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 سو هر از ایران زحمتکشان به حمله

 معلمان صنفی کانون دبیرکل عبدی اسماعیل برای حبس سال شش حکم اعالم

 جعفر ما، برادران از هریک برای حبس سال 11 اعالم آن پی در و ایران

 آزاد اتحادیه مرکزی شورای اعضای از راد احسانی شاپور و زاده عظیم

 بررسی شنبه سه روز که شرایطی در هم آن چیست؟ از نشان ایران کارگران

 را پیامی چه قضاییه قوه و دولت. شد خواهد آغاز مجلس در کار قانون نابودی

 بکنند؟ القا خواهند می احکام این با زحمتکشان برای

 بیش که دانند می اطالعات وزارت ارکان و کار وزیران ها، دولت اعضای همه

 تمامی با و اند کرده آغاز را خود فعالیت کارگری سندیکاهای است سال 11 از

 مرگ حتا و کارگری کوشندگان نمودن زندانی ها، دستگیری ها، اندازی سنگ

 حقوق پیگیری در استوار همچنان و برنداشته فعالیت از دست ما آنها،

 .هستیم پایدار خود کارگری

 در حتا و کار وزارت مسوولین اطالعات، وزارت کارمندان با بارها

 قانون 62 اصل طبق بر که ایم کرده اعالم جمهور روسای با نگاری نامه

 منع آنها در شرکت از توان نمی را هیچکس»…  معروف جمله و اساسی

 فعالیت خواهیم می «ساخت مجبور آنها از یکی در شرکت به یا و کرد

 .ندارد را ها کوشش این از جلوگیری حق هم هیچکس و داشته کارگری

 را کار قانون امروز اگر. است نهفته چه حرکات این پی در که دانیم می ما

. است اساسی قانون در ملت حقوق به دستبرد برای ای پایه کار کنند می نابود

 تا کنند نمی اعالم غیرقانونی را اساسی قانون جامعه مدیران و مسوولین چرا

 بدانیم؟ را خود تکلیف ما هم و شود راحت خودشان خیال هم

 و معنی چه باخبرند آن از ها دولت اجزای همه که فعالیتی برای حکم سال ده

 اراده برابر در ناتوانی اعالم جز احکام این صدور آیا دارد؟ مفهومی
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 و مردم به کردن پشت جز کار قانون نابودی نیست؟ کوشندگانش و زحمتکشان

 بر دارد؟ دیگری معنای چه پول المللی بین صندوق فرامین برابر در تسلیم

 کنند؟ می پشت چنین این انقالب اول شعارهای بر که است رفته چه مسوولین

 ،62 ،3 اصول که است کرده اعالم کار قانون نابودی الیحه ارایه با دولت

 .ندارد قبول را 22 و 33 ،62 ،62

 پشتیبانی و صادره احکام به اعتراض ضمن فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

 و ایران معلمان صنفی کانون متحد را خود همچنان کارگری، های فعالیت از

 دریغ دوستان این به کمکی هیچ از و دانسته ایران کارگران آزاد اتحادیه

 های نامه مقاوله و اساسی قانون اصول با مغایر را احکام این و کرد نخواهد

 .داند می سندیکاها جهانی منشور و المللی بین

 ما کار قانون کردن پاره تکه و زندان سنگین احکام با تواند نمی داری سرمایه

 قانون نابودی الیحه دهندگان پیشنهاد. دارد باز خود حق بر های فعالیت از را

 اساسی، قانون در مندرج ملت، حقوق نهادن پا زیر با خواهند می کار

 .کنند دلسرد خود مبارزات از را زحمتکشان

 و بوده ایران زحمتکشان همه قرمز خط الیحه این که دهیم می هشدار ما

 .شد خواهد روبرو زحمتکشان سخت پاسخ با تردید بی

  

 فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

 1395 مهر26
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 زدایی قانون و کارگران

Kmkoomk.wordpress.com 

 الملی بین صندوق اقتصادی مناسبات استثنا بدون که جنگ از پس های دولت

 به گذاری سرمایه موانع برداشتن بهانه به کنند می کاربردی ایران رادر پول

 است زدایی قانون آغاز تنها این .اند کرده مبادرت کار قانون تدریجی حذف

 اساسی قانون 33 و 33 اصول عملی حذف یعنی کار قانون حذف چون

 سالها ایران کارگری مستقل های اتحادیه و سندیکاها و کارگری فعاالن. کشور

 خصوصی و ساختاری تعدیل سرسپرده دولتهای این و مناسبات این که است

 فقر و بیکاری از ناشی گرسنگی و شالق و زندان سنگین قیمت به را سازی

 سازمانهای) کار اسالمی شوراهای پیوستند شاهامروز اندولی گرفته چالش به

 این نمایندگان .باشیم می مبارزه این به( هستند فعال دولت اجازه با که صنفی

 از روی دنباله به مجبور خود شغلی موقعیت حفظ اجبار دلیل به که شوراها

 از برخی امروز بودند، کارگر خانه مرکزی تشکیالت و دولت های سیاست

 در که اند رسیده واقعیت این شناخت و درک به شان فعالین و کارگران این

 ها دولت این همه هدف و دندار وجود اساسی قانون به بازگشتی موجود روند

 مشتی بیشتر سود برای کارگران زندگی های حداقل کوبیدن هم در جز چیزی

 وجود گذرانند، می روزگار کارگران رنج و کار نتیجه از گونه انگل که دالل

 .ندارد

 صدور با ری شهرستان کارگری های ازتشکل جمعی: » 29 ماه مهر 2 ایلنا

 کار قانون از دفاع خواستار مجلس یندگان نما و کار وزیر به خطاب ای نامه

 ریاست و خود کار وزیر که اند نشده واقعیت این متوجه دوستان این «.شدند

 را سازی خصوصی و ساختاری تعدیل توان همه با اند کرده اعالم جمهورش

 نموده تقاضایی چنین زدایی قانون مجری از حقیقت در یا کنند می کاربردی

 !! اند
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 قانون اصالح با ری شهر کار اسالمی شوراهای مخالفت: »29 مهرماه 2 ایلنا

 در خمینی امام بندر موقت قرارداد کارگران تجمع:» 29 مهرماه 2 ایلنا« .کار

 بندر موقت قرارداد کارگران امروز بامداد. . .  مزدی شرایط به اعتراض

 مزدی نامناسب شرایط به اعتراض در هایشان خانواده همراه به خمینی امام

 «".زدند تجمع به دست شهر این فرمانداری مقابل

 فعلی دولت وسیله به کند عملی نتوانست قبلی دولت که درمانی شوک

 توانایی رسیده جمهوری ریاست به روحانیون تنها گویی. است شده کاربردی

 روحانی اولین چون دارند را( مالی) داللی داری سرمایه راه در برداشتن گام

 اصول جای به را سازی خصوصی و ساختاری تعدیل رفسنجانی جنگ از پس

 تجاری آزاد مناطق مقررات ایجاد با و. داد قرار کشور اساسی قانون اقتصادی

 خارج کار قانون شمول از را ایران بزرگ صنایع کارگران همه صنعتی –

 راه این ادامه بر عالوه که بود،" طلب اصالح" خاتمی بعدی روحانی. کرد

 برای را اصالحات کشور اساسی قانون برخالف و انسانی – کارگری ضد

 از را نفر ده زیر های کارگاه همه که گونه بدین البته کرد تعریف کارگران

 کار قانون اصالحیه با سوم؛ روحانی اینک و نمودند خارج کار قانون شمول

 دفاع بگیران حقوق و کارگران حقوق از که را ناچیزی های حداقل آن کلی به

 بدین ایران ای پروژه کار نیروی اتحادیه. است گرفته چالش به کرد، می

 که را حقوقی زدایی قانون با دین پرچم زیر ها دولت این میدارد اعالم وسیله

 .کنند می نفی بود، کرده تایید ایران کارگران و مردم برای اساسی قانون

 خصوصی نام به که موجود مناسبات آیا پرسیم می روحانیت جامعه از لذا

 باعث یا و کرده ورشکسته یا را وخصوصی تولیدی های کارخانه همه سازی

 مدت از پس آنهم کنند کار و تولید ظرفیت حداقل با ها کارخانه این گردیده

 بیکاری برآیندش که سازی خصوصی و ساختاری تعدیل تجربه سال 62 زمان

 است داده رواج و گیر همه کشور در را فروشی تن و اعتیاد و فقر و گرانی و

 ایجاد مردم در تنفری چنان آن که ویرانگر مناسبات این هم آن کنید؟ می تایید
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 میان و کشورند این از فرار برای راهی جستجوی در جوانانش که کرده

 بر را دیگر مذاهب ویا روند می درویش سوی به یا اند، گریزشده دین ساالنش

 یک اقلیت یک منافع تنها آن پرچم زیر و لباس در که دولتی مذهب این

 شیشه در را ملت شیره گری واسطه با تنها و وتولید کار بدون که را درصدی

 ضد روند این چرا پس اید؟ پذیرفته دهند؛ می ترجیح دارند می پاس اند، کرده

 آیا! گیرید؟ نمی چالش به زند می دور را کشور اساسی قانون که مردمی

 می پناه تکراری استدالل این به مجددا   یا بود؟ خواهید گو پاسخ تاریخ فردای

 شما سکوت این. کنند پیاده اند نتوانسته را راستین مذهب جماعت این که، برید

 صورت هر در. است کرده تر بحرانی را اجتماعی فاجعه روند امروز به تا

 و امام بندر کارگران های اعتراض این از ایران ای کارپروژه نیروی اتحادیه

 و کارگری فعاالن همه که دارد باور و کند می پشتیبانی هایشان خانواده

 با امروز به تا که گونه همان ایران کارگران مستقل های اتحادیه و سندیکاها

 می که راهی هر از هم بار این اند، نیامده کوتاه راه این در زنگیشان و جان

 حرکت از و رسانند می حاکمیت و مردم گوش به را خود اعتراضات توانند

 اند رفته فرمانداری جلوی هایشان خانواده با که امام بندر کارگران اعتراضی

 گرفته پیش جنگ از پس دولتهای که روندی روند، این تداوم. کنند می حمایت

 سرسپرده دولتهای این روی در رو را ملت ی همه نهایت در و مرور به اند

 و ویرانی سوی به را ایران و داد قرارخواهد( مالی) داللی داری سرمایه ی

 .کشید خواهد تجزیه

 

 ایران ای پروژه کار نیروی اتحادیه

 آقاجری ناصر سخنگو

 1395 مهرماه 11
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 و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای بیانیه

 جدید تحصیلی سال رسیدن فرا مناسبت به حومه

 سال آغاز حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 معلمان و کارگری های خانواده آموزان، دانش کلیه به را جدید  تحصیلی

 دانش کلیه برای را سرافرازی و موفقیت از سرشار سالی و گفته تبریک

 .است آرزومند کشور سراسر دانشجویان و آموزان

 نقل و حمل کارگران کلیه و حومه و تهران واحد شرکت کارگران و رانندگان

 محصلین به رسانی خدمات وسیع مجموعه از بخشی کشور سراسر در شهری

 بخش کارکنان مجموعه و معلمان همچون ما برای. هستند آنان های خانواده و

 و افتخار کشور جوانان و نوجوانان کودکان، به خدمت پرورش و آموزش

 شاهد متاسفانه اما. ایم ننموده کوتاهی آن از ای لحظه که است بزرگی تعهد

 حقوقمان و حق و کارگران ما برای ارزشی تنها نه دولتی مسئولین که ایم بوده

 نیز کشور آموزگاران به نسبت ظلم و ناحقی در حتی بلکه اند نبوده قائل

 ناامنی و ناچیز دستمزدهای مشکل با معلمان از بسیاری.  اند نکرده کوتاهی

 نسبت که اند کرده تالش نها آ نمایندگان گاه هر و هستند گریبان به دست شغلی

 و گرفته قرار حاکمیت غضب مورد باشند کوشا خود اولیه حقوق دریافت به

 مشخص بطور و معلمان نمایندگان آزار و اذیت. اند شده زندانی و بازداشت

. است رسیده خود اوج به اخیر سالهای در ایران معلمان صنفی کانون فعالین

 جمله از کارگری مختلف بخشهای سرکوب و سازی پرونده حال عین در

 داشته ادامه اخیر سالیان در وقفه بی واحد شرکت کارگران سندیکای نمایندگان

 سیاستهای و واپسگرایی کشور، مدارس وضعیت که حالیست در این .است

 و کرده پیدا گسترش ای فزاینده بطور آموزشی نظام در سازی خصوصی

 حال، عین در.  است شده کشور مختلف نقاط در الینحل بحران یک به تبدیل

 و فالکت و فقر و مخرب سیاستهای این بدلیل کودک هزار دهها ساله هر

 بر بنا که نحوی به اند، شده رانده بیرون مدارس از هایشان خانواده نابسامانی
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 سه از بیش ایران در تحصیل از بازمانده و کار کودکان تعداد رسمی آمار

 .است نفر میلیون

 آنقدر کشور این! ندارد وجود مادی و مالی امکانات ایران در که نکنید تصور

 را آنها والدین بازگرداند، مدارس به را کار کودکان کلیه بتواند که دارد ثروت

 به نماید، بیکاری بیمه مشمول یا و درآورد اشتغال به مناسب دستمزدهای با

 کلیه برای را شغلی امنیت و نماید پرداخت شایسته دستمزدهای معلمان

 سرمایه اما. کند تامین کشور زحمتکشان و پرستاران و معلمان و کارگران

 حامیان و نها آ توسط عمومی اموال غارت و چپاول و گران اختالس و داران

 امکانات چنین از کارگری های خانواده و کارگران دهد نمی اجازه شان دولتی

 .گردند برخوردار ای اولیه حقوق و حق و ابتدایی

 تبریک ضمن حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 کودکان تمام برخورداری خواهان  تحصیلی سال رسیدن فرا مناسبت به مجدد

 که کند می تاکید و بوده برابر کیفیت با و رایگان پرورش و آموزش از کشور

 خانواده و آنها معیشتی وضعیت بلکه گردد ملغی باید کودکان کار تنها نه

. گیرد قرار دولتی های برنامه راس در و جامعه الویت در بایست می هایشان

 تعقیب و آزار و اذیت توقف خواهان همچنین واحد شرکت کارگران سندیکای

 با معیشت تامین و مستقل یابی تشکل. باشد می معلمین و کارگران بازداشت و

 و معلمان کارگران، برای المللی بین شده شناخته رفاهی استانداردهای

 ما. شود شناخته رسمیت به باید و باشد می ما مسلم حق کشور پرستاران

 بهبود مهرماه،خواهان ۶ در بازنشستگان تکریم روز تبریک ضمن همچنین

 .هستیم کشور بازنشسته کارگران و معلمان وضعیت

 حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 139۱ مهر1
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 !کنیم می حمایت فرزندانمان های خواسته از

 فرزندان اعتراض شاهد جدید، تحصیلی سال در دانشگاهها بازگشایی از پس

 به.....  همدان ، تهران شریف صنعتی امیرکبیر، دانشگاههای در دانشجویمان

 .هستیم دانشگاهها در تحصیلی های هزینه افزایش

 هزینه افزایش و خصوصی بخش به تغذیه و انتشارات، ، خوابگاهها واگذاری

 قبول درصد 2 به دولتی دانشجویان ظرفیت ساله هر کاهش و ترم هر های

 .است داشته پی در را دانشجویان اعتراض عالی آموزش شدن پولی و شدگان

 به اجتماعی موضوع هر به داری سرمایه سودجویانه نگاه شدن حاکم با

 ابتدایی سطح در چه را فرزندانمان بیشتر هرچه بازماندن آموزش، خصوص

 از ناشی که ها سیاست این. هستیم شاهد عالی سطح در چه و متوسطه و

 در نئولیبرالیسم کاست و کم بی اجرای و پول المللی بین صندوق دستورات

 های سیاست 12 بند در تا است گردیده باعث است اجتماعی های عرصه همه

 در جویی صرفه: »دهند راهکار مدیران به چنین این مقاومتی اقتصاد کلی

 منطقی ساختارها، در اساسی تحول بر تاکید با کشور عمومی های هزینه

 «زاید و ضرور غیر و موازی دستگاههای حذف و دولت های اندازه سازی،

 کاالها کردن گران با دستمزدها و سالمت بخش و آموزش از جویی صرفه این

 شده طبقاتی باید آموزش که است سازی منطقی چگونه این. است گردیده آغاز

 گردد؟ ثروتمند های الیه مختص و

 بندها، و شده پرتاب کناری به اساسی قانون کشورمان در سالهاست متاسفانه

 اساسی قانون 33 اصل. اند گرفته را آن جای ها نامه بخش ها، دستورالعمل

 موظف دولت: » که است کرده حکم گذاران سیاست و مدیران به صراحت به

 دوره پایان تا ملت همه برای را رایگان پرورش و آموزش وسایل است
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 کشور خودکفایی سرحد تا را عالی تحصیالت وسایل و سازد فراهم متوسطه

 است؟ منظور چه به ای درجه 123 چرخش این.« دهد گسترش رایگان بطور

 33 اصل شدن اجرایی درخواست ضمن فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

 :بر مبنی دانشجو فرزندان های خواسته از اساسی قانون

 جدید تحصیلی سال در تغذیه و اسکان هزینه افزایش هرگونه عدم-1

 دانشجویان برابر در موجود مصوب های نامه آیین و قوانین شدن علنی -6

 دانشجویان نمایندگان و وزیر میان جلسه برگزاری -3

 .هستیم شدنش اجرایی خواستار و کرده حمایت را

 دانشجو؛ فرزندان

 نه آنان. است زیر به سر و آرام هایی برده خواهان داری سرمایه های سیاست

 آذر 12 میثاق به. بربایند ما از خواهند می نیز را ما شعور بلکه نان، تنها

 ما. کنید حود های تالش سرلوحه را پیروزی مبارزه، اتحاد، و بمانید وفادار

 .ماست خواست شما خواست. هستیم آوا هم و صدا هم شما با نیز

 کسب و کارکردن ،از را خود هدف که بالید خواهد خود به زمانی کارگر طبقه

 کارگر، طبقه فرزندان)خود ماندگار آثار ،در را خود کار ونتیجه درآمد

 کرده متجلی(میباشند علوم تمامی دانشمندان همانا که خود فرزندان عالیترین

 در کاری به تبدیل کارگر طبقه شده تولید کارساده کلمه واقعی معنای وبه

 .باشد درجه عالیترین

 دانشجویی جنبش متحد کارگری جنبش

 1395 مهر 8 فلزکارمکانیک کارگران سندیکای
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ًاهَ عٌذیکاُای فشاًغْی تَ سُثش جوِْسی اعالهی دسساتطَ تا 

 !عشکْب عٌذیکالیغت ُا ّ فعالیي کاسگشی دس ایشاى

 

 هبی عبٓ٘ٚ ایعطبة ثٚ آٗبٓٚ م٘ؼیکبٛبی كـاٗنٚ 

 ؿٛجـ رٜٔٞؿی امالٓی ایـإ اُٚ میؼ ػِی عبٓ٘ٚ ای آیت

 تٜـإ، ایـإ ػكتـ ؿٛجـی

كـاٗنٞی ك اف ػ ت، ك ژ ت، اف اك اٝ، مُٞیؼؿ، مبفٓبٕ ٛبی م٘ؼیکبیی 

اٝ إ اك آ، تٞرٚ ىٔب ؿا ٗنجت ثٚ ّٝؼیت امل٘بک کبؿگـإ ػؿ ایـإ رِت 

 .ٓی ک٘ؼ

اعیـاً تؼؼاػی اف م٘ؼیکبُینت ٛب ٝ كؼبالٕ ر٘جو کبؿگـی ثٚ فٗؼإ ٛبی ٓٞیَ 

أُؼت ٓضکّٞ ىؼٙ اٗؼ. اف رِٔٚ اثـاٛیْ ٓؼػی، ػاٝػ ؿّٞی، ؿّب ىٜبثی، ٛـ 

ت ٓؼیـٙ م٘ؼیکبی ىـکت ٝاصؼ اتٞثٞك ؿاٗی تٜـإ ٝ بمٚ اف اػْبی ٛی

صٞٓٚ. ػاٝػ ؿّٞی ثٚ پ٘ذ مبٍ ٝ اثـاٛیْ ٓؼػی ثٚ پ٘ذ مبٍ ٝ مٚ ٓبٙ فٗؼإ 

ؿّب ىٜبثی، پل اف پبیبٕ ٓضکٞٓیت ىو مبُٚ اه، ثبؿ ػیگـ  .ٓضکّٞ ىؼٙ اٗؼ

 .”٘یت ِٓیكؼبُیت ػِیٚ آ” ثٚ یک مبٍ فٗؼإ ٓضکّٞ ٓی ىٞػ. ٛٔگی ثٚ اتٜبّ 

ٓضکّٞ ىؼٙ اٗؼ،  ۶۱۰۲كٜـمت امبٓی كؼبالٕ م٘ؼیکبئی کٚ اف آؿبف مبٍ 

مبٍ فٗؼإ(، آؿه  ۶۰هِی )ٓضکّٞ ثٚ ـتجب ٓٞالٗی تـ ٓی ىٞػ: ػِی آیـٓ

مبٍ(، رؼلـ  ۲مبٍ(، گِـط اثـاٛیٔی ) ۱مبٍ(، ٓضٔٞػ ٍبُضی ) ۰۱ٍبػهی )

، ػخٔبٕ (مبٍ ۰مبٍ(، ثٜٖٔ ٓٞمٞٗؼ )یک مبٍ(، ٗٞیؼ کبٓـإ ) ۲ػظیْ فاػٙ )

رٜٔٞؿی امالٓی ایـإ ٗيبٕ ػاػٙ کٚ تؼٜؼات عٞػ ػؿ (. مبٍ ۰امٔبػیِی )

