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ضًراَای بیکاران؛ چرا ،چگًوٍ؟

ایه کتاب از سری اوتطارات وُاد ” علیٍ بیکاری“ بٍ ضًراَای بیکاران در محالت اختتتصتاظ
داردَ .دف ي ساختار ضًراَای بیکاران ي اساسا ريش فعالیت ایه ارگاوُا مًضًع وًضتٍ َا
است .قابل ذکر است کٍ ” چرا ي چگًوٍ“ َا ي ” میطًد ي ومیطًد“ َا در مته الگً ي ومًوتٍ
َا مًرد کايش قرار گرفتٍ است.
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صفحٍ 3

ماویفست جىبش علیٍ بیکاری
خاهعَ ایؽاى ظؼ اعواق هًائة ًانی اؾ تیکاؼی تا ـمؽ ّ تثاُی ّ ـالکت ظقتت تتیتؽیتثتاى اقتت
هِؽ "تیکاؼی" تؽ ظًیای قیاقت ّ هٌاقثات ِثماتی ،تؽ کهم ّ کْنم ؼّؾهؽٍ ،تتؽ تتاّؼُتا ّ
اهیع ّ ًااهیعی ،تؽ ؾتاى ّ اظتیات ،تؽ اؼؾنِای ـؽظی ّ اختواعی زاکن ؼیؽ لتاتتا اًتکتاؼ اقتت
ایي خاهعَ ظؼ لؽق يؿ ِْالًی اؾ يازة هًٌثاى ،اؾ ّؾؼا ّ ّکال اقت کَ تتؽای تتیتکتاؼی
ًمهَ هیؽیؿًع ،لاًْى هیاّؼًع ّ هیثؽًع ،ـطؽ هیفؽّنٌع ّ تا ضًْكؽظی ظؼ هماتا عتْالتة ضتاًتوتاى
تؽاًعاؾ آى ناًَ تاال هیاًعاؾًع قیوای قیاقی ایؽاى اؾ پالتفؽم ظّلتِا ّ اؼگتاًتِتای زتکتْهتتتی تتا
تًْیؽ ههتؽک عوْهی هؽظم اؾ ضْنثطتی تَ یکثاؼٍ اؾ ُؽ گًَْ تلٌع پتؽّاؾی تتِتی نتعٍ ّ تتَ
کؿ ضیاتاًِا قمِْ کؽظٍ اقت :یک نؽا ّ ًَ تیهتؽ!
ًیاٍ کٌیع!
ایؽاى کعثَ آهال تْؼژّاؾی ظؼ تسمك ّقتْقتَ "کتاؼـتؽهتا ُتؽ ّلتت عهتمتم
کهیع ،تتْاًع کاؼگؽ ؼا تییؽظ ّ تیاًعاؾظ تیؽّى"؛
ایؽاى نِؽ چؽاؼاى ععلیَ تْؼژّایی "ُؽ ّلت عهمم کهیع ظقتوؿظ تپؽظاؾظ،
ُؽ ّلت عهمم کهیع لٍْ لُائیَ ؼا نالق تعقت تَ خاى کاؼگؽاى تیاًعاؾظ"؛
ایؽاى هعیٌَ ـاَلَ ؾتالَ ُای ـکؽی زْل "قیاقت انتؽال ّ ًَ پتْل پتانتی ّ
تي پؽّؼی"؛
ایؽاى نِؽ نلٌگ تطتۀ کاؼتعقتاى ظّلت تا ضاًَ کتاؼگتؽ ظؼ گكتتتاضتی عتلتیتَ
زمْق ّ زؽهت ّ اهٌیت ّ هعیهت خوعیت کاؼکي خاهعَ اقت
يفسات ؼّؾًاهَ ُا ظؼ هیاى تلٌثاؼی اؾ تاؾی ظلمک هاتاًَ اؼلام ّ هٌستٌتی ُتای تتؽتایتت پتْ ّ
هكطؽٍ ُؽ ؼّؾ هیتْاًعُ ،ؽ تطهی اؾ ؾًعگی نِؽًّعاى ؼا تا هطاِؽٍ ؼّتؽّ قاؾًع ایتي ظّؼٍ،
ظّؼٍ ؼکْظ ّ تسؽاى ّ کكؽ تْظخَ اقت ،اها قِن تی قاتمَ ای اؾ ضؿاًَ عوْهی تتَ ختیتة ُتٌتؽ
کاؼتؽظ ّؼنکكتیی ّ ّؼنکكتَ ُا هتیتؽّظ قتال پتف اؾ قتال نتعتاؼ ًتهتن ّ يتؽـتَ ختْیتی
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صفحٍ 4

تؽاـؽانتَ هیهْظ تا قاضتاؼ ظّلت ؼقوا تا ـكاظ ّ اؼتهاء ظؼ تٌیعٍ گؽظظ تطم عهین ِثمَ کاؼگؽ
تیهتؽ ّ تیهتؽ کاؼ هیکٌع ّ تا ُؽ گام تععاظ تیهتؽی اؾ ُویي ِثمَ تَ کام تیکتاؼی ّ تتثتاُتی ـتؽّ
هیؽّظ
ؼـمای کاؼگؽ!
ایؽاى قؽؾهیي قاؾًعگی ثؽّت ّ ظاؼایی اقت ّ ،ایي قاؾًعگی تتا تتیتیتاؼی ،ختٌتایتت ،ضتْى ّ
ـؽّظقتی عدیي اقت ُؽ ؼّؾ تا ِلْع آـتاب ضاًْاظٍ تؿؼگ چِا هیلیًْی تثاؼ ها ؾیتؽ آقتوتاى
تیکاؼی چهن تَ ؼّؾ ظییؽی اؾ ؾًعگی هسٌت تاؼ ضْظ تاؾ هیکتٌتیتن ظؼ ایتي ظّؼٍ ًتیتؽّی کتاؼ
تمؽیثا هداًی کاؼگؽ ایؽاى ّ چِاؼ هیلیْى کاؼگؽ اـؽاًی ظؼ ههت قؽهایَ ظاؼ ایؽاى لؽاؼ گتؽـتت
هِوتؽیي ههطًَ ایي ظّؼٍ ًاهسعّظ تْظى ًیؽّی کاؼ ظؼ ظقتؽـ کاؼـؽهایاى اقت هیلیًِْتا ،ظٍ
هیلیْى ،تیكت هیلیْى ،قی هیلیْى ،چِا هیلیْى ،ؾى یا هؽظ ،کْظک ،تا ُؽ ظقتوؿظی ّ یتا تتعّى
ظقتوؿظ ،تعّى ُیچ زفاظی ظؼ اضتیاؼ کاؼـؽهایاى تْظٍ اقت ظؼ تاؼیص تْزم قؽهایتَ ًتام ایتؽاى
تعٌْاى ضطَ ای کَ ظؼ آى تعّى ًیاؾ تَ یک چِاؼ ظیْاؼی ،تعّى ًیاؾ تَ تیا ّ کلٌگ ،تعّى ًتیتاؾ
تَ یک کاؼػ پاؼٍ لؽاؼظاظی ،تعّى ًیاؾ زتی تَ ّععٍ ظقتوؿظ؛ هیلیًِْا کاؼگؽ ؼا تَ خاى هتعتاظى،
گیاُاى تیاتاًِا ،تَ خاى آنؽالعاًی ُا اًعاضتٌع؛ قؽؾهیٌی کَ ظؼ آى کهتي کتاؼگتؽ ظؼ هتستا کتاؼ
تالهاًع اقت ،خاّظاًَ ضْاُع هاًع
ؼـمای کاؼگؽ!
هؽگ ،تؽـ اؾ هؽگ تؽ اثؽ تیکاؼی ّ گتؽقتٌتیتی هتستؽک ؼًّتك "يتٌتایتعتی" اقتت کتَ قتْظ
قؽناؼی ؼا ًًیة ًكا خعیع قؽهایَ ظاؼاى ایؽاى هیكاؾظ ؼْل تیکاؼی ُوَ نتیتؽٍ تتْاًتایتی ّ
ظؽـیتِای قاؾًعگی یک ِثمَ ؼا هکیتعٍ اقتت ُتیتْالی تتیتکتاؼی هتیتؽ چتمتعؼ هتیتتتْاًتع لتع تتؽ
اـؽاؾظ؟ تاؾاؼ هیلیًْی کاؼ کْظکاى ّ تي ـؽّنی ّ خاى کٌعى ضاًْاظگی تدای ضْظ ،هتیتؽ تتاؾاؼ
ظییؽی خؿ لواؼ هؽگ کْلثؽی ،خؿ ـؽّل کلیَ ّ ضْى ّ هؽؿ اقتتتطتْاى ُتن هتیتتتْاًتع آؾهتایتم
نْظ؟! ِثمَ کاؼگؽ ظؼ ایؽاى ظؼ ظؼ هماتلَ تا هًیثت تیکاؼی ّ ظؼ هماتا یک تْؼژّاؾی ُاؼ تتا
تْقا تَ ُوَ غضایؽ تُْن اؾ "تْلیع هلی" تا "تؽخام" تؽای ضْظ ّلت ضؽیعٍ اقت تعع اؾ تاؾاؼ
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صفحٍ 5

گكتؽظٍ "ًػؼ ّ ظعای تیکاؼی" ّ تعع اؾ ًكطَ هٌاِك آؾاظ يٌعتی ،آیا تُْن ظییتؽی تتالتی اقتت
کَ ِثمَ کاؼگؽ تتْاًع تا تْقا تَ آى اؾ ًثؽظ تعییي کٌٌعٍ پف تٌهیٌع؟
تیکاؼی یک ُیْال اقت اها ایي ُیْال اؾ ضْى ها ،اؾ ضْى تک تک ها کاؼگؽاى تعتػیتَ هتیتکتٌتع؛
پیکؽ عهین ایي ُیْالی ظؼًعٍ ّ ظاُؽا ؼیؽ لاتا ؼلثَ اؾ تؽظیع ّ ظّظلی ًِفتَ ظؼ للة کتاؼگتؽاى
ًیؽّ هیییؽظ اتعاظ عهین ایي ُیْال آًداقت کَ تؽ ظّل ضْب تؽیي تطم خاهعَ تاالب ّ پتلتیتعی
ؼا نکا ظاظٍ اقت؛ اؾ عطم قاؾًعگی ،ـالکت ّ تثاُی ؼا گكتؽظٍ اقت؛ ازكتاـ هكتلتْلتیتت ّ
عهك تَ ُوٌْع ،نؽاکت ،ـعاکاؼی ّ پاک تؽیي هٌم ُای اًكتاًتی ؼا تتا تتفتؽلتَ ّ ؼلتاتتت تتمتاء
خاییؿیي قاضتَ اقت
تیکاؼی یک ُیْال اقت ،ظّلت اقتِ ،ثمَ زاکوَ اقت ،ظؼ ُیثت کاؼـؽها ،ظؼ ُیثت ًکثت تكلین
هػُثی ّ ظؼ تیاى لاًًْی ،ظؼ تْخیَ لهکؽ هْاخة تییؽاى ؼقاًَ ُا ّ ظاًهیاُی ،ظؼ هیاى تتالل
هعال ّ ظؼ کهوکم ضؽظ کٌٌعٍ هیاى تؽـ ّ عًیاى؛ خْالى هیعُع
تیکاؼی اتْالِْل گاًیكتؽیكن زکْهت اقالهی قؽهایَ ّ ظؼ هماتا زك زیات تؽای ِثمَ کاؼگتؽ
ّ کا خاهعَ ظؼ ایؽاى اقت ایي گاًیكتؽُا ظضتؽ تچَ ُای ضاًْاظٍ کاؼگؽی ؼا تتَ تتیتیتاؼی ّ
اقاؼت خكوی-ؼّزی-خٌكی ظضوَ ُای ـؽل تاـی هییواؼًع؛ کوؽ ؾًاى ِثمَ هتا ؼا ؾیتؽ کتاؼ
تی اخؽ ّ هْاخة ضاًیی نکكتَ اًع ّ ،تا ِؽذ تیوَ تتیتکتاؼی کتػایتی ؼّؾ ؼّنتي اؾ ظقتتتثتؽظ
يٌعّق تیوَ کاؼگؽی ،گؽظى کلفت هیکٌٌع کاـی اقت تطاِؽ تیاّؼین قاالًَ تٌِا ظّیكت ُتؿاؼ
ًفؽ ّ هطاتك یک قِویَ تٌعی لثلی ،اؾ ُفت ضْاى نؽِّ ظلثطْاٍ نوْل تیوَ تتیتکتاؼی ـتکتكتٌتی
ظّلت خاى قالن تعؼ هیثؽًع ایي لاًْى ظؼ اقاـ تؽای اًکاؼ ّخْظ کاؼگؽاى تیکاؼ ّ قؽ ظّاًتعى
آًِا اتعاع نعٍ اقت
تایع تَ ایي هُسکَ ضًْثاؼ پایاى ظاظ ،ایي اهؽ ـْؼی ّ ُعؾ نعًی خٌثم علیَ تیکاؼی ظؼ ایتؽاى
اقت
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صفحٍ 6

هثاؼؾٍ تؽعلیَ تیکاؼی تایع تؽ یک ًمع تی پؽّا ،تعؽَی ّ ِثماتی کاؼگؽی ظؼ قطر کا خاهعتَ
هتکی تانع تا ایٌدا هثاؼؾٍ ههتؽک کاؼگؽاى ناؼا ّ تیکتاؼ ،اعتتتؽاَتات لتعؼتتوتٌتع تتا نتعتاؼ
ظقتوؿظُا ّ کاُم قاعات کاؼ ّ ُویی چتؽ اـك قْقیالیكتی اؾ هلؿّهات ؼلثَ تؽ عتْاؼٌ ّ
ههمات تیکاؼی نٌاضتَ نعٍ اًع اها اکٌْى ّلت آًكت کتَ تتَ ّالتعتیتت ظیتیتؽ هتثتاؼؾٍ ِتثتمتاتتی
کاؼگؽی ّ ههطًا ظؼ ایؽاى گؽظى ًِاظ :تعّى یک خٌثم لعؼتوٌع کاؼگؽاى تیکاؼ ظؼ ؼاٍ تسوتیتا
تیوَ تیکاؼی ّ کْتاٍ کؽظى ظقت تعؽٌ ِثمَ زاکوَ ظؼ ؾًعگی ؼّؾهتؽٍ ّ تتَ تتِتاًتَ تتیتکتاؼی
هثاؼؾٍ تؽ قؽ قایؽ هطالثات ّ ضْاقتِای کاؼگؽی اؾ چهن اًعاؾ ؼّنٌی تؽضْؼظاؼ ًطْاُع تْظ
جٌبغ علیَ بیکاری بز چِار هحْر سیز اطتْار اطت:
یا کاؼ یا تیوَ تیکاؼی هعاظل ظقتوؿظ تؽای ُوَ اـؽاظ آهاظٍ تکاؼ
آؾاظی زك تهکا ّ زك اعتؽاٌ تؽای کاؼگؼاى تیکاؼ
تیوَ تیکاؼی ههوْل ُوَ تیوَ ُا ّ هؿایای کاؼگؽی
ایداظ يٌعّق ظقتوؿظُای هكاععٍُ :وَ کاؼگؽاى تایع اهکاى ّ زك ظانتَ تانٌتع زتعالتا ظّ
ُفتَ اؾ ظقتوؿظ هاٍ آیٌعٍ ؼا اؾ پیم ظؼیاـت ظاؼًع ایي يٌعّلِتا تتایتع تتا ههتاؼکتت ّ
هكلْلیت ظّلت ظؼ هؽاکؿ کاؼگؽی ظایؽ نْظ عالٍّ تؽ اهٌیت ّ آقْظگی تتیتکتاؼاى ظؼ
خكتدْی کاؼ ،ایي تٌِا ؼاٍ هوکي تؽای قع تكتي ظؼ هتمتاتتا لتؽِتاـ تتاؾی اقتالهتی
قؽهایَ ظؼ ایؽاى ّ ظقتوؿظ هعْلَ اقت
خٌثم علیَ تیکاؼی تؽ تهکا نْؼاُای تیکاؼاى ظؼ هسالت اقتْاؼ اقت؛ ّ اؾ ِؽیتك اؼتتثتاِ ّ
ُوکاؼی ایي نْؼاُا یک خٌثم قؽاقؽی ّ تعؽَی ّ تْظٍ ای هثتٌتی تتؽ هتدتوتع عتوتْهتی ظؼ
هسالت کاؼگؽی ؼا تعمیة هیکٌع
علیَ تیکاؼی
آتاى 8931
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صفحٍ 7

