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هتي زبضش تشخوَ اخوبلی ّ آصاد اص هتي عٌذ هٌتؾشٍ اص طشف زضة کوًْیغت اهشیکب دس
عبل  2343اعت .ػٌْاى کبهل عٌدذ رسّؽدِدبع لدؼدبلدیدت ّ اؽدکدبل عدبصهدبًدی ؽدْساُدبع
ثیکبساى – ساٌُوبع ػولی ثشاع هجبسصٍ ثب گشعٌگیر اعت.
این سند بطرز درخشانی همه چیز برای شروع یک فعالیت میلیتانت سازمان یافتتته طتبت تاتتی در
میان کارگران را در خود جای داده است .موضوع کار نه ف ط بیکاران ،بلکه بخش های مختتلت
کارگران ،چه شاغل و چه بیکار ،زنان و اعضای خانواده کارگری ،در محتتت ،کتارختانته هتا،
انجمن های بازنشستگان ،پاتوق ها و حتی درون اتحادیه های کارگری را در بر میگیرد .کتمتیتتته
های بیکاران مد نظر این سند گروه هتای ختود جتوش و کتارگترانتی استت کته بتر بستتتر یتک
هوشیاری و آزادی عمل گسترده مداوما ت سیم ثروت و قدرت مبتنی بر مالکیت خصوصی را بتا
چاشنی سوسیالیستی مورد حمله قرار میدهند؛ "گرسنگی" معر

مبارزه عملی و بتیت تراری آنت تا

برای نتایج عملی و فوری؛ "بیکاران" سر رشته دخالت آن ا در هتمته وجتوه رنتج و متحترومتیتت
خانواده های کارگری میباشد.

تجربه شوراهای بیکاران امریکا ،از غنی ترین تجتربتیتات متبتارزات کتارگتری جت تانتی استت و
الگوهای آن در سازماندهی انواع اشکال تعاون در میان کارگران تا تحمیل بیمه بیکاری به طب ه
حاکم برای طب ه کارگر در ایران نه ف ط آموزنده بلکه حیاتی و غیر قابل اجتنتا

استت .جتوهتره

درخشان این تجربه در بروشور حاضر در بخصوص در دو محور خود را نمایان میسازد ،اول
سازماندهی نیروی کارگران و دوم تعرض بی وقفه و دائمی اعتراض کارگری و کست

ابتتتکتار

عمل.

ثخؼ اصلی هْضْع سّع هطبلجبت لْسع دّس هیضًذ ،عٌذ ػٌْاى گشعٌگبى ّ ًدبى سا ثدش
خْد داسد اهب هتي عشاعش اص ادػبع کوًْیغتی عشؽدبس اعدت ،هدیدتدْاًدذ ثدی کدن ّ کدبعدت
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پالتفشم دّلت کبسگشع دس اداسٍ خبهؼَ لشاس ثگیشد ّ دخبلت دس سّاثظ ثیدي الدودلدل دّلدت
زبکن سا اهش طجیؼی خْد هسغْة هیذاسد.
اطویٌبى داسین خْاًٌذٍ ایي عطْس اص اثتکبسات ثغدیدح تدْدٍ کدبسگدش ّ سّزدیدَ سصهدٌدذگدی
ؽْساُبع ثیکبساى ثَ ّخذ خْاُذ آهذ .اًتخبة ػٌْاى رگبسد گشعٌگبىر ثدْید ٍ اّ  ،ثدشاع
دس اداع ازتشام ثَ کبسگشاى کوًْیغت ّ لؼبلیي ؽْساُبع ثدیدکدبساى کدَ دس کؾدودکدؼ ثدب
ّازذُبع هغلر پلیظ ٌُگبم هصبدسٍ ثطشع ؽیش ثشاع کْدکبى گدشعدٌدَ خدبًدْادٍ ثدیدکدبساى
خبى خْد سا اص دعت دادًذ؛ ّ ثبًیب ،ثشاع خلت تدْخدَ ثدَ عدودت رًدیدشُّدبع زدفدب دت اص
اهٌیتر دس تمغین کبس داخلی ؽْساُبع ثیکبساى صْست گشلتَ اعت.
ثشاع آؽٌبیی ثیؾتش ثب تدشثَ ؽْساُبع ثیکبساى اهشیکب ّ ُوچٌیي ثشاع آؽٌبیی ثب الگُْدبع
هؾبثَ دس لؼبلیت زضة کوًْیغت ایشاى دس عبلِبع  2431تْخَ ػاللوٌذاى سا ثدَ ؽدودبسٍ
ُبع لجلی ًؾشیَ ّ خضّات ًِبد رػلیَ ثیکبسعر خلت هیکٌین.
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ًقص ّ بزًاهَ ضْراُای بیکاراى
(اُذاف ُفت گاًَ)
هْخْدیت ّ لؼبلیت ُبع ؽْساُبع ثیکبساى ثش اعبط ثشعویت ؽٌبختي ایي ّالؼیت اعتدْاس
اعت کَ ثخؼ زذالل خبهؼَ کَ ّعبیل تْلیذ سا دس اختیبس ّ دس هبلدکدیدت خدْد داسًدذ ُدید
تشدیذع دس گشعٌگی ّ هسشّهیت هیلیًِْب کبسگش ّ خبًْادٍ کبسگشع ثخشج ًویذٌُذ.
هب هی داًین کَ دس غیبة یک هجبسصٍ هذاّم ّ هتؾکل اعتبًذاسدُبع صًذگی ؽبغالى ّ ثدی
کبساى ثَ یکغبى ثَ طْس لضایٌذٍ عیش ًضّلی سا طی خْاُذ کشد.
هب هی داًین کَ اثؼبد کوک ُبع دّلتی ثَ هؼیؾت کبسگشاى ؽبغل ّ ثیکبس هغتمیوب ثَ دسخَ
هجبسصٍ هتؾکل ّ عبصهبى یبلتَ کبسگشاى ثغتگی داسد.
ثٌبثشایي ؽْساُبع ثیکبساى ،اسگبًی ثشاع عبصهبى دادى پیؾگیشاًَ ًیشّع هتسذ کدبسگدشاى،
دس هجبسصٍ عبصػ ًبپزیش ػلیَ ُوَ کغبًی ُغتٌذ کَ هغئْل آى ُغتٌذ ّ ُوَ کغبًی کدَ دس
تسویل ثیکبسع ّ ػْالت آى عِین هیؾًْذ؛
ؽْساُبع ثیکبساى دس تالػ ثشاع زفظ هدٌدبلدغ تدْدٍ ُدبع کدبسگدش هدجدبسصٍ سّصهدشٍ دس
سئْط صیش سا عبصهبى هیذُذ ّ ثَ اخشا دس هیبّسد:

اّل :بیوَ بیکاری ،هؼادل دستوشد کاهل ،بزای ُوَ کارگزاى کَ ػلیزغن هیل خْد بیکککار
ضذٍ اًذ ،صزف ًظز اس ًژاد ،جٌس ،سي ّ ،یا هلیت .
ثیوَ ثیکبسع ثبیذ ثَ طْس کبهل ثَ ُضیٌَ اسگبًِبع عشاعشع ّ هسلی دّلت ّ کدبسلدشهدبیدبى
تبهیي ؽْد .تْصیغ ثیوَ ثیکبسع ثبیذ تست ًظبست ًوبیٌذگدبى هغدتدمدل کدبسگدشع اص طدشف
دّلت صْست ثگیشد.

دّم :کوک ُای ًقذی کافی فْری تْسظ ارگاًِای سزاسزی ّ هحلی دّلتی
سْم :تاهیي هسکي ،بزق ،آب ،گاس رایگاى بزای ُوَ کارگزاى بیکار ّکاُص ُشیٌَ ُکای
هزبْطَ بزای کارگزاى پارٍ ّقت.
هب زمْق هبلکیت صبزجخبًَ ُب ،ثبًکذاساى ،ثبصسگبًبى ،هدْعدغدبت اػدتدجدبسع ّ ،ؽدشکدت
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ُبع هؼبهالت هلکی سا ثشعویت ًویؾٌبعینُ .ی چیض همذط تش اص زك کبسگشاى ّ خبًدْادٍ
ُبع آًِب ثَ یک هغکي ؽبیغتَ ًویتْاًذ ثبؽذ.
چِارم :ثبیذ ثطْس دائوی اهبکي هغکًْی ّ اهدبکدي ػدودْهدی هدْسد اعدتدفدبدٍ کدبسگدشاى اص
آپبستوبًِب ،هذاسط ،هشاکض ًگِذاسع عبلوٌذاى ،سختؾْیخبًَ ،تفشیسگبٍ ّ هشاکدض ّسصؽدی
ّ غیشٍ ثب ُضیٌَ دّلتی ثب اعتبًذاسد ثب تبهیي گشدد.
هب ثب ُش گًَْ خشیوَ ّ کبس اخجبسع ،اخبرع اص دعتوضد کبسگشاى ثشاع همبصذ خٌگی ّ یدب
دس خذهت ثٌگبٍ ُبع هزُجی ّ دّلتی هخبلف ُغتین .توبم ُضیٌَ ُبع صٌذّق ُبع کبسُدبع
ػوْهی ثشاع همبصذ خٌگی هخبلفین .هب ثب ُوَ اؽدکدبل کدبس اخدجدبسع هدخدبلدفدیدن .دعدتدودضد
کبسگشاى ثبیذ عش هْػذ ّ تست ًظبست تؾکیالت هغتمل کبسگشع یکدب پشداخت ؽْد.