چبؿچٞة تٞاكن ٗبٓٚ ٛبی ثیٖ أُِِی مبفٓبٕ رٜبٗی کبؿ، کٚ صن کبؿگـإ 

http://vahedsyndica.com/new/wp-content/uploads/2015/07/images-1-e1458670951653.jpg
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 .ایـإ ؿا ػؿ ایزبػ تيکالت ٓنتوَ ثٚ ؿمٔیت ٓی ى٘بمؼ، ؿا ٓـاػبت ٗٔی ک٘ؼ

ب، م٘ؼیکبٛبی كـاٗنٚ، آْب ک٘٘ؼگبٕ ایٖ آالػیٚ ُـٞ ٓضکٞٓیت ٛبی ٓ

ؿیـػبػالٗٚ کٚ ٓـبیـ ثب آفاػی ٛب ٝ صوٞم امبمی ثٞػٙ ٝ ٗیق آفاػی كٞؿی ٝ ثی 

هیؼ ٝ ىـٓ ٛٔٚ كؼبالٕ ػؿث٘ؼ کٚ ثٚ عبٓـ كؼبُیت ٛبی م٘ؼیکبئی ٝ ػكبع اف 

 .صوٞم ثٚ صن ٓقػثگیـإ فٗؼاٗی ىؼٙ اٗؼ، ؿا عٞامتبؿیْ

 

preau@cfdt.frDT : CF 

n.ferouse@cgt.frCGT :  

michelle.olivier@snuipp.frFSU :  

contact@solidaires.orgSolidaires :  

emilie.trigo@unsa.orgUNSA :  

 

 :سًّْؽت تَ

 آلای حغي سّحاًی، سئیظ جوِْس

 

 آلای صادق الیجاًی، سئیظ لٍْ لعائیَ

 

 عفیش ایشاى دس پاسیظ

 ۹۱۰۲ش ثعپتاه ۹9پاسیظ 

 

mailto:preau@cfdt.fr
mailto:n.ferouse@cgt.fr
mailto:michelle.olivier@snuipp.fr
mailto:contact@solidaires.org
mailto:emilie.trigo@unsa.org
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«  هستم ارومیه دریاچه من»  کمپین به فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

 .پیوست

 دستبرد از زیست محیط حفظ راستای در فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

 احیای کمپین به و متنوع و زنده و پاک اکوسیستمی داشتن  و ساالران سرمایه

 در خواهیم می سندیکا اعضای و هوادران همه از. پیوست حیاتی چرخه این

 شود جمع  امضا میلیون یك اگر.  کنند شرکت فعال و پویا بصورت کمپین این

 خواهد بكار ارومیه ی دریاچه احیای برای را خود توان تمام ملل سازمان

 ها میلیون مرز از کمپین این زحمتکشان آمدن با دانیم می چند هر. گرفت

 .گذشت خواهد امضا

 .كنند امضا را کمپین 33332333 به 1 عدد ارسال با توانند می دوستداران

 ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

7/7/95 
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 گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور

 

 

 گضاسػ خثشًگاس پیام عٌذیکا اص تالػ کاسگشاى ّ هتخصصاى رّب آُي

 
 

ؿیغتٚ گـی مغتکٞه تٞاٗنت٘ؼ ؿکٞؿػ رؼیؼی ػؿٓتغََبٕ کبؿگـإ ٝ الف(

ٚ ثٚ حجت ثـمبٗ٘ؼ. ایٖ فصٔتکيبٕ تٞاٗنت٘ؼ ثب تؼؼاػ ؽٝة ٓتٞاُی ٝ ث 5ىٔبؿٙ 

 ۰۰ػهیوٚ ػؿ فٓبٕ کَ ٓتـ ثـ 6/۰ٝ ثب مـػت ؿیغتٚ گـی  ٍٞؿت ىو ىبعٚ

بثَ کمبػت ثٚ ؿکٞؿػ رؼیؼی ػمت پیؼا ک٘٘ؼ. ایٖ ؿکٞؿػ کٚ ثب ٗظبؿت ثـ ؿٝی 

 گيت. َت تزٜیقات تبػیو گـٓکٖ ٝتبػیو عيک کٖ اٗزبّ پؾیـٗٛبٝکيی 

http://sfelezkar.com/?p=1631
http://sfelezkar.com/?p=1631
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ٝ ٓکبٗیقّ ٛب ثؼٕٝ صْٞؿ کبؿى٘بمبٕ   ؿاٙ اٗؼافی تؼؼاػی اف تزٜیقات

عبؿری ٍٞؿت گـكت ٝ ٓ٘زـ ثٚ َٗت ػٝؿثیٖ ٛبی ٓؼاؿ ثنتٚ ، تزٜیقات 

ٓغبثـاتی، ک٘تـٍ مطش كٞالػ ٓؾاة ٝ مینتْ تٞفیٖ افرِٔٚ ٓٞاؿػ ایٖ 

 ـإ ثٞػٙ امتتالىگ

کبؿگـإ چيْ اٗتظبؿ ٝاک٘و ٓؼیـیت ثٚ ایٖ تاله ٛبی ثی ٝهلٚ ػؿرٜت کٔتـ 

  کـػٕ ٛقی٘ٚ ٛبی ىـکت ٝ عٞػکلبیی ػؿ ایٖ آٞؿ ٛنت٘ؼ.

 

 :آهن ذوب کارگران مشکالت ب(

 درآمده امتیازبندی صورته ب و شده تر سخت شرایطش مسکن وام متاسفانه-1

 .است

 کوثر و ابوذر باشگاه جکوزی و استخر به درست رسیدگی عدم دلیل به -6

 .است نشده برایش فکری و است داده رنگ تغییر استخرها آب فوالد

 رزرو متاسفانه انزلی و چادگان ویالهای به مدیران درآمدزایی نگاه با -3

 در تورها همیشه که چرا نیست مقدور آهن ذوب کارکنان و کارگران برای

 .دارند قرار کارگران و کارکنان به نسبت اولویت

 شمش همه این گنجایش عدم دلیل به تولیدی های شمش انبار است مدتی -3

 اینکه از قبل شود رسیدگی امیدواریم. است شده تبدیل خطرناکی محل به فوالد

 .دهد رخ ای حادثه

 تولید در آهن ذوب کوش سخت و متخصص کارکنان و کارگران تالش با -9

 کرد؟ خواهد چه تالش این به گذاشتن ارج برای مدیریت ملی، ریل

 .گیرد می صورت کندی با همچنان ازدواج وام پرداخت چرا -2

 دهند نمی نامه معرفی دیگر ملی بانک از وام برای است مدتی -2
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 بسیار ایران بیمه توسط کارکنان و کارگران درمان هزینه پرداخت زمان -2

 است شده طوالنی

 و شده خراب است مدتی فوالد گری ریخته 3 شماره ایستگاه های آبسردکن -2

 شود نمی رسیدگی و پیگیری بخش مدیریت توسط

 صورت فیزیکی بصورت مراجعه با باید ناباروری درمان های هزینه -13

 .بر زمان و است مشکل ما برای دانند نمی آیا. بگیرد

 کارکنان و کارگران به بوده قرار که سنوات همان یا کار سختی بحث -11

 چرا؟ نیست خبری دیگر است مدتی ، بگیرد تعلق

ثیٔٚ تکٔیِی ػؿٓبٕ ، پؼؿإ ٝ ٓبػؿإ کبؿگـإ ؿا ٗیق تضت پٞىو هـاؿ -۰۶

 ػٛؼ.

چـا تؼؼاػ ایٔپِ٘ت ػٗؼإ ثـای عبٗٞاػٙ کبٛو یبكتٚ امت؟ ٝ ثـ امبك  -۰1

 هـاؿػاػ ثیٔٚ تکٔیَ ػؿٓبٕ ٍٞؿت ٗٔی گیـػ؟

ثبیؼ ثٚ ٗضٞی ثبىؼ کٚ ٛـ ؿٝف تب آعـ ٝهت ٛٔبٕ ؿؾا ػاػٕ ػؿ ؿمتٞؿإ  -۰1

 ؿٝف ؿؾا ٓٞرٞػ ثبىؼ.

چـا ٝاکنٖ آٗلِٞاٗقا فیـ پٞىو ثیٔٚ تکٔیَ ػؿٓبٕ ٗینت؟ ٓتبملبٗٚ  -۰5

ٓؼیـیت ثیٔٚ ٝ آٞاٍ ىـکت کٚ ثبیؼ صبكع ٓ٘بكغ کبؿگـإ ثبىؼ ػؿ ٜٗبیت 

يگیـی تؼزت اػالّ کـػٙ کٚ چٕٞ ٓـیْی آٗلِٞاٗقا ٝ ٝاکنٖ إٓ اف ػٞآَ پی

ٛنت٘ؼ ٝ ٗوو ػؿٓبٕ ؿا ٗؼاؿػ اف ىبَٓ تؼٜؼات ثیٔٚ ای ٗٔی ىٞػ. آیب ایٖ 

امتؼالٍ ػؿمت امت؟ ػؿ صبُی کٚ فػٕ ٝاکل ثبػج کٔتـ ثیٔبؿ ىؼٕ کبؿگـإ 

ىؼٙ ٝ کٔتـ ثٚ ٓـعَی امتؼالری عٞاٛ٘ؼ ؿكت. ثٚ ٗظـ ٓؼیـإ ىـکت 

ک٘ؼ یب  ٓـیِ ىؼٕ کبؿگـإ ٝ ٗیبٓؼٕ ثٚ مـکبؿ ٓ٘بكغ ىـکت ؿا تبٓیٖ ٓی

 فػٕ ٝاکنٖ؟
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چـا هٞاٗیٖ ٝ ٓوـؿات ػٔٞٓی صبکْ ثـ ىـکت ثـای کبؿک٘بٕ ٝ کبؿگـإ  -۰6

 آالع ؿمبٗی ٗٔی ىٞػ؟

کبؿگـإ هـاؿػاػ ٓؼیٖ ثؼؼ اف تجؼیَ ّٝؼیت ٓتبملبٗٚ ٓؼاؿک تضَیِی ٝ  -۰1

 تزـثٚ کبؿی آٜٗب ٓضبمجٚ ٗيؼٙ ٝ گـٝٙ ىـِی پبیی٘ی ػاؿٗؼ

ثـعی ٓٞاؿػ کٚ ػیگـ ٛٔکبؿإ ػؿ  اّبكٚ کبؿ کبؿگـإ ىیلت ػؿ -۰1

 ٓـعَی ٛنت٘ؼ اػٔبٍ ٗٔی ىٞػ ٝ ایٖ ارضبف ثقؿگی ػؿ صن ٓبمت

ىـکت اف کٔجٞػ ٓ٘بثغ ٓبُی ٓی گٞیؼ ُٝی اف صیق ٝ ٓیَ ٓ٘بثغ ٓبُی ٛیچ  -۰۱

ٗٔی گٞیؼ. اف رِٔٚ ٓی تٞإ ثٚ هطـٙ ای ٗيؼٕ آثیبؿی كْبی مجق هنٔت ٛبی 

ٗٚ ػؿ ٗتیزٚ کبؿؾ ثبفی اػاؿی فیبػ کبؿعبٗٚ گلت. َٓـف کبؿؾ ٝ کپی کبؿعب

 امت ٝ ٓی تٞإ ٍـكٚ رٞیی کـػ ثب کبٓپیٞتـی کـػٕ کبؿٛبی اػاؿی.

ثـای رِٞگیـی اف ٛؼؿ ؿكتٖ ٓ٘بثغ ىـکت ُطلب ثـٗبٓٚ ای ثـای تلکیک  -۶۱

 فثبُٚ عيک ٝ تـ ٝ ثبفیبكت إٓ اؿایٚ ک٘یؼ.

 الٓپ ٛبی اّبكی ػؿ اتبم ٓؼیـإ ػؿ ؿٝف ؿٝىٖ امت چـا؟ -۶۰

ٓوؼاؿ فیبػی کک یب مبیـ ٓٞاػ اُٝیٚ ثٚ عبٓـ آة ث٘ؼ ٗجٞػٕ کبٓیٕٞ ٛبی  -۶۶

 ؟صَٔ ػؿ ػاعَ ىـکت ؿیغتٚ ٓی ىٞػ. چـا ٓنُٞٝیٖ ثٚ كکـ چبؿٙ ٗینت٘ؼ

 :اصخاللیت کاسگشاى رّب آُي یگضاسؽج( 

ٝ اٗزبّ گـاف ٛبی  11ػؿ تبثنتبٕ  1پل اف ؿاٙ اٗؼافی کٞؿٙ ثِ٘ؼ ىٔبؿٙ 

تؼٔیـاتی ٝ تؼٞیِ هطؼبت ٝ تزٜیقات مینتْ ثبؿگیـی ٝ ػؼّ پيتیجبٗی ٝ 

تبٓیٖ تزٜیقات اف مٞی ىـکت مبفٗؼٙ، ثب عالهیت کبؿگـإ ٓکبٗیک ؽٝة 

 ۰1ف آٖٛ ػؿ ثغو کٞؿٙ ثِ٘ؼ ثب کبٛو فٓبٕ تؼٞیِ ىٞت تـؾیٚ ک٘٘ؼٙ مینتْ ا

 MCG  ٝISVمبػت ٝ تؼٞیِ ػؿیچٚ ٛبی  6مبػت ٝ مپل  ۰۶مبػت ثٚ 

ٝ ثٞٓی مبفی إٓ ثؼٕٝ صْٞؿ کبؿى٘بمبٕ عبؿری ایٖ تؼٔیـات ثٚ ٗضٞ اصنٖ 

 .ٝ ثب فٓبٕ کٔتـی اٗزبّ پؾیـكت
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 م٘ؼیکبی کبؿگـإ كِقکبؿٓکبٗیک اف ٓؼیـت ؽٝة آٖٛ اٗتظبؿ ػاؿػ ٛٔبٗطٞؿی

ثٚ کبؿ ٓی گیـٗؼ تب ثب ٍـكٚ رٞیی ػؿ کٚ کبؿگـإ عالهیت ٝ تٞإ عٞػ ؿا 

ٓ٘بثغ ٓبُی ٝ فٓبٕ ثـی تؼٔیـات ثٚ ٗلغ ىـکت هؼّ ثـػاؿٗؼ ٓؼیـیت ْٛ ثبیؼ ػؿ 

 ٓٞؿػ پبػاه ٝ اكقایو ػمتٔقػ ایٖ کبؿگـإ ٝ مبیـ کبؿگـإ تاله ک٘ؼ.

اٗگیقٙ ٝ عالهیت ػؿ ٓنیـ تبٓیٖ ٗیبفٛبی ٓبػی ٝ ؿٝصی کبؿگـإ اف رِٔٚ 

 مٔی ٗٔٞػٕ کبؿگـإ ٍٞؿت عٞاٛؼ گـكت.اكقایو ػمتٔقػٛب ٝ ؿ

 

 

 :گضاسػ خثشًگاس پیام عٌذیکا اص عغلْیَ

 

ٛٔبٗطٞؿ کٚ ٓیؼاٗیْ ٝ ٛٔیيٚ ٓی … ثـ تٔبّ کبؿگـإ پـىٞؿ مـفٓیْ٘  ػؿٝػ

ثی٘یْ پیٔبٗکبؿإ ٝ ػالالٕ کبؿ ثـ ٓجن هبٕٗٞ فػایی ػُٝتٜبی پل اف ر٘گ کٚ 

بؿ ٛنت٘ؼ کٚ اٗؼ، آفاػ ٝ ٓغتمینتْ عٍَٞی مبفی ؿا ٛٔچ٘بٕ ػِْ عٞػ کـػٙ 

اٗنبٗی ٝ صوٞهی ؿا ثب کبؿگـإ ػاؿا ثبى٘ؼ ٝ ایٖ ٝاهؼیتی ٛٔٚ گٞٗٚ ثـعٞؿػ ؿیـ

ٛٔبٗطٞؿ کٚ ٓیؼاٗیؼ …. ؿیـ هبثَ اٗکبؿ ٓی ثبىؼ ٝ ثـ ٛیچ کنی پٞىیؼٙ ٗینت

ٓ٘بٓن ٓضـّٝ پـٝژٙ ای کٚ ثبینتی ٓجن هبٕٗٞ کبؿ اف ىـایٔ ٝ ٓقایبی مغتی 

ثٚ ػ٘ٞإ ٓ٘طوٚ آفاػ تزبؿی ٓضنٞة ٓی ىٞٗؼ ٝ ثبف ْٛ کبؿ ثٜـٙ ٓ٘ؼ ثبى٘ؼ 
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هبٕٗٞ گـیقی ػؿ ایٖ ٓٞؿػ ثٚ چيْ ٓیغٞؿػ. ٓ٘طوٚ آفاػ تزبؿی پبؿك ر٘ٞثی 

ػنِٞیٚ کٚ ٜٗبیت ثٚ ثـػگی کيبٗیؼٕ کبؿگـإ تٞمٔ مـٓبیٚ ػاؿإ ٓی ثبىؼ 

 ٛٔیيٚ رٞالٗگبٙ چ٘یٖ مینتْ چپبُٝگـاٗٚ امت. 

مبػت کبؿی ٓيغٌ ٗٔی ۶1۱ا ػؿ هجبٍ ػؿ اثتؼا ّٝؼیت صوٞهی کبؿگـإ ؿ

ک٘٘ؼ ٝ ثٚ ٗٞػی اف رٞاة ػاػٕ ٓلـٙ ٓی ؿٝٗؼ ٝ اگـ کبؿگـی یب کبؿگـإ 

ثـای تؼییٖ ّٝؼیت صوٞهی پبكيبؿی ک٘٘ؼ ثٚ اٗٞاع ٓغتِق إٓ كـػ یب اكـاػ ؿا 

اعـاد ٓی ٗٔبی٘ؼ. ایٖ اٗنبٜٗبی ػؿِکبؿ ٝ ثی ٓبیٚ ثٚ اٗٞاع ٓغتِق کبؿگـإ ؿا 

ٔتـیٖ ٗـط صوٞهی ؿا ثـای آٗبٕ ٓيغٌ ٓی ٗٔبی٘ؼ. ػؿ كـیت ٓی ػٛ٘ؼ ٝ ک

ػؿ ثـاثـ ایٜ٘ٔٚ متْ ثـػثبؿی ٗٔبیؼ یب ثبیؼ ثٚ   ایَ٘ٞؿت کبؿگـ یب ثبیؼ ثٔبٗؼ ٝ

فٝؿ ثز٘گؼ تب صوٞهو ؿا ثب تٞمَ ثٚ فٝؿ ٝ عبٓٞه کـػٕ ژٗـاتٞؿ ٝ ػؿگیـی 

ّ ػؿ چ٘یٖ ٗٔٞٗٚ ٛبیی ؿا ث٘ؼٙ عٞػ… ثنتبٗؼ ٝ ثبؿ ػیگـ ثٚ ػٗجبٍ کبؿ ثگـػػ

مبٍ کبؿگـی ػؿ ٓ٘بٓن پـٝژٙ ایـإ ىبٛؼ ثٞػٙ ٝ ٛنتْ ٝ عٞػّ ْٛ ۰5ٍٓٞ 

ػؿگیـ چ٘یٖ ٓنبئَ صوٞهی ثٞػّ ٝ ثـای ِٓت صوٞم کبؿگـی كؤ رنبؿت ٝ 

ٛٔبٛ٘گی کبؿگـإ الفٓٚ کبؿ امت. کٚ ػؿ ثیيتـ ٓٞاؿػ کبؿمبف ثٞػٙ امت ٝ 

ثبینتی ای٘گٞٗٚ ٜٗبیت صنبة ؿا ٓی ثـٗؼ ٝ   پیٔبٗکبؿإ اف کبؿگـإ ثبرنبؿت،

ىـکت پیٔبٗکبؿی ….. اكـاػ ٓٞاظت ثبى٘ؼ کٚ ػؿ ػاّ مـٓبیٚ ػاؿی ٗیلت٘ؼ

ىـیبٕ گنتـ پبؿیبة کٚ ػؿ پتـٝىیٔی ثٞىٜـ ػنِٞیٚ کبؿٛبی پبیپی٘گ اٗزبّ 

اف ایٖ پتـٝىیٔی ثیـٕٝ ٝ اعـاد گـػیؼ، آب چیقی کٚ ٓبیٚ   ٓیؼاػ ثٚ ػالیِی

بؿگـإ امت کٚ ثؼؼ اف مٚ ٓبٙ ٗگـاٗی امت ثی اصتـآی ثٚ ّٝؼیت صوٞهی ک

کبؿٓقػ آٗبٕ پـػاعت گـػیؼ؛ اُجتٚ ثٚ ٍٞؿت ٗبهٌ ٝ ثٚ گٞٗٚ ای پٍٞ 

کبؿگـإ ؿا ثبال کيیؼٙ امت. ٝهتی کٚ اف ٓنٍٞٝ آٞؿ ٓبُی ر٘بة ػٛوبٕ 

ؿا اف … پـمیؼٗؼ؛ ایيبٕ گلتٚ ثٞػٗؼ کٚ پٍٞ تيک، ُجبك کبؿ ٝ کلو ٝ

چ ؿٝی م٘ؼ ٗینت ٝ ٗٔی تٞاٗؼ ثـ کبؿگـإ کْ کـػیْ ٝ ایٖ گلتٚ ایيبٕ اف ٛی

ؿٝی ػفػی ٛبیيبٕ مـپٞه ثگؾاؿػ؛ چـا کٚ ٗیـٝٛب ثٚ ٓـعَی ارجبؿی 

كـمتبػٙ ىؼٙ ثٞػٗؼ ٝ عٞػ ىـیبٕ گنتـ ْٛ ثؼؼ اف مٚ ٓبٙ تنٞیٚ آٜٗب ؿا عٞػىبٕ 

اف …… اٗزبّ ػاػٗؼ ٝ کبؿگـإ عٞػىبٕ تنٞیٚ ٗکـػٗؼ ٝ ثنیبؿی ٓٞاؿػ ػیگـ

صوٞم کبؿگـی ٓیغٞاٛیْ کٚ ٓطبُجبت کبؿگـإ م٘ؼیکبٛبی کبؿگـی ٝ كؼبُیٖ 

 (۶۱/6/۱5)ٝاؿتبٕ عـٓؼیٖ…… ثب مپبك….. ؿا پیگیـی ٗٔبی٘ؼ
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 خثشًگاس پیام عٌذیکا اص ًیؾکش ُفت تپَ: ُای گضاسػ