مرامىامٍ شًراَای بیکاران
 -1لكن ًاهَ ّ زلمَ ههتؽک هْخْظیت نْؼاُا ظؼ ایي عثاؼت ًِفتَ اقت:
ُؽگؿ ،زتی یک عُْ ضاًْاظٍ کاؼگؽی ًثایع اؾ تاهیي نایكتَ
ؼػا ،پْناک ،قؽپٌاٍ ّ هلؿّهات پایَ ای ؾًعگی هسؽّم تواًع؛
ُؽگؿُ ،یچ کف اؾ هیاى اعُای ِثمَ کاؼگؽ ًثایع تٌِا گػانتَ نْظ
ُ -2ؽ عُْ ّ ُؽ ـعالیت ـؽظی ّ خوعی ظؼ ایي قاؾهاى تایع ظؼ ضعهت تسمك ایتي لكتن ًتاهتَ
لؽاؼ تییؽظ لكن ًاهَ تَ عٌْاى ؼاٌُوای عوا ّ ًَ تَ عٌْاى یک قٌگ ًْنتَ همعـ اقت
 -3نْؼاُای تیکاؼاى ظؼ پاقص تَ ًیاؾ هثتؽم هتیتلتیتْى ُتا کتاؼگتؽ تتؽای ظـتاع اؾ هتعتیتهتت ّ
هلؿّهات پایَ ای ؾًعگی ضْظ ّ ضاًْاظٍ آًِا تْخْظ آهعٍ اقت اعُای ایي تهکتیتالت کتاؼگتؽاًتی
ُكتٌع کَ تْقّ ظّلت ّ قؽهایَ ظاؼاى اؾ زك ّ اهکاى تاهیي ؾًعگی اؾ ِؽیك کاؼ ضتْظ هتستؽّم
گهتَ اًع
 -4ههطًَ نْؼاُا تالل قاؾهاى یاـتَ خوعی ظؼ ؼاٍ ؼـتع ًتیتاؾ ـتْؼی تتَ ؼتػا ،پتْنتاک،
قؽپٌاٍ ّ قایؽ هْاؼظ َؽّؼی ؾًعگی ظؼ هٌطمَ ـعالیتی آًِا اقت چتیتًْتیتی ظقتتتیتاتتی تتَ ایتي
هلؿّهات ّ ،آًِن تا قؽعت ّ ظؼ زع کاـی ،ـلكفَ ّخْظی ایي تهکا اقت
 -5ایي قاؾهاى ًَ ّلت ّ ًَ توایلی تَ تؽقین ّ تعمیة ًمهَ ُای یک قاؾهاى " ایعٍ آل" ضیتالتی
ّ اؾ پیهی ؼا ًعاؼظ عُْیت ظؼ ایي قاؾهاى هكتلؿم ایي ظؼک ههتؽک اقت کتَ تتدتؽتتَ تتعقتت
آهعٍ ظؼ ظّؼٍ ُای هثاؼؾٍ تِتؽیي الیْی ـعالیت ؼا ـؽاُن هی کٌع ّ ،ظؼ ُویي پتؽّقتَ کتاؼگتؽاى
لْاعع ،همؽؼات ّ ـؽهِای قاؾهاًی ؼا خِت تمْیت کاؼ ههتتتؽک ّ هتْثتؽ تتدتؽتتَ ّ اًتتتطتاب
هیکٌٌع
ُ -6ؽ ّازع اؾ نْؼای تیکاؼاى هتهکا اؾ يعُا عُْ نداع ّ ؼؾهٌعٍ ای اقتت کتَ تتاهتیتي
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صفحٍ 8

ؾًعگی کاؼگؽاى ؼا هاـْق قْظخْیی قؽهایَ ظاؼاى هتیتعاًتٌتع ّ ،ظؼ ختِتت ظـتاع اؾ هتستؽّهتاى
تؽظیعی تَ ضْظ ؼاٍ ًویعٌُع
 -7نْؼای تیکاؼاى هسا تدوع ظاِّلثاًَ کكاًی اقت کَ اؾ تیکاؼی ؼًح هی تؽًع هْـمیتت هتا
تكتیی هكتمین تَ اتتکاؼات هتکی تتَ چتاؼٍ ختْیتی ختوتعتی ّ تتْقتعتَ ایتي اتتتتکتاؼات ظؼ عتوتا
ظاؼظ ایي اتتکاؼ عوا تَ هٌهْؼ اؼائَ پیهٌِاظُای هعاّم تؽای تِثْظ قاضتاؼ قاؾهاًی ّ همؽؼات
ًُِت ها اقت
 -8ظؼ عیي زال ،تایع تعاًین کَ ـعالیت خوعی ها اؾ آًدا َؽّؼی نعٍ اقت کَ العاهات ـتؽظی
ها ًاکاـی ّ ؼیؽ هْثؽ اقت تمْیت ـعالیت خوعی یک ُعؾ هِن ها هیثانع تَ ُویي ظلیا ُؽ کتف
یا گؽُّی کَ ضْظ ؼا خعا ّ تاالتؽ اؾ تًویوات ّ اؼاظٍ خوع لؽاؼ هیعُع ،خایی ظؼ نْؼا ًطْاُتع
ظانت
 -9خٌثم ها ظؼ ُؽ لعم هتکی تَ اتساظ ُؽ چَ تؿؼگتؽ ّ عویك ِتثتمتاتتی اؾ تتْظٍ ُتای کتاؼگتؽ
اقت ظؼ نْؼاُا ُیچ هؽؾی تؽای نؽکت ّ ظضالت ّ زوایت کتاؼگتؽاى اؾ ُتؽ ختٌتف ،هتلتیتت،
هػُة ،تعلمات قیاقی ّ ؼیؽٍ هطلما ّخْظ ًعاؼظ هماتلَ تا تفؽلَ ّ تتٌتِتایتی ّ اًتؿّا یتک قتتتْى
ايلی اؾ ـلكفَ ـعالیتِای نْؼا ّ ،یک ُعؾ ظؼ ضْظ آى اقت نْؼا تایع ـعاالًَ هْاؼظ ّ ؾهتیتٌتَ
ُای تفؽلَ ؼا تهٌاقع ،خكتدْ کٌع ّ ظؼ ؼلثَ تؽ آى تیمؽاؼی ًهاى ظُع
 -11تیکاؼی تَ یک پعیعٍ ُؽ چَ عاظی تؽی ظؼ ؾًعگی کاؼگؽاى تثعیا نعٍ اقت تَ ُویي ظلتیتا
زفع پیًْع تا کاؼگؽاى ناؼا ّ تطًْو کاؼگؽاى خْاى ّازتعُتای يتٌتعتتتی تتوتٌتهتْؼ تتمتْیتت
ؼّزیَ اعتؽاَی ّ ظلیؽهی تَ زوایت ِثماتی یک ّخَ ظائوی ـعالیت نْؼا اقت
 -11ـعالیت ّ ههاؼکت ظؼ نْؼای تیکاؼاى تَ هعٌای آگاُی تیهتؽ ّ عویتك تتؽ تتا اهتؽ ّزتعت
ِثمَ کاؼگؽ ّ آهاظگی ظضالت ظؼ ضٌثی کؽظى هْاًع ّ تِْلَ ُتای قتیتاقتی ّ پتلتیتكتی ظّلتت ّ
قؽهایَ ظاؼاى علیَ کاؼگؽاى ضْاُع تْظ
 -12ها خٌثهی هتهکا اؾ کاؼگؽاًی ؼا هیكاؾین کَ آؾاظاًَ ّ ياظلاًَ تا آؼْل تاؾ ُیچ هاًتع ّ
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صفحٍ 9

هؽؾی ظؼ ؼاٍ گكتؽل ؼـالت ُای کاؼگؽی خلْظاؼناى ًطْاُع تْظ نْؼا ًویتْاًع تَ ُتؽ گتًْتَ
قتن ّ ًاتؽاتؽی هعتؽٌ ًثانع ها تا ُؽ ّقیلَ هوکي اؾ ُؽگًَْ هتثتاؼؾٍ کتاؼگتؽاى ،نتاؼتا ّ
تیکاؼ ،ظؼ ایي کهْؼ یا ُؽ کهْؼ ظییؽ پهتیثاًی هی کٌین
 -13ها خٌثهی ؼا ایداظ هی کٌین کَ ظؼ چاؼٍ خْیی ظؼ ؼاٍ کوتؽیي ًیاؾُای کاؼگؽاى تیکتاؼ ّ
ضاًْاظٍ ضْظ ؼا تَ ظؼ ّ ظیْاؼ هیؿًع ،اها ُؽگؿ ـؽاهْل ًوی کٌع کَ ُوَ هثاؼؾات ها تایع قوت
پیؽّؾی ظؼ اتعاظ قؽاقؽی ّ ظؼ تسویا لْاًیي تَ ًفع کا ِثمَ کاؼگؽ ّ ،ظؼ ُوؽاُی ّ تكیح کتا
يفْؾ ِثمَ هتوؽکؿ تانع
 -14ها خٌثهی زك ِلثاًَ ؼا هی قاؾین کَ ههلْم ًوایی ّ تؽزن خْیی ؼا ضْاؼ هیهواؼظ؛ الؾ
ًویؿًع ،تلکَ هی خٌیع؛ اُا ؾظ ّ تٌع ّ تْاؾقات پٌِاًی ًیكت ،تتلتکتَ تتَ اُتؽم ُتای هتاظی ّ
قاؾهاى یاـتَ هتکی اقت؛ خٌثهی کَ تَ اًتهاؼ هعدؿٍ ًویٌهیٌع ،تَ تتُْتن ظاهتي ًتوتیتؿًتع ،تتلتکتَ
ُوْاؼٍ ظؼ يؿ خلْی ظقتاّؼظُای ُتؽ چتٌتع کتْچتک اؾ ِتؽیتك هتثتاؼؾٍ ،تتالل ّ ،اؾ ضتْظ
گػنتیی ایكتاظٍ اقت
 -15ها خٌثهی هی قاؾین کَ تَ ُیچ لْل ّ ّععٍ اعتواظ ًعاؼظ ،اها لعؼت قاؾهاى یاـتَ ؼا تتَ
تُویي تِْؼ ظؼ کكة اهتیاؾات کْچک تؽای پیؽّؾی ُؽ چَ تؿؼگتؽ ایي خٌثم تثعیا هیکٌع
 -16خٌثم ها ظؼ چِؽٍ ُؽ کاؼگؽ ّ ؾزوتکم یک ظّقت ّ هتسع هی تیٌع؛ ّلی ُوَ آًِایی کَ
ها ؼا تَ يثْؼی ظؼ هماتا ؼًدِا ،ضْیهتي ظاؼی ظؼ هماتا قؽکْتیؽاىّ ،الع تیٌی ظؼ هطالثات،
تسوا ظؼ هماتا ضیاًت ،تودیع ظؼ هماتا پكواًعٍ ُای ضیّؽهٌهاًَُ ّ ،ؽ گًَْ اًعؼؾ ّ تتؿک تكتاِ
اقتثواؼ ّ آلایی ِثمات تاال ظعْت هیکٌٌع؛ یک ظنوي هی نٌاقع
 -17خٌثم ها تؽای قاؾهاًعُی هفیعتؽیي ّ ظؼ ًتیدَ لعؼتوٌعتؽیي تطم خوعیت ضیتؿ تتؽظانتتتَ
اقت ،کاؼگؽاًی کَ تْلیع ُوَ ثؽّت ّ ًعوات خاهعَ ظؼ گؽّ تالل آًِا اقت خٌثم ها ضتْظ ؼا
تطهی اؾ زؽکت تؿؼگتؽ ِثمَ کاؼگؽ تا اـك تؽلؽاؼی زکْهت کاؼگؽی هیعاًع ،کتَ تتٌتْتتَ ضتْظ
الِام تطم ّ لطة ًوای ـعالیتِای ها علیَ تیکاؼی اقت
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یک الگًی صاف ي سادٌ ي مًفق
از فعالیت شًری بیکاران