پٌجن :رّس کار ُفت ساػتَ ،پٌج رّس در ُفتَ ّ بذّى کاُص دستوشد.

هب خْاعتبس سّصکبس ؽؼ عبػتَ ثذّى کغش دعتوضد ثشاع هؼذًچیبى ،کبسگشاى ساٍ آُيّ ،
کبسگشاى خْاى ُغتین.

ضطن :هوٌْػیت ُش گًَْ تجؼیض ػلیَ عیبٍ پْعتبى ّ کبسگشاى پٌبٌُذٍ.
ُفتن :سعویت ؽٌبختي زکْهت خوبُیش ؽْسّع ،لغْ ُوَ تسشیوِب ّ ثدشلدشاسع سّاثدظ
کبهل تدبسع ثذّى هبًغ ثب زکْهت خوبُیش ؽْسّع .ایي کؾْس تٌِب خبیی اعت کَ دس آى
کبسگشاى زکْهت هیکٌٌذ ،تٌِب خبیی کَ ثیکبسع لغْ ؽذٍ ّ یک عیغتن کبهل ثیوَ اختوبػدی
تست کٌتشل کبسگشاى زبکن اعت.
ُفتن دفاع اس هٌافغ اقطار هحزّم
هجبسصٍ ثب تجؼیض ،ثَ ّی ٍ ُش گًَْ تجؼیض ػلیَ تْدٍ ُبع عیبٍ پْعت ػودل هدی ؽدْد اص
اّلْیت ُبع هِن هب اعت ّ تجؼیض ػلیَ ُش ثخؼ طجمَ کبسگش سا تدؼدشب ثدَ زدمدْق کدل
کبسگشاى هیٌگشین.
هب ثب ُش گًَْ تالػ طجمَ زبکوَ دس اػوبل تجؼیض ّ تفشلَ هیبى صفْف کبسگشاى ثب ؽدذت
همبثلَ هیکٌینّ .زذت صفْف کبسگشاى هغتمل اص سًگ ّ ً اد یب هدلدیدت ّ ،اًدْاع تدْطدئدَ
ُبع کبسلشهب اهش تؼطیل ًبپزیش هب اعت.
تْدٍ ُبع کبسگش عیبٍ پْعت دس ُوَ خب ثَ ػٌْاى یک اللیت هلی ّ ُدودچدٌدیدي ثدخدؾدی اص
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طجمَ کبسگش اعتثوبس ؽذٍ دس هؼشب لن هضبػف لشاس داسًذ .آًِب هدجْس ثدَ صًدذگدی دس
ثذتشیي هسلَ ُبً ّ ،بٌُدبستشیي اهبکي هغکًْی ُغتٌذ ّ دس هؼشب ثیؾتشیي ّ ثیشزودبًدَ
تشیي عْء اعتفبدٍ لشاس هیگیشًذ.
ایي ّ یفَ ّی ٍ کبسگشاى اعت کَ ثب تکیَ ثَ ُوجغتگی پش غشّس کبسگشع ثب ًٌگ ثدشتدشع
هلی عبختَ دعت کبسلشهب ثَ عتیضٍ ثشخیضًذ.
تجؼیض ػلیَ صًبى ،کبسگشاى خْاى ّ کْدکبى ّ ُشگًَْ عْدخْیی اص ایي ثخؾِبع هسشّم
طجمَ ثب هجبسصٍ دیْاًَ ّاس هب سّثشّ خْاُذ ؽذ.
هطالبات فْری
هطبلجبت لْسع هب ثب دس ساعتبع اُذاف ُفت گبًَ داسد .آًِب خْاعتَ ُدبع ػدودلدی ّ لدبثدل
تسمك ُغتٌذ ّ ثبیذ لْسا ثَ تسمك دس ثیبیٌذ .طجمَ زبکن سا هی تْاى هدجْس ثدَ اػدطدبع ُدش
یک اص آًِب کشدٌُ .ش ّ کبسکشد اصلی کویتَ ّ ؽْساُبع ثدیدکدبساى دلدیدمدب دس پدیدگدیدشع ّ
تسمك ًیبصُبع لْسع هشدم هسشّم ًِفتَ اعت.