 

ِٓجکبؿاف  افپیٔبٗکبؿإ ٜٓـ ٓبٙ تؼؼاػی ۶1چٜبؿى٘جٚ  آـٝف ٍجش.ثبػؿٝػ-۰

 ٝ ػیگـٓوبٓبت امتبٗؼاؿی ٝ صتب ىـکت عٞػ ثٚ ِٓت رٜت ثبؿٛب کٚ ىـکت

 ػاؿٗؼ آب عٞػ ِٓت ػؿیبكت رٜت هْبیی صکْ ثٞػٗؼ ٝ صتب کـػٙ ٓـارؼٚ

 ٓـارؼٚ ىـکت ٓؼیـیت ثٚ کٚ ثٞػٗؼ، هَؼ ػاىت٘ؼ ىؼٙ ٗبآیؼ ٓطبُجبت افگـكتٖ

ىؼ. ایٖ  ىـکت ثٚ آٜٗب ٝؿٝػ ٓبٗغ ىـکت ػؿة ثب ثنتٖ ىـکت صـامت کٚ ک٘٘ؼ

 ىؼٗؼ کٚ ٝاؿػ ىـکت ٝؿٝػی ػؿة ثبالیاٜٗب گـػیؼ ٝ اف  ػَجبٗیت آـ ثبػج

 ػؿٓؼیـیت ای ثؼؼاف ظٜـرِنٚ ۶ػؿ مبػت  صْٞؿ ٗؼاىت. ىـکت ٓوبّ هبئْ

ىؼیؼ  كیقیکی ػؿگیـی ثبػج ػٝٓـف ثیٖ اعتالف ثؼُیَ ثـگقاؿ ىؼ کٚ ىـکت

 ػؿ ایٖ ػؿگیـی اكيبؿ ىؼ. َٗیـی میبٓک ىـکت ٓوبّ هبئْ ٝ ىتْ ٝ ّـة

 ٗیق ىـکت ػكتـ ٓؼیـیت ٛبی ىیيٚٝ  عٞؿػٙ ٗیق کتک ٓبُی آٞؿ ؿییل

 ىؼ. ىکنتٚ

 یـٝٛبیٗ ؛ اٗتظبٓی ٗیـٝی ثزبی تؼزت کٔبٍ ػؿ ثالكبٍِٚ ػؿگیـی اف پل 

 اُجتٚ کـػٗؼ ٓنتوـ ىـکت ػؿ ٝیژٙ ٗیـٝٛبی ٝ ىؼٙ ىـکت ٝاؿػ پبمؼاؿإ مپبٙ

 ػؿ کنی کٚ ىؼٙ ٝاگؾاؿ مپبٙ ثٚ ىـکت کٚ ثٞػ ىبیؼٚ ىـکت ٝاگؾاؿی اثتؼای اف

 ثٚ ٓؾکٞؿ اكـاػ اف ىـکت ٓوبّ هبئْ افػؿگیـی ثؼؼٗجٞػ.  پبمغگٞ عًَٞ ایٖ

 .کـػٗؼ ىکبیت ٓؼتـُ پیٔبٗکبؿإ اف ٝ ٓـارؼٚ تپٚ ٛلت پبمگبٙ
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ػؿ ؿاثطٚ ثب صوٞم ٛبی  تپٚ ٗیيکـٛلت کبؿگـإ ؿٝف اػتَبة افىو پل -۹

ؿا  اػتَبة اؿمبُی ثغي٘بٓٚ ثٚ ىـس کبؿكـٓب ثب ٓيـٝٓ ٓؼٞهٚ ، ثب تٞاكن

 ىٞؿا كؼبُیت ثب اػآٚ کبؿگـإ ٓغبُلت ٛٔچ٘یٖ ٓوـؿ گـػیؼ ثؼُیَ .ػاػٗؼ پبیبٕ

 ٓبثوی پیگیـی رٜت کبؿگـٝٛی افػِٔکـػ آٗبٕ؛ ٝ ٗبؿّبیتی ىـکت ػؿ

 .ىٞػ تيکیَ ٕآطبُجبت کبؿگـ
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کبؿگـإ ىـکت ٛلت تپٚ ػؿ اهؼآی چ٘ؼ ثبؿٙ ٍجش  ۰1۱5ٜٓـ  ۰1آـٝف  -3

ٓطبُجبت ػوت اكتبػٙ ػؿ ىـکت اهؼاّ ثٚ آـٝف ثٚ ػُیَ پـػاعت ٗيؼٕ صوٞم ٝ 

اف فٓبٕ آٓؼٕ ٓؼیـإ عٍَٞی ىؼٙ ایٖ ىـکت ٓتبملبٗٚ .اػتَبة ٗٔٞػٙ اٗؼ

ٗٚ تٜ٘ب ثٚ ٓيکالت کبؿگـإ ؿمیؼگی ٗٔی ىٞػ ثِکٚ ٓيکالت ػیگـی اف رِٔٚ 

 اعـاد کبؿگـإ ثٞٓی ؿا ٗیق ػؿ مبٍ ربؿی ػآٖ فػٙ ىؼٙ امت.

 ثٚ کبؿ ٓضَ اف کٚ کبؿگـاٗی ، ؿٝفاٗٚ کبؿ پبیبٕ اف پل ٜٓـ ۰1 آـٝف -4

 کبؿگـإ اف یکی ثٚ ٓتؼِن کٚ پـایؼی. ٗـمیؼٗؼ عبٗٚ ثٚ ثبؿ ایٖ ؿكت٘ؼ ٓی عبٗٚ

 تبکنی ىؼٕ ٓ٘ضـف ثب ثـمبٗؼ ٓوَؼ ثٚ تب کـػٙ مٞاؿ ؿا عٞػ ٛٔکبؿإ ٝ ثٞػ

. ىؼٗؼ کيتٚ کبؿگـإ اف تٖ ۶ ٝ کـػٙ تَبػف آٓؼ ٓی ؿٝثـٝ اف کٚ مٔ٘ؼی

 کيتٚ. اٗؼ گيتٚ ٓ٘توَ ىٞه ٓبكی ٗظبّ ثیٔبؿمتبٕ ثٚ ٗیق ػیؼگبٕ صبػحٚ ٓبثوی

 ثٚ کبؿعبٗٚ کیِٞٓتـی ۶ ػؿ صبػحٚ ایٖ.اٗؼ ىؼٙ ٓ٘توَ مـػعبٗٚ ثٚ ٗیق ىؼگبٕ

 ایٖ اٍِی ٓوَـ کٚ کبؿعبٗٚ ٓؼیـیت کٚ ٗینت ٓؼِّٞ ٛ٘ٞف ٝ پیٞمتٚ ٝهٞع

 ػاؿؼیؼٙ ٛبی تبعبٗٞاػٙ عیـ؟ یب امت ػاػٙ ثیٔٚ ثٚ صبػحٚ ثـگٚ ایب امت، صبػحٚ

 ثجـٗؼ؟ ثٜـٙ صٞاػث ثیٔٚ افصوٞم کبؿگـإ

 

 عٞاٛبٕ رؼیؼ ٝ هؼیْ ٓؼیـیت اف م٘ؼیکبیی ٝ کبؿگـی كؼبُیٖ کٚ مبُٜبمت

 اگـ تـػیؼ ثی. ٛنت٘ؼ ىٞه فینتی ىـایٔ ٝ کبؿ ثب ٓت٘بمت آٓؼ ٝ ؿكت مـٝیل

 ٓی ٓ٘قٍ ثٚ کبؿعبٗٚ مـٝیل ثب ثِکٚ عٞػ ىغَی عٞػؿٝٛبی ثب ٗٚ کبؿگـإ

 تغت ؿٝی یب ٝ مـػعبٗٚ ػؿ ٗٚ ثٞػٗؼ كـفٗؼاٗيبٕ ٗقػ ػؿعبٗٚ االٕ ، ؿكت٘ؼ

 .ىٞه ٓبكی ٗظبّ ثیٔبؿمتبٕ

 

 ٛبی عبٗٞاػٙ کٚ کـػ عٞاٛ٘ؼ ؿا عٞػ تاله تٔبّ تپٚ ٛلت م٘ؼیکبیی کبؿگـإ

 .ثـم٘ؼ عٞػ صوٚ صوٞم ثٚ ثالػیؼٙ

 

 ؿا فصٔتکو ٛٔکبؿإ ػاػٕ ػمت اف ؿْ ایٖ كِقکبؿٓکبٗیک کبؿگـإ م٘ؼیکبی

 ٛبی عبٗٞاػٙ ٝ تپٚ ٛلت کبؿگـإ ػّٔٞ ٝ تپٚ ٛلت کبؿگـإ م٘ؼیکبی ثٚ

 .گٞیؼ ٓی تنِیت «اصٔؼی» ٝ «ٍبُضی ٜٓؼی» ػاؿؼاؿ
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ٗلـ افکبؿگـإ ؿٝفٓقػ ىـکت ٗیيکـ ۰۶۱صؼٝػ  ۰1۱5آـٝف مّٞ ٜٓـ  -5

ٛلت تپٚ ثؼُیَ اعـاد تٞمٔ کبؿكـٓب رِٞی ػؿة ٝؿٝػی ىـکت اػتَبة 

ثٞػٗؼ، ػؿ ایٖ ٓؼت ٗٚ صوٞهی ثٚ   مبٍ امتغؼاّ ىؼٙکـػٗؼ.ایٖ اكـاػ کٚ اف اٍٝ 

آٜٗب پـػاعت ٝ ٗٚ ثیٔٚ آٜٗب ٝاؿیق ىؼٙ امت. ایٖ کبؿگـإ عٞاٛبٕ پـػاعت 

 .ٝ ثبفگيت ثکبؿ ٛنت٘ؼ  ٓطبُجبت عٞػ

 

ٍؼای کـعٚ کٚ یک ٗيـیٚ ٓضِی ػؿ اٛٞاف ٓی ثبىؼ ثـای َٓبصجٚ فیـ اف -6

ػٔن كبرؼٚ ؿا ػؿیبثیؼ کٚ چگٞٗٚ ٝ ؼیکبكـمتبػٙ ىؼٙ امت. ثغٞاٗیؼٗيـیٚ پیبّ م٘

 ٓؼیـیت کبؿگـاٗی ؿا کٚ صوٞهيبٕ ؿا پبیٔبٍ کـػٙ ٝاثنتٚ ثٚ ثیگبٗٚ ٓی ػاٗؼ.

 

 ُفت صٌعت ّ کؾت هذیشعاهل تیگی اعذ  اهیذ هٌِذط اختصاصی هصاحثَ

 کشخَ. صذای ًؾشیَ تا تپَ

 ایيبٕ ػؿ ثغيی اف َٓبصجٚ ػؿ ٓٞؿػ ٓطبُجبت کبؿگـإ چ٘یٖ گلتٚ اٗؼ:

 

 ؽْد؟ هی پشداخت صهاًی چَ ؽشکت تاصًؾغتگاى هطالثات

 اف یکی گؾىتٚ م٘ٞات ػؿ ثبى٘ؼ ػاىتٚ امتضْبؿ اگـ ٓب ػقیق ثبفٗينتگبٕ

 ایٖ مبٓبٗؼٛی ثٚ هبػؿ هجِی ٓؼیـیت کٚ ثٞػ ثبفٗينتگبٕ ٛٔیٖ ٓؼْالت

 ثٚ کٚ ػاىت عٞاٛیْ ثبفٗينتٚ ٗلـ 6۱۱ربؿی مبٍ پبیبٕ تب ٓب. ٗجٞػ ػقیقإ

 پـػاعت ٛٔچ٘یٖ ٝ ؿمبٗؼ عٞاٛیْ ثبفٗينتگی اكغتبؿ ثٚ ؿا تؼؼاػ ایٖ عؼا آیؼ

 ٝ ٓبٙ 6 اف ثؼؼ ٛٔزٞاؿ ىـکتٜبی. ثٞػ عٞاٛؼ ٓ٘طوٚ ػـف ثـامبك آٜٗب م٘ٞات

 اٗؼ ٗٔٞػٙ تونیٔ ؿا ثبفٗينتگبٕ م٘ٞاتی ٓطبُجبت ت٘لل یکنبٍ اف ثؼؼ ثـعی

 ػقیقإ ایٖ  م٘ٞات  فٓبٜٗب ایٖ اف فٝػتـ کٚ ایْ ٗٔٞػٙ ؿیقی ثـٗبٓٚ ٓب ُٝی

 .گـػػ  پـػاعت ؿا آٜٗب صوٞم ٝ تونیٔ

 

 یافت؟ خْاُذ اداهَ تاصُن ؽشکت کاسکٌاى حمْق پشداخت دس تأخیش آیا

 ٝ ْٓ٘جٔ ٓب ٛبی صوٞم ٗؼاؿیْ، صوٞم پـػاعت ػؿ ایی ٚٓالصظ تأعیـهبثَ ٓب

 تپٚ ٛلت ٍ٘ؼت ٝ کيت. امت پـػاعت صبٍ ػؿ ٓجیؼی ثَٞؿت ٝ ٓ٘ظْ

 ٝ ٗینت کٔی ؿهْ کٚ ک٘ؼ ٓی پـػاعت صوٞم تٞٓبٕ ٓیِیبؿػ ۰۰ صؼٝػ ٓبٛیبٗٚ

 عٞػ اف ای مـٓبیٚ گٞٗٚ ٛیچ کٚ ایٖ ثٚ تٞرٚ ثب ٓجِؾ ایٖ ٓبٛبٗٚ تأٓیٖ ٓب ثـای

 صبّـعٞػ صبٍ ػؿ ٝ امت ػىٞاؿی ثنیبؿ کبؿ ىٞػ ٗٔی ػبیؼٓبٕ ٓزٔٞػٚ
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 ٓ٘جغ ٛیچگٞٗٚ ثؼٕٝ صبٍ ایٖ ثب ُٝی. ػاؿػ ٓيکَ ٛب پـػاعت ػؿ ٗیق ػُٝت

 کـػٙ ػؿیبكت ؿا تنٜیالتی ُٛٞؼی٘گ ٓ٘بثغ اف ٍ٘ؼت ٝ کيت ٓزٔٞػٚ اف ػؿآٓؼ

 اف ػٝؿٙ ایٖ ػؿ امت تٞرٚ ىبیبٕ .ٗیبكتؼ ػوت تپٚ ٛلت کبؿک٘بٕ صوٞم تب ایْ

 ثب ٝ ٗینت٘ؼ صوٞم ثٔٞهغ پـػاعت ثٚ هبػؿ ىـکتٜب اف ثنیبؿی کٚ کيٞؿ اهتَبػ

 امت، ٓجیؼی ٓب پـػاعت ىیٞٙ گیـػ ٓی اٗزبّ ؿا پـػاعتٜب تأعیـ ٓبٙ چ٘ؼیٖ

 ثٚ ای٘کٚ اف هجَ ٝ ػاؿیْ اكتبػٙ ػوت صوٞم ٓبٙ یک صؼٝػ ٛٔیيٚ ٓب عٞىجغتبٗٚ

 ثیگبٗٚ ٛبی ؿمبٗٚ ػؿ کٚ رـیبٗبتی ایٖ ٝ ىؼٙ پـػاعت ؿا ٛب صوٞم ثـمؼ ٓبٙ ػٝ

 ٓب. ٗینت چیقی چ٘یٖ ٝ امت ؿیغتٖ ػىٖٔ آمیبة ثٚ آة ىٞػ ٓی گلتٚ ٓب اف

 اٗتظبؿ اف ػٝؿ کٚ ػاؿیْ ْٛ ٓغبُق چٜبؿتب ثبالعـٙ ٗلـی ٛقاؿ 1 ٓزٔٞػٚ ػؿ

 ٛبی گـٝٙ هبُت ػؿ ٝ آی٘ؼ ٓی ٝ گیـٗؼ ٓی عٔ ثیـٕٝ اف  ػٔؼتب ایٜ٘ب. ٗینت

 ثیگبٗٚ ٛبی ؿمبٗٚ  تزٔغ اف هجَ امت ربُت ٝ. ىٞٗؼ ٓی رٔغ ٗلـی 1۱-1۱

 اف کٚ امت ٓيغٌ کبٓالً  ث٘بثـایٖ. امت اػتَبة تپٚ ٛلت ػؿ ک٘٘ؼ ٓی اػالّ

  ٗلـ چ٘ؼ ثکبؿگیـی ؿٝه. امت آىکبؿ آٜٗب ؿیقی ثـٗبٓٚ ٝ گیـٗؼ ٓی عٔ کزب

 صوٞم ای٘کٚ ػ٘ٞإ تضت ٗلـی 1۱-1۱ ٛبی گـٝٙ ثؼ٘ٞإ اٗؼیو مبػٙ ٓؼؼٝػ

 ٝکَ ک٘٘ؼ اػتَبة کٚ ٗٔیغٞؿػ ؿا ایٜ٘ب گٍٞ کنی ٝ ىؼٙ ٗٔب ٗظ اٗؼ ٗگـكتٚ

 کٚ ؿمیؼٙ ثبٝؿ ایٖ ثٚ تپٚ ٛلت کبؿگـ آـٝف ، گـػػ ٓجؼٍ ثضـإ ثٚ ٓزٔٞػٚ

 ٓ٘بكغ رٜت ػؿ ػهیوبً  ٝ امت پيتکبؿ ثب ٝ ػُنٞف پٞیب، ٓؼیـیتی رؼیؼ ٓؼیـیت

 ٓب اٍِی ٗلـات کٚ آٜٗب امت صـکت صبٍ ػؿ ٓؼیـیت ایٖ. ػاؿػ ثـٓی گبّ آٜٗب

 کٚ ػاؿّ کبؿگـإ مٞی اف پیـبٜٓبیی صتی. ک٘٘ؼ ٓی ػؿک ٝ ػاؿٗؼ ثبٝؿ ٛنت٘ؼ

 ُٝی  ٛب پـػاعت ایٖ گـٝ ػؿ ٓب ٓؼیيت کٚ امت ػؿمت کـػٗؼ ٓی تأکیؼ ٖٓ ثٚ

 ٓـف اف. ک٘یْ ٓی تضَٔ رٞؿی یک ٓب ٝ ثبىیؼ كيبؿ ػؿ هؼؿ ایٖ ٗینتیْ ؿاّی

 ٝ ٛنت٘ؼ هِیِی ػؼٙ اُجتٚ کـػٗؼ ٓی كـبٕ ٝ كـیبػ کٚ ػاؿیْ ؿا ای ػؼٙ ػیگـ

 ٓی ٝ ٛنت٘ؼ چیقی چٚ ػٗجبٍ ٝ گیـٗؼ ٓی عٔ کزب اف اكـاػ ایٖ کٚ ػاػّ تّٞیش

 .ک٘٘ؼ تجِیؾ فػٙ ثضـإ تپٚ ٛلت عٞاٛ٘ؼ

 

 صحت گیشد هی اجاسٍ پْل عاصهاًی هٌاصل عاکٌاى اص تپَ ُفت کَ این ؽٌیذٍ

 داسد؟

 ىٜـ ایٖ ػاؿػ ٓنکٞٗی ٝاصؼ ۱۱۱ کٚ امت ىٜـی  ىجٚ ثؼجبؿتی تپٚ ٛلت

 یب تغـیت ٗیٔٚ ثَٞؿت ؿبُجبً  ٛب عبٗٚ ٝ ىؼٙ تغـیت هجِی ٛبی ٓؼیـیت ثٞمیِٚ

 کٚ ٛٔبٗطٞؿ ٓ٘بفٍ ایٖ مبٓبٗؼٛی ٝ مبعت ثـای کٚ ٛنت٘ؼ ىؼٙ تغـیت
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 ٓی اربؿٙ ْٛ ٓب گیـٗؼ ٓی اربؿٙ ٓبُکیٖ یب ٝ ک٘٘ؼ ٓی اعؾ ػٞاؿُ ىٜـػاؿیٜب

 ىٜـ فیجبمبفی صویوت ػؿ ٝ ثبفمبفی ٗٞمبفی، ٍـف اربؿٙ ایٖ ٝ گیـیْ

 ثنیبؿی ػیؼ عٞاٛیؼ ثبىیؼ کـػٙ گؾؿی تپٚ ٛلت ىٜـ ثٚ اگـ. ىٞػ ٓی تپٚ ٛلت

 ایٖ ٓب ای٘کٚ ثـای. ٗینت٘ؼ ثـعٞؿػاؿ مکٞٗت امتبٗؼاؿػ کیلیت اف ٓ٘بفٍ اف

 فیجبیی

 اربؿٙ ٓ٘بفٍ اف کٚ ػاؿیْ ٗیبف ثبىیْ ػاىتٚ ٓ٘بفُٔبٕ كْبی ػؿ ؿا آؿآو ٝ

 ػؿ ک٘٘ؼ ٓی امتلبػٙ ٛب عبٗٚ ایٖ اف ػاؿٗؼ کٚ ٗلـی 1۱۱-۱۱۱ ایٖ ٝ ثگیـیْ

 مکٞٗت ٓضَ ٝ ىٜـ ػٔـإ ٝ فیجبمبفی ٛقی٘ٚ ثٜبء اربؿٙ پـػاعت ثب ٝاهغ

 .ٗٔبی٘ؼ ٓی پـػاعت ؿا عٞیو

 

 جْاتیَ یکی اص کاسگشاى تَ ایي اظِاسات تی اعاط -7

 

 ٗٞؿی ( ؿاّی ػکتـمیؼ ىٜـ ) ٗٔبی٘ؼٙ میؼ آهب مالّ

 