کارگزاى بیکار چگًَْ هیتْاًٌد هتؼکل ػًْد؟
ـعالیي ایي خٌثم چیًَْ ظؼ ایام تسؽاى ّ تیکاؼی کَ تتٌتا تتَ تتعتؽیتؿ هتتتؽاظؾ تتا اـتت ؼّزتیتَ
هثاؼؾاتی ّ هتؽاظؾ تا ـؽظگؽایی کاؼگؽاى نٌاضتَ هیهْظ ،هْـك تَ قاؾهاًعُی گكتؽظٍ کاؼگتؽاى
گهتٌع؟
***
ُْررا ،یک کارگز دیگز ُن بیکار ػد!
عٌْاًی کَ ههاُعٍ هیکٌیع ؼا اؾ ًْنتَ ضاِؽات یک ـعال خٌثم علتیتَ تتیتکتاؼی ظؼ ظُتَ 8391
اهؽیکا التثاـ کؽظٍ این ایي ضاِؽات ؼا ظؼ اظاهَ ظؼ ظقتؽـ نوتاقتت ختٌتثتم کتاؼگتؽی عتلتیتَ
تیکاؼی ظؼ اهؽیکا ظؼ ظل تسؽاى التًاظی قالِای هیاى خٌگ اّل ّ ظّم یتکتی اؾ ظؼضهتاًتتتؽیتي
ـًْل خٌثم کاؼگؽی ظؼ خِاى اقت ظؼ ظل یک تسؽاى عویك تا تیتکتاؼی تتیتم اؾ  01ظؼيتع
ًیؽّی کتاؼ ختٌتثتم نتْؼاُتای کتاؼگتؽاى تتیتکتاؼ ظؼ هتستالت کتاؼگتؽی نتکتا گتؽـتت ظؼ ظل
یک ّؼنکكتیی التًاظی عهین ؼُثؽاى ایي خٌثم ضْاقتِای تیوَ تیکاؼی ّ ُهت قاعتت کتاؼ
ظؼ ُفتَ ّ ضْاقتِای کْچکتؽ هثا تاهیي ؼػا تؽای کْظکاى کاؼگؽی ظؼ هعاؼـ ؼا تْقّ ًتیتؽّی
عهین ِثماتی کاؼگؽاى ّ تیم اؾ ُؽ کف ظؼ ظقتْؼ کاؼگؽاى تیکاؼ لؽاؼ ظاظًع
ایي خٌثم هْـمیتِای تؿؼگی ؼا تِوؽاٍ ظانت اؾ ظؼقِای ایي خٌثم تكیاؼ هیتْاى گفت نایع ظؼ
ایي هیاى هِوتؽیي خٌثَ ظؼ چیًْیی قاؾهاًعُی کاؼگؽاى ًِفتَ اقت ـعالیي ایي خٌثم چیًَْ
ظؼ ایام تسؽاى ّ تیکاؼی کَ تٌا تَ تعؽیؿ هتؽاظؾ تا اـت ؼّزیَ هثاؼؾاتی ّ هتؽاظؾ تا
ـؽظگؽایی کاؼگؽاى نٌاضتَ هیهْظ ،هْـك تَ قاؾهاًعُی گكتؽظٍ کاؼگؽاى گهتٌع؟ تا هؽّؼ ًْنتَ
ؾیؽ ّ اؾ ؾتاى یک ـعال عولی ایي خٌثم تَ چٌع ناضى "قاظٍ" ّ ُویهَ آنٌا تؽهیطْؼیع ًكطَ
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ِالیی ّیژٍ ای ظؼ کاؼ ًیكت
اّال  :یک تهکا کاؼگؽی خوع کاؼگؽاًی اقت کَ ههکالت اهؽّؾ اّ ؼا ًیؿ هع ًهؽ ظاؼظ
نْؼای کاؼگؽی ُاؼلن هسلی اقت کَ کاؼگؽ تیکاؼ ظؼ آى هیتْاًع تَ یک ّععٍ ؼػای گؽم ظقت
تیاتع ،ؼاٍ زلی تؽای تاهیي نیؽ کْظکاًم خلْی ؼّی اّ لؽاؼ هیعُع ،ظؼ هماتا گؽاًی هْاظ ؼػایی
ّ اخاؼٍ ضاًَ عوال العام هیکٌع
ثاًیاُ :ؽ لسهَ اؾ ُوؽاُی تا نْؼا ّ ُوعهی تا کاؼگؽاى تْام تا ظؼقِای ِثماتی کاؼگؽی ّ تْام
تا آکاُی ّ ظضالت ظؼ ضْاقتِای اقاقی ّ تؿؼگ ظؼ ؼاٍ تسْالت تؿؼگ ظؼ خاهعَ اقت
ثالثا :تا تًْیؽ کاؼگؽ تعٌْاى یک لؽتاًی ،ظنوٌی آنکاؼ ظاؼظ کاؼگؽ هیتْاًع ّ تایع تؽای
هٌاـعم هثاؼؾٍ کٌع
رابعاً :فف اتساظ کاؼگؽی یک ُعؾ ظؼ ضْظ نْؼا اقت ُیچ تُویٌی تؽای پیؽّؾی ظؼ
هثاؼؾات ّخْظ ًعاؼظ ّلی اؾ خولَ ظؼ ًْنتَ ؾیؽ اؾ ؾتاى ـعال کاؼگؽی هیطْاًین کَ ًفف اتساظ
کاؼگؽاى ّ تیؽّى کهیعى یک تک کاؼگؽ اؾ ؾیؽ آّاؼ تٌِایی ّ تثاُی تیکاؼی چمعؼ تؽای ـعالیي
خٌثم نْق آّؼ ّ ُعـی ظؼ ضْظ تْظٍ اقت تَ ایي هعٌا ،ظـتؽ نْؼا تَ هسلی همعـ تؽای
اعُای آى تسكاب آهعٍ اقت
ّ بالخزٍ ایٌکَ ُوَ چیؿ تَ ـعالیي ؾًعٍ ّ زی ّ زاَؽی گؽٍ ضْؼظٍ اقت کَ "تَ کاؼ ضْظ تاّؼ
ظانتَ تانٌع"
اقت  Bronxاؾ ـعالیي نْؼای تیکاؼاى هٌطمَ ًْRose Sherninنتَ ؾیؽ ضاِؽات ضاًن
ًْنتَ ايلی ظؼ قایت ایٌتؽًتی تاؼیص اقلسَ ای ظؼ ضعهت آیٌعٍ
هٌتهؽ نعٍ اقت آًچي ههاُعٍ هیکٌیع تؽخوَ آؾاظ ًْنتَ www.historyisaweapon.com
هیثانع
چیؿُایی کَ اکٌْى تؽای ها کاؼگؽاى تعیِی تٌهؽ هیؽقٌع ظؼ ُویي ظَُ  8391ایعٍ ُای اًمالتی
تهواؼ هیؽـتٌع کَ ها هطالثَ آًؽا ظؼ پیم گؽـتین ها ضْاُاى ایي تْظین کَ کاؼگؽاى ظؼ هماتا
تیکاؼی تیوَ نْظ ،ها ضْاُاى تكِیالت هكکي تْظین ،هیطْاقتین کَ کْظکاًواى ظؼ هعؼقَ ؼػای
گؽم يؽؾ کٌٌع ،ها ضْاُاى اقکاى اًكاًِای تی ضاًواى تْظین کكی لثا اؾ آى زؽـی اؾ ُهت
قاعت کاؼ ؼّؾاًَ ًهٌیعٍ تْظ اگؽ کكی ظؼ زیي کاؼ آقیة هیعیع آیا تًْؼ هیکٌیع کاؼـؽها تَ
ؼّی ضْظ هیاّؼظ؟ ُویهَ کاؼگؽ ظییؽی ظؼ خلْی ظؼب کاؼضاًَ آهاظٍ ایكتاظٍ تْظ کَ خای اّ ؼا
پؽ کٌع زتی ظانتي یک اتساظیَ تؽای کاؼگؽاى یک ایعٍ تاؾٍ تسكاب هیاهع ظؼ هیاى کاؼگؽاى
کكی اًتهاؼ ظقتوؿظُای نایكتَ ؼا تطْظ ؼاٍ ًویعاظ ،تاالیی ُا تا اهتیاؾاتهاى ّ کاؼگؽاى ظؼ پاییي
خاهعَ ِثیعی تٌهؽ هیؽقیع تؽای ها قاؾهاًعُی یک اعتًاب تؿؼگ تكطتی لاتا تًْؼ تْظ
چیًَْ هیتْاًكتین تؽ ایٌِوَ ههکالت ـایك نْین؟ چیًَْ یک ؾى ،یک هؽظ کاؼگؽ کَ لعل تَ
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پٌح هتؽ ُن ًویؽقیع هیتْاًكت خِاى ؼا تؽییؽ ظُع؟!
اخاؾٍ ظُیع هي کا ایي قؽگػنت ؼا تؽایتاى تعؽیؿ کٌن ایي قؽگػنت ؼّؾُایی اقت کَ ها
نؽّع تَ قاؾهاًعُی کاؼگؽاى نعین ها نْؼای کاؼگؽاى تیکاؼ ؼا قاضتین هي ضْظ اؾ ُواى
ؼّؾُای اّلٌُْ ،ؾ لثا اؾ آًکَ یک کوًْیكت نْم ،تا ایي ـعالیت ظؼگیؽ تْظم
 قالم ،اقوت چیَ تاؾٍ ّاؼظ؟ اظّاؼظ ،تاؾگی تیکاؼم کؽظًع ُْؼؼؼا! یک ههوْل تاؾٍ!ها اؾ یک ظـتؽ کْچک تؽای پاتْق کاؼگؽُای تیکاؼ ظقت تکاؼ نعین ُؽ تاؾٍ ّاؼظی تا نٌیعى
کؿ ؾظى ها تؽای تیکاؼ نعى اّ زتوا زکن تَ ظیْاًیی ها هیعاظ چؽا ها هیثایكت اؾ تیکاؼی اّ
کؿ هیؿظین؟
 هیؽ نوا ًویفِویع کَ تیکاؼی توعٌای ًعانتي ظؼآهع ،تی هكکٌی ّ گؽقٌیی تؽای هي اقت؟ ها ضْنسالین کَ تَ خوع ها پیْقتَ ای ها یک تاؾٍ ًفف ظییؽ تؽای پطم اِالعیَ ُا ضْاُینظانت
ایي ؼّنی تْظ کَ ایي ـؽظ ؼا اؾ ظل یک هًیثت تَ یک هْلعیت ـعال ّ قاؾًعٍ تثعیا کٌین ُتعؾ
ها ایي تْظ کَ قکاى ّ کٌتؽل تؽ ؾًعگیواى ؼا تعقت تییؽین تَ ایي تؽتیة ظییؽ هتا یتک لتؽتتاًتی
ًثْظین ُویي تاعث هیهع کَ ظییؽاى ُن ها ؼا تَ چهن یک لؽتاًی ًیاٍ ًکٌٌع اؾ ایي لتستهتَ تتثتعتع
نکكت ؼیؽ هوکي تْظ ،تا پیْقتي ّ اتساظ نکكت ؼا ًاپعیع هیکٌتع تتْ تتا پتیتْقتتتي تتَ ختوتع آى
ًتتااهتتیتتعی ّ تتتؽاژظی ـتتؽظی ّ زكتتؽت ؼا تتتا یتتک لتتعؼت ختتوتتعتتی ختتایتتیتتؿیتتي هتتیتتكتتاؾی
هِوتؽیي ّظیفَ ای کَ ها ظؼ پیم ؼّی ضْظ لؽاؼ ظاظین تسویا لاًْى تیوَ تیکاؼی تتَ ًتوتایتٌتعگتاى
هدلف کٌیؽٍ تْظ ها یک ِْهاؼ ؼا ظّؼ نِؽ ّ ضاًَ تَ ضاًَ تیؽظل ظؼآّؼظین تَ هتستٍ تتاؾ
نعى ظؼب هٌاؾل گفتیْیی هیاى ها ّ يازثطاًَ کَ عوعتا یک هؽظ تْظ ظؼ هییؽـت یتک ًتوتًْتَ
تیپیک ایي گفتیْ ؼا تؽایتاى ًما هیکٌن:
 ها اؾ ِؽؾ نْؼا ِْهاؼی ؼا تؽای اهُا ظؼ ظقت ظاؼین کَ کٌیؽٍ ؼا تَ لثْل تیوَ تیکاؼیّاظاؼ قاؾظ ها ـکؽ هیکٌین ایي ظّلت زؽیؿ پؽظاضت تیوَ تیکاؼی ُكت آیا ـؽظ تیکاؼی ظؼ
ضاًْاظٍ نوا ُكت؟
 -نْضی هیکٌیع؟ ها ُویی تیکاؼ نعٍ این ّ یا ظؼ ُویي ُفتَ لؽاؼ اقت اضؽاخواى کٌٌع
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 ضْظ ها ُن تیکاؼ نعٍ این ضْاقت ها اؾ کٌیؽٍ ایٌكت کَ تَ ها کاؼ تعٌُع ّ اگؽ کاؼ ًیكت تایعتیوَ تیکاؼی توا تعلك تییؽظ
 نوا اؾ ظّلت هیطْاُیع تَ ها ظؼ عیي تیکاؼی پْل تیوَ ظاظٍ نْظ؟ تلَ ،ظؼ يْؼتیکَ ظّلت ًویتْاًع کاؼ ـؽاُن آّؼظِ ،ثیعی اقت کَ تایع تیوَ تیکاؼی تعُع نوا تعًثال ایعٍ ُای قْقیالیكتی ُكتیع ها ظؼ پی ًیاؾُا ّ زمْق پایَ ای ضْظ ُكتینایٌکَ ها ِؽـعاؼاى ایعٍ ُای قْقیالیكتی ّ یا کوًْیكتی ُكتین ؼا گاُا هیهٌیعین ّلی تؽای هي
ُؽ تک هْؼظ ُوْاؼٍ تعدة آّؼ تْظ کَ چؽا اؾ پیْقتي تَ ها اختٌاب هیکؽظًع تیهتؽ هْاؼظ تا
ایي اقتعالل ؼّتؽّ هیهعین کَ "ها هؽظهاى ـمیؽ خاهعَ ُكتین ،کاؼی اؾ ظقت ها تؽ ًویایع"
تطاِؽ هیاّؼم کَ ظؼ ایي هثازثَ ُوْاؼٍ پیؽّؾ تیؽّى هیاهعم هیعاًیع چؽا؟ چْى ضْظ تَ هْاَع
ضْظ تاّؼ ظانتن تاّؼ تَ لعؼت يفْؾ کاؼگؽاى تٌِا اقلسَ ای اقت کَ یک ـؽظ قاؾهاًعٍ تَ آى
ًیاؾ ظاؼظ اخاؾٍ تعُیع ظؼ هْؼظ لعؼت کاؼگؽی یک هثال تؿًن
ها هیعاًكتین کَ قیكتن اؾ ؾًاى ضهوییي ُؽاـ ظانت ها تؽای کْظکاًواى تَ نیؽ ازتیاج ظانتتیتن
یک ؼّؾ يثر ؾّظ هطاتك تؽًاهَ لثلی تیكت ،قی ًفؽ اؾ کاؼگؽاى تیکاؼ ؾى ُؽ کعام تا کتْظکتی
ظؼ کالكکَ گؽظ آهعین تًوین ایي تْظ کَ ّاؼظ قالي ايلی تْؼگْاظ ُال نْین ّ ضْاُاى هتاللتات
تا هعیؽ گؽظین ًیٌا ،ظضتؽم قَ یا چِاؼ قال ظانت اّ ُویهَ تا هي ُوؽاُی هیکؽظ کی هتیتتتْاًتع
آى يسٌَ ؼا ـؽاهْل کٌع؟ یکی اؾ کاؼگؽاى تا یک تلْؾ لؽهؿ ؼًگ ّ آقتیٌتِتای تتاالؾظٍ ،یتکتی
ظییؽ ؼّقؽی کْچکی ؼا ؼّی قؽل گؽٍ ؾظٍ تْظ چِؽٍ ّ ًیتاُتِتا زتکتایتت اؾ هًتوتن تتْظى
ُویی ظانت ّ تچَ ُا یکی کالٍ آتی ؼًگ ظقتثاؾ هاظؼ تؿؼگ ؼا تؽ قؽ ظانت ّ ًیٌا تا قتؽ
ّ ؼّی تاؾ تا آى چهواى ناظل ظؼ کٌاؼ هي تْظ خوع ها تؽّال هعوْل تا پای چپ تتَ ختلتْ ّاؼظ
قالي نعین ّ ٌِیي نعاؼُا ُوَ خا ؼا گؽـت :ها تؽای کْظکاًواى نیؽ هیطْاُین! تتؽًتاهتَ هتا ایتي
تْظ کَ تا نعاؼ ظاظى ضیاتاًِای اِؽاؾ ؼا ؾیؽ پا تیػاؼیتن ّ یتک ًتفتف اؾ هتؽظم تتطتْاُتیتن تتوتا
تپیًْعًع
ظؼ هسا نْؼای تیکاؼاى ُویهَ چیؿی تؽای ضْؼظى ّخْظ ظانت ظؼب نْؼا تَ ؼّی ُوتَ تتاؾ
تْظ ظّؼ ُؽ تاؾٍ ّاؼظی زلمَ ؾظٍ ّ قؽ تسث ؼا تاؾ هیکؽظین ضْظتاى هیتْاًیع زتعـ تتؿًتیتع تتَ
ایي تؽتیة چَ تاثیؽات هثثتی اؾ نْؼا ظؼ غُي کكی کَ اؾ تتٌتِتایتی ظؼ ضتیتاتتاًتِتا آهتعٍ تتْظ تتدتا
هییػانتین
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اعُای ؾى نْؼا هاهْؼیت ظانتٌع کَ ظائوا ّ تا ظلت لیوت هْاظ ؼػایی ؼا ظؼ ـؽّنیاُِای هسلَ
ؾیؽ ًهؽ ظانتَ تانٌع تا ههاُعٍ اّلیي هْؼظ اؾ گؽاًی تیتم اؾ زتع هتعتوتْل ،ـتْؼا ظقتت تتکتاؼ
هیهعین تا کالكکَ ُتا ظّؼ ـتؽّنتیتاٍ تتاؼیتکتاظی ؼا نتکتا ظاظٍ ّ تتا پتالکتاؼظُتای "ـتؽّنتیتاٍ
گؽاًفؽّل؛ گؽاًفؽّل ًاى" هاًع کاؼ ـؽّنیاٍ هؽتَِْ هیهعین اعتًاتات ها عوال تتا هتْـتمتیتت
ُوؽاٍ تْظ کكی خؽات ًویکؽظ اؾ ضّ تاؼیکاظُای ها تیػؼظ ّ ّاؼظ ـؽّنیاٍ گتؽاًتفتؽّل نتْظ
ههاتَ ایي العام ؼا نْؼا ظؼ تؽّکلیي ،هاًِاتاى ّ ُاؼلن ُن ظؼ ظقتْؼ کاؼ ضتْظ ظانتتتٌتع نتْؼای
هسالت هطتلؿ ُْای ُوعییؽ ؼا ظانتین یکثاؼ ظؼ ُاؼلن لسطی نعٍ تْظ ّ آنپؿضاًَ نْؼا اهکاى
تاهیي ؼػا ؼا ًعانت نْؼای ها تا ُؽ چَ کَ خلْی ظقتواى تْظ تَ کوک ُاؼلن ؼـتین
ایي ـعالیتِا تَ کاؼگؽاى اهکاى هیعاظ کَ تؽ علیَ ظنْاؼیِا چاؼٍ ای تیاًعیهٌع تَ ؾًعگی آًِا هعٌی
تاؾٍ ای هیثطهیع ظؼ تعتؽیي زالت ،زتی اگؽ ظقتاّؼظی زايا ًویهع ،ظقت کن ها تا ُن تْظین
ُوَ چیؿ ؼا تیکكاى هیاى ضْظ تمكین هیکؽظین یک قیة هیتْاًكت تَ ظُاى پٌح ًفؽ تؽقع اگؽ
کكی یک قکَ پْل ظؼ خیثم ظانت اؾ ـؽّنیاٍ قؽ هسلَ یک لؽو ًاى ضؽیعٍ ّ هیاّؼظ ظؼ
ظـتؽ "ـؽهاًعُی" ُویی تا ُن هیطْؼظین ؾًعگی ظؼ یک چٌیي خوعی ؾیؽ ّ ؼّ هیهْظّ ،لتی
هتسع ُكتیع خایی تؽای تؽـ ًانی اؾ تٌِایی تالی ًویواًع ایٌِا ههکالتی ًیكت کَ کكی تَ
تٌِایی تتْاًع اؾ پف آى تؽتیایع ظؼ تٌِایی ایي ههکالت ؼْل آقا ّ چیؽگی ًاپػیؽ تٌهؽ هیؽقٌع
قؽ قاعت یک ًًفَ نة ظؼ ظـتؽ کاؼـؽهاّ ،اَر اقت کَ اّ ظؼ هماتا کاؼگؽ تٌِا پؽ لعؼت
ظاُؽ هیهْظ اها ها کاؼگؽاى ظؼ کٌاؼ ُن اقت کَ لعؼت ضْظ ؼا لوف هیکٌین ،ها هیتْاًین تطٌعین
ّ ازكاـ ناظی کٌین ُویهَ ظؼ خوع ها کكی پیعا هیهع کَ تتْاًع آّاؾ تطْاًع ّ یا تَ تمیَ
ؼلًیعى ؼا تیاهْؾظ ّ چٌع لسهَ تعع تؽ تدوع کاؼگؽاى تیکاؼ ظؼ زال ؼلى ّ آّاؾ تْخَ
ؼُیػؼاى ؼا خلة هیکؽظ
ؼَایت عویمی اؾ ایي قالِای ؾًعگی ضْظ ظؼ ظل هي ّخْظ ظاؼظ نایع تاّؼل قطت تانع،
ؼَایت اؾ تیکاؼی ،ضاًَ تعّنی ّ گؽاًی هْاظ ضْؼاکی! اها ایي ّالعیت ؾًعگی تْظ کَ هیثایكت
تا آى ظؼ اـتاظ تْ هیثایكت تؽای ضْنثطتی تالل کٌی کكی چَ هیعاًع ،هیتْاًكتی ظؼ ایي ؼاٍ
هْـك گؽظی تعٌْاى یک قاؾهاًعٍ ظیعى ظقتاّؼظُای يؿ هتسع اًكاًِا عویمتؽیي ازكاـ
ضهٌْظی اقت ـعالیتِای نْؼا تا هْـمیتِای تؿؼگی ُوؽاٍ نع ها لیوت اخٌاـ ؼا پاییي ًیَ
ظانتین ،ها ـهاؼ نعیعی ؼا ؼّی هدلف کٌیؽٍ قاؾهاى ظاظین ،ها ظؼ اعتًاتات کٌتؽل لیوت اخاؼٍ
ضاًَ پیؽّؾ نعین
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ظقتاّؼظ هِن ها ایي تْظ کَ کاؼگؽاى ؼا تا ُْیت کاؼگؽی ضْظ آنٌا کؽظین ظؼ آى ؾهاى نْؼا
کاهال نٌاضتَ نعٍ تْظ ـعالیي ها ُوَ خا تْظًع هثلؽیي ها ،اکكیًِْا ،قطٌیْیاى قؽ ُؽ کْچَ یاظ
آّؼ نْؼای تیکاؼاى هسا تْظ هثاؼؾٍ علیَ گؽاًی اخاؼٍ ضاًَ ُا هثال گْیایی اؾ ـعالیتِای نْؼا
اقت:
ها ظؼب ضاًَ ُای قاضتواى هؽتَِْ ؼا ؾظٍ ّ اؾ تک تک هكتاخؽاى هیطْاقتین کَ تَ هثاؾؼٍ ها
تؽ علیَ يازة ضاًَ نؽیک نًْع کاـی تْظ کَ هكتاخؽاى توعت قَ هاٍ اؾ پؽظاضت کؽایَ قؽ
تاؾ هیؿظًع ّلتی اؾ ِؽؾ نْؼا اِویٌاى هیعاظین کَ ظؼ يْؼت ظضالت پلیف ّ تطلیَ تا ؾّؼ،
اخاؾٍ ًطْاُین ظاظ ظؼ ضیاتاى تواًٌع؛ آًْلت ظییؽ ظلیلی تؽای تؽظیع هكتاخؽاى تالی ًویواًع ظؼ لعم
تعع ُوَ هكتاخؽاى تاتلُْایی ظؼ اـهای يازة ضاًَ ظؼ خلْی پٌدؽٍ ُا آّیؿاى کؽظٍ ّ ُوؿهاى
ظقتدات تاؼیکاظُای نْؼا هاًع ّؼّظ هاهْؼاى تطلیَ ّ یا هكتاخؽاى تاؾٍ تَ قاضتواى هیهعًع
توانایی تْظ کَ ضاًْاظٍ ُا ظؼ کٌاؼ ضیاتاى ظؼ کٌاؼ هثا ّ ّقایا ضاًَ ظؼ اعتًاب نؽکت
هیکؽظًع آًدا ّلت هٌاقة تْظ کَ هكتاخؽاى زْل ًوایٌعگاى اًتطاتی تؽای هػاکؽٍ تا يازثطاًَ
قاؾهاى یاتٌع ظؼ ؼّؾ هْعْظ تا زُْؼ پلیف ّ هاهْؼاى تؽای تطلیَ ضاًَ ُا تٌا تَ ؼّال
ُویهیی اؾ ُوَ هؽظُا هیطْاقتین قاضتواى ؼا تؽک کٌٌع ّ تٌِا ؾًاى ّ کْظکاى ظؼ ضاًَ ُا تالی
تواًٌع تَ ایي تؽتیة تْخیَ اعوال ضهًْت آهیؿ پلیف ضٌثی هیهع ـعالیي ها ؼّی پلَ ُا ّ اؾ هیاى
پٌدؽٍ ُا یک ؼیؿ ضطاب تَ ؼُیػؼاى قطٌؽاًی هیکؽظًع
ظؼ هْؼظ هسلَ تؽًّکف یک ّازع تؿؼگ پلیف تؽای تیؽّى کؽظى هكتاخؽاى ظؼ هسا زاَؽ نع
ّ اؾ ُواى اتتعا یک تیؽتاؼ ؼا ؼّی پهت تام ًًة کؽظٍ ّ ؼّ تَ تدوع هؽظم ًهاًَ گیؽی کؽظًع
ؼـمای نْؼا تا هیاـْى ظقتی اؾ تالکْى ههؽؾ تَ ضیاتاى ؼُیػؼاى ؼا ظعْت تَ ُوثكتیی
هیکؽظ :هؽظم! کاؼگؽاى! اهؽّؾ ًْتت هاقت ّ ـؽظا ُویي ؼـتاؼ ؼا تا نوا ضْاٌُع کؽظ ها
ُوكؽاى کاؼگؽاى تیکاؼ ُكتین ّ پلیف هیطْاُع ها ؼا تیؽّى تیاًعاؾظ ها کاؼ ًعاؼین ،ها ّقع
ضؽیع ضْؼاک ؼا ًعاؼین ها تْاًایی پؽظاضت اخاؼٍ ُای تهعت گؽاى ؼا ًعاؼین ّ ایي اـكؽ پلیف
لًع ظاؼظ خا ّ پالـ ها ؼا تؿّؼ تَ ضیاتاى تیاًعاؾظ ،آیا نوا اخاؾٍ هیعُیع چٌیي ؼـتاؼی تا ها
يْؼت تییؽظ؟
هي هكلْل تكیح هؽظهی تْظم کَ ظؼ ضیاتاى تدوع کؽظٍ تْظًع ظؼ هْاؼظی ها ًیؽّی ضْظ ؼا
هتْخَ کاؼگؽاًی هیکؽظین کَ تْقّ پلیف تؽای اخؽای زکن تطلیَ اخیؽ نعٍ تتْظًتع اقتوتهتاى ؼا
هیپؽقیعین "هیعاًین تطاِؽ تیکاؼی ّ اؾ قؽ ًعاؼی ظقت تَ ایي عوا ضفت تاؼ هیؿًی تا ها تتَ
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نْؼا تیا ،اؾ يٌعّق کاؼگؽاى ضْظ ها هعاظل ظقتوؿظت ؼا تَ تْ هیپؽظاؾین
ضْظ اـكؽی کَ ایكتاظٍ ّ ظقتْؼ هیعُع اقثاب هؽظم ؼا تیؽّى تیاّؼظ؟"