ؽْساُبع ثیکبساى ًویتْاًٌذ ّ ًجبیذ خْد سا هسذّد ثَ تظبُدشات ّ هدجدبسصات گدبٍ ثدَ گدبٍ
کٌٌذً .ویتْاى یک کبسگش گشعٌَ ّ ثی عشپٌبٍ سا ثَ آیٌذٍ هجدبسصات تدغدیدیدش لدبًدْى کدبس ،یدب
همشسات یبساًَ دّلتی ّ یب اصالذ ازتوبلی لبًْى تبهیي اختوبػی زْالَ داد .ثَ ایي تشتیت
ثخؼ لبثل هالزظَ اع اص اًشژع هب صشف ثِجْد ّ تغییش سّػ ُبع کبسع هب هیگشدد.
ثَ ایي ؽیٍْ ،ؽْساُب  تْدٍ ُبع ثدضسگدتدشع اص کدبسگدشاى سا ثدَ دسعدتدی ثدشًدبهدَ هدب ّ
اثشثخؾی سّؽِبع کبسع خْد لبًغ ًوْدٍ ّ ساٍ سا ثش اػضدبع تدبصٍ تدش ّ هدْلدمدیدت ُدبع
ثیؾتش ُوْاس هیغبصًذ.
چگًَْ ها هطالبات فْری را فزهْلَ هیکٌین ّ هبارسٍ را ضکل هیذُین؟
اهذاد ًمذع هکفی یک تمبضبع ػوْهی لْسع اعت .اهب ثَ ػٌْاى هثبل اگش خبًدْادٍ اع دس
ؽِشع کَ اهذاد سعبًی ثَ صْست عفبسػ غزا یب عجذ دادٍ هی ؽْد ،دس هی یدبثدذ کدَ عدجدذ
زبّع اخٌبط کبلی یب ًْع دسعت غزا ًیغت ،هب ًوی تْاًین ّ صشلدب ًدودی گدْیدیدن «ثدشاع
اهذاد ًمذع ثدٌگین ».دس چٌیي هْسدع ثبیذ آهبدٍ ثبؽین تب ایي خبًْادٍ دس هدطدبلدجدَ لدْسع
ثشاع عجذ غزایی هطلْة هْلك ؽًْذ.
لیغت هطبلجبت هْسد هجبسصٍ هب اص خولَ خْاعتَ ُبیی ُغتٌذ کَ اص لْسع تشیي ّ سّصاًدَ
تشیي ًیبصُبع کبسگشاى عشچؾوَ هیگیدشًدذً .دیدبصع ًدیدغدت ّ لدشصدت ثدشاع ثدشسعدی ّ
تصْیت آى دس ؽْسا ّخْد ًذاسد.
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ثَ ایي ؽیٍْ اعت کَ هجبسصٍ هب ثشاع هطبلجبت لْسع هیتْاًذ اػتوبد ثَ ؽْسا سا ثب ثجشد ّ
ثش ُویي صهیٌَ لذست ثغیح هب ثشاع هطبلجبت عشاعشع الضایؼ هییبثذ.
هتذاّل تزیي هطالبات فْری کذاهٌذ؟
اّل کوک ُبع ًمذع :هؼوْ دس ؽکل همبثلَ ثب اهتٌبع اسگبى دّلتی دس پشداخت یبساًَ ُدب،
همبثلَ ثب سلتبس تسمیش آهیض هبهْساى ًغجت ثَ هشاخؼیي ّ ػلیَ ؽشّط صّسگْیبًَ هبهْساى.
دّم ،خْاب گاٍ ُای ّیژٍ بزای افکزاد بکی خکاًکوکاى :هدؼدودْ دسسػدبیدت اعدتدبًدذاسدُدبع
ثِذاؽتی ،توذیذ دعتشعی ًیبصهٌذاى ،همشسات ازتشام آهیض ّ دعتشعی آعبى ًیبصهٌذاى.

صف ًاى ّ آضپشخاًَ ُای غذای هجاًی :هؼوْ دس کیفیت غزا ّ ًبى ،همذاس هدْسد ًدیدبص
هشاخؼیي ّ ،سلتبس ازتشام آهیض ثب هشاخؼیي .هوٌْػیت کبس اخجبسع ّ یدب ؽدشایدظ دلدجدخدْاٍ
همبثل ًیبصهٌذاى.
کْدکاى :هؼوْال در سهیٌَ تاهیي ضیز خطک ّ پْضاکسایگبى ،لدجدبط ُدبیدی کدَ ثدبیدذ دس
هذاسط پْؽیذ ،هشالجت ُبع پضؽکی سایگبى ،کتبة ُبّ ّ ،عبیل ّسصؽی ّ اعجبة ثبصع.