 ثٚ َٓبصجٚ ؿاػؿایٖ کبؿگـإ چـا ٗٔیؼٙ کٚ کبؿگـإ ثٚ صوٞم امؼثیگی آهبی

 ىـیق ٓـػّ ٓب ٓگـ .ٓیک٘ٚ تٞٛیٖ کبؿگـإ ثٚ ٝ ٓیؼٝٗٚ ٝاثنتٚ ثیگبٗٚ

 ػكبع ٝ کيٞؿ ٝ ىـکت اف ىٜـ رٞاٗبٗٔبٕ ثب ٗخبؿعٕٞ کٚ ٗجٞػیْ ىٜـمتبٕ

 پـػاعت ثزبی چـا ٛنت٘ؼ. ایخبؿگـإ اف عبٗٞاػٙ ىـکت اکخـ کبؿگـإ کـػیْ؟

 ؿا ٓزبة ایيبٕ ٓیقٗؼ؟ ُطلب ثیگبٗٚ ثٚ ٝاثنتگی اٗگ آٜٗب ثٚ ٓـػّ ٝ صوٞم صن

 ٓؼؾؿت اف کبؿگـإ کـعٚ ٍؼای ػؿٗيـیٚ ٓطجٞػبت هبٕٗٞ ٓجن کٚ ک٘یؼ

 ثک٘ٚ کيی ٝثٜـٙ کبؿک٘یْ ثـاه ثـػٙ ٓخَ ثغٞاػ ثیبػ ای ثچٚ ٗٔیيٚ .ک٘ؼ عٞاٛی

 امت. كـاػ٘ٚ فٓبٕ ٓگـ ،

 

 ًاهَ یکی اص کْؽٌذگاى کاسگشی ًیؾکشُفت تپَ تَ پیام عٌذیکا -8

ای٘زبٗت یکی افپـمَ٘ ىـکت ٗیيکـ ٛلت تپٚ ٛنتْ کٚ ، ثب ػؿٝػ ٝعنتٚ ٗجبىیؼ

ثٚ ثغو عٍَٞی ٝاگؾاؿ گـػیؼٙ امت.اعیـا ٓؼیـػبَٓ  ۱1ثٜٖٔ ٓبٙ مبٍ 

رٞإ ىـکت اهبی امؼثیگی ٓی َٓبصجٚ ای ثب ٗيـیٚ ٍؼای کـعٚ کٚ ٗيـیٚ 

ای ٓضِی امت اٗزبّ ػاػٙ ٝ ٓجبصخی ػؿعًَٞ ىـکت ٝپـمَ٘ ػ٘ٞإ ٗٔٞػٗؼ 

 کٚ الفّ ٓیؼاْٗ اف ایٖ ٓـین إٓ ؿاٗوؼ کْ٘.
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ٙ اٗؼ یب ػؿ ىـف ایيبٕ ػؿعًَٞ کبؿگـإ ىـکت کٚ ثبفٗينتٚ ىؼ

مبٍ امت توبّبی ٓقایبٟ ًبؿفیبٕ آٝؿ آٜٗب  ۶ثبفٗينتگی ٛنت٘ؼ ٝ ثیو اف 

کٚ » ػؿٍؼ مْٜ کبؿكـٓب ثٚ ثیٔٚ ٛنت٘ؼ گلتٚ اٗؼ: 1تبییؼ ىؼٙ ٝ ٓ٘تظـ پـػاعت 

ٓگـایيبٕ ثب آگبٛی کبَٓ اف « یکی اف ٓؼْالت ػؿ گؾىتٚ ٝ ٓؼیـیت هجَ ثٞػٙ 

ٗکـػٗؼ کٚ ٓيکالت ؿا ثٚ گـػٕ  ىـایٔ ىـِی پـمَ٘، ىـکت ؿا عـیؼاؿی

 ػیگـإ ٓی اٗؼافٗؼ؟ ٝ ایب ٓجن ٓقائؼٙ ثـگقاؿ ىؼٙ ىـایٔ ؿا ٗپؾیـكتٚ امت؟

پـػاعت م٘ٞات اكـاػی ؿا ْٛ کٚ ثبفٗينتٚ ىؼٙ اٗؼ ؿا ٓجن » گلتٚ اٗؼ کٚ:

 ٓگـ ػؿ ایـإ هبٕٗٞ ٝرٞػ ٗؼاؿػ؟« ػـف پـػاعت عٞاٛ٘ؼ کـػ

ایب ٝصوٞم پـمَ٘ ػَٔ ٗٔی ىٞػ؟ ٓجن ػـف ٓ٘طوٚ ػؿپـػاعت ٓق حبٗی چـاػؿ

ىـکت کبؿؾ مبفی پبؿك، ىـکت ٛٔزٞاؿ ٛلت تپٚ ثالكبٍِٚ پل اف تبییؼ 

 .ػؿٍؼ مْٜ کبؿكـٓب ؿا ثٚ ثیٔٚ پـػاعت ٓی ک٘ؼ1توبّبی فیبٕ اٝؿ کبؿگـإ 

ػؿٍؼ  1ٗلـ ٓ٘تظـ 1۱۱مبٍ امت ثیو اف۶چـا ػؿ ٗیيکـٛلت تپٚ ثیو اف 

صوٞم  ٗیيکـکبؿٕٝ چـا ّـیت ؿیبُیثیٔٚ مْٜ کبؿكـٓب ٛنت٘ؼ. یب ػؿ ىـکت 

 ۰۱هبی امؼثیگی پـػاعت ٗٔی ک٘ؼ!!! چـا آ،پـمَ٘ إٓ ىـکت ؿاثٚ کبؿگـ

ٓیِیبؿػ َٓٞثٚ ٓزِل ؿاثـای ٗی ثـإٓ پـػاعت ٗٔی ک٘ؼ؟ چـا ٓجن ىـکت 

ثالتکِیق ٛنت٘ؼ ٝ  کبؿٕٝ ػَٔ ٗيؼٙ ٝ ٛ٘ٞف کبؿگـإ ٗی ثـ مـگـػإ ٝ

 .ػیگـ ػٓٞاؿ

کٚ ٓ٘ظْ ٝ ثب یک ٓبٙ تبعیـ » ٞم گلتٚ اٗؼ:ػؿٓٞؿػتآعیـ پـػاعت صو –۶

هبٕٗٞ کبؿ ثبیؼ ٛـٓبٙ پـػاعت ىٞػ. ثیو اف  11پـػاعت ٓی ىٞػ کٚ ٓجن ٓبػٙ

ؿاػؿیبكت  ۱5ؿا ٝ ػٝٓبٙ مبٍ ۱1ٛقاؿ کبؿگـ ؿٝفٓقػ صوٞم ثٜٖٔ ٝ امل٘ؼ 

ٗکـػٙ ٝ اف اثتؼای مبٍ ثیٔٚ آٜٗب پـػاعت ٗيؼٙ امت. ٓبىیٜ٘بی امتیزبؿی ٗیق 

اف ای٘کٚ ایيبٕ … ٙ صوٞم ٗگـكتٚ اٗؼ پیٔبٗکبؿإ کٚ ثٔبٗؼثیو اف ىو ٓب

اػتـاّبت کبؿگـإ ؿا ٝاثنتگی ثٚ ثیگبٗٚ ٝ عٔ گـكتٖ اف ثیگبٗٚ ػاٗنت٘ؼ 

 1۱تٞٛیٖ ٝ تٜٔت اىکبؿ ثٚ کبؿگـإ ٓیؼاٗیْ. تؼؼاػکبؿگـإ ٓؼتـُ ؿا 

ٗلـ اػالّ کـػٗؼ ٝ گلت٘ؼ ثویٚ ٓيکِی ثـای تبعیـ صوٞم ؿاٗؼاؿٗؼ ؿا  1۱اُی

ـٝاهؼی ٓیؼاٗیْ ٝ ثـؿمی مطضی ٝٓیؼاٗی ّٓٞٞع ىـایٔ ٝاهؼی ؿاٗٔبیبٕ ؿی

 ٓی ک٘ؼ
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ثبیؼ ثزبی ٓبُیبت ٝػٞاؿُ صن » ػؿعًَٞ ٓ٘بفٍ ىـکت گلت٘ؼ کٚ: –1

هجال ٝ ٛـ مبُٚ ایٖ اكقایو ثب ٗـط تٞؿّ ٝ اف .« اربؿٙ ثٜب ؿا اكقایو ػٛ٘ؼ 

ٓنکٖ آٗوؼؿ  ٛقی٘ٚٓـین هطغ صن تـػػ ٝٓنکٖ اػٔبٍ ىؼٙ امت ٝ ػُیِی ٗؼاؿػ 

اكقایو یبثؼ. ّٔ٘ب ػؿمبُٜبی گؾىتٚ پـمَ٘ مبکٖ اهؼاّ ثٚ تؼٔیـ کٚ اػالّ کـػٗؼ

 ٝ ٗگٚ ػاؿی ٓ٘بفٍ اهؼاّ کـػٗؼ آیب کبؿكـٓبی ٓضتـّ صبّـٗؼ ٛقی٘ٚ ٛبی چ٘ؼ

 کاسگش ًیؾکش ُفت تپَ  ٓیِیٞٗی پـمَ٘ ؿا پـػاعت ک٘٘ؼ تب اٜٗب ؿا تغِیٚ ک٘یْ؟

 تپَ ُفت ًیؾکش دس هحیطی صیغت فاجعَ -9

 

 ػؿ ٓؼیـیت عٍَٞی، ثغو تٞمٔ تپٚ ٛلت ٗیيکـ ىـکت ىؼٕ عـیؼاؿی ثب

 ؿصْ ْٛ ىـکت آٞاٍ ثٚ ثِکٚ امت کـػٙ اعـاد ؿا کبؿگـإ تٜ٘ب ٗٚ گبّ اُٝیٖ

 .ک٘ؼ ٓی تجؼیَ پٍٞ ثٚ ؿا چیقی ٛـ ٝ ٗکـػٙ

 

 اٝکالتٞك ػؿعتبٕ هطغ ىـکت، رؼیؼ ٓؼیـػبَٓ اكيبؿ میبٓک اهبی ػمتٞؿ ثب

 کبىتٚ مبُٜب ٓی ػؿ کٚ ػؿعتبٕ ایٖ. امت گـػیؼٙ ٜٓـآؿبف 6 آـٝف اف ىـکت

 گـٓبی ٝ عنتگی ٝهت ػؿ کٚ ىـکت آثیبؿإ ثـای امت مبیجبٗی امت ىؼٙ

 ػؿ کٚ عتبٕ ػؿ ایٖ ٛٔٚ، اف ٜٓٔتـ آب. ک٘٘ؼ ٓی امتلبػٙ إٓ اف كـمب ٓبهت

 اٍِٚ 1۱۱۱ اف ثیو تؼؼاػىبٕ ٝ ػاؿٗؼ هـاؿ ٛکتبؿ ٛقاؿ ۰۶ اف ثیو ٓضیطی

 ٓتٞمٔ ثطٞؿ کٚ گـػٝعبک اٗتيبؿ اف ٛٞا،رِٞگیـی ع٘کی ثبػج امت ػؿعت

 .ک٘ؼ ٓی رِٞگیـی إٓ اٗتيبؿ اف ٝ کـػٙ رؾة عٞػ ؿاثٚ ؿجبؿ کیِٞ ۰۱۱ ػؿمبٍ

 ٗٚ ىٞػ ٓزٔٞػٚ ایٖ ٝاؿػ گؾاؿی مـٓبیٚ ثـای کٚ امت ثٞػٙ هـاؿ ٓؼیـیت ایٖ

 ثـای آٗچٚ. ک٘ؼ تجؼیَ ثیبثبٕ ثٚ ؿا ر٘گِی ٝ ثلـٝىؼ ؿا ىـکت ایٖ مـٓبیٚ ای٘کٚ

 ٓضیٔ ثٚ کبؿی ّـثٚ ٝ ػؿعتبٕ ایٖ ٗبثٞػی امت اٛٔیت صبیق ٓ٘طوٚ ثٞٓیبٕ

 اف عٞؿ ػؿ ٝاک٘يی ْٛ ٓ٘طوٚ فینت ٓضیٔ ٓتبملبٗٚ کٚ. امت ٓ٘طوٚ فینت

 ىؼٙ گـكتٚ کبؿگـإ تٞمٔ كیِٔی ػؿعتبٕ ایٖ هطغ اف .امت ٗؼاػٙ ٗيبٕ عٞػ

 .امت

ػؿ رـیبٕ ثبفػیؼ امتبٗؼاؿ اف ثغو ىبٝٝؿ تؼؼاػی اف کبؿگـإ ىـکت  -9

کبؿگـٓـاتت اػتـاُ  ۶5۱ٗیيکـٛلت تپٚ ثب توؼیْ ٗبٓٚ ای ثٚ آْبی ثیو اف 

عٞػ ؿا ػؿ عًَٞ ػِٔکـػ ٓبُکیٖ رؼیؼ ىـکت ٝػؼّ ارـای تؼٜؼات هبٗٞٗی 
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ـیؼتی تٞمٔ کبؿكـٓب ؿا ثٚ آالع امتبٗؼاؿ ؿمبٗؼٗؼ کٚ ٓجن ػؿعٞامت اهبی ى

ٜٓـٓبٙ ثٚ امتبٗؼاؿی ٓـارؼٚ ٝ ٓيکالت  5تؼؼاػی افکبؿگـإ ؿٝف ػٝى٘جٚ 

عٞػ ؿا ثب ایيبٕ ػؿ ٓیبٕ گؾاىت٘ؼ اف رِٔٚ ٓٞاؿػی کٚ کبؿگـإ ثٚ إٓ ٓؼتـُ 

ثٞػٗؼ ٝاثنتٚ ػاٗنتٖ کبؿگـإ ٓؼتـُ ثٚ ثیگبٗٚ ٝ عبؿد کيٞؿ ثٞػ کٚ ثبػج 

ؾؿت عٞاٛی ٓؼیـ ػبَٓ ٗبؿّبیتی ىؼیؼ اٜٗب ىؼٙ امت. کبؿگـإ عٞامتبؿ ٓؼ

مبُٚ ٛلت تپٚ ٓجن هبٕٗٞ ٓطجٞػبت ٛنت٘ؼ. امتبٗؼاؿ هٍٞ پیگیـی ٝ صَ  ۶1

ٓيکالت ػاػٙ ٝ ػ٘ٞإ ٗٔٞػٙ اٗؼ کٚ عـیؼاؿإ ثٚ ایيبٕ ٓتؼٜؼ ىؼٙ اٗؼ ٓجن 

هبٕٗٞ ثٚ ٝظبیق عٞػ ػَٔ کـػٙ ٝ ٓطبُجبت کبؿگـإ، ثبفٗينتٚ ٛب، ٗی ثـإ، 

ٞم کبؿگـإ ؿٝف ٓقػ ٝ ِٓت پیٔبٗکبؿإ ٓبٙ ثیٔٚ ٓؼ6ٓبىیٖ ٛبی امتیزبؿی، 

ؿا پـػاعت ٗٔبیؼ . اػتـاّبت ٓکـؿ اعیـ ػؿ ىـکت ثبػج ٗگـاٗی ٓنُٞٝیٖ 

 .ىٜـمتبٕ ٝ امتبٕ ىؼٙ امت

ٓـامٔی ػؿ ٗٔبفعبٗٚ ىـکت ٗیيکـ ٛلت ٜٓـ  1 ٍجش آـٝفچٜبؿى٘جٚ -۰۱

إ ْ ٓوبّ ٓؼیـػبَٓ ثٚ کبؿگــػیؼ. اهبی میبٓک َٗیـی اكيبؿ هبیتپٚ ثـگقاؿ گ

( مبالٗٚ  ۱1هجَ افثٜٖٔ ٓبٙ)ػؿ فٓبٕ ػُٝتی ثٞػٕ ىـکت » اػالّ ٗٔٞػٗؼ کٚ:

ٓیِیبؿػ تٞٓبٕ ػفػی ٓی ىؼٙ امت کٚ پل افعٍَٞی ىؼٕ ىـکت  15صؼٝػ 

رِٞی إٓ گـكتٚ ىؼٙ ٝىـکت ثٚ کٞؿی چيْ ٓغبُلیٖ ثٚ مٞػآٝؿی ؿمیؼٙ 

 «امت

آٜٗب ٛ٘ٞف ثٚ اگـ ٓ٘ظٞؿ آهبی اكيبؿ ٓؼیـإ هجِی ىـکت امت چـا ثـعی اف 

كؼبُیت عٞػ اػآٚ ٓی ػٛ٘ؼ؟ الفّ ثٚ ؽکـ امت کٚ ىـکت هجَ اف ٝاگؾافی فیـ 

ٗظـ مبفٓبٕ گنتـه ٝ ٗٞمبفی ٍ٘بیغ اػاؿٙ ٓی ىؼ. آیؼٝاؿیْ مبفٓبٕ 

ٝ ٗٞمبفی ٍ٘بیغ ػؿ عًَٞ ایٖ اػػبی هبئْ ٓوبّ ٓؼیـیت ىـکت  گنتـه 

ثـعٞؿػ هبٗٞٗی تپٚ پبمغگٞ ثٞػٙ ٝ اگـ تغِلی ٍٞؿت گـكتٚ   ٗیيکـ ٛلت

ٍٞؿت ثگیـػ.ایيبٕ ػؿعًَٞ پـػاعت ػٝٓبٙ صوٞم پـمَ٘ ٛیچ گٞٗٚ پبمظ 

ؿٝى٘ی ٗؼاىت. ٝ ث٘بثـ آالع ٓٞحن آـٝف ٓی ثبینت ثٚ امتبٗؼاؿی ٓـارؼٚ ٝ 

ثٚ امتبٗؼاؿ ػؿ عًَٞ ػِٔکـػ ّؼیق ٝ ٗبتٞاٗی ػؿ اٗزبّ ٓطبُجبت 

 .ِٓجکبؿإ ٝ پـمَ٘ پبمغگٞ ثبى٘ؼ
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ٌذیکا اص چشایی حْادث ایي چٌیٌی دس گضاسػ خثشًگاس پیام ع

 ایشاى خْدسّ؟

ٝ َٓبػف ثب اؿثؼیٖ صنی٘ی ؿا ىـکت ثَٞؿت مٚ ىیلت  1۱پ٘زْ ثٜٖٔ ٓبٙ 

کبؿ اػالّ ٓی ک٘ؼ. کبؿگـإ ىیلت ىت کٚ ػؿ صبٍ ٝؿٝػ ثٚ ىـکت ثٞػٗؼ ٝ ػؿ 

عیبثبٕ ػاعَ ىـکت ػؿ تـػػ ثٞػٗؼ ، یک کبٓیٕٞ کٔپـمی ث٘ق کٚ ؿاٗ٘ؼٙ اه ثٚ 

عٞاة آُٞػگی ٝ عبُی کـػٕ تـٓقاف پيت مـ ثٚ کبؿگـإ کٚ ػؿ صبٍ ػُیَ 

تـػػ ثٞػٗؼ ثـعٞؿػ کـػٙ ٝ چٜبؿ ٗلـ ؿا کيتٚ ٝ ػمت کْ ػٝافػٙ ٗلـ ٓزـٝس 

ایٖ اتلبم ػؿ صبُی ؿط ٓی ػٛؼ کٚ ىـکت ؿٝف تؼطیَ ؿمٔی ؿا .ٓی ىٞٗؼ

ثـای ػمتیبثی ثٚ اٛؼاف مٞػرٞیبٗٚ ی عٞػ کبؿ اػالّ کـػٙ ثٞػ، یؼ٘ی ػؿ 

 .ٞؿت تؼطیِی ىـکت ایٖ اتلبم تِظ ثٞهٞع ٗٔی پیٞمتٍ

ٝ ٛٔقٓبٕ ثب ػیؼ ؿؼیـ، ىـکت ایٖ ؿٝف ؿا مٚ ىیلت  ۱5می اّ ىٜـیٞؿ مبٍ 

کبؿ اػالّ ٓیک٘ؼ. ىیلت ٍجش ٝ مـٝیل صَبؿک کـد کٚ ػؿ صبٍ صـکت ثٚ 

مٔت ىـکت ثٞػ، ثـ احـ عٞاة آُٞػگی ؿاٗ٘ؼٙ، اف پيت ثٚ ٓی٘ی ثٞك ثـعٞؿػ 

 . گٕٞ ٓی ىٞػکـػٙ ٝ ثؼؼ ٝاژ

ٗلـ اف  ۶ػؿ ایٖ تَبػف کٚ ػؿ ؿٝف ػیؼ ؿؼیـ ٝ تؼطیِی ثٞهٞع ٓی پیٞٗؼػ 

ٗلـ َٓؼّٝ ٓی ىٞٗؼ کٚ ػٝ ٗلـ ػاؿای  ۰۰ٛٔکبؿإ کيتٚ ٝ ػمت کْ 

َٓؼٝٓیت ىؼیؼ ٝ ىکنتگی اف ٗبصیٚ ی کٔـ ٝ ُگٖ ٓی ىٞٗؼ. ایٖ صبػحٚ ْٛ 

 .ػؿ پی اٛؼاف مٞػرٞیبٗٚ ىـکتَٞؿت ٓی گیـػ

 ؿٝف تؼطیَ -۶عٞاة آُٞػگی  -۰ؿعؼاػ ٓيتـک امت:  ۶حٚ ػؿ ایٖ ػٝ صبػ

آیب ٓؼیـیت ایـإ عٞػؿٝ ٗجبیؼ ایٖ ّٓٞٞع ؿا تضِیَ کـػٙ ٝ ثـایو چبؿٙ ای 

ٓزـٝس ، ثـای چبؿٙ اٗؼیيی ایٖ صٞاػث  ۶۱کيتٚ ٝ تؼؼاػ ثیو اف  6ثی٘ؼیيؼ؟ 

کبكی ٗینت؟ ّٓٞٞع ىیلت ٝ عٞاة آُٞػگی ػؿ عٞػ ىـکت ایـإ عٞػؿٝ ْٛ 

 .تٚ اف کبؿگـإ ٗگـكتٚ امتکْ کي

ثٚ ٓؼیـیت ایـإ عٞػؿٝ كـٍت ػاػٙ ٓی ىٞػ تب ػؿ ایٖ ٓٞؿػ گقاؿىی ثٚ 

 کبؿگـإ اؿایٚ ک٘ؼ.
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 :گضاسػ خثشًگاس پیام عٌذیکا اص فْالد هثاسکَ

 

ػؿ صبُی کٚ کبؿعبٗٚ ٛبی ٍ٘ؼتی ٓب ٛٔچٕٞ ُُٞٚ مبفی ، ٝاگٖ مبفی ٝ 

ٝ عبّ کبؿعبٗٚ كٞالػ ٓجبؿکٚ  کبؿعبٗٚ ٛبی عٞػؿٝ مبفی ثٚ ٓضَٞالت تُٞیؼی

ػؿٍؼ  1۱اصتیبد ػاؿٗؼ، ٓؼیـیت ایٖ کبؿعبٗٚ آهبی مجضبٗی ػمتٞؿ ػاػٙ اٗؼ 

ػؿٍؼ ػؿ ثبفاؿ  1۱ٓضَٞالت تُٞیؼی ایٖ کبؿعبٗٚ ثٚ عبؿد ٍبػؿىؼ ٝ كؤ 

ػاعِی كـٝعتٚ ىٞػ. ایٖ ػؿصبُی امت کٚ کبؿعبٗٚ ُُٞٚ مبفی ایـإ ثـای 

ػؿٍؼ اصتیبد عٞػ ؿا اف عبؿد اف  6۱ؿٗؼ کٔجٞػ ٓٞاػ عبّ كٞالػی عٞػ ٓزجٞ

 کيٞؿ ثب هیٔت ثبالتـ ػاعِی اف عبؿد ٝاؿػ ک٘٘ؼ.