صفحٍ 16
چؽا ًتوتیتیتْیتی کتَ

الثتَ ظؼ ُوَ هْاؼظ هْـك ًویهعین کَ خلْظاؼ پلیف نْین اؾ ایٌدا تَ تعع ًْتت همتاّهتت ضتاًتَ تتَ
ضاًَ هیؽقیع ُؽ هكتاخؽ تا هكعّظ کؽظى ظؼب اتالِا تا ُؽ چتَ کتَ ختلتْی ظقتت تتْظ پتلتیتف ّ
هاهْؼاى تطلیَ ؼا کالـَ هیکؽظ ّ گاُا تا پانیعى آب خْل کهوکهِا تاال هییؽـت تا ُؽ هثلی کتَ
تَ ضیاتاى آّؼظٍ هیهع ،خٌگ ّ گؽیؿ تاؾٍ ای قاؾهاى هییاـت ظؼ تكیاؼی هْاؼظ ّازع پلیف عمتة
ًهكتَ ّ ُویی تا ُن هثلِا ؼا تدای ضْظ تؽگؽظاًعٍ ّ لفا تاؾٍ ای ؼّی ظؼب لؽاؼ هییتؽـتت ظؼ
پایاى تدای تکؽاؼ کا ایي پؽّقَ يازة ضاًَ عمة ًهیٌی ظؼ اخاؼٍ ؼا تؽخیح هیعاظ ظؼ ِْل ظّ
قال هثاؼؾٍ نْؼا کاؼگؽاى تیکاؼ کا اخاؼٍ ُای هٌطمَ تؽًّکتف ؼا تتَ کتٌتتتؽل ظؼ آّؼظٍ تتْظ
تعیٌیًَْ اقت کَ هي آى قالِا ؼا تَ ضاِؽ هیاّؼم

آّؼیا 7182
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بسرگتریه جىبش علیٍ بیکاری در جُان

جٌبغ اعتزاضی کارگزی علیَ بیکاری در ػیکاگْ
خٌثم تیکاؼاى ظؼ نیکاگْ اؾ ُؽ خای ظییؽ ـؽاتؽ ؼـت ایي خٌثم تعُا ظؼ تسویا هطالثَ تیوتَ
تیکاؼی تَ ظّلت پیؽّؾ نع ،ظؼ ظاهٌَ ّقیعی ًیؿ هاًع تیکاؼی کاؼگؽاى گؽظیع ظؼ عیي زال ایتي
اعتؽاَات ـعالیي ضثؽٍ تكیاؼی ؼا ظؼ ظاهي ضْظ پؽّؼاًع
هؽّؼ خٌثم کاؼگؽی علیَ تیکاؼی ظؼ نیکاگْ ظؼ ـايلَ ظَُ ُ8391عؾ ایي ًْنتتتَ اقتت ظؼ
ایي ؾهاى ّ هًاظؾ تاتسؽاى تؿؼگ اّایا لؽى تیكتن ،اهؽیکا زاها یک زؽکت عهین کتاؼگتؽی
علیَ تیکاؼی تْظ یکی اؾ ههطًَ ُایی کَ نیکاگْ ؼا اؾ تمیَ ایاالت هتسعٍ ظؼ اّایا ظَُ 8391
هتوایؿ هیكاضت تیکاؼی نعیع تْظ ٪01 :اؾ ًیؽّی کاؼ ظؼ قال  8398تیکاؼ ّ نیکاگتْ یتکتی اؾ
تعتؽیي تسؽاى هالی ُؽ نِؽ تؿؼگ ظؼ قال  8397ؼا ظچتاؼ تتْظ ّ قتؽکتْب پتلتیتكتی ختٌتثتم
تیکاؼاى ظؼ نیکاگْ اؾ ُؽ خای ظییؽ ـؽاتؽ ؼـت ایي خٌثم تعتُتا ظؼ تتستوتیتا هتطتالتثتَ تتیتوتَ
تیکاؼی تَ ظّلت پیؽّؾ نع ،ظؼ ظاهٌَ ّقیعی ًیؿ هاًع تیکاؼی کاؼگؽاى گؽظیع ظؼ عیي زال ایتي
اعتؽاَات ـعالیي ضثؽٍ تكیاؼی ؼا ظؼ ظاهي ضْظ پؽّؼاًع ،کَ تععُا ًمتم هتِتوتی ؼا ظؼؼُتثتؽی
خٌثم کاؼگؽی ظؼ قطر ّقیعتؽ ایفا ًوْظًع
بیکاری در طْل رکْد بشرگ
ظؼ ِْل ؼکْظ تؿؼگ ،تععاظ تیکاؼاى ظؼ ایاالت هتسعٍ اؾ اّاضؽ قال  8373تا هاؼـ  8399اؾ
 073،111تَ  87هیلیْى ًفؽ ؼقیع ظؼ اّایا ظَُ  ،8391قاؾهاى ُتای ضتیتؽیتَ ضًتْيتی ّ
قاؾهاى ُای ظّلتی زؽیؿ اتعاظ گكتؽظٍ ًیاؾ هؽظهی ًهعٍ ّ قْء تؽػیَ ّ هتیتؿاى تتیتوتاؼی ُتای
ضاو اـؿایم یاـت تیکاؼی تاعث نع تكیاؼی اؾ هؽظم تی ضتاًتوتاى نتًْتع ،تكتیتاؼی اؾ ّالتعیتي
هدثْؼ نعًع ـؽؾًعاى ضْظ ؼا تَ ظّقتاى ،ضْیهاًّعاى یا قاؾهاى ُایی کَ تْاًایی هؽالثت اؾ آًِتا
ؼا ظانتٌع ،تكپاؼًع
ػْراُای بیکاراى
زؿب کوًْیكت ایاالت هتسعٍ آهؽیکا ( )CPقاؾهاى ايلی ظؼ قاؾهاًعُی هثاؼؾٍ تیکاؼاى تْظ ّ
ایي کاؼ اؾ ِؽیك قاؾهاًعُی گؽٍّ ُای هسلی تَ ًام نْؼاُای تتیتکتاؼاى يتْؼت گتؽـتت ظؼ
قال  8397نْؼای تیکاؼاى ظؼ زعّظ  901نِؽ ّ نِؽی ظؼ ایاالت هتستعٍ ّختْظ ظانتت ّ ظؼ
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قال  8399تععاظ اعُای آى لؽیة تَ ً 801،111تفتؽ گتؿاؼل نتعٍ اقتت عتالٍّ تتؽ نتْؼای
تیکاؼاى تایع اؾ "کویتَ کاؼگؽاى نیکاگْ ظؼ تیکاؼی" ًیؿ ًام تؽظ کَ تْیژٍ ظؼ تكیح ّ تؽگتؿاؼی
اکكیًِْا علیَ ظّایؽ ظّلتی ًمم هِوی ؼا ایفا ًوْظ ایي کویتتَ ظؼ قتال  8398تتَ اتتتتکتاؼ لتیتگ
ظهکؽاقی يٌعتی ایداظ گؽظیع
ًیاؾُای ـْؼی ّ هثؽم اـؽاظ تیکاؼ اّلْیت نْؼاُای تیکاؼاى ؼا تهتکتیتا هتیتعاظ ختلتْگتیتؽی اؾ
تیؽّى کؽظى هكتاخؽیي ،تكیح تؽای تِثْظ نؽایّ يؿ ًاى ّ هثاؼؾٍ تؽای اـؿایم هٌاتتع ظّلتتتی
تَ ضاًْاظٍ کاؼگؽاى تیکاؼ اؾ خولَ العاهات نْؼاُا ؼا تهکیا ظاظ اقت
ظؼ اّایا ظَُ  ، 8391نْؼای تیکاؼاى عوعتا تؽ تاکتتتیتک ُتای عتوتلتی هكتتتمتیتن هتاًتٌتع هتمتاّهتت
ـیؿیکی ظؼ تؽاتؽ اضؽاج هتکی تْظًع قاؾهاى ظٌُعگاى نْؼاُا اؾ خؿّات ّ قطٌؽاًی ُتا تتؽای
هتماعع کؽظى هؽظم ّتؽای خػب آًِا ظؼ يفْؾ هثاؼؾاتی اقتفاظٍ هیکؽظًع ؼـع تثعیتٍ ًتژاظی
ّ اّلْیت تطهیعى تَ هسلَ ُای ـمیؽ ًهیي اؾ ههطتًتَ ُتای تتاؼؾ ـتعتالتیتت نتْؼاُتا هتستكتْب
هییهت نْؼاُا تعٌْاى هسلی خِت پیًْعُای ظّقتی هیاى کاؼگؽاى قیاٍ یا قفیع پْقت نتٌتاضتتتَ
هیهع
غذا ّ هظکي بَ جای هْاد خام غذایی
هثاؼؾٍ علیَ گؽاًی ّ ازتکاؼ ّ قْظخْیی تاؾؼگاًاى یک عؽيَ هِن خٌثتم تتیتکتاؼاى ؼا نتکتا
ظاظٍ اقت تاؾؼگاًاى تا گؽاًی هْاظ ؼػایی ّ هكکي اؾ ـؽّل ایي هتٌتاتتع قتْظ کتالى تتَ ختیتة
هیؿظًع ،کَ تٌْتَ ضْظ تطم تؿؼگی ؼا اؾ ظقتؽقی تَ ًیاؾُای ضْظ ،ظقتؽقی تَ هتٌتاتتعتی تتؽای
ؾًعٍ هاًعى يؽؾ ظّؼتؽ ّ ظّؼتؽ هیكاضت یک تیاًیَ اؾ یک نْؼای تیکاؼاى نیکاگْ گتْیتای
ایي اقت کَ :ضاًْاظٍ ُا ؼػای کاـی ًعاؼًع ظؼ زالی کَ ـؽّنیاٍ ُا ّ اًثاؼُا ظؼ نیکتاگتْ پتؽ اؾ
ؼػا اقت! تَ ِْؼ ههاتَ ،ظؼ یک تهاُؽات تْقّ گؽٍّ ُای تیکاؼ نیکاگْ قتاؾهتاًتعُتی نتعٍ،
یک قطٌیْی گفت کَ ُتا ُا ظؼ ایي نِؽ اتاق ُای ضالی ظانتٌع ،ظؼ زالی کتَ تتؽضتی اؾ هتؽظم
هدثْؼًع نة ؼا ؼّی ًیوکت ُای" گؽاًت پاؼک" تَ يثر تؽقاًٌع ظؼ ظّؼاى ؼکتْظ تتاؼُتا
ضثؽ گٌعیعى هسًْالت کهاّؼؾی اًتهاؼ هییاـت ،ؾیؽا تؽظانت ایي هسًْالت اؾ ًهؽ لیوت ظؼ
تاؾاؼ تَ يؽـَ ًثْظ!
ّیلیام ـاقتؽ ،ؼُثؽ زؿب کوًْیكت ،ظؼیتک قتطتٌتؽاًتی ختٌتدتالتی ظؼ هتْؼظ گتؽُّتی اؾ 011
کهاّؼؾ آؼکاًؿاـ کَ همعاؼی هْاظ ؼػایی ؼا اؾ یک ـؽّنیاٍ تؽظانتَ ّ تتعّى پتؽظاضتت ضتاؼج
نعٍ تْظًع ،گفت:
"ؼـما