جْاًاى :هؼوْ دس تبهدیدي پدْل تدْ خدیدجدی ،اعدتدفدبدٍ سایدگدبى اص عدبلدي ُدبع ّسصؽدی،
اعتخشُبع ؽٌب ّ غیشٍ ،دعتوضد ثشاثش ثشاع کبس ثشاثش ،التتبذ هذاسط آهدْصػ زدشلدَ اع
ثشاع الشاد ثیکبس.
ضزایظ کار در هغاسٍ ُا ،هؼادى ،کارگاٍ ُا ،قالی بافی ّ کارُای خاًگی ّ غیشٍ :دس ایدبم
ثیکبسع ّ اخشاج ُب اًجُْی اص کثیف تشیي پذیذٍ ُبع اعدتدثدودبس ثدْسژّایدی خدبًدْادٍ ُدبع
کبسگشع سا هْسد ُدْم لشاس هیذُذ .کبسلشهبُب ثب لشاسدادُبع غیش سعوی ،کبس کْدکبى ّ
اضبلَ کبسع ،تملت دس دعتوضدُب ،ثبص گؾبیی هؼبدى هتشّکَ ّ اهثبل آى ثخدؼ ثدضسگدی اص
طجمَ کبسگش سا هْسد زولَ لشاس هیذٌُذ ،سّزیَ ُوجغتگی ّ هدجدبسصٍ خدْیدی سا تضدؼدیدف
هیکٌٌذ ،ؽْسا ُبع ثیکبساى ثبیذ ثذّى ّلفَ ّ ثب سّؽِبع هیلیدتدبًدت دس دلدبع اص کدبسگدشاى
ّاسد ػول ؽْد.
فؼالیت ًِادُای خیزیَ :دس ایبم ثیکبسع ّ ثسشاًِبع التصبدع ًِبدُبع خدیدشیدَ ّ هدزُدجدی
دس هسالت کبسگشع دعت ثَ خْ ى هیضًٌذ .ایي ًِبدُب دس همبثل یک کوک ًبچیدض سّزدیدَ
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دسهبًذگی ،لشد گشایی ّ تْکل ثَ خذا سا تمْیت کشدٍ ّ تدؼدلدمدبت کدبسگدشع سا ثدب تدؼدلدمدبت
هزُجی خبیگضیي کشدٍ ّ ثخصْؿ کْدکبى سا لشثبًی عوْم هزُجدی هدیدغدبصًدذ .ؽدْساُدبع
ثیکبساى ثبیذ داهٌَ لؼبلیت ّ تبثیش ایي ًِبدُب سا ثخصْؿ ػلیَ صًبى ّ کْدکبى کدٌدتدشل ّ
خٌثی کٌذ .اًْاع ُویبسع ّ تؼبّى هیبى هشدم ّ هجبسصٍ هدْثدش ثدشاع تدسدودیدل هدخدبسج ایدي
ًِبدُب ثَ دّلت هْثشتشیي ساٍ اعت .اًْاع لؼبلیت ُبع عیبعی ّ آهْصؽی ّ تفشیسی هدیدبى
عبکٌبى هسل ًیض دس تمْیت لؼبلیتِبع ؽْساع ثیکبساى ضشّسع ّ هْثش اعت.