ایٖ ػٝگبٗگی ػؿ میبمت ٛبی اهتَبػی ؿا چٚ کنی ثبیؼ ٓؼیـیت ک٘ؼ؟ ٝفیـ 

ٍ٘ؼت آیب ٓتُٞی صَ ایٖ ػٝگبٗگی ٗینت؟ ٓضَٞالت ٓب ثٚ ٛقی٘ٚ کيٞؿ ثب 

گـإ تـ ٝاؿػ کيٞؿ  هیٔت اؿفإ ٍبػؿ ٝ ػؿ ػُٞ ٛٔبٕ ٓضَٞالت ثب هیٔت

 ىٞػ.

ایٖ صٔبهت اهتَبػی ؿا ٓبكیبی ٓبُی چ٘بٕ مبفٓبٕ ػاػٙ امت کٚ اؿفٛبی 

صبٍَ اف كـٝه ٗلت ػؿ کيٞؿ ٗٔبٗؼ. صبٍ ٓب ثـای ٝؿٝػ اؿفٛبی ثـربّ تاله 

 ک٘یْ تب ٓبكیب ثبفْٛ ایٖ اؿفٛب ؿا ثٚ عبؿد ثلـمت٘ؼ
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 شاًیخصْصی عاصی یا هافیا دس تاکغی

 
ٛٔٞاؿٙ یکی اف ػؿؼؿٚ ٛبی اٍِی ػؿ ّٓٞٞػبت ٛـ صَٔ ٝ ٗوَ ىٜـی 

ٛنت. ثی تـػیؼ صَ ٓيکالت ٓؼیيتی ایٖ ثغو اف فصٔتکيبٕ  ىٜـی ثٞػٙ ٝ

 .تبحیـ گؾاؿثبىؼ ٓی تٞاٗؼ ػؿ مطش ربٓؼٚ

مبٍ ػاؿػ. ٝ ایٖ هيـ فصٔتکو ثـای  1۱تبکنیـاٗی ػؿ تٜـإ هؼٓتی ثیو اف 

ؼی کبؿ ٓی ک٘٘ؼ ؿٝفی ثیو اف فصٔتکيبٗی کٚ ػؿ ٓٞمنبت تُٞی تضَیَ

 .ٓيکالت ٓؼیيتی ٝ اؿگبٕ ٛبی ىٜـی ؿٝثـٝ ٛنت٘ؼ فصٔت کيیؼٙ ٝ ثب

ؿاٗ٘ؼگبٕ تبکنی ثـای صَ کـػٕ ایٖ ٓيکالت ػؿ اٝاعـ ػٛٚ می ٓجبػؿت ثٚ 

 اتضبػیٚ ؿاٗ٘ؼگبٕ تبکنی کـػٙ تب ٓيکالتيبٕ ؿا پیگیـی ٝ صَ ک٘٘ؼ. ایٖ ایزبػ

 تب ثغيی اف ٓيکالت ٕ کـػـاٗبیق ٓجبػؿت ثٚ تيکیَ تؼبٝٗی تبکنیاتضبػیٚ ٗ

ؿاٗ٘ؼگبٕ تبکنی اف هجیَ كـاْٛ آٝؿػٕ ؿٝؿٖ، المتیک، تؼٔیـ ٝ تؼٞیِ تبکنی 

ػؿ ػمتٞؿ کبؿ عٞػ گؾاىت٘ؼ. ػؿ مبُٜبی ثؼؼ ثـای عـیؼ اؿفإ المتیک ٝ  ؿا

ثغيی اف مٜبّ کبؿعبٗٚ کیبٕ تبیـ ) المتیک اُجـف ( ٝ مٜبّ ؿٝؿٖ  ؿٝؿٖ

المتیک اؿفإ ٝ ؿٝؿٖ اؿفإ ٝ عـیؼاؿی کـػٗؼ.  ىـکت ٗلت ؿا

ـاٗی هـاؿػاػ ػاىت٘ؼ ٓجبػؿت ثٚ تؼبٝٗی تبکنی تؼٔیـگبٜٛبیی کٚ ثب اتضبػیٚ ٝ

فٓی٘ٚ ٛبی كٞم ؿا ٗٔٞػٗؼ تب ثبؿی اف ػٝه  پٞىو ػاػٕ ٓيکالت ؿاٗ٘ؼگبٕ ػؿ

ثنتٚ ىؼ ٝ  ۰161ٓتبملبٗٚ اتضبػیٚ ػؿ مبٍ  .ؿاٗ٘ؼگبٕ تبکنی ثـػاىتٚ ىٞػ

ٓبُی ٝ ٓؼیـیتی هـاؿ گـكت. آـٝف ٛٔکبؿٙ  بػٙ ٛبیتؼبٝٗی ْٛ ػچبؿ مٞ امتل

کٚ فیـ ٓزٔٞػٚ ای اف ىٜـػاؿی تٜـإ  ـاٗی امتـاٗبٕ مبفٓبٕ تبکنینیتبک

 ٓی ثبىؼ
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ـاٗی رٔغ ثٞػٗؼ ٘ؼگبٕ تبکنی ػؿ فیـ ٓزٔٞػٚ تبکنیمبٍ پیو ٛٔٚ ؿاٗ ۶۱تب 

کٚ ثب عٍَٞی مبفی مـٝ کِٚ ث٘گبٜٛبیی پیؼا ىؼ کٚ ٛیچ تزـثٚ ای ػؿ آـ 

ـاٗبٕ ثٚ عطی، ىتٚ ٝ ٗؼاؿٗؼ. ػؿ صبٍ صبّـ تبکنیَ ٝ ٗوَ ىٜـی ٗؼاصٔ

چ٘ؼإ ػٝؿ  كـٝػگبٛی، تِل٘ی ٝ آفاػ تونیْ ىؼٙ اٗؼ. ػؿ صبُی کٚ ػؿ گؾىتٚ ای ٗٚ

 .ـاٗی كؼبُیت ٓی کـػٗؼفیـ ٗظـ مبفٓبٕ تبکنی

ثب ارـای ٓـس عٍَٞی مبفی ٝ یب ٝاؿػ کـػٕ ٓبكیب ثٚ ایٖ ثغو اف صَٔ ٝ 

ت ؿاٗ٘ؼگبٕ چ٘ؼ ثـاثـ ىؼٙ امت. ایٖ ىـکت ٛب کٚ كؤ ٗبّ ٗوَ ىٜـی ٓيکال

ىـکت ؿا یؼک ٓی کي٘ؼ ػؿ صویوت ثبرگیـاٗی ٛنت٘ؼ کٚ ُؤٚ ٗبٕ ؿاٗ٘ؼگبٕ 

تبکنی ؿا ثؼٕٝ ٛیچ فصٔتی ىـیک ىؼٙ اٗؼ. ایٖ ىـکت ٛب اف ٛـ ؿاٗ٘ؼٙ 

ٛقاؿ تٞٓبٕ ىبؿژ ػؿیبكت ٓی ک٘٘ؼ کٚ ٓخِٖ عؼٓبت  6۱تٜـاٗی صؼاهَ ٓبٛیبٗٚ 

ثؼٛ٘ؼ. یکی اف عؼٓبت آٗبٕ ّٓٞٞع ثیٔٚ ؿاٗ٘ؼگبٕ امت کٚ ثبؿٛب صن  اؿایٚ

ثیٔٚ کنـ ىؼٙ ؿاٗ٘ؼگبٕ ؿا ثٚ ىؼجبت تبٓیٖ ارتٔبػی پـػاعت ٗکـػٙ اٗؼ. ٝ یب 

ثـاثـ کـػٕ هیٔت اٍِی عٞؿػٝ كـٝعتٚ  1ػؿ تؼٞیِ تبکنی ٛبی كـمٞػٙ ثب 

 .ٙ اٗؼىؼٙ ثب ایٖ ؿاٗ٘ؼگبٕ ثبػج ٗبثٞػی ایٖ فصٔتکيبٕ ؿا كـاْٛ آٝؿػ

ػؿٍؼ مٜبٓو ٓتؼِن ثٚ ؿاٗ٘ؼگبٕ تبکنی  ۰5آـٝف کبؿعبٗٚ المتیک ػٗب کٚ 

المتیک . امت كـٝعتٚ ىؼٙ ٝ ؿیبُی ثٚ ؿاٗ٘ؼگبٕ ْٛ پـػاعتٚ ٗگـػیؼٙ امت

اُجـف کٚ ؿٝفگبؿی ثب تُٞیؼ ثٜتـیٖ المتیک ٛب ٓيٜٞؿ ثٞػ ٝ ثغو اػظْ 

هـاؿ ٓی گـكت آـٝف المتیک ٛبیو ػؿ اعتیبؿ ؿاٗ٘ؼگبٕ تبکنی ٝ اتٞثٞمـاٗی 

 .ثٚ ٛٔت ٛٔیٖ ٓبكیب ٝ ٝاؿػات المتیک اف عبؿد ، ٝؿىکنتٚ ىؼٙ امت

ٓؼِّٞ ٗینت کٚ مٜبّ اكنبٗٚ ای تؼبٝٗی ایٖ ؿاٗ٘ؼگبٕ ثٚ چٚ َٓبؿكی ؿمیؼٙ 

عٞامتٚ ٛبی ؿاٗ٘ؼگبٕ تبکنی تٜـإ اػْٔ اف عطی ٝ كـٝػگبٛی ٝ تِل٘ی ٝ .امت

  :آفاػ

 -1 تيکیَ اتضبػیٚ ؿاٗ٘ؼگبٕ تبکنی -۶یـاٗثـؿمی ٓبُی تؼبٝٗی تبکنی-۰ 

 -1 ـاٗیفٙ تبکنیثـؿمی ػكبتـ ٓبُی ىـکت ٛبی ٓبكیبیی صَٔ ٝ ٗوَ ػؿ صٞ

ثـگيت  -5 مبٍ اعیـ ۶۱ـاٗی اف ػِٔکـػ عٞػ ٓی گقاؿه مبفٓبٕ تبکنی

 ـاٗی ٓی ثبىؼی ٝ ثـؿمی ٝ ٓضبکٔٚ ٓؼیـإ تبکنیـاٗبٕ ثٚ تؼبٝٗآٞاٍ تبکنی
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 :تاکسی رانندگان های خواسته از سندیکا پیام خبرنگار گزارش

 خودرو دارای که رانندگانی اختیار در را آریو و سمند خودرو سازمان - 1

 مشکالت وباعث باشد نمی امام فرودگاه تایید مورد که داده قرار بودند فرسوده

 گردیده روبرو مشکل با اقساط پرداخت برای آریو رانندگان و گردیده عدیده

 و هستند پوشش تحت تاکسی رانندگان که را تاکسیرانی تعاونی شرکت -6 .اند

 کمترین با و داشته همیشه ای ارزنده خدمات که دارد سال 93 از بیش قدمتی

 مدیریت که سالهاست و نمودند وظیفه انجام تاکسیرانی ناوگان در به تخلف

 بین از فکر در مورد بی های دخالت با تاکسیرانی بر نظارت سازمان

 به توجه با میباشد موظف تاکسیرانی بر نظارت سازمان -3 است بردنشان

 نمی فرودگاه تایید مورد که داده قرار رانندگان اختیار در را خودروهایی اینکه

 مطلبد موضوع این لذا گردند متضرر رانندگان گردیده باعث امر واین باشد

 متضرر باعث این بیشتراز فوق خودروهای تعویض با حتا سریعتر چه هر

 خود اتحادیه بازگشایی خواهان تاکسی رانندگان -3 نگردند گان راننده این شدن

 بگیر باج های شرکت دست تا باشند می رانندگان مشکالت حل برای

 تاکسیرانی تعاونی بر مالی بررسی خواهان رانندگان -9. شود قطع خصوصی

 حسابرسان فرستادن طریق از تعاونی و اتحادیه در کارگران اموال همچنین و

 .باشند می دادگستری رسمی

 

 تاکسی رانندگان ازتجمع سندیکا پیام خبرنگار گزارش

 مهرآباد فرودگاههای تاکسی رانندگان از تن 23 از بیش مهر 62 امروز صبح

 بودند کرده حرکت زنجیری بصورت امام فرودگاه محل از که خمینی امام و

 .زدند تجمع به دست آزادی میدان در تاکسیرانی سازمان مقابل  ساعت در
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 خودروهای تعویض بر مبنی تاکسیرانی سازمان به رانندگان این اعتراض

 به ورود از تعویض از پس رانندگان. بود اریو و سمند های خودرو با فرسوده

 دراختیار را آریو و سمند خودرو تاکسیرانی سازمان. اند شده منع فرودگاه

 مشکالت وباعث باشد نمی امام فرودگاه تایید مورد که داده ر قرا رانندگان

 .اند شده روبرو مشکل با اقساط پرداخت برای اریو رانندگان و گردیده عدیده

 کاردرمهرآباد حق خمینی امام تاکسیرانی،تاکسیرانان سازمان باتصمیم همچنین

 راننده ازهر گذشته درسال صورتیکه در. ندارند را بالعکس و باشند نداشته را

 شده گرفته کامپیوتری نوبت رعایت و گذاری دوربین بابت تومان هزار 623

 معترض رانندگان جمع در تاکسیرانی سازمان معاونان از تن دو هرچند.بود

 حل وقت اسرع در را رانندگان مشکالت که دادند مساعد قول و شدند حاضر

 بر مبنی خود حق بر اندو بسیاردیده ها وعده ازاین گویند می کنند،امارانندگان

 .داشتند تاکید ها قانونی بی این با مقابله جهت تاکسی رانندگان اتحادیه داشتن

 

 :تاکغیشاًی تشفٌذ اص عٌذیکا پیام خثشًگاس گضاسػ

 ٝیژٙ ؿاٗ٘ؼگبٕ ثـای ػیگـی صیِٚ تٜـإ تبکنیـاٗی مبفٓبٕ ْٛ ثبف  ػؿٝػ ثب

 ۰۱ ثبالی ٛبی تبکنی اعـاد ٓزٞف تبکنیـاٗی مبفٓبٕ. امت اٗؼیيیؼٙ كـٝػگبٙ

 عٞػؿٝٛبی ٝؿٝػ ثـای ربیی تب کـػ پیيکو كـٝػگبٙ ٓنٞٝالٕ ثٚ ؿا مبٍ

 ثٚ ٝ ک٘ؼ ثبف تٞٓبٗی ٓیِیٕٞ یک ؿىٞٙ ثب ؿٝ پبک اهبفاػٙ ىـکت هیٔت گـإ

 فٓیٖ ثٚ ؿا تٞپ ، آبّ كـٝػگبٙ ثٚ آؿیٞ عٞػؿٝٛبی ٝؿٝػ اف صٔبیت ی ثٜبٗٚ

 ػاٗ٘ؼ ٓی ٝ آى٘بی٘ؼ کٚ مبُٜبمت تـك٘ؼٛب ایٖ ثب تبکنی ؿاٗ٘ؼگبٕ. اٗؼاعت كـٝػگبٙ

 عٍَٞی ٛبی ىـکت ایٖ گبٕ گٔبىتٚ اف یکی عٞػ تبکنیـاٗی مبفٓبٕ کٚ

 .ثبى٘ؼ ٓی ٛب آهبفاػٙ

 فٗؼگی اف ؿا تـك٘ؼٛب ایٖ تٞإ ٓی تبکنی ؿاٗ٘ؼگبٕ اتضبػیٚ ثبفگيبیی ثب كؤ

 .ػاىت ػٝؿ ؿاٗ٘ؼگبٕ
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خبرنگار پیام سندیکا از حوادث ساختمانی گزارش  

 

ػؿ اُٝیٖ ٛلتٚ ٜٓـٓبٙ ، ٓی ػٝ صبػحٚ ی رؼاگبٗٚ ػٝ کبؿگـ مبعتٔبٗی ػچبؿ 

صبػحٚ ىؼٗؼ. یک کبؿگـ اف ٓجوٚ چٜبؿ مبعتٔبٗی ػؿ ٛيتگـػ ٛٔـاٙ ثبالثـ ثٚ 

پبییٖ موٞٓ ٗٔٞػ ٝ ربٕ عٞػ ؿا اف ػمت ػاػ. ػؿ ٗظـآثبػ ٗیق یک کبؿگـ اف 

چٜبؿ ٛٔـاٙ ثبالثـ موٞٓ کـػ ٝ اف ٗبصیٚ ٛـ ػٝ پب ٝ مـ ػچبؿ آمیت ىؼیؼ ٓجوٚ 

% اػالّ گـػیؼ. ایٖ ٗيبٕ اف ثی 1گـػیؼ ٝ ػؿ ثیٔبؿمتبٕ ٓیقإ ٛٞه اٝ 

تٞرٜی ىؼیؼ ثٚ ایٔ٘ی کبؿ ٓی ثبىؼ کٚ هنٔت ػٔؼٙ ی إٓ ثٚ مٞػرٞیی ٍـف 

کٚ هطؼٖ  مبفٗؼگبٕ مبعتٔبٜٗب ؿثٔ ػاؿػ ٝ ثی تٞرٜی ٗبظـإ ثغو ایٔ٘ی کبؿ

 ایٖ ٓٞاؿػ ٗٚ اُٝیٖ ٝ ٗٚ آعـیٖ عٞاٛؼ ثٞػ.

آیب ٝفاؿت کبؿ ثب ؿیـكؼبٍ کـػٕ ثغو ثبفؿمی عٞػ ثٚ ایٖ صٞاػث کٔک ٗٔی 

ک٘ؼ؟ آیب ٓٔبٗؼت اف كؼبُیت م٘ؼیکبٛبی کبؿگـی ثٚ ایٖ ػُیَ ٗینت کٚ اربفٙ 

 ٗغٞاٛ٘ؼ ػاػ کٚ کبؿكـٓبیبٕ ثب ربٕ کبؿگـإ ای٘چ٘یٖ ثبفی ک٘٘ؼ؟

 

http://sfelezkar.com/?p=1606
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 خثشًگاس پیام عٌذیکا اص ّظعیت گٌذم کاساىگضاسػ 

 

گ٘ؼّ کبؿاٗی کٚ ثب ٛقاؿ ٓيوت ٝ هـُ اف ثبٗک ٛب عٞػ ؿا ثٚ كََ ػؿٝ ٓی 

ؿمبٗ٘ؼ ثؼؼ اف ػؿٝ ثبیؼ ػؿ ثٚ ػؿ اػاؿات ػُٝتی ثـای ػؿیبكت پٍٞ گ٘ؼّ عٞػ 

ٓبٙ ٛ٘ٞف پٍٞ گ٘ؼّ کبؿإ امتبٕ اُجـف ،  1ٓتبملبٗٚ ػُٝت ثؼؼ اف  .ثبى٘ؼ

 1۱ٝ ػیگـ امتبٕ ٛبثطٞؿ کبَٓ پـػاعت ٗکـػٙ ٝ تبکٕ٘ٞ كؤ .…ٓبفٗؼؿإ، 

ػؿٍؼه ؿا ثٚ کيبٝؿفإ پـػاعت کـػٙ امت. ایٖ ػؿصبُی امت کٚ یکٔبٙ پیو 

ْٛ ؿییل رٜٔٞؿ ٝ ْٛ اهبی ٗٞثغت اػالّ کـػٙ ثٞػٗؼ کٚ تب اعـ ىٜـیٞؿ ِٓت 

 .گ٘ؼّ کبؿإ تنٞیٚ عٞاٛؼ ىؼ

ـ، مْ، تـاکتٞؿ ٝ ثؼٛی ثٚ ثبٗکٜب گ٘ؼّ کبؿإ پٍٞ ػؿیبكتی ؿا ثبیؼ ثٚ کبؿگ

ثپـػافٗؼ. گ٘ؼّ کبؿإ ثبثت ایٖ ػیـ کـػ ػُٝت، ثبیؼ ثٚ ثبٗکٜب ػیـ کـػ ػاػٙ ٝ 

آٗچٚ ثـایيبٕ ٓی ٓبٗؼ فصٔت ٝ عنتگی ٝ ثی اٗگیقٙ گی ثـای کبىت مبٍ ثؼؼ 

 ٓیجبىؼ.