هیعاًیع چؽا کاؼگؽاى العام کهاّؼؾاى ؼا ظؼ آؼکاًؿاـ تتستكتیتي هتی کتٌتٌتع؟ هتي تتَ تتْ
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ضْاُن گفت چؽا هي تَ نوا هی گْین کَ چؽا کاؼگؽاى ایي کهْؼ ایي تععاظ اًیتهتت نتوتاؼی اؾ
کهاّؼؾاى ؼا تسكیي هی کٌٌع ،چؽا کَ ایي ُواى کاؼی اقت کَ ظؼ ایي کهْؼ ظؼ للة ُؽ کاؼگتؽ
هییػؼظ ،ایي ُواى کاؼی اقت کَ کاؼگؽاى تایع اًدام ظٌُعً ،تثتایتع آؼام تتا گتؽقتٌتیتی اؾ کتٌتاؼ
ـؽّنیاُِا گػنت آًِا ها ؼا هتدتثتْؼ هتیتکتٌتٌتع تتا نتکتن ُتای گتؽقتٌتَ آؼام ّ تتا ظقتت ضتالتی
ـؽّنیاُِایهاى ؼا تؽک کٌین "
ؼُثؽاى ؼاظیکال اظعا هی کؽظًع کَ زك ؾًعگی تؽتؽ ّ همعم تؽ زك قْظ اقت ّ العاهات تكیتاؼی
اؾ اـؽاظ تیکاؼ ظؼ اّایا ظَُ ً 8391هاى ظاظ کَ آًِا ایي ؼا هی ظاًتٌتع ظؼ ایتي قتالتِتا هًتاظؼٍ
تؽًاهَ ؼیؿی نعٍ تكیاؼی ههطًا ظؼ هْؼظ هْاظ ؼػایی ظؼ اهتؽیتکتا گتؿاؼل نتعٍ اقتت ختٌتثتَ
ظییؽ هماّهتِای ـیؿیکی قاؾهاى یاـتَ ظؼ هسالت ظؼ هماتا اضؽاج هكتاخؽاى گْیای ّقتعتت ایتي
اًعیهَ (تمای هكتاخؽاى هِوتؽ اؾ قْظ هالکاى) هسكْب هییهت

کویتَ بلْک ّ طاسهاًدُی پیکت
ظؼ اّایا ؼکْظ ،نْؼاُای تیکاؼی نیکاگْ تؽ خلْگیؽی اؾ اضؽاج هكتاخؽیي ،تَ ّیژٍ ظؼ هتستلتَ
ُای ـمیؽ هتوؽکؿ تْظ ؼّل ايلی العاهات ـیؿیکی هتهکا اؾ هماّهت ـعالتیتي ّ تتا تتدتؽتتَ ظؼ
هماتا ّازعُای پلیف ّ هاهْؼاى هییؽظیع ظؼ ُؽ هْؼظ اضؽاج هكتاخؽیي کویتتَ ُتای تتلتْک ظؼ
نْؼای تیکاؼاى هسا ظقت تکاؼ نعٍ ّ تا تكیح ُوكایَ ُا ّ قتایتؽکتاؼگتؽاى ظقتت تتَ ختٌتگ ّ
گؽیؿ هیؿظًع ًیؽّی کوکی تَ ظّ ِؽیك تكیح هییؽظیع ،اّال اؾ پاتْق ظائوی کاؼگؽاى تیتکتاؼ ظؼ
"ّانٌیتي پاؼک" (هسا تؽگؿاؼی تهاُؽات ّ تسث ُای قیاقی ظؼ خٌْب نتؽلتی نتیتکتاگتْ) ّ
ثاًیا اؾ هؽاخعَ تَ ًؿظیکتؽیي ظـتؽ نْؼای هسالت کَ هعتوتْال تتعتعاظی اؾ تتیتکتاؼاى ؼا ظؼضتْظ
ظانت تا نؽّع عولیات ّ تؽاٍ اـتاظى خوعیت ظؼ ضیاتاًِا تععاظ تیهتؽی اؾ هتؽظم ختلتة زتؽکتت
هیهعًع ،چٌع ّ چْى هاخؽا الثتَ تؽای قاکٌاى هسلَ کاهال آنٌا تْظ ّ ُؽ کف ضْظ ظل پتؽ ضتًْتی
اؾ َّعیت یعک هیکهیع
اعتؽاَات علیَ اضؽاج گاُی اّلات ُؿاؼاى نؽکت کٌٌعٍ ظانتٌع ّ اؼلة هتْـتمتیتت آهتیتؿ تتْظ،
تكاظگی پلیف ّ يازة ضاًَ زؽیؿ خوعیت ًهعٍ ّ هكتاخؽیي تا پیکت تععی ظؼ ضتاًتَ هتاًتعگتاؼ
هیهعًع
پلیف ظؼ ؼّؾ  88هتاؼـ  ،8397هتمتاتتا تتهتاُتؽات اهتعاظ پتاؼک  Humboldtظؼ نتیتکتاگتْ،
هعتؽَیي  UCؼا ُعؾ لؽاؼ ظاظًع (اعتثاؼ)883 ،Storch :
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تحصي ّ اکظیًِْای اعتزاضی
نْؼاُای تیکاؼاى اؾ ِؽیك تؽگؿاؼی اکكیًِْای اعتؽاَی ظؼ هماتا اظاؼات نِؽ ـهاؼ ؼا ؼّی
ظّلت زفع کؽظٍ ّ ؼّزیَ ؼؾهٌعگی ّ اعتواظ تٌفف ؼا ظؼ هیاى کاؼگؽاى تمْیت هیٌوْظًع
تهاُؽات نیکاگْ ظؼ خلكات ظـاتؽ اهتعاظؼقتاًتی ،ختایتی کتَ ختوتعتیتت ضتْاقتتتاؼ اقتکتاى هتدتعظ
هكتاخؽیي تی ضاًواى ّ ،یا خوعیت ظییؽی ظؼ هطالثَ ؼػا ّ لثاـ یک پعیعٍ ؼّؾهتؽٍ هتستالت ّ
تاعث کالـیی اظاؼات تْظ ـعالیي نْؼاُای نیکاگْ تعُی اّلات ظؼ ظـاتؽ اهعاظؼقاًی تَ قتؽ
هی تؽًع تا ؾهاًی کَ ظؼضْاقت ُای آًِا هْؼظ ؼقیعگی لؽاؼ گیؽظ یا پلیف آًتِتا ؼا ظقتتتیتیتؽ ّ
تیؽّى کٌع

کویتَ سًاى
تؿؼگتؽیي نْؼاُای کاؼگؽی نیکاگْ ظؼ هسلَ ُای خٌْتی نِؽ لؽاؼ ظانتتتَ ّ ،اعُتای آًتِتا
عوعتا تالػ ،هؽظ ّ تیکاؼ تْظًع گؽچَ ؼُثؽاى نْؼاُا ؾًاى ؼا تؽای پیْقتي تَ نْؼاُا تهتْیتك،
ّ هتماتال اعُای اتساظیَ ُا کاؼگؽاى ؼا تَ اقتمثال ؾًاى ظعْت هی کؽظًع ،اها هعتی ِْل کهیتع
تا ؾًاى خای نایكتَ ضْظ ؼا ظؼ ؼاـ ـعالیتِای نْؼاُا کكة ًوایٌع ظؼ قال  8399تیكت "کویتَ
ؾًاى" ظؼ نیکاگْ ؼقوا ـعال تْظًع
هارع گزطٌگی در ػیکاگْ
اکكیًِْای اعتؽاَی ؼّل ظییؽ هثاؼؾٍ ختٌتثتم تتیتکتاؼاى ظؼ نتیتکتاگتْ ؼا نتکتا هتیتعاظ ایتي
اکكیًِْا ظؼ هماتا اظاؼات هسلی ّ ایالتی ،گاُا تا نؽکت ظُِا ُؿاؼ ًفؽ تؽای ظقتیاتی تتَ تتاهتیتي
ُای اختواعی (هكکي ،لثاـ ،ؼػا ّ تیوَ تیکاؼی) تؽگؿاؼ هییؽظیع
ظؼ اّایا ظَُ  8391چٌعیي هْؼظ ّخْظ ظانت کَ هماهات ایلیٌْی تطفیؿ ضْظ ؼا کتاُتم ظاظًتع ّ
قپف پف اؾ اعتؽاَات گكتؽظٍ تْقّ گؽٍّ ُای تیکاؼ ،تًویوات ضْظ ؼا تتَ قتؽعتت تتؽتیتیتؽ
ظاظًع ایي ًْع عمة ًهیٌی ظّلت ُای هسلی تَ اعتؽاَات تتیتکتاؼی ظؼ تتؽاتتؽ کتاُتم التعاهتات
اهعاظی تؽای تیکاؼاى ظؼ ظَُ  8391هیالظی ظاُؽا ؼایح تْظ ظؼ ُؽ یک اؾ ًتوتًْتَ ُتای ؾیتؽ،
تٌِا ؼّیعاظی کَ اؾ ؾهاى ّلْع تًوین گیؽی تؽای کاُم تكِیالت هتی تتْاًكتت تتاعتث عتمتة
ًهیٌی هماهات گؽظظ ،اعتؽاٌ گؽٍّ ُای تیکاؼ تْظ
ظؼ  8اکتثؽ قال  ،8397نِؽظاؼ نیکاگْ آًتْى کؽاهک اعالم کؽظ کَ ایي نِؽ تتمتؽیتثتا ًتیتوتی اؾ
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ُؿیٌَ ُای کوک ؼقاًی تَ تیکاؼاى ؼا کاُم هی ظُع ؾیؽا هٌاتع هالی اهعاظ ضكتتتَ نتعٍ اًتع ظؼ
 98اکتثؽ تَ ِْؼ ههتؽک ؼاُپیوایی يلر آهیؿ ً 01،111-81،111فؽ ؼا تؽگؿاؼ کؽظًع کتَ ظؼ
قالي نِؽظاؼی تؽگؿاؼ نع ضْاقتَ ُای ایي هاؼل ناها تْلؿ تًتوتیتوتات نتِتؽظاؼ ،اـتؿایتم
اهعاظ ،پایاى ظاظى تَ اضؽاج هكتاخؽاى ّ پایاى ظاظى تَ تثعیٍ ًژاظی ظؼ هسا کاؼ اعالم نتع اهتا
لثا اؾ آًکَ تهاُؽات کاؼگؽاى ضاتوَ ًیاـتَ تْظ کَ نِؽظاؼ نیکاگْ ِی تتیتاًتیتَ ای زتا ههتکتا
تْظخَ ؼا هٌتهؽ قاضت
ُوچٌیي ظؼ قال  ،8390نْؼای نِؽ نیکاگْ لًع ضْظ تؽای کاُم  81ظؼيع اؾ کوک ؼػایتی
تَ تیکاؼاى ّ ًیاؾهٌعاى ؼا ـال ًوْظ ایي تًوین هٌدؽ تَ تهاُؽات تؿؼگی نع کَ تتطتْؼ عتوتعٍ
هتهکا اؾ اـؽاظ تیکاؼ تْظًع ّ پف اؾ آى نْؼای نِؽ کوک ُای ؼػایی ؼا تاؾقاؾی کؽظ
ػلیک پلیض بَ صف اعتزاض بیکاراى در 1391
تؽضْؼظ پلیف تا اختواعات اعتؽاَی تیکاؼاى عوْها تكیاؼ ضهي ّ ُوْاؼٍ هٌدؽ تَ ؾضتوتوتی ّ
ظقتییؽی تععاظ لاتا تْخِی اؾ کاؼگؽاى هییؽظیع ّازع ُای پلیف تؽای ّؼّظ تَ ظـاتتؽ نتْؼاُتا
تَ ُیچ هدْؾ لاًًْی ًیاؾ ًعانت ّ ظؼ ایي هسا کاؼگؽاى ؼا هتْؼظ َتؽب ّ نتتتن لتؽاؼ ظاظٍ ّ
اّؼاق تثلیؽی ؼا هًاظؼٍ کؽظًع
ظؼ  9آگْقت قال  ،8398ظؼ ًازیَ خٌْتی قازا نیکاگْ ظؼ خؽیتاى اعتتتؽاٌ تتَ اضتؽاج یتک
هكتاخؽ ،پلیف نیکاگْ ظّ تا چِاؼ هعتؽٌ قیاٍ پْقت ؼا کهت ّ قَ تي اؾ پتلتیتف ُتای پتلتیتف
ؾضوی نع لتا تاعث ضهن عویك ،اؾ خولَ ظؼ اـؽاظی کَ لثتال اؾ لتستاظ قتیتاقتی ـتعتال ًتثتْظًتع،
گؽظیع ـعالیي نْؼاُا ظؼ تعاؼک اکكیْى اعتؽاَی ،پٌداٍ ُؿاؼ پؽچن ّ اّؼاق تثلیؽی تا ضْاقت
هداؾات اـكؽاى پلیف تْؾیع ًوْظًع تا چٌعیي ؼّؾ پف اؾ تیؽاًعاؾی خلكات قیاقی ظؼ ّانٌیتي
پاؼکُ ،ؽ ؼّؾ  ،پٌح ُؿاؼ تا ُ 81ؿاؼ ًفؽ ؼا ناها هی نع ّ زعّظ ُ 01ؿاؼ ًفؽ قیاٍ پْقت ّ
ُ 71ؿاؼ ًفؽ اؾ هؽظم قفیع پْقت ظؼ هؽاقن ضاکكپاؼی لؽتاًیاى زُْؼ پیعا کؽظًع
هؽاقن تهییع خٌاؾٍ تؽای اـؽاظی کَ تْقّ پلیف ظؼ خؽیاى اعتؽاٌ تَ اضؽاج یک هكتتتاختؽ ظؼ
خٌْب نیکاگْ ظؼ قْم ژّئیَ  8398کهتَ نعًع
پف اؾ ایي ؼّیعاظ تؽـ اؾ تثعیا اعتؽاَات تیکاؼاى (کَ تاکٌْى آؼام ّ قیاقی پیم هیؽـت) تتَ
ؼّنِای ضهًْت آهیؿ توام ـُای قیاقی نیکاگْ ّ اهتؽیتکتا ؼا ـتؽا گتؽـتت يتازتة ًتهتؽاى
تكیاؼی قکْت ّ تی تفاّتی تا کًٌْی ضْظ تَ "نلْغ کاؼی تیکاؼاى" ؼا نکكتَ ّ تتا ًتیتؽاًتی ّ
ًْنتٌع کَ :ؼّ ظؼ ؼّیی ؼیؽهعوْل ضهًْت آهیؿ هیاى هتعتتتؽَتیتي ّ پتلتیتف ًهتاًتَ ای اؾ ایتي
ّالعیت اقت کَ قاکٌاى خٌْتی اؾ نؽایّ اختواعی ضْظ ًااهیع هی نًْتع ّ تتٌتاتتؽایتي تتیتهتتتؽ تتَ
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اعتؽاَات ضهًْت آهیؿ ؼّ هیاّؼًع
پف اؾ تیؽاًعاؾی ،هماهات نِؽقتاى  8011پلیف ؼا تَ هسلَ ُای خٌْتی ـؽقتاظًع ّ هِوتؽ آًکَ
هعت کْتاُی پف اؾ تیؽاًعاؾی ،ظقتْؼ تْلؿ هْلت اضؽاج هكتاخؽاى ظؼ نیکاگْ ّ اًدواظ قطر
اخاؼٍ ضاًَ تا اِالع ثاًْی ياظؼ نع ّ ،ظّلت تؽًاهَ اهعاظ ضْظ تؽای تیکاؼاى ؼا گكتؽل ظاظ
زُْؼ آژیتاتْؼُای قیاقی هاُؽ
تسؽاى ّ اًِعام گكتؽظٍ التًاظی ،تیکاؼی عهین ّ ًتایح هطؽب آى تؽای ِثتمتَ کتاؼگتؽ اهتؽیتکتا،
ُوَ ّ ُوَ ؼا کوًْیكتِای اهؽیکا ّ ظؼ ؼاـ آًِا زؿب کوًْیكت اهؽیکا تا یک تكیح تاؼیطی ّ
توام عیاؼ پاقص ظاظًع توام غضیؽٍ قاؾهاى ظٌُعگاى قیاقی هاُؽ اؾ زتؿب کتوتًْتیتكتت ّ ظیتیتؽ
قاؾهاى ُا ،ؼنع خٌثم ؼا ظؼ اّایا ظَُ  8391ایاالت هتسعٍ ؼا تا کوک تَ زتؽکتت تكتیتاؼی اؾ
هؽظم تؽای ایداظ نْؼاُای تیکاؼاى پایَ گػاؼی ًوْظًع قاؾهتاى ظُتٌتعگتاى نتْؼاُتای تتیتکتاؼاى
هكتمیوا ُؽ ؼّؾٍ تا اـؽاظ تیکاؼ ظؼ يؿ ًاى ،ظـاتؽ اهعاظ ،ظؼّاؾٍ کاؼضاًَ ُا ّ ظؼ گْنتَ ُتای
ضیاتاى ؼاتطَ تؽلؽاؼ کؽظًع ظؼ قال  ،8391یکی اؾ هماهاتسؿب کوًْیكت اظعا کؽظ کَ قاؾهاى
ظٌُعگاى ایي زؿب هیلیْى ُا تؽگَ ؼا تؽای قاؾهاًعُی تیکاؼاى تتْؾیتع کتؽظٍ ّ ظؼقتاؾهتاًتیتاتتی
تهاُؽات چٌعیي نِؽ تؿؼگ ظؼ ایاالت هتسعٍ ظضیا تْظٍ اًع
تسمیمات تاؼیطی زکایت اؾ ؼنع تؽق آقا ّ ؼیؽهتؽلثَ اتساظیَ ُای کتاؼگتؽی ظؼ ایتاالت هتتتستعٍ
هعايؽ (تطویٌا ظّ هیلیْى عُْ ّ هعاظل  90هیلیاؼظ ظالؼ ظاؼایی) ظاؼًع کَ اقاقا تا ـعالیت توتام
عیاؼظؼ قاؾهاًعُی ّ تمْیت خٌثم تیکاؼاى هوکي نعٍ اقت