فؼالیتِای ػوْهی :ػوْهب دس ؽکل اختوبػبت ّ اکغیًِْبع اػتشاضی دس همبثل اداسات ّ
دادگبٍ ُب ّ پیکت ُبع همبثلَ ثب پلیظ.
فؼالیت ُای خاظ ضْرای بیکاراى :توبهی عبختبس ّ توبهی لؼبلدیدتدِدبع ؽدْسا هدتدکدی ثدَ
دخبلت هغتمین اػضبُ( ،وَ عبکٌبى هسل اتْهبتیک ػضْ هسغْة هیدؾدًْدذ ّ هدتدکدی ثدَ
هدوغ ػوْهی هٌظن اػضب صْست هیگیشد .ؽْسا ثبیذ دائوب اػضب ّ عبکٌبى هدسدل سا اص
چگًْگی لؼبلیتِب هطلغ عبصد ّ دس دعتشط ثبؽذ.
چگًَْ بزای تحویل کوک ُای دّلتی ّ یا ػلیَ اخزاج دست بَ هبارسٍ هیشًین؟
ُش صهبى کَ کبسگشع ًیبص داؽتَ ثبؽذُ ،وَ کبسگشاى هسل ثبیذ دس زوبیدت اص اّ ؽدشیدک
ؽًْذ.
هب ػشیضَ ّ ؽکْائیَ تمذین ًویکٌین ،هب تمبضب ًوی کٌین ،هب زك خْد سا هطبلجَ هی کدٌدیدن،
اهش هب پبلؾبسع ثش زك هب اعت ،هب اػتشاب هیکٌدیدن ّ ثدشاع ازدمدبق زدك خدْد هدجدبسصٍ
هیکٌین .ثَ ُویي دلیل ثبیذ ثیؾتشیي ًیشّ سا ثب خْد ثِوشاٍ داؽتَ ثبؽین ًَ ،دس زشف ،ثدلدکدَ
دس هسل ،ػوال ّ آهبدٍ ثشاع یمَ دسیذى.
یک سٌاریْ هؼوْل:
لشب کٌین هب هی خْاُین دس زوبیت اص یک کبسگش دس همبثل تصوین لدغدْ ثدیدودَ ثدیدکدبسع
دعت ثَ الذام ثضًین.
در اّلیي قذم ،تؼذادع اص طشف ؽْسا کبسگش هشثْطَ سا تب هسل اداسٍ کبس ُوشاُی هیکدٌدذ
تب زوبیت ؽْسا سا اص ایي کبسگش ًؾبى دُذ.
در قذم دّم ،ثب ثیؾتشیي تؼذاد هوکي ،ؽْسا اکغیًْی سا دس هسدل اداسٍ هدشثدْطدَ عدبصهدبى
هیذُذ.
دس لذم ُبع ثؼذ اکغیًِْبع هب ػلیَ اداسٍ هشثْطَ اداهَ یبلتَ ّ دس ُش لدذم ػدودال لدؼدبلدیدت
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ػبدع اداسٍ هشثْطَ هختل خْاُذ ؽذ.
هب ثبیذ ثبثت کٌین کَ ُی همذاس تشّس هجبسصٍ هب سا هتْلف ًخْاُذ کشد .دس ػدیدي زدبل ،هدب
ثبیذ صهبًی کَ تشّس اػوبل هی ؽْد ،هجبسصٍ ّ هطبلجبت خدْد سا هدتدْخدَ هدمدبهدبت ثدب تدش
عبصین.
دس هجبسصٍ ثب ثیشّى کشدى هغتبخشاى ،توبم هسلَ ثبیذ دس ُوبى لذم اّل ثغیدح ؽدًْدذ .خدبًدَ
هشثْطَ ثَ هسبصشٍ دس آیذ ّ همبّهت کبهل صْست ثگیشد.
دس هْسد همبثلَ ثب لطغ ثشق ّ آة ّ یب عِل اًگبسع ؽِشداسع اص تخلیَ صثبلَ ُب ًدیدض ُدودَ
اػضبع هسل ثبیذ دس هسل اکغیْى ؽشکت کشدٍ ّ کلیَ اهْسات ّ سلدت ّ آهدذ دّلدتدی دس
هسل سا هختل ًوْد.
دس توبم هْاسدُ ،ش چَ هجبسصٍ طْ ًی تش ؽْد ؽْسا ثبیذ دس الدذاهدبت خدْد عدتدیدضٍ خدْ،
چبثک تش ّ ثش خْاعتِبع خْد هصشتش ثبؽذ ،تب همبهبت سا هتمبػذ کٌین کدَ هدٌدظدْس هدب ّ
هجبسصٍ هب خذع اعت.
دالالى ،پزّکاتْرُا ،ضارالتاًِای ساسش ّ دلسزدی ،هاجزاجْیاى ّ فکزصکت طکلکبکِکا را
بایذ هذاّها ًشد تْدٍ کارگز افطا ًوْد.
ؽبیؼَ ّ ا ِبسات ثی پبیَ ثَ ًمل اص هغئْلیي سا ثبیذ ثیشزوبًَ الؾب ّ سعدْا ًدودْد .ؽدْسا
ثبیذ ثب اػالهیَ ُبع سعوی ّ هصْثبت ّ اص صثبى عخٌگْیبى خْد ا ِبس ّخْد کٌذ.