اف ػُٝت ثبیؼ پـمیؼ چگٞٗٚ ثـای ػاػٕ پٍٞ ثٚ کيبٝؿف گ٘ؼّ کبؿ پٍٞ ٗینت آب 

 ٝاؿػات گ٘ؼّ اف چ٘ؼ ٓبٙ هجَ پٍٞ ػؿ صنبة ثبٗکٜبی عبؿری ٛنت؟ ثـای

ٓبكیبی ٓبُی ثٚ ػٗجبٍ ٗبثٞػی کيبٝؿفی ٝ ٝاؿػات ثیيتـ گ٘ؼّ ٝ مپـػٕ ٗبٕ 

 کيٞؿ ثٚ عبؿری ٛب تاله ٓی ک٘ؼ. ػُٝت ثٚ ٛٞه ثبىؼ!
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 :گضاسػ خثشًگاس پیام عٌذیکا اص کشهاًؾاٍ

بٙ ػؿ ٛلتٚ اٍٝ ٜٓـٓبٙ، ٗیـٝی ػؿ یک اهؼاّ ّـثتی ػؿ ٓـفٛبی امتبٕ کـٓبٗي

فٓی٘ی مپبٙ اهؼاّ ثٚ ثـپبیی ثیٔبؿمتبٕ ٛبی ٍضـایی ػؿ ایٖ ٓ٘بٓن ٗٔٞػ. ػؿ 

ٛقاؿ ٗلـ عؼٓبت ؿایگبٕ اف رِٔٚ ٝیقیت، ػاؿٝؿ،  ۶5۱ایٖ ثیٔبؿمتبٕ ٛب ثٚ 

 .ػکنجـػاؿی، آفٓبیو ٛبی ٓغتِق، اؿایٚ ىؼ

ٗنغٚ ٛبی ثیٔبؿی  ٝ ػؿیبكت MRIصتب ػؿ ایٖ ثیٔبؿمتبٕ ٛب ٓـػّ ٓ٘طوٚ اف 

ٛبی عبً کٚ كؤ ػؿ ػاؿٝعبٗٚ میقػٙ آثبٕ تٜـإ ٓی تٞإ یبكت ثطٞؿ ؿایگبٕ 

ػَٔ  1۱۱ثـعٞؿػؿ ىؼٗؼ. ٛٔچ٘یٖ ػؿ ٓؼت ثـپبیی ایٖ ثیٔبؿمتبٕ ٛب تؼؼاػ 

 رـاصی ؿایگبٕ ٗیق اٗزبّ ىؼ.

آٗچٚ هبثَ تٞرٚ امت ایٖ ّٓٞٞع امت کٚ ثؼؼ اف ؿكتٖ ایٖ ثیٔبؿمتبٕ ٛبی 

٘طوٚ، ٓـػّ ٓضـّٝ ثـای ػؿٓبٕ ثیٔبؿی ٛبیيبٕ ثٚ کزب ثبیؼ ٍضـایی اف ٓ

ٓـارؼٚ ک٘٘ؼ؟ آیب ایٖ اهؼآبت ّـثتی ثٚ صَ هطؼی ٓيکَ ثٜؼاىت ٝ ػؿٓبٕ 

ٓـػّ ٓ٘طوٚ ٓ٘زـ عٞاٛؼ ىؼ؟ چـا تبکیؼ هبٕٗٞ امبمی ٓج٘ی ثـ ثٜؼاىت ؿایگبٕ 

 ٝ ٛٔٚ گیـ ارـایی ٗٔی ىٞػ؟ تب ثٚ چ٘یٖ اهؼآبت ّـثتی اصتیبری ٗجبىؼ؟

 نفره 4 خانواده یک نیازهای کننده تامین و کار ساعت 8 با مناسب دستمزد

 .است کارگری سندیکاهای های تالش ترین اصلی از

سندیکاهای کارگری مخالف هر گونه قراردادهای سفید امضا، موقت، پیمانی 

 بوده و در راستای رسمی کردن همه کارگران می کوشند.

 ایجاد با و گرانی و فقر بیکاری، رفع و مناسب و آبرومند زندگی برای

 بزادییم  میهن چهره از را شوم پدیده این ، مصرف های تعاونی

 ای جامعه  و رایگان و فراگیر اجتماعی تامین رایگان، تحصیل اجرای برای

 به سندیکای کارگران فلزکارمکانیک بپیوندید. تبعیض و فقر از عاری
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 اتْتْعشاًیاخثاس کاسگشی اص ؽشکت ّاحذ 

 

 "تَ ًام دادگش"

 تواًیذ کَ کٌیذ کاسی ًَ          تواًذ کَ کٌیذ کاسی -۰

 تکِیق ٝ ٝظبیق ٝ ایؼ ىؼٙ ٓنظ گٞیب امت؟ ىؼٙ چٚ ؿا ىٜـ ىٞؿای اػْبی

 كـآٞه ؿا ٝاصؼ ىـکت کبؿگـإ ثبالعٌ ىٜـٝٗؼإ، ثب ؿاثطٚ ػؿ ؿا عٞػ

 ثٚ ٝاصؼ ىـکت ٓظِّٞ کبؿگـإ تزٔغ اف ثؼؼ ٝ ٓـػاػ ۰۶ ٓٞؿعٚ اف ایؼ؟ کـػٙ

 صن پیگیـی ثـای ىٜـػاؿی ٝ ىٜـ ىٞؿای رِٞی یيبٕ عبٗٞاػٛب ٛٔـاٙ

 ٛیچ ىٜـ ىٞؿای ظبٛـا  چـا؟؟. امت ٗيؼٙ ػاػٙ پبمغی ٛیچگٞٗٚ عٞػ ٓنکٖ

. ٗیبٓؼٗؼ پبمغگٞئی ٍؼػ ػؿ کٚ  ٗینت٘ؼ هبئَ کبؿگـإ ثـای ربیگبٛی ٝ اؿفه

 صن کٞچکتـیٖ کٚ ػٛؼ ٗٔی اربفٙ ىٜـػاؿی ؿاٗت ٝ هؼؿت ثـم ْٛ ىبیؼ

 .ثبى٘ؼ هبئَ ٝاصؼ ىـکت فصٔتکو کبؿگـإ ثـای ْٛ ىٜـٝٗؼی

 ًیغت؟ پاعخگْ چشا ؽِش ؽْسای

 ٝ ىٜـ ىٞؿای ػؿ تزٔغ ٝ کبؿگـإ ٓـارؼٚ اف ثؼؼ ىٔب:  آثبػ ٓؼَٞٓٚ عبْٗ

 ؿا پبمغگٞیی ٝ پیگیـی هٍٞ مپل ٝ آؿآو ثٚ ػػٞت ؿا کبؿگـإ ىٜـػاؿی

 ىٔب؟ پبمغگٞیی ىؼ چٚ پل ػاػیؼ

 آعـیٖ تب عٞػ اػتٔبػ ٓٞؿػ ٗٔبی٘ؼگبٕ ٛٔـاٙ ثٚ ٝاصؼ ىـکت ػؿػٓ٘ؼ کبؿگـإ

 .ثبى٘ؼ ٓی عٞػ ٓنکٖ صن پیگیـ ٗلل
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 ؿاثطٚ ػؿ ؿا عٞػ هبٗٞٗی ٓطبُجبت کٚ امت ایٖ کبؿگـإ ٓب تاله ٝ مؼی تٔبّ

 عٞاٛیْ پیگیـی هبٕٗٞ ٓزبؿی ٝاف ػٓکـاتیک کبٓال ىکَ ثٚ ٓبٕ ٓنکٖ صن ثب

 ىٔب عـیؼٕ فٓبٕ ٝ ٝهت اتالف ثٚ ٗنجت کبؿگـإ کٚ ثؼاٗیؼ ؿا ایٖ ُٝی ، کـػ

 ؿا عٞػ اهؼآبت ػیگـ هبٗٞٗی ٓزبفی اف ُقّٝ ٍٞؿت ػؿ ٝ آگبٛ٘ؼ کبٓال

 .کـػ عٞاٛ٘ؼ پیگیـی

 ػؼّ ٍٞؿت ػؿ کٚ ٓیؼاؿیْ ٓضلٞظ عٞػ ثـای ؿا صن ایٖ کبؿگـإ ٓب

 اؿىؼتـ ٓنئُٞیٖ ثٚ پیبٓٔبٕ ؿمبٗؼٕ ثـای ػیگـی، ؿاٜٛبی اف ىٔب پبمغگٞیی

 .ٗينت ٗغٞاٛیْ پبی اف ٓنک٘ٔبٕ صن ٍٍٝٞ تب ٓب. ک٘یْ تاله

 ٝیژٙ ثٚ ٝاصؼ ىـکت ٓزٔٞػٚ ؿٝفٛبی ایٖ ٓيکالت ٝ ٓؼْالت اف کی -۹

 رٜت ػؿ كؤ ٝ كؤ هبٕٗٞ ٝ ػـف عالف ػمتٞؿات کـػٕ ٍبػؿ ، یک مبٓبٗٚ

 گـػیؼٙ کبؿگـإ صن ػؿ ت٘و ٝ ارضبف إٓ عـٝری کٚ ثبىؼ ٓی ٓنئُٞیٖ ٓ٘بكغ

 ػَٔ ٝ کبؿ ٗضٞٙ ثٚ اػتـاّی ٓتْـؿ، کبؿگـإ تٞمٔ ای٘کٚ اف پل ٝ

 ثٚ ٝاگؾاؿی ٝ م٘ؼیکب كؼبُیت صـثٚ اف ٛٔیيگی م٘ت ٓی ىٞػ ٓی ٓنئُٞیٖ

 ٓ٘لؼت اهؼاّ یک ػؿ ٗٔٞٗٚ ػ٘ٞإ ثٚ.آٝؿٗؼ ٓی ٓیبٕ ثٚ ٍضجت عٍَٞی ثغو

 .ٓیجبىؼ تـٓقی ٝ رِٞث٘ؼی ثغيٜبی اػؿبّ ، یک مبٓبٗٚ ك٘ی ٓنئُٞیٖ ِٓجبٗٚ

 ثب ٓزقا کبؿگبٙ 1 هبٕٗٞ ٓجن ٝ عٞػؿٝ ٛؼایت ،مینتْ صکْ ٓجن کٚ صبُی ػؿ

 كـٓبٕ ٛیؼؿُٝیک ٝ رِٞث٘ؼی -۶ تـٓقی-۰.امت ىؼٙ ٓـاصی مـپـمتی صن

 پ٘ٞٓبتیک یب کٔپـك  -1

 چٚ پـمَ٘ صوٞم ٝ صن ثغو ػٝ ایٖ اػؿبّ ثب ٓنئٍٞ آهبیبٕ:ای٘زبمت مئٞاٍ

 ٓیيٞػ؟

 مـپـمتی صن گـكتٖ اف گؾىتٚ اػٝاؿ ٓی هنٔت ػٝ ایٖ مـپـمتبٕ آیب

 ثـعٞؿػاؿٗؼ؟ ،ٛٔچ٘بٕ

 ٝ کبؿ ثـ کبؿگبٜٛب،اىـاف مـپـمتبٕ ٝظبیق ٜٓٔتـیٖ اف یکی ای٘کٚ ٗٚ ٓگـ

 ٓنئُٞیت ٝ کبؿگبٙ ػٝ ایٖ کـػٕ اػؿبّ ٓیجبىؼ؟ثب کبؿ اٗزبّ صنٖ ثـ ٗظبؿت
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 ثـ کبؿ ثٚ ٓنئُٞیٖ تٞمٔ إٓ ارجبؿ ٝ ٓیجبى٘ؼ تغٌَ كبهؼ کٚ اكـاػی ثٚ ػاػٕ

 امت؟ ٍضیش پنت،آیب صن ٗپـػاعتٖ عالف

 چینت؟ پل ٗینت؟ امتلبػٙ مٞ ایٖ

 چبؿت ػؿ اٍال کٚ ٓیجبىؼ( ّ ع) آهبی اعتیبؿ ػؿ رِٞث٘ؼی کبؿگبٙ پنت صن

 کٚ ثبىؼ ٓی ىبؿَ ػیگـی هنٔت ػؿ ٝ ٗؼاىتٚ اىـاف هنٔت إٓ ػؿ ٝ  تؼٔیـگبٙ

 ثـٝف ٍٞؿت ػؿ.ٓیجبىؼ ٓـثٞٓٚ ٓنئُٞیٖ تغِق اف ای گٞىٚ عٞػ ایٖ

 ٍؼای المتیکٜب پی ػؿ پی عـاثی ٝ كـاٝإ مبثی المتیک رِٔٚ اف)  عنبؿت

( ای عٔـٙ پبیٚ ٜٗبیت ػؿ ٝ آبم کٔک کـػٕ عـاة إٓ تجغ ثٚ ٝ رِٞث٘ؼی

  چینت؟ تکِیق گـكتٚ، اٗزبّ تغٌَ كبهؼ اكـاػ تٞمٔ

 ّـؿ ثبػج کٚ کبؿٛبیی ایٖ اف ٛؼكيبٕ ٝ ٓیؼٛ٘ؼ ؿا کبؿ ایٖ ػمتٞؿ کنبٗی چٚ

 گـػػ،چینت؟ ٓی ٗوَ ٝ صَٔ آـ ػؿ ؿکٞػ ٝ تٞهق ٝ ىـکت ػٛی

 ٍٞؿت اهؼآبت عًَٞ ػؿ ؽیـثٔ ٓنئُٞیٖ ػٛی رٞاة ٓ٘تظـ ٛٔچ٘بٕ

 .ٓیجبىیْ گـكتٚ

 ثبفگيبیی ٝ تضَیِی مبٍ ىـٝع ثب ٝاصؼ ىـکت ٓنُٞٝیٖ کٚ مبُٜبمت -3

 تٔبّ ثب  کٚ ک٘٘ؼ ٓی تجِیؾ ٛب ؿمبٗٚ ػؿ ٝ ػٓ٘ؼ ٓی کـٗب ٝ ثٞم ػؿ ٓؼاؿك

 رٜت ٓـػّ، ثٚ ػٛی عؼٓبت مبفٓبٕ ثقؿگتـیٖ ثؼ٘ٞإ ٝ ٗبٝگبٕ ظـكیت

 ؿمبٗی عؼٓت آیب. پـػافػ ٓی ٛٔيٜـیبٕ ثٚ عؼٓبت اؿایٚ ثٚ ٓنبكـ، ثـػاىت

 گـػػ؟ ىبَٓ ؿا اتٞثٞمـاٗی پـمَ٘ ٗجبیؼ ٝ ثبىؼ؟ ٛٔيٜـیبٕ ثٚ ثبیؼ كؤ

 كـفٗؼإ ٓؼیيتی ٝ تضَیِی ّٝؼیت اف ثبؿ یک ٝاصؼ ىـکت ٓنُٞٝیٖ آیب

  ؿاٗ٘ؼگبٗی ٛٔبٕ ٛبی ثچٚ ایٖ کٚ  اٗؼ؟ پـمیؼٙ عٞػ اف ٝاصؼ ىـکت کبؿگـإ

 ٓيـُٞ٘ؼ؟ ٓـػّ كـفٗؼإ ؿمبٗؼٕ ثٚ عیبثبٜٗب ػؿ ٜٓـ اٍٝ ٛبی ؿٝف ػؿ ٛنت٘ؼ

 ىبٕ عبٗٞاػٙ ىبٕ ػؿ ٝ آثـٝٓ٘ؼ فٗؼگی یک ٛبی صؼاهَ اف کبؿگـإ ایٖ ٗجبیؼ آیب

 ثبى٘ؼ؟ ٓ٘ؼ ثٜـٙ
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 صن اٗنبٗی، فٗؼگی کٚ ػاؿیْ ایٔبٕ ٝاصؼ ىـکت کبؿگـإ ٓب:  ٓؼیـػبَٓ آهبی

 .ٓبمت

 ٝ ىزبػت ثب ٝاصؼ ىـکت کبؿگـإ م٘ؼیکبی ػْٞ کبؿک٘بٕ ٝ کبؿگـإ ٓب

 ٓب اٗنبٗی  صن ؿایگبٕ ثیٔٚ ٝ تضَیَ ، ٓؼیيت ، ٓ٘قُت ٓیؼاؿیْ، اػالّ اهتؼاؿ

 كـٝ کٞىيی ٛیچ اف ٓٞاؿػ ایٖ ارـای ؿاٙ ایٖ ػؿ ٝ ثبىؼ ٓی كـفٗؼاٗٔبٕ ٝ

 .ٗینتیْ گؾاؿ

  :عٌذیکایی کاسگشاى تیضتیي چؾواى گضاسػ -4

 ایٖٔ ىـکت ثٚ ىٜبة اتٞثٞك ػمتگبٙ 1۱ تؼؼاػ ثب کٚ یک مبٓبٗٚ ىجبٗٚ عٔ

 ۶ پ٘زي٘جٚ ؿٝف ىٜـیٞؿ ۶5 ٓٞؿعٚ ػؿ.  امت گـػیؼٙ ٝاگؾاؿ ٛٞیقٙ میـ

 ثغو ثٚ ٓتؼِن کٚ 1۱۱۰۰ ٝ 1۱1۱1 ٛبی ثئبؿٙ ٖٓ یبٗگ اتٞثٞك ػمتگبٙ

 تٞمٔ ىجبٗٚ عٔ ػؿ فایی ػؿآٓؼ ٝ ٓنبكـ ربثزبیی ثٚ اهؼاّ ٓیجبىؼ ػُٝتی

 .امت ٗٔٞػٙ یک مبٓبٗٚ ٓنئُٞیٖ

 چٚ ریت ثٚ کبؿ ایٖ ػؿآٓؼ ٝ ؟ امت ىؼٙ ٛقی٘ٚ أُبٍ ثیت اف کنی چٚ ػمتٞؿ ثٚ

 امت؟ ؿكتٚ کنبٗی

 ثٚ ٗنجت ؿا عٞػ گٞه ٝ چيْ ٛٔچ٘بٕ ثبفؿمی ٝ صـامت ٓنئُٞیٖ چـا

 ٓیؼاؿٗؼ؟ ٗگٚ ثنتٚ یک مبٓبٗٚ ٓزٔٞػٚ تغِلبت

 رِٞی ثٚ عٞػ صن گـكتٖ رٜت ٓنکٖ صن اف ٓضـّٝ کبؿگـإ صبُیکٚ ػؿ

 ىؼٙ گـكتٚ ػکنٜبی ػاػٕ ٗيبٕ ٝ اصْبؿ ثب ٓیـٝٗؼ ىٜـػاؿی ٝ ىٜـ ىٞؿای

 ٝ  ٓی٘ٔبی٘ؼ کبؿی مبػت ٝ ىیلت ربثزبیی،تـییـ ثٚ اهؼاّ صـامت ػٞآَ تٞمٔ

 اٗؼ؟ ٓبٗؼٙ مبکت تغِلبت گٞٗٚ ایٖ ٓٞؿػ ػؿ آب ک٘٘ؼ ٓی ٝصيت ٝ ؿػت ایزبػ

 ٗيبٕ ٝاک٘و عالف اػٔبٍ گٞٗٚ ایٖ هجبٍ ػؿ ٝ آٓؼٙ ثغٞػ کٔی ٓنئٍٞ آهبیبٕ

 ک٘٘ؼٙ اكيب ٝ کبؿگـإ ٓ٘بكغ تیقثیٖ چئبٕ م٘ؼیکبیی کبؿگـإ ثؼاٗیؼ ٝ. ػٛیؼ

  .ٛنت٘ؼ ک٘٘ؼگبٕ امتلبػٙ مٞ
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 تِشاى ؽِشداس تَ ای ًاهَ -5