ّیژگی ُای بظیاری اس طاسهاى ُای فعال بیکار ّ ػْرا
نداعت ّ اقتماهت ؾتاًؿظ تكیاؼی اؾ ؼُثؽاى ّ ـعاالى نْؼاُای تیکاؼاى ظؼ اّایا ظُتَ 8391
نیکاگْ َاهي هْـمیت نْؼاُا ّ ظؼ ًتیدَ خػب ًیؽّی تیهتتتؽ تتؽای ختٌتثتم تتیتکتاؼاى گتؽظیتع
عٌْاى هثال ،تؽضی اؾ ؼُثؽاى نیکاگْ  UCچٌعیي تاؼ ظقتییؽ نعٍ تتْظًتع ،اؼتلتة تتعّى ایتٌتکتَ
خؽهی ؼا هؽتکة نعٍ تانٌع ّ یا اقاقا ظقتییؽی ظؼ اؼتثاِ تا اکكیْى هتعتیتٌتی يتْؼت گتؽـتتتَ
تانع تععاظ ؾیاظی اؾ اؾ ؼُثؽاى کاؼگؽی نیکاگْ پلیف ؼا تعلثا اعوال نکٌدَ ظؼ تاؾظانتیاُِتا
علٌا هْؼظ اـهاگؽی لؽاؼ ظاظًع تا ایي زال ،پف اؾ آؾاظ نعى اؾ تاؾظانت پلیف ،قاؾهاى ظٌُعگاى
تاؼُا تَ ـعالیتِای ضْیم تاؾگهتَ ّ اظاهَ ظاظٍ اًع
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گؿاؼنات ّ نْاُع ؾیاظی ظال تؽ ضهًْت پلیف ظؼ زولَ تَ پیکت ّ اکكیًِْای تیکاؼاى ّ زتتتی
کْظکاى ّخْظ ظاؼظ یک هْؼظ اؾ زوولَ پلیف تَ ًما اؾ یک ضثؽًیاؼ نتاضتى گتْیتایتی اؾ ختْ
زاکن هیاى کاؼگؽاى تلمی هیهْظ:
ٌُیاهی کَ یک ّازع پلیف تععاظ ؾیاظی اؾ کاؼگؽاى قیاٍ پْقت ؼا ظؼ هسايؽٍ گؽـتتتَ تتْظًتع،
هؽظ خْاًی اؾ خوعیت ضاؼج نع ّ ضطاب تَ اـكؽ پلیف گفت:
"نوا ًویتْاًیع ُوَ ها ؼا تکهیع ّ ،هي ُن ؼّؾی ّ ظؼ خایی ،چَ ـؽق هیکٌع ،نایع ُویتي اهتؽّؾ
ّ ُویي خا هیویؽم ضْاقت ُوَ ها ایٌكت کَ کال ضاًَ ای ظؼ تكاِ تانع کَ تدای ایكتتتاظى ظؼ
ایٌدا ها هیتْاًكتین تَ ضاًَ ُایواى تؽّین ها ُیچ پْلی ًعاؼیتنُ ،تیتچ نتؽتا ّ گتاُتی اّلتات ؼتػا
ًعاؼین ها تایع تالضؽٍ خایی ؾًعگی کٌین آلای اـكؽ! اگؽ نوا ُن خای ها تْظیع ظلیمتا ُتوتاى ِتْؼ
کَ ها ،عوا هیکؽظیع "
افْل جٌبغ بیکاراى
خٌثم تیکاؼ ظؼ قال  8399تؿؼگتؽیي اتعاظ ضْظ ؼا تدؽتَ کؽظ ّ قپف تتعؼیح ظاهٌَ آى ؼّ تتَ
کاُم گػانت چٌعیي تؽییؽ هوکي اقت تَ ایي کاُم کوک کؽظٍ تانع ،تَ عٌْاى هثال ،تًتْیتة
لْاًیي خعیع هعاُعٍ  8399کَ هْخة اـؿایم کتوتکتِتای ظّلتتتی تتَ تتیتکتاؼاى نتع ظؼ نتیتکتاگتْ
قیاقتِای خعیع ظّلت ظؼ ؾهیٌَ تاؾاؼ کاؼ ّ کوک تَ کاؼـؽهایاى تاعث نع تتعتعاظ اضتؽاج ُتا اؾ
 29807ظؼ قال  8397تَ  1،122ظؼ قال  8390کاُم یاتع
تاؼلَ ُای ؼًّك ّ انتؽال ُوچٌیي هْخة نع تا نْؼای تتیتکتاؼاى اعُتای ـتعتال ؼا اؾ ظقتت
تعٌُع ،ؾیؽا تعُی اؾ اعُا تا تؽًاهَ ُای نؽلی ظّلتی انتؽال ظانتتٌتع زتؿب کتوتًْتیتكتت ًتیتؿ
تتؽیح ـْکْـ ضْظ ؼا اؾ قاؾهاًعُی تیکاؼاى تَ قاؾهاًعُی کاؼگؽاى يٌعتی ًما هتکتاى کتؽظ ّ
تؽضی اؾ قاؾهاًعٌُعگاى ضْظ ؼا اؾ نْؼای تیکاؼاى تَ کاؼضاًدات اًتمال ظاظ
یک حرامسادٌ سرخ در میان بیکاران
"یک کارگز طزخ آى حزاهشادٍ ای اطت کَ در هقابل  52طٌت پیؼٌِادی ها کارفرزهرایراى ،طری
طٌت را بزای دطتوشد خْد طلب هیکٌد( ".جاى اػتٌبک – رهاى "خْػَ ُای خؼن")

ّلتی ؼُثؽاى کاؼگؽی قطي اؾ کاؼگؽاى گؽقٌَ ظؼ قال  8391ؼا پیم هیکهیعًعُ ،یتچ اؼتؽالتی
ظؼ کاؼ ًثْظ ظؼ ُویي قال هطاتك گؿاؼل ؼقوی اظاؼات تععاظ ً 30فؽ تتؽ اثتؽ گتؽقتٌتیتی ختاى
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ضْظ ؼا اؾ کؿ ظاظٍ اًع ایي آهاؼ ـمّ هؽتِْ تَ نِؽ ًیْیْؼک اقت ّ تَ ُیچ ّخَ کاها ًتیتكتت
تَ اؾاء ُؽ ًفؽ اؾ ایي آهاؼ ،تععاظ ضیلی تیهتؽی اؾ ـؽِ گؽقتٌتیتی ظؼ ؼاٍ هتؽگ تتْظٍ ّ تتؽای
تععاظ تیهتؽی هًائة قطتی ؼا تعًثال ظانتَ اقت
خلكَ همعهاتی کٌفؽاًف قؽاقؽی کاؼگؽاى تیکاؼ اهؽیکا ظؼ ؼّؾُای پایتاًتی هتاؼـ  8391ظؼ
نِؽ ًیْیْؼک تؽگؿاؼ گؽظیع خاى انویت ،کاؼگؽ اتْهْتیا قاؾ ّ عُْ ّازع ظیتتتؽّیتت زتؿب
کوًْیكت ،ؼیاقت خلكَ ؼا تعِعٍ ظانت ُعؾ اخالـ پایَ گػاؼی یک قاؾهاى قتؽاقتؽی تتؽای
هثاؼؾٍ کاؼگؽاى تیکاؼ تْظ تععاظ ً 780وایٌعٍ اؾ  03نِؽ اؾ ُدعٍ ایالتت ،تتطتهتا تتَ ًتوتایتٌتعگتی
اتساظیَ ُای چپ کاؼگؽی ّ تطها تَ ًوایٌعگی کویتَ ُوکاؼی ُتوتكتایتیتاى تتیتکتاؼ ظؼ هتستالت،
ظؼ خلكَ زُْؼ تِن ؼقاًعًع ظّاؾظٍ ًوایٌعٍ ؼا ؾًاى تهکیا هیتعاظًتع ،قتی ّ ظًّتفتؽ اؾ هتیتاى
خْاًاى ّ تیكت ظؼيع اـؽیمای-اهؽیکایی اؾ هیاى ـؽاضْاى ظٌُعگاى کٌفؽاًف ،قتَ ًتفتؽ ايتلتی،
یعٌی ّیلیام ـاقتؽ ،اقؽاییا آهتؽ ّ ؼاتؽت هیٌْؼ تدؽم ؼُثؽی تهاُؽات تیکاؼاى قَ ؼّؾ لثا تؽ
ظؼ ؾًعاى تكؽ هیثؽظًع اؾ نْؼاُای ـعال هْخْظ هیتْاى اؾ ظّاؾظٍ نْؼای نتیتکتاگتْ تتا ُتؽیتک
ناها ُؿاؼ عُْ ًام تؽظ
اؼگاًِای هسلی ّ پایَ هثاؼؾٍ تیکاؼاى یا ُواى نْؼاُای تیکاؼاى ظؼ تؽضی اؾ هسالت ـعال تتْظٍ
ّ تطؽق هطتلؿ ُوکاؼی ُایی ًیؿ هیاى آًِا نکا گؽـتَ تْظ ایي ُوکاؼی ُا هتیتتتْاًكتت تتؽای
خلْگیؽی اؾ تیؽّى کؽظى یک هكتاخؽ تعلیا ععم تْاًایی ظؼ پؽظاضت اخاؼٍ تْظٍ تانتع ّ یتا یتک
ُوکاؼی تؽای ُویاؼی تَ یک ضاًْاظٍ ظؼ زال گؽقٌیی ؾهتیتٌتَ آًتؽا ـتؽاُتن آّؼظٍ تتانتع ضتاًتن
ُْقَ ُْظقْى اؾ نؽکت کٌعگاى ظؼ کٌفؽاًف تًْیؽ ؼّنٌی اؾ یک ـعال نتْؼاُتای تتیتکتاؼاى
تعقت هیعُع:
ها ظؼ نْؼای تیکاؼاى آظهِای قؽنلْؼی ُكتین ها هٌتهؽ ًویواًین تا ُوكاییاى ّ اُالی هسا ظؼ
پی ههکا ظؼ تاهیي ؼػا ّ یا خْاب قؽ تاالی اظاؼٍ اعتاًتات ظّلتتتی ظؼب نتْؼا ؼا تتَ يتعا ظؼ
آّؼًع ایي ضْظ ها ُكتین کَ هیطْاُین قؽ اؾ اَّاع ُوكاییاى ظؼ آّؼین
تثیٌیع ،اگؽ کكی هستاج ًاى نة تانع ّ یا ظّ قَ تاؼ هؽاخعَ تَ اظاؼٍ کوک ُای ظّلتتی ظؼظ ّی
ؼا چاؼٍ ًکؽظٍ تانعِ ،ثعا ُوكاییاى ظؼتاؼٍ ال هیعاًٌع ّ ظؼ هْؼظ آى زؽؾ هیؿًع ها ظًثال ایتي
ُوكاییاى ّ ههکا پیم آهعٍ هیاـتین ضیلی ِثیعی اقت کَ ُعؾ ّ ًمم ها اظِاؼ ُتوتعؼظی ّ یتا
تیاى هطالفت ضْظ تا عاهلیي ایي هؽاؼتِا ًیكت اتعا ها ـعاالًَ ّ تا انتتتیتاق ظًتثتال تتوتاـ تتا ایتي
ُوكاییاى ؼا هیییؽین ّ ،ظؼ يْؼتیکَ هایا تانٌع ،ظقتتهاى ؼا ظؼ ظقت ّازعُای هتؽتتِْتَ ظؼ
نْؼای تیکاؼاى لؽاؼ هیعُین تا تا اتفاق یکعییؽ ؼاٍ چاؼٍ ای تیاتٌع ها اتي الْلتت تتا ؼاٍ زتا اؾ
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پیهی ّقّ هاخؽا ظاُؽ ًویهْین ؼاٍ زا ّ العام زايا ههْؼت ّ ُوفکؽی ضْظ ُوتكتایتیتاى ّ
ـعالیي نْؼا اقت تطْؼ هثال تعع اؾ تسث ای همعهاتی ـعالیي نْؼا هییْیٌع :اگؽ نوا هایا تانیتع
ٌُْؾ هایا تَ آؾهایم هؽاخعَ تَ اظاؼٍ کوک ُا ُكتٌع ،هیتْاًع تا چٌع ًفتؽ اؾ ـتعتالتیتي نتْؼا ظؼ
کویتَ هؽتِْ تَ اظاؼٍ کوکِا ُوؽاٍ نًْع

تعع اؾ تاؾگهت اؾ ُویهَ کٌدکاّی ُكت کَ چیًَْ کاؼُا پیم ؼـتَ اقت ها ظّؼٍ ًویاـتین تلکَ
تا ـؽاضْاًعى یک خلكَ تیكت – قی ًفؽ ؼا گؽظ هیآّؼین هسا خلكَ ًثتایتع ظؼ ؼاُتؽّ ّ یتا قتؽ
پایی تانع ها خلكَ ؼا تا ظلت ّ تا زفع هؽالثت تؽگؿاؼ هیکٌین ،خلكَ تایع اؾ ظقت هؿازوت ُا ّ
اؾ ظقت پلیف ظؼ اهاى تانع خلكَ ظؼ تهاتَ خلكات یک تٌیاٍ خعی التًاظی اظاؼٍ هتیتهتْظ یتک
ؼئیف اًتطاب هییؽظظ ،گؿاؼنات ّ يْؼت خلكَ تدای ضْظ اقت ّ تعع ًْتت تَ نؽکت کٌعگتاى
هیؽقع کَ ُوَ تتْاًع ًهؽ ضْظ ؼا اتؽاؾ ظاؼًع ظؼ ِی خلكَ ّ ظؼ پایتاى کتاؼُتا تًتْؼتتی پتیتم
هیؽّظ کَ خوع تًْؼت یک قاؾهاى اظاهَ کاؼ ظؼآیتع ّ ظؼ پتایتاى هتدتال عُتْ گتیتؽی تتؽای
قاؾهاى تاؾ هیهْظ تؽای اعُای تاؾٍ کاؼت ُویهَ آهاظٍ اقت ّ زك عُْیت ظؼ هیاى ًیكت
ظؼ ُواى اتتعا کٌفؽاًف ايا تؽاتؽی اعُا ـاؼغ اؾ خٌكیتً ،ژاظ ،هلیت ّ هتػُتة ّ ُتؽ گتًْتَ
تثعٍ ًژاظی ؼا هْؼظ تاکیع لؽاؼ ظاظ ّ اؼگاًِا ّ اعُای قاؾهاى ؼا هْظؿ ًوع کَ هطاتك ًمهَ
ّ آگاُاًَ کاؼگؽاى اؾ هیاى اللیت ُا ؼا تَ قاؾهاى خلة ًوایٌع