ساختار کویتَ بیکاراى
ُذف :کویتَ ثیکبس گشُّی هتؾکدل اص  ۳تدب  ۵۱کدبسگدش اعدت کدَ تدْعدظ ثدذًدَ اع اص
کبسگشاى دس هسیظ ُبع کبسگشع اًتخبة هیؾًْذُ .ذف اص ایي کویتدَ ُدب عدبصهدبًدذُدی ّ
سُجشع ّ ًوبیٌذگی کبسگشاى دس هجبسصٍ ثب ػْالت ثیکبسع ّ پی گیشع هطبلجدبت کدبسگدشاى
دس همبثل کبسلشهب ّ اداسات دّلتی اعت.
هحل فؼالیت :ایي کویتَ ُب ُش خب کَ تؼذاد لبثل تْخِی اص کبسگشاى اص ػدْالدت ثدیدکدبسع
سًح هی ثشًذ ّ یب دس هؼشب ثیکبسع لشاس داسًذ اص خولَ دس هسلَ ُدبع طدجدمدَ کدبسگدش،
هدتوغ هخصْؿ ثبصًؾغتگبىًْ ،اًخبًَ ُب ،پبتْق ُبع کبسگشع ،کبسخبًَ ُب ،هؼبدى ّ یب
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اتسبدیَ ُبع کبسگشع ّ دس خْاس ثٌگبٍ ُبع دّلتی زدودبیدت اص صًدبى عدشپدشعدت خدبًدْادٍ
هیتْاًذ تؾکیل یبثذ.
چگًْگی تطکیل :توبم کبسگشاى هسل ثَ خلغَ اع دس یک خبًَ ،عبلي ،زدیدبط خدلدْت ،یدب
هکبى هٌبعت دیگشع کَ دس دعتشط اعت لشاخْاًذٍ هی ؽدًْدذ .آًدِدب دس هدْسد هؾدکدالت
خْد ثسث هی کٌٌذ ّ ثش اعبط ایي اهش خْاعتَ ُبع لْسع خْد سا تشعین هدی کدٌدٌدذ ،آًدِدب
هیتْاًٌذ هطبلجبت ُفت گبًَ ؽْساُبع ثیکبساى سا هجٌب لشاس دٌُذ .آى ُب عپظ دس هْسد گدبم
ُبع لْسع کَ ثبیذ ثشداؽتَ ؽْد تصوین هی گیشًذ .پظ اص آى کویتَ ثیکبى ثشاع ًدودبیدٌدذگدی
خوغ ّ عبصهبًذُی لؼبلیتِب اص هیبى داّطجیي اًتخبة هیؾْد.
ُش یک اص کبسگشاى هغتمل اص ُش گًَْ تجؼیض هیتْاًذثَ ػضْیت کویتَ اًتخبة ؽْد.
چگًَْ یک کویتَ بیکاری تطکیل دُین؟
ُش کبسگشع هی تْاًذ اثتکبس ػول دس ایدبد کویتَ ثیکبساى سا ثَ ػِذٍ ثگیشد.
ایي کبس سا هی تْاى ثب صسجت ؽخصی یب صذّس یک لشاخْاى دس هسیظ لؼبلیتی هذ ًدظدش
اًدبم داد .دس اّلیي چٌیي خلغَ اع یک کبسگش هی تْاًذ دلیل لشاخْاًی خلغدَ سا تدْضدیدر
دُذ  .ایي کبس ثبیذ دس یک ثیبًیَ کْتبٍ ّ عبدٍ اًدبم ؽْد کَ ؽشایظ هدْخدْد دس هدسدل دادٍ
ؽذٍ سا تْصیف هی کٌذ .پظ اص آى دیگش زبضدشیدي ثدَ تدکدودیدل ّ ثدسدث ّ ا دِدبس ًدظدش
هیپشداصًذ.
ثش اعبط هغبئل هطشذ ؽذٍ ،هی تْاى ثَ تؼییي خْاعتَ ُبع لدْسع پدشداخدت کدَ هدجدٌدبع
ثشًبهَ ػول کویتَ هشثْطَ لشاس هیگیشد.
پظ اص تصْیت ایي ثشًبهَ ،ایي خلغَ هی تْاًذ اص هیبى زبضشاى کدودیدتدَ اصدلدی ثدشاع
ُذایت کلی اهْس اًتخبة ًوبیذ .اًذاصٍ کویتَ سا هی تْاى تْعظ زبضشاى تؼییي کشد ّ ثدَ
ًیشُّبع هْخْد ثغتگی خْاُذ داؽت.
گزُّای کاری
اص کبسگشاًی کَ ػاللَ هٌذ ثَ عبختي خٌجؼ ثیکبساى ُغتٌذ ،خْاعدتدَ هدیدؾدْد خدْد سا دس
یک گشٍّ کبسع عبصهبًذُی کٌٌذ .اص خولَ گشٍّ ُبع کبسع هیتْاى اص هْاسد صیش ًبم ثشد:
کویتَ اهذاد :دس ًظش گشلتي هْاسدع کَ کبسگشاى ًیدبص ثدَ کدودک ُدبع ًدمدذع لدْسع اص
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ًِبدُبع دّلتی داسًذ.
کویتَ هسکي :سعیذگی ثَ هؾکالت هشثْط ثَ هغتبخشیي ّ ،هغبئل ثشق ّ آة ّ عْخدت
عبکٌبى ّ ُوچٌیي تِیَ هغکي ثشاع الشاد ثیخبًوبى.