 ىـکت کبؿگـ ٍؼٛب اف یکی ٖٓ، تٜـإ ٓضتـّ ،ىٜـػاؿ هبُیجبف آهبی ر٘بة

 ػِٔیبت ػؿ ثبَٓ ػِیٚ صن ٛبی رجٜٚ ػؿ پؼؿّ کٚ ٓیجبىْ اتٞثٞمـاٗی ٝاصؼ

 امل٘ؼ ػؿ پؼؿّ ىٜبػت عجـ کٚ ٓٞهؼی. ؿمیؼ ىٜبػت ؿكیغ ػؿرٚ ثٚ 5 کـثالی

 ثٚ مبُگی ۶1 مٖ ػؿ. ثٞػّ مبُٚ ۰۱ کٞػکی ٖٓ ؿمیؼ ٓب ثٚ 65 مبٍ ٓبٙ

 اف ثؼؼ اکٕ٘ٞ. ىؼّ ثکبؿ ٓيـٍٞ ؿاٗ٘ؼٙ ثؼ٘ٞإ ٝ ػؿآٓؼّ ٝاصؼ ىـکت امتغؼاّ

 كکـ عٞػّ پیو ٛٔیيٚ ؿكتٚ ػمت اف ػقیق ایٖ ىٜبػت اف مبٍ 1۱ گؾىت

 گلت؟ ٓی چٚ ػیؼ ٓی ٓـا اصٞاٍ ٝ اّٝبع ایٖ ٝ ثٞػ فٗؼٙ االٕ اٝ اگـ ٓیکْ٘

 ، ایخبؿگـ ىٜیؼ، عبٗٞاػٙ رقٝ ٖٓ ٓخَ ىـکت عبٗٞاػٙ اف ْٛ ػیگـی کبؿگـإ

 ػؿ ؿا ػقیقاٗٔبٕ ٗٞػی ثٚ ٓب صبٍ ثٜـ ک٘ؼ ٗٔی كـهی. ٛنت٘ؼ آفاػٙ ربٗجبف،

 فصٔتکيبٕ ایٖ اف ػیگـ ثنیبؿی ٝ ایٜ٘ب. ایْ ػاػٙ ػمت اف مبُٚ 1 تضٔیِی ر٘گ

 گبٛی چ٘ؼ اف ٛـ ٝ ٓنتبرـیْ ٛ٘ٞف ٝاصؼ ىـکت ػؿ عؼٓت مبُٜب گؾىت اف ثؼؼ

 .ک٘یْ ٓی ٓکبٕ ٗوَ ػیگـ عبٗٚ ثٚ ای عبٗٚ اف ٓنکٖ گـاٗی ثغبٓـ

  اٗوالثیْ، ٛبی ثچٚ ٓب ُٝی ٗٚ یب ؿمؼ ٓی ثؼمتت ٗبٓٚ ایٖ ٗٔیؼاْٗ ٓضتـّ ىٜـػاؿ

 ٓنکٖ رِٔٚ اف فٗؼگی ٛبی صؼاهَ گـكتبؿ کٚ ٗینت مقاٝاؿ. ٛنتیْ ایـاٗی

 اٗؼافٙ ثٚ ٝ ٗؼاؿٗؼ ایٞة ٍجـ ٝاصؼ ىـکت کبؿگـإ کٚ ٓیؼاٗیؼ ثٜتـ ىٔب. ثبىیْ

  .ایْ ػاػٙ عـد ثٚ صٍِٞٚ کبكی

 ٗٔی ىٔب کٞ؟ ٖٓ ٓنکٖ صن ىٜـػاؿ آهبی فْٗ ٓی كـیبػ ثِ٘ؼ ٍؼای ثب ٖٓ

 ثبىیؼ تلبٝت ثی ىٜؼا یبػگبؿإ ىؼٙ ؿیغتٚ ٛبی عٕٞ ثٚ ٗنجت تٞاٗیؼ

 هحفْظ اهعا

  هْفمیت سهض ُوذلی ّ اتحاد -6

 ٝ تُٞیؼ،عؼٓبت،ٍ٘ؼت ػؿ ؿا مْٜ ثیيتـیٖ کٚ فصٔتکيبٗی ٝ کبؿگـإ چـا

 ٓی ثؼمت عٞػ تُٞیؼات اف ٝؿی ثٜـٙ ػؿ ؿا مْٜ کٔتـیٖ ػاؿٗؼ کيبٝؿفی

 ػاؿی مـٓبیٚ ٗظبّ ػؿ ػاؿ مـٓبیٚ ٝ کبؿگـ ؿاثطٚ ثٚ تبؿیغی ٗگبٛی .آٝؿٗؼ

 تُٞیؼ اٍِی ثبفٝی ثؼ٘ٞإ کبؿگـإ کٚ ٓیک٘ؼ حبثت ٝ ؿٝىٖ ؿا تِظ صکبیت ایٖ
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 ػمینٚ اٗٞاع ثب ػاؿی مـٓبیٚ مِطٚ ٗظبّ ٝ ػاىتٚ تُٞیؼ اف صؼاهِی مْٜ ٛٔیيٚ

 .ک٘ؼ ٓی کبؿگـإ ػبیؼ ؿا ٗٔیـی ٝ ثغٞؿ ٝ اٗؼک مْٜ ٓغتِق اىکبٍ ثٚ ٝ ٛب

 ػٛی عؼٓبت مبفٓبٕ ثقؿگتـیٖ ثؼ٘ٞإ تٜـإ، اتٞثٞمـاٗی ٝاصؼ ىـکت ػؿ

 فصٔتکو ؿاٗ٘ؼگبٕ ٝ ىـیق کبؿگـإ. امت صبکْ مِطٚ ٗظبّ هبٕٗٞ ٛٔیٖ ٗیق

 َٗیجيبٕ اٗؼکی مْٜ آب ػاؿٗؼ ؿا ٝؿی ثٜـٙ ٝ تاله ثیيتـیٖ ٝاصؼ ىـکت

 ٗجٞػىبٕ ٝ ثٞػ کٚ ٝاصؼ ىـکت ٓنئُٞیٖ ٝ ٓؼیـإ ٓوبثَ ٓـف ػؿ ٝ ٓیيٞػ

 ٛٔٚ ایٖ ػِت. ثـٗؼ ٓی ؿا صوٞم ثیيتـیٖ ٗؼاؿٗؼ ىٜـی ٗوَ ٝ صَٔ ػؿ ٗويی

 چینت؟ ػؿ تجؼیِ

 کبؿگـإ اتضبػ ػؼّ اف ؿا مٞػ ثیيتـیٖ کبؿكـٓب کٚ گلت تٞإ ٓی رـات ثٚ

 صؼاهَ اف کبؿگـإ آگبٛی ٝ آالع مطش چوؼؿ ٛـ. ثـػ ٓی ؿا ٝاصؼ ىـکت

 ؿاٙ تٜ٘ب. ک٘ؼ ٓی عطـ اصنبك کبؿكـٓب ىٞػ ثیيتـ کبؿ هٞاٗیٖ ػؿ ٓٞرٞػ ٛبی

 ٝ اتضبػ،ٛٔؼُی آگبٛی، ٝاصؼ ىـکت پـمَ٘ صن ثٚ ٛبی عٞامتٚ ثٚ ؿمیؼٕ

 .ٓیجبىؼ فصٔتکيبٕ ٓیبٕ ػؿ ٛٔجنتگی

 ٗینت ؿكتٖ رق ای چبؿٙ ؿمیؼٕ ثـای  ، ٗینت ؿمیؼٕ ؿكت٘ی ٛـ

 ٗکـػٕ پیگیـی ، اُٝیٚ صوٞم ثٚ آى٘بئی ػؼّ ػُیَ ثٚ کبؿكـٓب ٓوبثَ ػؿ ىکنت

 .ٓیجبىؼ کبؿگـإ ٓیبٕ ػؿ اتضبػ ؿٗزیـ ىؼٕ پبؿٙ ٝ ٓطبُجبت

 ٗٔیيٞػ ػؿٓبٕ رؼا رؼا ٛـگق     ٓيتـک ػؿػ کیٖ    ػؿػ ف ٗٔبٕ تٜ٘ب

 ٓٞاؿػ اْٗجبٓی،،،،، کٔیتٚ ثٚ ثـػٕ ىیلت، تـییـ ربثزبیی، کبؿگـ، اصْبؿ

 ٓیبٕ اتضبػ ىکنتٖ رٜت ثٚ ٝاصؼ ىـکت ٓنئُٞیٖ ؿٝفٛبی ایٖ ىؼٙ ٓ٘نٞط

 ىؼٙ اؿائٚ عؼٓبت اف ثیيتـی مْٜ ثبیؼ ٝاصؼ ىـکت کبؿگـإ.ثبىؼ ٓی کبؿگـإ

 ٗٔبی٘ؼگبٕ ک٘بؿ ػؿ ىؼٕ ٓتضؼ ثب ٓیجبینت ٝاصؼ پـمَ٘.ثبى٘ؼ ػاىتٚ ؿا ىـکت ػؿ

 ربٗجٚ ٛٔٚ ٓيبؿکت ٝ الفّ آٓٞفىٜبی كـاگیـی ّٖٔ م٘ؼیکب ػؿ عٞػ ٝاهؼی

 .ٗٔبی٘ؼ هطغ ؿا مٞػرٞیبٕ ػمت عٞػ ؿكتٚ ػمت اف صوٞم ٝ صن گـكتٖ ػؿ

 ٗٔیؼاٗیْ چٕٞ تٞاٗیْ، ٗٔی       تٞاٗیْ ٗٔی ٗؼاٗیْ، تب
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 هذاسط تاصگؾائی آعتاًَ دس -7

 

 کبؿگـی ٛبی عبٗٞاػٙ تٔبٓی ثٚ ؿا رؼیؼ ،مبٍ ٝاصؼ ىـکت کبؿگـإ م٘ؼیکبی

 ٗقػیک ٜٓـٓبٙ ىـٝع ثب. گٞیؼ ٓی تجـیک ؿا ٝاصؼ ىـکت فصٔتکيبٕ ٝیژٙ ثٚ

 مبٍ ٛنت٘ؼ، ٝاصؼ ىـکت کبؿگـإ كـفٗؼ کٚ ػاٗيزٞ ٝ آٓٞف ػاٗو ٛقاؿإ ثٚ

 تبٓیٖ صؼاهِٜبی ػؿگیـ ٛ٘ٞف پؼؿاٗيبٕ کٚ ٗٔبی٘ؼ ٓی آؿبف صبُی ػؿ ؿا تضَیِی

 ثب ؿاثطٚ ػؿ آٜٗب صن ثٚ ٗؼای کٚ پؼؿاٗی. ثبى٘ؼ ٓی ٝاصؼ ىـکت ػؿ فٗؼگی

 ثٚ ػؿٓبٕ،،،،ٛٔیيٚ ٝ تضَیَ ٝ ٓنکٖ رِٔٚ اف ىبٕ فٗؼگی اُٝیٚ ٗیبفٛبی

 صل ایٖ ثب ٗیکی ثٚ كـفٗؼاٗيبٕ ٝ امت ثٞػٙ ىبٕ ػؿؼؿٚ ثقؿگتـیٖ ػ٘ٞإ

 ثب ٛٔـاٛی ػؿ مؼی عٞػ ٛبی عٞامتٚ آٝؿػٕ پبییٖ ثب ٝ اٗؼ ىؼٙ آى٘ب پؼؿاٗيبٕ

  .ثبى٘ؼ ٓی فٗؼگی ٓيکالت ٓوبثَ ػؿ پؼؿاٗيبٕ

 ثٚ ٗنجت صْـتؼبُی تلبٝتی ثی ثٚ پی ْٛ کبؿگـإ ٓب كـفٗؼإ ٓؼیـػبَٓ آهبی

 گؾىتٚ مبٍ کلو ٝ کیق ثب ؿا تضَیِی مبٍ ٝ اٗؼ ثـػٙ فصٔتکيبٕ ٛبی عٞامتٚ

 ٛٔبٕ اف ؿا کبؿگـإ ٓب كـفٗؼإ ىٔب.ک٘٘ؼ ٓی ىـٝع ىؼٙ تؼٔیـ پيتی کُٞٚ ٝ

 .ایؼ کـػٙ آى٘ب تضَیَ ػؿ ٗبثـاثـی ٝ تجؼیِ ثب کٞػکی

 ؿٗزجـإ، ٓؼْالت ٝ ٓيکالت ثٚ آٜٗب تلبٝتی ثی ٝ ٓنئُٞیٖ تٞرٜی ثی ایٖ ثب

 ٓجوٚ ثٚ ىٔب ثـعالف ، ىؼٗؼ پنتی ػاؿای كـػا اگـ کٚ آٓٞفٗؼ ٓی كـفٗؼاٗٔبٕ

  .ٗک٘٘ؼ پيت فصٔتکو

 .اػثبٕ ثی اف آٓٞعتی کٚ اف اػة: کٚ ػٛیْ ٓی یبػ كـفٗؼاٗٔبٕ ثٚ ٓب
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 ّ هحتشم ساًٌذگاى ّیژٍ تَ ّاحذ ؽشکت ُوکاساى تا صویواًَ عخٌی -8

 صحوتکؼ

 عٞػ، ؽاتی ٝ تبؿیغی ؿمبُت ثٚ تٞرٚ ثب ٝاصؼ ىـکت کبؿگـإ م٘ؼیکبی

 ؿامتب ٛٔیٖ ٝػؿ ٛنت ٝ ثٞػٙ کبؿكـٓب ٝ کبؿ ثٚ ٓـثٞٓ ٓنبئَ اكيبگـ ٛٔٞاؿٙ

 ٗیبٓؼٙ کٞتبٙ عٞػ آؿٓبٜٗبی اف هؼٓی ٓتؼؼػ، ٛبی ٛقی٘ٚ پـػاعت ثب کٚ مبُٜبمت

 ؿا کٞتبٙ ٛـچ٘ؼ ٗکبتی ػیؼیْ الفّ تضَیِی مبٍ ؿمیؼٕ كـا ثٚ تٞرٚ ثب ُؾا. امت

 :ثگؾاؿیْ ٓیبٕ ػؿ ػقیق ؿاٗ٘ؼگبٕ ثب

 کْ ثـ ػُیِی کبؿگـإ، ٛبی عٞامتٚ ٝ  صوٞهی ٓٞافیٖ ثٚ ٓؼیـیت پبیج٘ؼی ػؼّ

 .ىؼ ٗغٞاٛؼ ؿاٗ٘ؼگبٕ ثٞیژٙ کبؿگـإ ٓب ؿمبٗی عؼٓت آـ ػؿ کٞتبٛی یب کبؿی

 تٍٞیٚ ٛٔٞاؿٙ کبؿگـإ صن ثٚ ٓـرغ ثؼ٘ٞإ ٝاصؼ ىـکت کبؿگـإ م٘ؼیکبی

 ثـعٞؿػ كـّ، ُجبك پٞىیؼٕ رِٔٚ اف کبؿی اٗظجبٓ ٝ ٗظْ ؿػبیت ثٚ ٓٞکؼ

 ػؿ صؼاکخـی صْٞؿ امتبٗؼاؿػ، مـػت ؿػبیت ٓنبكـیٖ، ثب اصتـاّ ثب ٝ فیج٘ؼٙ

 ػاىتٚ ؿا ربثزبئی آـ کبؿ،،،،،،ػؿ صیٖ ػؿ ػعبٗیبت امتؼٔبٍ ػؼّ عطٞٓ،

  .امت

 ٓب. ثٞػ ٗغٞاٛؼ کبؿ ػؿ کٞتبٛی ثـ ػُیِی کبؿكـٓب کبؿی کْ ٝ ٓٞاٗغ تـػیؼ ثی

 اف عٞػ اثتؼایی ٝ ٓنِْ صوٞم پیگیـی ّٖٔ ٝاصؼ، ىـکت ػؿ ىبؿَ کبؿگـإ

 ، م٘ؼیکبیی كؼبُیٖ مٞی اف کبؿ ٓضیٔ ػؿ..... ثٜؼاىت ػؿٓبٕ، ٓنکٖ، هجیَ

 ٝ ػؿمتی ثٚ ػقیقٓبٕ ٓـػّ  ٝ ٛٔيٜـیبٕ صبٍ ؿكبٙ ثـای ؿا عٞػ ػٛی عؼٓبت

 .ػاػ عٞاٛیْ اٗزبّ ٍؼاهت ثب

 ّاحذ ؽشکت کاسگشاى اتحاد تاد تش گغتشدٍ

 ّ تِشاى اتْتْعشاًی ّاحذ ؽشکت کاسگشاى عٌذیکای تاد پایذاس

 حْهَ
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 هِشهاٍ دس ّاحذ ؽشکت هذیشیت عولکشد -9

 ٓؼیـیت ، ٛب ػاٗيگبٙ ٝ ٓؼاؿك ثبفگيبیی ٝ تضَیِی مبٍ ىـٝع ثب ٛٔقٓبٕ

 تٔبٓی ثٚ ثبه آٓبػٙ ّٖٔ ٝ ىؼٙ ثیؼاؿ م٘گیٖ عٞاثی اف گٞیی ٝاصؼ ىـکت

 ٓی آٓبػٙ ثٜتـ عؼٓبت ػـّٚ ثـای ؿا عٞػ پـمَ٘، ٓـعَی ُـٞ ٝ هنٔتٜب

 ٛٔٚ ایٖ اف عجـی مبٍ، ٍٓٞ ػؿ چـا: امت مئٞاٍ ٓٞؿػ ای٘زب ػؿ کٚ آٗچٚ. ک٘ؼ

 ٗؼاؿٗؼ؟ عؼٓبت ثٚ ٗیبف ٓـػّ مبٍ ٍٓٞ ػؿ ٓگـ ٗینت؟ ثج٘ؼ ٝ ثگیـ ٝ ٛیبٛٞ

 تضت ثب آهبیبٕ کٚ ثبىؼ ٓی ٓبٙ ٜٓـ ثٚ ٓضؼٝػ كؤ  ؿمبٗی عؼٓبت کبؿ ٓگـ

 ػؿ امت هـاؿ ٓگـ عٞاٛ٘ؼ؟ ٓی ػٛی عؼٓبت آٜٗب اف کبؿگـإ ػاػٕ هـاؿ كيبؿ

 ثغو ٝ ٓؼیـیت ىٞػ؟ ػاػٙ ىـکت ثٚ یب کبؿگـإ ثٚ ای ٝیژٙ آتیبف ٓبٙ ایٖ

 ٓلـٙ ٓـػّ ٝ ػٔٞٓی ٛبی ؿمبٗٚ ػؿ ٛب ٝاهؼیت ثیبٕ اف ٝاصؼ ىـکت ای ؿمبٗٚ

 ثٚ ػٛی مـٝیل تٞإ مبٍ ٍٓٞ ػؿ ٗبٝگبٗو ٝ ٝاصؼ ىـکت ٓؼیـیت. ؿٝٗؼ ٓی

 ؿا ٓنبكـ صزْ ایٖ عٞاٛؼ ٓی تضَیِی مبٍ ىـٝع ػؿ چطٞؿ ٗؼاؿػ، ؿا ٓـػّ

 ٝ ؿاٗ٘ؼگبٕ آثـٝی ٝ ربٕ کـػٕ ٛقی٘ٚ ثب. امت ؿاصت پبمظ ثبىؼ؟ پبمغگٞ

 .ٝاصؼ ىـکت کبؿگـإ

 کٚ ؿا عٞػ ٓتٞهلی اتٞثٞمٜبی ىـکت، تؼٔیـگبٜٛبی ٓؼتٜبمت  ٗٔٞٗٚ ػ٘ٞإ ثٚ

 ثب ٝ تؼٔیـی کٞچکتـیٖ ثؼٕٝ ؿا عٞؿػٙ عبک عـٝاؿٛب ای گٞىٚ ػؿ ٓبٜٛب

 ٗجٞػ ٝ ٗیبف اػالّ ثـػاؿی ثٜـٙ کبكینت. ٗٔبیؼ ٓی عٔ ثٚ اػقاّ ایـاػ ٛٔبٕ

 ك٘ی ٗوِ ػاؿای اتٞثٞك ثـاصتی تٞهلگبٙ ٓنٍٞٝ تب ٗٔبیؼ ٓی اػالّ ؿا اتٞثٞك

 .ٓیؼٛؼ ؿاٗ٘ؼٙ تضٞیَ ٝ ؿفؿٝ ؿا

 ٓنبكـإ ربٕ اٗؼاعتٖ ٓغبٓـٙ ثٚ ٝ ٓنُٞٝیٖ مـمـی ٓؼیـیت رق چیقی ایٖ

 ٗینت؟

 چ٘یٖ تٞإ ٓؼیـیت ایٖ ثب آب ػاؿػ؛ كٞؿی ثبفمبفی ثٚ ٗیبف كـمٞػٙ ٗبٝگبٕ ایٖ

 ثٚ تٞإ ٓی تؼٔیـگبٜٛب ٓؼتٔؼ ٓنُٞٝیٖ ٝ ؿاٗ٘ؼگبٕ ثب ٓيٞؿت ثب. ٗینت چیقی

 ثـٗبٓٚ ثب ؿا إٓ ٝ ثـػ پی ىٜـی ٗوَ ٝ صَٔ ٗبٝگبٕ ّٝؼیت اف ٍضیش آٓبؿی

 . کـػ ؿكغ ؿیقی
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 ػؿ ٝاصؼ ىـکت کبؿگـإ م٘ؼیکبی مٞی اف آٓٞفىٜبیی ۰111 مبٍ ػؿ -۰۱

 ثـگقاؿ کبؿگـإ اتضبػ ثـاثـ ػؿ کبؿكـٓب تـك٘ؼٛبی اف آگبٛی ٝ ى٘بعت رٜت

 ػؿ «ٝاصؼ ىـکت ػؿ مبفی عٍَٞی» آٓٞفىی کالمٜبی ثـگقاؿی. ىؼ ٓی

 تب ثٞػ، کبؿكـٓب تـك٘ؼ ٓوبثَ ػؿ ىـکت کبؿک٘بٕ ٝ کبؿگـإ مبفی آگبٙ رٜت

 مـ ثـ ثالیی چٚ ٝاصؼ ىـکت ػؿ مبفی عٍَٞی ثب کٚ ثؼاٗ٘ؼ کبؿگـإ

 ىٞؿاٛبی یٞؿه ٓتبملبٗٚ. آٓؼ عٞاٛؼ ٛبیيبٕ عبٗٞاػٙ ٝ کبؿگـإ ٝ ؿاٗ٘ؼگبٕ

 ٛب آٓٞفه ایٖ ٓبٗؼٕ ٗبتٔبّ ثبػج کبؿگـ عبٗٚ صٔبیت تضت كـٓبیيی

 عٞػٓبٗی» ٓـس م٘ؼیکبیی ٓؼؿمبٕ آٓٞفىٜبی ٝ گلتٚ ثٚ ثطٞؿیکٚ.گـػیؼ

 ىکنتٖ رٜت ىؼٙ ٓـاصی پیو اف ثـٗبٓٚ ٗٞع یک ، ٝاصؼ ىـکت «مبفی

 مٞامتلبػٙ ٝ كنبػ رق کبؿ، ٗتیزٚ کٚ ثٞػ ٝاصؼ ىـکت ٓزٔٞػٚ اٗنزبّ ٝ اتضبػ

 ثٚ ٗنجت کبؿگـإ ٓب ٛٔٚ. امت آـ ایٖ ثـ گٞاٙ آـٝف تب کٚ ثٞػ ٗغٞاٛؼ

 .ٛنتیْ ىبٛؼ ػَٔ ػؿ فٗی گٔبٗٚ ایٖ ػؿمتی ٝ م٘ؼیکبیی آٓٞفىٜبی

 تب ک٘٘ؼ ٗٔی اػالّ ؿا ٝاصؼ ىـکت ػؿ مبفی عٍَٞی کبؿ ثیالٕ ٓؼیـإ چـا

 آٓؼٙ چٚ اٗؼ ىؼٙ ٓـس ایٖ ارـای ٓبٓٞؿ کٚ ؿاٗ٘ؼگبٗی مـ ثـ ثؼاٗ٘ؼ کبؿگـإ

  امت؟

 ثـای هؼؿ چٚ مبفی عٍَٞی ٓـس ایٖ ارـای ثب ک٘٘ؼ ٗٔی اػالّ ٓؼیـإ چـا

 ٗيبٗؼٙ؟ میبٙ عبک ثٚ ؿا ؿاٗ٘ؼگبٕ ٓیقإ چٚ ٝ ػاىتٚ ٓ٘بكغ ىـکت

 رِٞی ثٚ عٞػ صن گـكتٖ رٜت ٓنکٖ صن اف ٓضـّٝ کبؿگـإ صبُیکٚ ػؿ

 ىؼٙ گـكتٚ ػکنٜبی ػاػٕ ٗيبٕ ٝ اصْبؿ ثب ٓیـٝٗؼ ىٜـػاؿی ٝ ىٜـ ىٞؿای

  ٗٔبی٘ؼ ٓی کبؿی مبػت ٝ ىیلت تـییـ ربثزبیی، ثٚ اهؼاّ صـامت ػٞآَ تٞمٔ

 ػٛ٘ؼ، ٓی ٗيبٕ ٓیؼإ پ٘جٚ پِٜٞإ ؿا عٞػ ٝ ک٘٘ؼ ٓی ایزبػ ٝصيت ٝ ؿػت ٝ

  .ک٘٘ؼ ٗٔی اػالّ ٝیـاٗگـ مبفی عٍَٞی ایٖ اف گقاؿىی ٛیچ چـا

 هیٔت ثٚ ىـکت آٞاٍ كـٝه ٝ مبفی عٍَٞی ٓغبُق م٘ؼیکبیی کبؿگـإ

 .ٛنت٘ؼ ٓبكیبیی ثبٗؼٛبی ثٚ ٗبفٍ

 امتلبػٙ مٞ ک٘٘ؼٙ اكيب ٝ کبؿگـإ ٓ٘بكغ تیقثیٖ چئبٕ م٘ؼیکبیی کبؿگـإ ثؼاٗیؼ

 .ٛنت٘ؼ ک٘٘ؼگبٕ
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 ؽِشداسی هغّْلیي تا حغاب حشف کالم دّ -۰۰