کٌفؽاًف یک تؽًاهَ ههتؽک ؼا تؽای ـعالیت قؽاقؽی زْل ظّ ضْاقت تًْیة کؽظ :اّل تیتوتَ
تیکاؼی ّ ظّم کاُم قاعات کاؼ تا زفع ظقتوؿظُا ؼّؾ تعع کٌفؽاًف تَ ِؽذ قایؽ ـعالیتتِتا اؾ
خولَ ایداظ آنپؿضاًَ ُای عوْهی ظؼ هسالت اضتًاو یاـت کتَ تتَ هًتْتتَ عتوتْهتی هتٌتتتِتی
ًیؽظیع ظؼ اظاهَ هثازث اهکاى ایداظ نْؼاُای تیکاؼاى تؽ اقاـ ّازعُای کاؼ ( ّ ًَ الؿاهتا تتؽ
اقاـ هسیّ ؾیكت) ّ ایداظ ّازعُای ـعالیتِای هیلیتاًت ظؼ نْؼاُا هْؼظ تًْیة لؽاؼ گتؽـتت
ظؼ کٌفؽاى چاؼت قاؾهاًی تؽای نْؼاُای قؽاقؽی هتٌتتتطتة اؾ هتیتاى تتَ تتؽتتیتة ًتوتایتٌتعگتاى
نْؼاُای هسلی ّ نِؽی ّ ایالتی ّ قؽاقؽی همؽؼ گؽظیع نْؼای هؽکؿی هتْظتؿ گتؽظیتع تتا
اًتهاؼ یک ًهؽیَ تٌام  Southern Workerـعالیت نْؼاُا ؼا ُعایت ّ ُتوتاُتٌتگ ًتوتایتع ظؼ
ؼاتطَ تا ًهؽیَ تاکیع گؽظیع کَ تْؾیع آى تایع ظقت تَ ظقت يْؼت گیؽظ تا تَ ایي تؽتیة کتاًتالتی
تؽای ایداظ اؼتثاِات ّ خوع آّؼی کوکِای هالی تؽلؽاؼ گتؽظظ ایتي ؼّل تتؽای ضتٌتثتی کتؽظى
تهثثات پلیف تؽای گوؽاُی کاؼگؽاى تیکاؼ ّ اعُای تاؾٍ هیتْاًكت هْثؽ ّالع نْظ
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نْؼاُای تیکاؼاى ؼّی قَ هسْؼ ظقت تَ ـعالیت گكتؽظٍ ای ؾظًع
اّال ،ایي نْؼاُا تا تكیح ظائوی اـکاؼ عوْهی ،تَ ظالیا هطتلؿ اؾ خولَ ؼـتاؼُای ضهي پتلتیتف
ّ ظقتییؽی کاؼگؽاى ّ یا هْؼظ تیکاؼقاؾیِا تتا تتؽگتؿاؼی اختتتوتاعتات اعتتتؽاَتی ظؼ اهتاکتي
عوْهی ّ ظؼ ًماِ هؽکؿی ظؼ هماتا اظاؼات تا نعاؼ ّازع ّ قؽاقؽی "تتیتوتَ تتیتکتاؼی" ـهتاؼ
ـؿایٌعٍ ای ؼا تؽ ظّلت تسویا کؽظٍ ّ تا اتکا تَ قٌثَ پؽ ؾّؼ خوع هعتتتؽٌ ؼّزتیتَ هتثتاؼؾاتتی
تاالیی ؼا ـؽاُن هیاّؼظ
ثاًیا ،ایداظ پاتْلِای تیکاؼاى ظؼ هؽاکؿ نِؽی ّ هسالت کَ تا ـعالیتِای هثثت ّ هْثؽ اؾ ختوتلتَ
آنپؿضاًَ عوْهی ،قطْذ هتٌْع اؾ تعاًّیِا ّ یا ضعهات هتماتا هیاى نؽکت کٌعگتاى تتْختیتَ ّ
تمْیت هییؽظیع
ثالثا ،نْؼاُا ضْظ ؼا تعٌْاى ـعالیي عولی هیلیتاًت ( ًَ ّ )Action groupتتا اظعتا ّ هتَْتع
گیؽی يؽؾ ضْظ ؼا هیهٌاقاًع هعؽّؾ تؽیي ایي ًْع ـعالیت گؽُِّای تاؼیکاؼظ ّ ظؼگیؽی تا
پلیف ّ هواًعت اؾ تیؽّى کؽظى هكتاخؽاى اؾ هسلَ تْظ
نْؼاُای تیکاؼاى ظؼ قال  ،8399ظؼ اّج ـعالیت ّ هسثْتیت ضْظ تا ُ 801تؿاؼ عُتْ ؼا ظؼ
ضْظ هتسع قاضتَ تْظ کا خٌثم علیَ تیکاؼی اهؽیکا اؾ خولَ تا تسویا تیوَ تیکتاؼی ظقتتتاّؼظّ
تدؽتَ تؿؼگی ؼا اؾ ضْظ تدا گػانت ظؼ هْؼظ نْؼاُا هیتْاى تَ ایي لُاّت لتٌتاعتت کتؽظ ظؼ
ُؽ هسلَ آقْظگی ّ ناظی ّ قطر ضعهات اختواعی ًكثت هكتمیوی تا اًعاؾٍ نتْؼای تتیتکتاؼاى
هسا ؼا تا ضْظ ظانتَ اقت
ًثایع اؾ للن اًعاضت نْؼاُای تیکاؼاى پؽّژٍ زؿب کوًْیكت اهؽیکا تْظ ّ ُعایت ًمهَ هٌع آى تا
زیات ایي زؿب گؽٍ هیطْؼظ کاؼگؽاى قؽش یک ايطالذ هیاى پلیف تؽای نٌتاقتایتی اعُتای
زؿب ظؼ هیاى نْؼاُای تیکاؼاى تْظ
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داستان ادارٌ کاریابی شمارٌ یک تُران
با ُیچ بِاًَ ّ ًطق ّ خطابَ ای ًوی ػد کارگزاى را اس کاریابی بیزّى کٌرٌرد .الجرزم برَ ػریرٍْ
ُای هعلواى ػِیدػاى یعٌی طاّاکی ُا هتْطل ػردًرد .ترعرقریرب ّ هرزااربرت ! کرار عردٍ ای اس
پاطداراى ایي ػدٍ بْد کَ لباص هدرص بپْػٌد .خْدػاى را کارگز اًقالبی جا برشًرٌرد ّ ُرای ّ
ُْی را بیٌداسًد
***
ُوؿهاى تا اًمالب  ّ 02قَ قال پف اؾ تسؽک کاؼگؽی ّقیعی زْل هكالَ تیکاؼی ظؼ ایؽاى پتا
گؽـت کویتَ ایداظ اتساظ علیَ تیکاؼی ظؼ آى ؾهاى ًمم ـعالی ؼا ظؼ تكیر کاؼگؽاى تیکاؼ تتعتِتعٍ
ظانت ایي کویتَ اؾ ِؽیك ًهؽیَ ضْظ (علیَ تیکاؼی) زؽکتی ؼا تؽای تدوع کاؼگؽاى تیتکتاؼ ظؼ
اظاؼٍ نواؼٍ یک کاؼیاتی ظؼ نِؽ تِؽاى ؼا ظؼ ظقتْؼ لؽاؼ ظاظ تؽؼقی ایي زؽکت توعٌای یکتی
اؾ تدؽتیات هِن هثاؼؾٍ هتتتهتکتا کتاؼگتؽاى تتیتکتاؼ ظؼ ایتؽاى َتؽّؼی اقتت ایتي َتؽّؼت
تطًْو اؾ آًدا ًانی هیهْظ کَ ُعؾ ّ هُوْى چٌیي العاهی ظؼ هتثتاؼؾات کتاؼگتؽی اهتؽّؾ
کاهال هَْْعیت ظاؼظ ّ کا ایي زؽکت تا هْاَع ّ اقتعاللِای ظؼضهاى ِثماتی هیتْاًع عًتای
ظقت ُؽ ـعال کاؼگؽی تَ کاؼ گؽـتَ نْظ تَ ًما اؾ ًهؽیَ علیَ تیکاؼی چیًْیی ایي زؽکت ؼا
ظؼ ایي قتْى ظؼ اضتیاؼ نوا لؽاؼ هیعُین آًچَ ایٌدا ًما هیهْظ گؿیعٍ ُایی اؾ هتتي ايتلتی اقتت
کتتَ تتتَ ًتتْتتتَ ضتتْظ ظؼ قتتایتتت ایتتٌتتتتتؽًتتتتتی هتتا ظؼ ظقتتتتتؽـ عتتاللتتوتتٌتتعاى لتتؽاؼ ظاؼظ
پزدٍ اّل ،بِوي  :1923یک فزاخْاى (ظؼ يفسَ تعع)
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ّؾاؼت کاؼ ظؼ تِؽاى چِاؼ اظاؼٍ ظاؼظ تَ ًام کاؼیاتی! ّظیفَ ایي اظاؼٍ اقوا ُ ایٌكتکَ اؾ تیکاؼاى
ثثت ًام کٌع ّ اًِا ؼا تَ تؽتیة قؽ کاؼ تفؽقتع اگؽ گػاؼتاى تَ ایي اظاؼات اـتاظٍ تانع زتوا
ظؼیاـتَ ایع کَ ایٌِا کاؼی خؿ قؽّاًعى تیکاؼاى ًعاؼًع ّ عوال ّظیفَ ناى تَ ـؽیة ظاظى
کاؼگؽاى ّ ًیِعانتي آًِا ظؼ اهیع ّاُی یاـتي کاؼ ّ تفؽلَ اًعاضتي هیاى کاؼگؽاى ضاليَ
هیهْظ کاؼیاتی ُا هعوْال ضلْتٌع ،چؽا کَ چٌع يع ُؿاؼ کاؼگؽ تیکاؼ همین تِؽاى اؾ ّخْظناى
ضثؽ ًعاؼًع ّ یا ایٌکَ هیعاًٌع اؾ ایي اهاهؿاظٍ ُا ًثایع تْلع هعدؿٍ ظانت
کاؼگؽاى ّ ؾزوتکهاى تیکاؼ تِؽاى!
ها اؾ نوا ظعْت هیکٌین کَ ُویی تَ کاؼیاتی تیاییع!
تعدة ًکٌیع! ًویطْاُین نوا ؼا قؽتعّاًین! ها ًوییْیین کَ تکاؼیاتی تیائیع تا ّؾاؼت کاؼ ههکلتا
ؼا زا کٌع ها ضْب هیعاًین کَ ّؾاؼت کاؼ ،کاؼل زا ههکا قؽهایَ ظاؼاى اقت تا ایٌسال
ايؽاؼ ظاؼین کَ تَ کاؼیاتی نواؼٍ یک تیائیع! تیائیع! تِتؽ اقت زؽـواى ؼا گْل کٌیع!
ُؽ ّلت تیکاؼیع تَ کاؼیاتی نواؼٍ یک تیائیع!
اگؽ تیکاؼی هؿهي ُوَ ُكت ّ ًیكتتاى ؼا تؽ تاظ هیعُع
اگؽ ـِویعٍ ایع کَ تعًثال کاؼ گهتي ّ اؾ کاؼـؽهایاى ضْاُم ّ توٌا کؽظى قْظی ًعاؼظ
اگؽ ظؼیاـتَ ایع کَ ههکا تیکاؼی هاًٌع قایؽ ههکالت کاؼگؽاى خؿ تا اتساظ ّ هثاؼؾٍ زا
ًویهْظ ،ظؼ ضاًَ ًواًیع ظؼ ضیاتاى پؽقَ ًؿًیع ،تیطْظ قیٌَ کم آـتاب ًٌهیٌیع ،ظؼ لٍِْ ضاًَ ُا
ّلت تلؿ ًکٌیع تیم اؾ ایي ضْظضْؼی ًکٌیع ّ تفکؽ العاهات ـؽظی ًثانیع!
تَ کاؼیاتی نواؼٍ یک تیاییع،
تیائیع ّ ظییؽاى ؼا ُن تیاّؼیع،
تیائیع تا ظّؼ ُن خوع نْین ّ یکعییؽ ؼا تهٌاقین ،تیائیع تا اؾ یکعییؽ یاظ تییؽین،
تیائیع تا لعؼتواى ؼا ًهاى ظُین،
تیائیع تا ؼاٍ زا ههکالتتاى ؼا اؾ آگاُتؽیي کاؼگؽاى تهٌْین،
تیائیع تا ؼُثؽاًوا ؼا اؾ تیي ضْظ تیاتین،
تیائیع تا لهکؽ هتفؽلواى ؼا هتسع کٌین ،تیائیع ظقت تعقت ُن تعُین ّ کاؼی کٌین کَ کاؼگؽاى
تیکاؼ ُوَ ظًیا عثؽت تییؽًع!
کاؼگؽاى! ُیچکف تَ ـکؽ ها ّ ـؽؾًعاًواى ًیكت ،تیائیع تا هتسع ّ ُن پیواى نْین!
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فراخًان شمارٌ 2
ها لثال اؾ نوا تماَا کؽظین کَ بَ کاریابی ػوارٍ یک بیایید ّ آًجا را تبدیل بَ هحل
تجوع دائوی کارگزاى تِزاى ًوائید.
تكیاؼی اؾ نوا تَ کاؼیاتی آهعیع ّ هی آییع اها ـمّ تؽای قؽکهی! هی آئیع ّ هیؽّیع!
آیا تَ کاؼیاتی هیائیع کَ قؽگؽم نْیع؟ آیا تایع زتوا "ضثؽی" تانع تا تیاییع؟! اگؽ زتوا
تایع "ضثؽی" تانع تَ اِالع نوا هیؽقاًین کَ ظؼ کاؼیاتی "ضثؽُائی" ُكت َع
اًمالب ظؼیاـتَ اقت کَ تدوع کاؼگؽاى ظؼ کاؼیاتی ضطؽًاک اقت پاقعاؼاى ُؽ ؼّؾ
تَ کاؼیاتی هیایٌع ،پف زتوا ضثؽُائی ُكت!
اگز بیکارید ،اگز بدًبال کار گؼتَ اید ،اگز ٌُْس در پی کار ُظتید ،بداًید کَ ّسارت
کار دّایزی دارد بٌام کاریابی .باید ّسارت کار را هجبْر کٌین بزای ها کار پیدا کٌد.پض
بَ کاریابی بیائید! ُوگی ُز رّس آًجا جوع هیؼْین تا ایي فؼار دائوی ّ طاات فزطا
را بَ فؼاری طیاطی در جِت حل بیکاری بدل کٌین.
ُیچ کف ًطْاُع تْاًكت کاؼگؽ تیکاؼ ؼا اؾ کاؼیاتی تیؽّى کٌع ،هیؽ ایٌکَ ضْظل ؼا
تعٌْاى ظنوي کاؼگؽاى اـهاء ًوایع
اگؽ هیطْاُیع ظنوٌاى ضْظ ؼا تِتؽ تهٌاقیع تَ کاؼیاتی تیائیع
اگؽ ٌُْؾ ًویعاًیع کَ چَ هْاًعی تؽ قؽ ؼاٍ ازماق زمْق کاؼگؽاى ّخْظ ظاؼظ ،تَ
کاؼیاتی تیائیع تا اّلیي ّ تؿؼگتؽیي هاًع ؼا زی ّ زاَؽ ًهاًتاى ظُین!
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پزدٍ دّم ،فزّردیي :1931
پزدٍ طْم ،اردیبِؼت  :1931اًتقال کاریابی بَ آدرص دیگز