کویتَ ساسهاى ّ آهْسش :ثشاع اهْس هشثْط ثَ ػضْ گیشیِبع خذیذُ ّ ،وبُدٌدگدی هدیدبى
گشٍّ ُب ّ پبعخ گْیی ثَ هشاخؼیي.
کویتَ هالی :خوغ آّسع زك ػضْیت ّ کوک ُبع هبلی ّ تٌظین دلبتش ّ سعیذگی ثَ دخدل
ّ خشج کویتَ.
اػضای رسوی ّ جوغ ُْاداراى
خٌجؼ ثیکبساى ُی هسذّدیتی ثشاع ػضْیت خْد لبئل ًیغتُ  .ودَ کدبسگدشاًدی کدَ اص
ثیکبسع سًح هی ثشًذ ّ هی خْاٌُذ ثَ اداهَ هجبسصٍ ثشاع ًیبصُب ّ هٌبلغ هؾتشک کبسگشاى
عِین ؽًْذ ،دس ایي خجؼ زك آة ّ گل داسًذُ.ش کبسگشع ،صشف ًظش اص عبیش ّاثغتگدی
ُبع عیبعی یب عبصهبًی کَ ثب خْاعتَ ُب ّ ثشًبهَ کویتَ یب ؽْساع ثیکبساى هدْالدك ثدبؽدذ،
ػضْ سعوی ؽْسا هسغْة هیؾْد.
ػضْیت هٌْط ثَ پشداخت ُی ُضیٌَ اع ًیغت.
ؽْساُب ّ کویتَ ُبع ثیکبس ثَ طْس یکغبى اص اػضبع سعوی ّ غیش سعدودی زدودبیدت ثدَ
ػول هیبّسدُ .وچٌیي کغبًی کَ ػضْ ًجْدٍ ،دس خلغبت ؽشکت ًوی کٌٌذ ّ ُدید تدْالدك
دیگشع ثب ثشًبهَ یب هطبلجبت خٌجؼ ثیکبساى سا ًؾبى ًویذٌُذ ،زك داسًذ ّ ثبیذ کبهل تدشیدي
کوک ُب ّ زوبیت کویتَ ُب یب ؽْساُبع ثیکبس سا دسیبلت کٌٌذ.
ضْراي بیکاراى
ؽْساع ثیکبساى یک چتش لشاگیش ثشاع هتسذ عبختي ّ ُوبٌُگی کویتدَ ُدبع ثدیدکدبساى ّ
عبیش تؾکلِبع کبسگشع دس یک هٌطمَ هؼیي اعت ّ هجبسصٍ کبسگشاى سا دس هٌبطك خدْد
ُوبٌُگ هی کٌذ .خٌجؼ سا دس ساعتبع ثشًبهَ ّ اُذاف ػوْهی ُذایت هی کٌدذ .ایدي ًدِدبد
ثَ کویتَ ُبع ّاثغتَ کوک هی کٌذ ّ دس تؾکیل کویتَ ُبع خذیذ دس هدسدلدَ ُدبً ،دِدبدُدب ّ
عبصهبى ُبع زْصٍ لضبیی خْد اثتکبس ػول ثخشج هیذُذ.
خلغبت اػضب ؽْسا ثب تشیي اسگبى تصوین گیشع هسغْة هیؾْد .دس لبصلَ ثیي خلدغدبت
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ؽْسا یک خوغ اخشایی هٌتخت هتؾکل اص  5تب  22ػضْ ُوشاٍ ثب کودیدتدَ ُدبع لدشػدی
هختلف ،هغئْلیت اهْس سا ػِذٍ داس هیؾًْذ.
ًیزّی دفاع اس خْد کویتَ بیکاراى
ُوَ کویتَ ُب ّ ؽْساُب ثبیذ هتؼِذ ؽًْذ کَ تدب زدذ اهدکدبى تدؼدذاد ُدش چدَ ثدیدؾدتدشع اص
کبسگشاى سا دس «ًیشّع دلبع کبسگشاى »عبصهبًذُی کٌٌذ .ایي ثبیدذ ثدَ ؽدیدٍْ اع عدبصهدبى
یبلتَ ثشاع دلبع اص عتبد ،خلغبت ،تظبُشاتُ ّ ،یئت ُب دس ثشاثش زدودالت خؾدًْدت آهدیدض
تْعظ اّثبؽبى ،ػْاهل عشهبیَ داساى ّ هشتدؼیي ّ ًیشُّبع پلیظ دلبع کٌٌذ.
ایي ًیشّ ثبیذ آهْصػ دیذٍ ،آهبدٍ ّ هدِض ثشاع الذام هْثش دس توبم ؽشایظ ثبؽذ ّ ُوچٌیي
لبثلیت ثغیح تْدٍ کبسگش هسل لؼبلیت خْد ثشخْسداس ثبؽذ.
ضشّسع ًیغت کَ کغبًی کَ تؾکیل دٌُذٍ ًیشّع دلبع ُغتٌدذ داساع ُدیدکدل لدذستدودٌدذع
ثبؽٌذُ ،ش چٌذ کَ ایي هطلْة اعت .آًچَ ثیؼ اص ُش چیض عبصهبى یبلتگی ّ آهدبدگدی آًدِدب
دس سّیبسّیی ثب ؽشایظ گًْبگْى تؼییي کٌٌذٍ هیجبؽذ.
سختگیزی ضذیذ در بزابز تخلفات
کویتَ ثبیذ کٌتشل صم سا اػوبل ًوبیذ کَ همشسات ّ اُدذاف تؾدکدل دس تدودبم ّخدٍْ
سػبیت هیؾًْذ ّ ُش گًَْ تخطی ّ عْء اعدتدفدبدٍ ؽدخدصدی سعدودب ّ ػدلدٌدب طدشد ّ
اصالذ هیگشدد.
.

