ هنبلَ ُن ٓجمَ ای ُب هنبلَ آًِبمت ّ ػؿ ّروري ایري لربثرلریرت ؿا ػاىرترَ
ثبىٌؼ کَ ثـ ؿّی ؿفتبؿ ّ کـػاؿ ػیگـاى تبحیـ ثگؾاؿًؼ ،چٌیي فؼبلیي کبؿگـی تؼؼاػ فیبػی
ؿا ػّؿ عْػ روغ عْاٌُؼ کـػ کَ عیلی کبؿُب اف ػمتيبى ثـ هیبیؼ.
ػؿ هْؿػ یک فؼبل کبؿگـی مْال ّالؼی ایٌنت کَ ػؿ ْٓل ُفتَ ثبلیوبًؼٍ تب اّل هَ آیب ثرَ
ٍـافت ظـف تبفٍ ای اف اتضبػ ّ اعْت کبؿگـاى هضل کبؿ ّ فینت عْػ افتبػٍ ایؼ؟
ػلیَ ثیکبؿی
ًْفػُن آّؿیل 0202