چؽا اًتطاب کاؼیاتی نواؼٍ یک ّ ًَ ضْظ ضاًَ کاؼگؽ؟ ضْظتاى هیعاًیع کَ ضاًَ کاؼگؽ الًَ
خاقْقاى زؽـَ ای کاؼضاًَ ُا ّ اًدوٌِای اقالهی ّ همؽی تؽای تِْلَ ُای قتْى پٌدوی نعٍ
اقت کَ ظؼ تیي کاؼگؽاى ّ علیَ آًاى ـعالیت هیکٌع ظؼ هدوْع تایع گفت ضاًَ کاؼگؽ کَ
ؼّؾگاؼی هسا ًطمِای آتهیي کاؼگؽاى تْظ ایٌک ظؼ ظقت ظنوٌاى کاؼگؽاى ّ ؼقوا ظؼ اضتیاؼ
زؿب خوِْؼی اقالهی ّ زؿب تْظٍ اقت
اؾ ِؽؾ ظییؽ ّلتی ّؾاؼت کاؼ هی گْیع ّظیفَ کاؼیاتی ایٌكت کَ اؾ تیکاؼاى ثثت ًام کٌع ّ
آًِاؼا ِثك همؽؼات تَ قؽکاؼ تفؽقتع چَ خایی تِتؽ اؾ کاؼیاتی تؽای تدوع هیهْظ یاـت؟
ُؽخا تطن هؽغ هثعٌُع چٌع يع ًفؽ ایكتاظٍ اًع ُؽ خا هؽغ هیعٌُع يعُا ًفؽ يؿ کهیعٍ اًع زتی
آًدا کَ هْتْؼ قیکلت هیفؽّنع اؾ نعت اؾظزام قؽ ظٍ ُا نکكتَ هیهْظ پف اگؽ خایی ُكت کَ
کاؼ هیعٌُع هی تْاى ظؼ آًدا خوع نع ّؾاؼت کهْؼ ُن ًویتْاًع تیْیع کَ هیتیٌگ ؼیؽ هداؾ
گػانتَ ایع!
تدوع ظؼ هماتا کاؼیاتی ُؽ ًْع تِاًَ ای ؼا اؾ پاقعاؼ ّ کویتَ چی ّ ّاعع ّ پلیف قلة هیکؽظ
اگؽ کاؼ تطْاُی ّ خلْی کاؼیاتی هٌتهؽ ضْاًعٍ نعى اقوت تانی تا چَ تِاًَ ای هی تْاًٌع
هتفؽلت کٌٌع؟ زتی هساـهَ کاؼتؽیي تیکاؼاى ُن تؽای تدوع ظؼ هماتا کاؼیاتی هی تْاًٌع خْاتی
ظًعاى نکي تَ پلیف تعٌُع ّ اؾ عِعٍ قْال ّ خْاب ُای تاؾپؽـ کویتَ تؽآیٌع
تؽاقتی زكاتِایواى ظؼقت اؾ آب ظؼآهع تا ُیچ تِاًَ ّ ًطك ّ ضطاتَ ای ًوی نع کاؼگؽاى ؼا
اؾ کاؼیاتی تیؽّى کٌٌع الخؽم تَ نیٍْ ُای هعلواى نِیعناى یعٌی قاّاکی ُا هتْقا نعًع
تعمیة ّ هؽالثت ! کاؼ ععٍ ای اؾ پاقعاؼاى ایي نعٍ تْظ کَ لثاـ هعؼـ تپْنٌع ضْظناى ؼا
کاؼگؽ اًمالتی خا تؿًٌع ّ ُای ّ ُْی ؼا تیٌعاؾًع ّ تا ايطالذ عٌايؽ آنْتیؽ ؼا نٌاقایی کٌٌع
ّ آًیاٍ تعمیة!
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پف چاؼٍ ای خؿ ایي ًثْظ کَ کاؼیاتی نواؼٍ  ۱تدای هٌتما نْظ کَ ایٌِوَ اًؽژی کَ تؽای ؼنع
ّ تاؾقاؾی قاّاک الؾم اقت ؼا تِعؼ ًثؽظ ّ چٌیي نع کاؼیاتی ؼا تَ هسلی تؽظًع کَ ـالع زیاِ
تْظٍ ّ عوال گٌدایم کاـی تؽای تدوع ؼا ًعانتَ تانع الثتَ ّؾاؼت کاؼظؼ ایي اتتکاؼ ّظیفَ ضْظ
ؼا ـؽاهْل ًکؽظٍ ّ تؽای کاؼگؽاى کاؼ ُن ایداظ ًوْظٍ اقت چؽا کَ تاال ّ پاییي ؼـتي اؾ يع پلَ
تِؽزال کاؼ اقت
ّؾاؼت کاؼ ظؼ ایي ـؽاؼ اًمالتی ضْظ چٌع چیؿ ؼا تَْْذ ّ تؽای چٌعیي تاؼ ثاتت کؽظ
اّال تاؾُن ثاتت کؽظ کَ اظعاُای ها هثٌی تؽ ایٌکَ ایي ّؾاؼت ّؾاؼت کاؼ ًیكت ّؾاؼت
قؽهایَ اقت کاهال يسیر اقت کَ ّؾاؼت کاؼ اؾ تدوع کاؼگؽاى اؾ آگاٍ نعى ّ اؾ ظقتؽقی
آًاى تَ زمْق زمَ ضْظ هی ُؽاقع ّؾاؼت کاؼ ثاتت کؽظ کَ ظایؽ کؽظى کاؼیاتی تمْل ؼخایی
العاهی اقت تؽای هواًعت اؾ آهعى کاؼگؽاى تَ ضیاتاى! ّ اگؽ لؽاؼ تانع کاؼگؽاى تَ کاؼیاتی
تیایٌع ّ آًدا خوع نًْع ًمٍ ؼؽٌ هیهْظ ّ تایع آًؽا تعطیا کؽظ ّؾاؼت کاؼ ثاتت کؽظتا ُوَ
کثکثَ ّ ظتعتَ ال ّ علیؽؼن ایٌکَ ظقت ظؼ ظقت قایؽ اؼگاًِای قؽکْب ظاؼظ یاؼای هماتلَ ّ
ؼّظؼّ تا کاؼگؽاى هتسع ؼا ًعاؼظ
تمْل ؼـمای ُْاظاؼ ،اگؽ ععٍ ای هععّظ اؾکاؼگؽاى تتْاًٌٌع ّؾاؼت ضاًَ ای ؼا اؾ قطر ؾهیي تَ
اؼتفاع  ۰۳هتؽی تؽتاب کٌٌع اتساظ ُوَ آًاى هی تْاًع تؽازتی ظّلت قؽهایَ ّ ًهام قؽهایَ ظاؼی
ؼا تَ آقواى ُفتن تفؽقتع
تا ایٌسال ها ٌُْؾ تفکؽ هسا تدوعی ظائوی تؽای کاؼگؽاى تیکاؼ تِؽاى ُكتین ّ تَ ازتوال ؾیاظ
کاؼیاتی ظییؽی ؼا تَ تیکاؼاى تِؽاى پیهٌِاظ ضْاُین کؽظ ـعال ظؼ زال هطالعَ این ّ اهیعّاؼین
اقتمثال کاؼگؽاى اؾ ظعْت آتی ها آًچٌاى تانع کَ هكْل کاؼیاتی زتی اگؽ تطْاُع ًتْاًع اؾ هیاى
اؾظزام خوعیت اقثاب کهی کٌع
ظؼ ضاتوَ تایع تیْیین کَ کاؼ تؽای کاؼگؽاى تیکاؼ کْپي لٌع ّ نکؽ ًیكت کَ يؽؾ ًهؽ کؽظًی
تانع اگؽ کاؼیاتی ؼا تَ قؽکٍْ لاؾ ُن تثؽًع ظؼ آًدا خوع ضْاُین نع ّ اگؽ آًؽا تعطیا کٌع ُن
چٌاى ـؽلی ًویکٌع قاضتواى ايلی ّؾاؼت کاؼ ؼا تَ پاتْق ضْظ تثعیا هیکٌین ّ ایٌثاؼ ُوؽاٍ تا
خٌگ ؾظگاى ّ آّاؼگاى ضاک قفیع ّ گؽهعؼٍ ضْاُین آهع ضْاُین آهع تا اگؽ اؾ آًدا ُن ـؽاؼ
کؽظًع اؾ اتالِای گؽم ّ ًؽههاى اقتفاظٍ کٌین
کاؼگؽاى ّ ؾزوتکهاى ظؼ هثاؼؾٍ ضْظ علیَ ههالن ّ هًائة قؽهایَ ظاؼیِویهَ تا کا ظّلت
قؽهایَ هْاخَ تْظٍ اًع ّ اکٌْى هكْالى کاؼیاتی ّ ّؾاؼت کاؼ ًعاًٌع کَ تِؽ زال ظؼ چٌگ
کاؼگؽاى ّ ؾزوتکهاى اًمالتی ایؽاى اقیؽ ضْاٌُع تْظ ّ ـؽاؼ ـمّ چٌع يثازی هی تْاًع آًاى ؼا
اؾ آتم ؼّؾاـؿّى اًمالب هًْى ظاؼظ
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تدؽتَ ای ضْاًعًی اؾ هسالت ـمیؽ ًهیي کهْؼ پؽّ
دیگ َای مشترک در آشپسخاوٍ َای خلق
پؽّ کهْؼی اقت کَ ظؼ آى ـمؽ ّ ـالکت ّ لسطی تیعاظ هی کتٌتع ،گتؽاًتی ّ تتْؼم قتؽقتامآّؼ
اقت آهاؼ لعین تؽی کَ هي ظؼ اضتیاؼ ظاؼم گْاٍ پٌداٍ تؽاتؽ نعى لیوت ُا ظؼ عتؽٌ نتم هتاٍ
ظؼ اّاضؽ ظَُ  8331اقت آًدا گؽاًی ّ تْؼم هِوتؽیي ّ زاظتؽیي هكللَ تؽای تْظٍ ُتای ـتمتیتؽ
نِؽی اقت کَ ظؼ آًدا ُن هثا ایؽاى هسکْم تتَ ؾًتعگتی ظؼ زتلتثتی آتتاظُتا ؾاؼتَ ُتای زتانتیتَ
نِؽُای تؿؼگ ُكتٌع اها ـؽق هتِتن پتؽّ ّ ایتؽاى ظؼ ایتٌتكتت کتَ آًتدتا ظؼ تتیتي هتؽظم تتؽای
پاقطیْیی تَ ههکالت زاظی کَ کوتؽ کكی تَ تٌِایی اؾ عِعٍ زا آى تتؽ هتیآیتع قتاؾهتاىُتایتی
نکا گؽـتَ کَ هثتٌی تؽ ُوکاؼی هكلْلیت ظقتَ خوعتی آًتِتا اقتت تتستؽاى التتتًتاظی هتْختة
نکاگیؽی تكیاؼی اؾ اًْاع ایي قاؾهاى یاتی ُا نعٍ اقت چهوییؽ تؽیي ّ هْـك تتؽیتي تهتکتا
ُا "آنپؿضاًَُای ضلك" اقت کَ تیي هؽظم ّ ـمیؽ نِؽی نکا گؽـتَ اقت لثال ُن اناؼٍ نع کَ
ایي گؿاؼل هؽتِْ تَ یک تدؽتَ قی قال لثا اقت اؾ َّع ـعلی ایي آنتپتؿضتاًتَ ُتا اِتالعتی
ًعاؼین اها ظؼ ِْل هتي ؼّني هیهْظ کَ چؽا ها آًؽا تا َّعیت اهؽّؾ ایؽاى ـاتا تْخَ هیعاًین
ظؼ ُؽ کعام اؾ ایي آنپؿضاًَُا زعّظ  ۰۳تا  ۰۲ضتاًتْاظٍ نتؽیتک ُكتتتٌتع کتَ اؾ ِتؽیتك تكتیتح
اهکاًات ّ کاؼ تعاًّی تَ ضْظناى ّ اعُای ضاًْاظٍ ُایهاى ّ قایؽ کكاًی کَ تَ ِْؼ هْلت یتا
ظائن ـالع ظؼآهع ُكتٌع کوک هیکٌٌع اکثؽ اـؽاظ ظؼگیؽ ظؼ اظاؼٍ ایي آنپؿضاًَُا ؾًاى ُكتتتٌتعّ ،
ایي ضْظ هْخة لعؼتوٌع نعى ّ هعتثؽ نعى هْلعتیتت ؾًتاى ظؼ ایتي ختْاهتع ُتن نتعٍ اقتت ایتي
قاؾهاى ُای ضْظ هطتاؼ تْظٍ ّ علیؼؼن هطالفت ظّلت تَ قؽعت گكتؽل یاـتَ اقت چتؽا کتَ
آًِا تؽای تما ایي تطم اؾ خوعیت زیاتی ُكتٌع ایعٍ آنپؿضاًَ ُای ضلك اؾ ؼقْم تْهی ُای پتؽّ
ظؼ هْالع کاؼُای تؿؼگ ظقتَ خوعی گؽـتَ نعٍ اقت یک ؼقن لعیوی ظؼ هتیتاى قتؽش پتْقتتتاى
اقت ّ ٌُیاهیکَ ُوَ لثیلَ ظؼگیؽ کاؼ ههتؽکی هینعٍ ؼػا ؼا ظؼ یک ظیگ ههتؽک هی ؼیطتتٌتع
ّ ُوَ تا ُن ؼػا هی ضْؼظًع کَ اهؽّؾٍ ظؼ نِؽُای يٌعتی پؽّ ظیتگ ههتتتؽک ؼا کتاؼگتؽاى
هعاظى ّ کاؼضاًَ ُا ُن ظؼ هْالع اعتًاب تاؼ هی گػاؼًع ،تَ ضًْو ظؼ هْالعی کَ اعتتًتاب
ِْالًی هینْظ ّ پای ضاًْاظٍ ُای کاؼگؽاى ُن تَ هثاؼؾٍ کهیعٍ هینْظ
ظؼ قالُای اضیؽ اعتًاب هاُیییؽاى ،هععًچیاى ،هعلواى هعاؼـ ّ هكتطعهاى تطتم ظّلتتتی ُتن
قٌت ظانتي ظییَ ههتؽک ؼا تمْیت کؽظٍ اقت ظؼ ضتالل اعتتتًتاب هتعتلتوتاى ظؼ قتال ۷۷ ۷۷
هاظؼاى ّ ُوَ ّقایا الؾم ؼا تَ قاضتواى هعاؼـ هٌطمَ ًما هکاى کؽظٍ ّ اعُای ظییؽ ضتاًتْاظٍ
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آًِا تؽای يؽؾ ؼػا تَ هعؼقَ هیآهعًع ،چْى کكی ظؼ ضاًَ ًثْظ ،آًاى نة ُتا ُتن ظؼ هتعؼقتَ
هی ضْاتیعًع ایي هاخؽا ظؼ اعتًاب کاؼگؽاى هًْتاژکاؼ ّ ّقایا الکتؽیکی اعتًاب کتاؼگتؽاى
پْناک کَ ضْظناى کاؼضاًَُا ّ کاؼُایهاى ؼا تَ ٌُیام اعتًاب تتؽای هتعتتی ِتْالًتی انتؽتال
کؽظٍ تْظًع تکؽاؼ نع
اّلیي آنپؿضاًَ ضلك ظؼ یکی اؾ هسالت هداّؼ لیوا ظؼ  ۱۱۷۱نکا گؽـت ّ ؾًاى تْاًكتتٌتع اؾ
قِویَ هْاظ ؼػایی ناى کَ تْقّ یک قاؾهاى ضیؽیَ تیواؼاى تاهیي نع ،علیؽؼن ایٌکَ هتمتاهتات
کلیكا اقتفاظٍ ظقتَ خوعی اؾ ایي اهکاًات ؼا هوٌْع کؽظٍ تْظ تِؽٍ تییؽظ اؾ آًدتا کتَ نتُْتؽاى
تكیاؼی اؾ ایي ؾًاى تا ایي ایعٍ ضًْهت ّؼؾیعٍ ّ هاظؼاى ًیؿ اؾ ایٌکَ تؽای ظّؼٍای ِْالًی اؾ
ضاًَ ُایهاى ظّؼ تانٌع ،اکؽاٍ ظانتٌع ،تؽًاهَ کاؼ اؾ ضاًَ تَ ضاًَ نؽّع نع ضاًْاظٍ ُای هستلتَ
ظییِای تؿؼگ ّ ّقایا ظییؽ ؼا تَ آنپؿضاًَ تمعین کؽظًع ّ ؾًاى ؼػای کا هسلَ ؼا تتؽ هتثتٌتای
کاؼ ًْتتی تِیَ هیعیعًع آًِا کَ عُْ هسكْب هینعًع ضْظناى تَ آنپؿضاًَ هؽاخعَ هی کتؽظًتع
ّ ؼػای ضاًْاظٍ ناى ؼا تسْیا هییؽـتٌع اتتعا ـمّ يثساًَ تَ ایي تؽتیة آهاظٍ هینع تِیَ ًتاُتاؼ
اُالی هسلَ ُن ئؽ ظقتْؼ گػانتَ نع
آًِا کَ ظؼ ایي قاؾهاى هكلْلیتی ظاؼًع ،هثا هكلْلیت تؽًاهَ ؼیؿی ،ضؽیتع یتا پتطتت ّ پتؿ ظؼ
خلكات ُفتَ یکثاؼ ّ کلیَ اعُا تَ يْؼت  ۴یا  ۲هاٍ خلكَ یکثاؼ هیییؽًع کَ تا ظؼ هْؼظ ًتستٍْ
کاؼ ،تؽای تمكین ؼػای هداًی هیاى قالوٌعاى ّ تیواؼاى ّ پؽقٌا ثاتت آنپؿضاًَ تًوین تتیتیتؽًتع
تعُی هْاؼظ کاؼگؽاى کاؼضاًَ ُای اِؽاؾ تؽای يؽؾ ؼػا تَ ضاًَُای هسا ؼخْع هیکٌع اؾ
آًِا پْل تیهتؽ گؽـتَ هیهْظ ،اها تطْؼ کلی لیوت یک ّععٍ ؼتػایتی تكتیتاؼ تكتیتاؼ اؼؾاىتتؽ اؾ
خاُای ظییؽ اقت
خْاًاى ظؼ زوایت اؾ آنپؿضاًَ ُا تكیاؼ ـعال ّ هعوْالً تؽای آنپؿضاًَ کاؼ ؼا اًدام هتیظُتٌتع ّ
کوک هیکٌٌع تایع تاکیع کؽظ کَ تْقعَ آنپؿضاًَُای ضلك پؽّ آقتاى ّ ضتْظ تتَ ضتْظ تتَ ظقتت
ًیاهعٍ اقت ّ هْاًع ؾیاظی تؽ قؽ ؼاٍ تْظًع ،اؾ ِؽؾ ظّلت ،اؾ ِؽؾ کلیكا ،اؾ ِؽؾ نتُْتؽ
اؾ ِؽؾ ظییؽاؾ ظؼّى ضْظ کكاًی کَ ظؼ ایي ؾهیٌَ کاؼ هیکتؽظًتع ـتؽيتت ِتلتثتی ّ ظؾظی ّ
ضیاًت لؽاؼ ظاظٍ اقت کَ تا کٌتؽل ّ ظضالت هكتمین هؽظم ایي لطوات هسعّظ نعٍ اًع
آنپؿضاًَ ًمم چهوییؽی ظؼ زفع قالهت ـیؿیکی ّ ظؼ تمْیتت ًتیتؽّی تتعتاّى اُتالتی هتستلتَ
ـمیؽًهیي ظانتَ اًع تا اـؿایم اعتثاؼ آنپؿضاًَُا اُویت ًمم ؾًاى ُن تَ عتٌتْاى قتتتْى ـتمتؽات
ؼُثؽاى ایي تهکاُا تَ ِؽؾ چهوییؽی اـؿایم یاـتَ اقت ّ عالٍّ تؽ ایي تاّؼ تتَ ُتوتکتاؼی ّ
تعاّى ظؼ هیاى اُالی تمْیت نعٍ اقت
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ّلتی ـمؽ ّ گؽاًی ّ گؽقٌیی ههکلی ههتؽک اقت هی نْظ هثا ؾزوتکهاى پؽّ ظیگ ّ ظییچتَ
ّ قفؽٍ ؼا یکی کؽظ تدای تٌِا ایكتاظى ظؼ يؿ ًطْظ ّ لْتیا ّ ًفت ّ گاؾ کاؼ تؽػیَ اُالی ؼا
ظقتَ خوعی قاؾهاى ظاظ ظقتَ خوعی تَ خٌگ ههکالت خوعی ؼـت تعیع اقت ظؼ چٌتیتي هتستیتّ
يویوی ّ ُوثكتیی ّ ازكاـ هكلْلیت هتماتا کكی اؾ ضدالت گؽقٌیی ّ تهٌتیتی تتچتَ ُتایتم
ضْظ ؼا هٌؿّی ّ زتی نایع ظقت تَ ضْظکهی تؿًع ایي کاؼ تَ ِْؼ هكتمین العام علیَ اهٌتیتت
کهْؼ ّ َعیت تا ؼژین ًیكت ّ ظؼ ًیوَ ؼاٍ يعُا ّ ُؿاؼاى ًفؽ زاَؽ ضْاٌُع تْظ ظؼ ظـتاع
اؾ آًچَ کَ هسًْل کاؼ ؾزوت ضْظ آًِاقت زك هتؿازتوتت ازتتتوتالتی هتاهتْؼاى ؼژیتن ؼا کتؿ
ظقتهاى تیػاؼظ
تِتؽیي ّ کْتاٍ تؽیي ؼاٍ آهْؾل تهکا ّ اتساظُ ،واى گالّیؿ نعى تا ههکالت ّالعی ؾًعگی تتَ
نکا ظقتَ خوعی ّ هتسع اقت ،ـؽلی ًویکٌع ایؽاى ،پؽّ یا ُؽ خای ظییؽ تانع