 ىـکت کـػٕ عٍَٞی ثـای ، تٞإ تٔبّ ثب کٚ ٓؼتٜبمت تٜـإ ىٜـػاؿی

 ٝاصؼ ىـکت ػاؿاییٜبی ٝ آالک اف ثنیبؿی ؿامتب ایٖ ٝػؿ ک٘ؼ ٓی تاله ٝاصؼ

 کبؿگـإ ریت ثٚ ْٛ ٓ٘بثغ ایٖ اف ای ؽؿٙ ٝ ؿمبٗؼٙ ثلـٝه آٗـا آکبٗبت ٝ

 .امت ٗـكتٚ

 چـا ک٘٘ؼ؟ ٗٔی ؿٝى٘گـی ثبؿٙ ایٖ ػؿ ؽیـثٔ ٓنُٞٝیٖ چـا:ای٘زبمت مئٞاٍ

 ىٜـػاؿی ٓنُٞٝیٖ. ٗینت٘ؼ ٝاصؼ ىـکت کبؿگـإ ثیئبؿ مئٞاالت پبمغگٞی

 گٔـاٙ ػاىتٖ، ٗگٚ مبکت ٍـف ؿا عٞػ ٛقی٘ٚ ٝ تٞإ تٔبّ ٝاصؼ ىـکت ٝ

 ایٖ اف اٗؼکی اگـ. ک٘٘ؼ پـميگـٓی ٝ تالىگـ  کبؿگـإ ػِیٚ پبىی مْ ٝ کـػٕ

 ایٖ اف ثنیبؿی هطؼب ٓیکـػٗؼ کبؿگـإ ٓؼیيتی ثٜجٞػ ٍـف ؿا ٛقی٘ٚ ٝ ٝهت

 (ٓنکٖ،،،، ٗظیـ) ثٞػ صَ هبثَ ٓؼْالت

 صبىیٚ ، كوـ ثیکبؿی، آٓبؿ مبفی عٍَٞی ٓـس ىـٝع ثب ای٘کٚ ٗٚ ٓگـ 

 امت؟ ؿكتٚ ثبال ٗيی٘ی

 ثؼٕٝ کـػٕ ػَٔ مبفی عٍَٞی ثبة ػؿ تٜـإ ىٜـػاؿی ثقؿگ ٓيکَ

 .ٓیجبىؼ ٓتغََیٖ ثب اٗؼیيٚ ٝ ٓيٞؿت

 ىـکت ػؿ کبؿگـإ ىـِی آ٘یت ٓـس، ایٖ آٓؼٕ ثب کٚ ای٘نت اف ثـیـ ٓگـ

 امت ىؼٙ پیو اف ثیو کبؿگـإ ثـ ٓؼیـإ اؽیت ٝ آفاؿ ٛزٔٚ ٝ ٝاصؼ

 عٍَٞی ثبة اف گؾىتٚ مبٍ ۰۱ ٍٓٞ ػؿ ػمتبٝؿػی چٚ ثلـٓبئیؼ آهبیبٕ

 ؿٝٗؼ اػآٚ ثـ ٛٔچ٘بٕ کٚ ایؼ کـػٙ ایزبػ کبؿگـإ ثـای ٝاصؼ ىـکت ػؿ مبفی

 ػاؿیؼ؟ پبكيبؿی إٓ ٗبکبّ

 ػؿ مبفی عٍَٞی ػٞاهت ٝ ٓقایب ایٖ ثؼاٗیؼ ٝاصؼ ىـکت اؿرٔ٘ؼ ٛٔکبؿإ

 ٓیجبىؼ ٓب تک تک اٗتظبؿ

 .ٗیلتیؼ ِٓت كـٍت ٓنئٞالٕ ایٖ ػآبٕ ػؿ تب ثبىیؼ ٛٞىیبؿ ٝ ثگٞه
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 گٞه ثٚ ىٜـػاؿی اف ٛب ؿمبٗٚ ػؿ ؿٝف ٛـ ٓیَ صیق اعجبؿ کٚ صبُی ػؿ -۰۹

 ثٚ پـػاعت اف ، امت فػٙ ٓیِیبؿػ ثٚ مـ ىٜـ ثبٗک آثؼاؿعبٗٚ عـد ٝ ؿمؼ ٓی

 .ٗینت عجـی ٝاصؼ ىـکت کبؿگـإ ٓقایبی ٓٞهغ

 ىبگـػإ رٞایق ٝاصؼ ىـکت ٓنئُٞیٖ ٓتبملبٗٚ ٜٓـٓبٙ اف ؿٝف 6 گؾىت ثب

 ؿؼیـ ٝ هـثبٕ اػیبػ ثٔ٘بمجت ٓیجبینت ٛٔچ٘یٖ.اٗؼ ٗکـػٙ پـػاعت ؿا ٓٔتبف

 ىـکت پـمَ٘ ثٚ ٗوؼی ؿیـ کبؿت ىبؿژ ثَٞؿت تٞٓبٕ  ٛقاؿ ۶5۱ ٓجِؾ

 اثٜبّ اف ای صبُٚ ػؿ پـػاعتٜب ػؼّ آـٝف تب ٓتبملبٗٚ کٚ گـػػ پـػاعت ٝاصؼ

 .ٓیجبىؼ

 اعت؟ هؾغْل چیضی چَ تَ ّاحذ ؽشکت هذیشیت

 ک٘٘ؼ ٓی ٗـّ پ٘زٚ ٝ ػمت إٓ ثب BRT ؿاٗ٘ؼگبٕ کٚ ٓؼْالتی اف یکی -۰3

 ػٔؼتب کٚ ثبىؼ ٓی ٝیژٙ عطٞٓ ػؿ اتٞثٞك رق ثٚ ػیگـ ٗوِیٚ ٝمبیَ ٝؿٝػ

 ثٚ اهؼاّ ٝیژٙ عطٞٓ ػؿ صتب ٝ ىٞٗؼ ٓی ٝیژٙ عٔ ٝاؿػ ٓبٓٞؿیت ػاىتٖ ثؼٕٝ

 ثـٝف ثبػج عٞػ ایٖ کٚ ٗٔبی٘ؼ ٓی ٓزبف ؿیـ مجوت ٝ مـػت هجیَ اف تغِلبتی

 ؿیـ ٛبی مـٗيیٖ ٛٔیيٚ کٚ ٝاصؼ ىـکت ٛبی اتٞثٞك. گـػػ ٓی صٞاػحی

 کٚ اٗؼ اینتبػٙ فیبػی ٓنبكـإ اتٞثٞك، ػاعَ کبكی ایٔ٘ی ثؼٕٝ ٝ ػاؿػ ٓزبف

 ٗیق کٞػک یب ٝ ثیٔبؿ یب ٝ تٞإ کْ آػٜٓبی ٓنبكـإ ایٖ ثیٖ ػؿ ػاىت تٞرٚ ثبیؼ

 ایٖ اف ْٛ پِیل صتب ٛب عٞػؿٝ ػیگـ ؿاٗ٘ؼگبٕ ٓتبملبٗٚ کٚ ػاؿػ ٝرٞػ ْٛ

 ثب کٚ ایْ ىؼٙ ایٖ ىبٛؼ کٚ امت ؿٝفی چ٘ؼ صتب. عجـٗؼ ثی گٞیب ّٓٞٞع

 ٓنتوـ ٝ ٓتٞهق ٝیژٙ عطٞٓ ػؿ میکِت ٓٞتٞؿ صَٔ ٛبی عٞػؿٝ تٔبّ ٝهبصت

 ثب ٗیق ایٖ ٝ ىؼٙ ٓ٘ضـف عٞػ ٓنیـ اف اتٞثٞك کٚ ٓیيٞٗؼ ثبػج کٚ اٗؼ ىؼٙ

 پِیل ثب ٝهتی. ىؼ عٞاٛؼ ػیگـی عطـات ثبػج اتٞثٞك فیبػ ٍٓٞ ثٚ تٞرٚ

 ٗوَ ٝ صَٔ ٓنُٞٝیٖ ٓتبملبٗٚ. امت ػمتٞؿ کٚ گٞیؼ ٓی پِیل ک٘یْ ٓی ٍضجت

 ىبٗٚ ْٜٓ ایٖ اف ٝاصؼ ىـکت ٝ ىٜـػاؿی پِیل، هجیَ اف ىٜـی تـاكیک ٝ

 آیؼٝاؿیْ. عـٗؼ ٓی ٝاصؼ ىـکت ؿاٗ٘ؼگبٕ ثـای ؿا عطـ كؤ ٝ ک٘٘ؼ ٓی عبُی

 ثب عطـٗبک آـ ایٖ اف مبفی آگبٙ ٝ ٓنُٞٝیت صل ثب ٝاصؼ ىـکت ٓنُٞٝیٖ

 عطـٛب ایٖ اف ىٜـػاؿی تـاكیک ٝ ٗوَ ٝ صَٔ ٓؼبٝٗت ٝ پِیل کٔک

 .ک٘٘ؼ رِٞگیـی



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     49
 

 ّ ؽِشداسی آهیض تثعیط ًگاٍ ّ ّاحذ ؽشکت کاسگشاى تکویلی تیوَ -۰4

 !کاسگشاى تَ ؽشکت هغّْلیي

 کبؿگـی ٓزٔٞػٚ فیـ مبفٓبٕ ثقؿگتـیٖ ػ٘ٞإ ثٚ اتٞثٞمـاٗی ٝاصؼ ىـکت

 عؼٓبت پٞىو ثـای ػؿٓبٕ تکٔیِی ثیٔٚ اف کٚ امت مبُی چ٘ؼ ىٜـػاؿی

 ٓبٛیبٗٚ ْٛ کبؿگـإ اف ٝ ثنتٚ ػاػ هـاؿ ٓتؼؼػی ىـکتٜبی ثب کبؿگـإ ػؿٓبٗی

 ٝاصؼ ىـکت پـمَ٘ ٗلـ 1۱۱۱ صؼٝػ.ىٞػ ٓی کنـ صوٞهيبٕ كیو اف ٓجبُـی

 ایٖ ىبٕ ػؿ تکٔیِی ثیٔٚ ىؼٙ اؿایٚ عؼٓبت آیب.ک٘٘ؼ ٓی امتلبػٙ تکٔیِی ثیٔٚ اف

 ٝ عؼٓبت ثب ؿاثطٚ ػؿ تکٔیِی ثیٔٚ چـا ثبىؼ؟ ٓی ىـکت پـمَ٘ ٛٔٚ

 تؼؼاػی ای٘کٚ ثـ ْٓبف  ثبىؼ؟ ٓی پؾیـا ؿا ػکل ٝ ٝیقیت كؤ ػٗؼاٗپقىکی

 ثٚ ٝ ٗؼاؿٗؼ ؿا ٛبیيبٕ كیو اف ٓجِؾ ٛٔیٖ کنـ تٞإ ٝاصؼ ىـکت پـمَ٘ اف

 ای ثیٔٚ عؼٓبت ٗٔبییؼ ٓوبینٚ ىٔب. ػٛ٘ؼ ٓی اَٗـاف ػؿعٞامت ٗبچبؿ

 اف ٓلََ صؼیخی عٞػ کٚ ٝاصؼ کبؿگـإ تکٔیِی ثیٔٚ ثب ؿا کبؿٓ٘ؼإ ىٜـػاؿی

( اٗؼکيبٕ تؼؼاػ ثب) کبؿٓ٘ؼإ ک٘بؿ ػؿ کبؿگـإ. امت ػؿٓبٗی ثیٔٚ ٗبثـاثـی ایٖ

 ْٛ ٝ ٓیگیـٗؼ ٓتلبٝتی ثنیبؿ ٓقایبی ٝ صوٞم آب ػٛ٘ؼ ٓی اٗزبّ یکنبٕ کبؿ

 ٓنُٞیٖ تٞرٚ ػؼّ صبٍَ ٗیق عٞػ ایٖ کٚ ػاؿٗؼ ٓتلبٝتی ای ثیٔٚ عؼٓبت

 .ثبىؼ ٓی کبؿگـإ فصٔتکو هيـ ثٚ آٜٗب پبییٖ ثٚ ثبال اف ٗگبٙ ٝ فیـثٔ

 چ٘ؼ ٛـ اهؼاّ، چٚ عٞػ ٓؼیـیت ٍٓٞ ػؿ ٝاصؼ ىـکت ٓؼیـیت:ای٘نت مئٞاٍ

 ػؿٓبٗی عؼٓبت رٜت کبؿگـإ ٝ کبؿٓ٘ؼ ثیٖ كبٍِٚ کـػٕ کْ رٜت ػؿ ٗٔبػیٖ

 امت؟ ػاىتٚ آٜٗب

 ٝاصؼ ىـکت ػؿ کبؿ. ٗینت ٝاصؼ ىـکت ر٘ل اف امبمب ٝاصؼ ىـکت ٓؼیـیت

 ىـکت ػؿ ایيبٕ ٝ ىٜـػاؿ اف ٝیژٙ آتیبفات کنت ثـای امت ػِٔی ثـایيبٕ

 ثٚ ٗپـػاعتٖ ٝ گـاٗویٔتو امپـت کت ثب گـكتٖ ػکل اف ؿیـ ثٚ ٝاصؼ

 .ػٛؼ ٗٔی اٗزبّ پـمَ٘ ٓؼیيت ٝ ؿكبٙ رٜت کبؿی گٞٗٚ ٛیچ اٍِی ّٓٞٞػبت

 رٜت ثٚ ثٞمٜب ٓی٘ی ٝ اتٞثٞك كـمٞػٙ ٗبٝگبٕ اف ٍضجت كؤ ػبَٓ ٓؼیـ آهبی

 ؿٝصی ٝ رنٔی كـمٞػگی ثٚ ْٛ ای اىبؿٙ کبه ای ٝ ٗٔبیؼ ٓی ثٞػرٚ گـكتٖ

 ثغو ؿاٗ٘ؼگبٕ اف رٔؼی ػؿعٞامت .ٗٔٞػ ٓی کبؿگـإ ٝ ؿاٗ٘ؼگبٕ كـمٞػٙ

 .تلبٝت ثی ٓنُٞٝیٖ گٞه ثٚ عٞػ ٍؼای ؿمبٗؼٕ رٜت عٍَٞی
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 ؿٛجـ ٓیؼإ عٔ ػؿ 11۱۶ ٝ 11۱1 عطٞٓ ؿاٗ٘ؼگبٕ ٓيکالت اف یکی -۰5

 ثبىؼ ٓی ٓؾکٞؿ عٔ اتٞثٞمٜبی ٓنیـ ػؿ آـاؿٓؼبه رٜت ػمتلـٝىبٕ ،تزٔغ

 ػؿ ٓٞؿیکٚ ثٚ. گیـػ ٍٞؿت مغتی ثٚ ٛب اتٞثٞك تـػػ ىٞػ ٓی ثبػج کٚ

 ٓی اتٞثٞمٜب ثـگيت ٝ ؿكت ٍٞؿت ثٚ چٚ آیٖ ،عیبثبٕ ملیؼ عبک ٓنیـ

 عٞؿٝٛبی کٚ صبُینت ػؿ ّٓٞٞع ایٖ. ٗٔبی٘ؼ پبؿک عیبثبٕ ٝمٔ ػؿ ثبینت

 ٓتٞرٚ ای٘کٚ ثؼٕٝ گیـٗؼ ٓی هـاؿ اتٞثٞمٜب پيت تـاكیک ػؿ کٚ ىغَی

 ثـعٞؿػ ٓٞاهؼی ػؿ ٝ ؿکیک اُلبظ گلتٖ ثب گیـٗؼ هـاؿ ؿاٗ٘ؼگبٕ ٓيکالت

( ىٞٗؼ ٗٔی ٓنُٞٝیٖ مٞی اف صٔبیتی ٛیچگٞٗٚ کٚ)  ؿاٗ٘ؼگبٕ ربٕ ثٚ كیقیکی

 .اكت٘ؼ ٓی

 ٓؼت کٚ رٔؼٚ ٗٔبف پٍٞ پـػاعت ػؼّ عٔ إٓ ؿاٗ٘ؼگبٕ ٓؼْالت اف ػیگـ یکی

 .امت عٍَٞی ىـکت تٞمٔ گؾؿػ، ٓی إٓ اف ٓبٙ ۰۱

 ۰۱ ثٚ إٓ ػٔـ کٚ عٍَٞی ثغو اتٞثٞمٜبی م٘گیٖ ٛبی ٛقی٘ٚ ثٚ تٞرٚ ثب

 گـػیؼٙ اّبكٚ ٗیق آٜٗب ٓؼْالت ثٚ ؿاٗ٘ؼگبٕ ِٓت ٗپـػاعتٖ ؿمؼ ٓی مبٍ

 .امت

 ىـکت پـاكتغبؿ م٘ؼیکبی رق ثٚ ؿاٗ٘ؼگبٕ ؿٗز٘بٓٚ ایٖ ى٘یؼٕ ثـای گٞىی ایب

 ٛنت؟ ٝاصؼ

 ٝکبؿک٘بٕ کبؿگـإ ٓنکٖ ُثالػٞ صن ٓٞؿػ ػؿ،  عاهل هذیش آلای -۰6

 اهؼآبتی چٚ امت ٝفصٔتکو تالىگـ پـمَ٘ ایٖ هبٗٞٗی صن کٚ ٝاصؼ ىـکت

 ایؼ؟ ػاػٙ اٗزبّ

 کٚ ٝاصؼ ىـکت کبؿک٘بٕ ٝ کبؿگـإ ثٚ ٓنکٖ ُػٞ ثال صن پـػاعت اف

 هـاؿػاػی پـمَ٘ اف گـٝٛی ثٚ ٗبصن ثٚ هجِی ػبَٓ ٓؼیـ ػٝؿٙ ػؿ ٓتأملبٗٚ

 تؼِن  ػاىت٘ؼ، ؿا ٝاصؼ ىـکت ػؿ اىتـبٍ مبثوٚ مبٍ ػٝ اف کٔتـ کٚ ىـکت

 کٚ کبؿک٘بٗی ٝ کبؿگـإ اف ٗلـ ٛقاؿ پ٘ذ اف ثیو صؼٝػ کٚ صبُی ػؿ. گـكت

 اتٞثٞمـاٗی ٝاصؼ ىـکت ػؿ مبٍ ػٝافػٙ اف ثیو صؼاهَ ٝ ٛنت٘ؼ ؿمٔی حبثت

  .ٓنکٖ ُثالػٞ صن ٗٚ ٝ گـكتٚ تؼِن ٓنک٘ی ٗٚ ٛنت٘ؼ ىبؿَ تٜـإ
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 یب ٝ فٓیٖ یب ٝ ٓجِـی ٛیچ کٚ پـمِ٘ی ٝ کبؿگـإ ایٖ ثـای م٘٘ؼری آهبی

 ػاؿیؼ؟ پبمغی چٚ اٗؼ ٗکـػٙ ػؿیبكت ٓٞؿػ ایٖ ػؿ ٓنک٘ی

 خْد تخلفات تَ لذست کذام حوایت تا ّ چگًَْ ّاحذ ؽشکت عاهل هذیش -۰7

  !ًیغت؟ پاعخگْ ُن ُیچکظ ّتَ دُذ هی اداهَ

 فیبػی ارضبكبت ؿاٗ٘ؼگبٕ ػؿٓٞؿػ اتٞثٞمـاٗی ٝاصؼ ىـکت 5 مبٓبٗٚ ػؿ

 :گـػػ ٓی اػالّ تـتیت ثٚ کٚ گیـػ ٓی ٍٞؿت

 ثکبؿ، ىـٝع ثـای کٚ گـػیؼٙ اػالّ عطٞٓ ػؿ ىبؿَ ػَـکبؿ  ؿاٗ٘ؼگبٕ ثٚ

 کٚ) عٔ ٓجؼا ػؿ اتٞثٞك ثٞػٕ كبهؼ ٝ ٍجضکبؿ پنت ْٛ ٗؼاىتٖ ػؿٍٞؿت

 ؿفؿٝ ػكتـ ثٚ  ٓنتویٔب( گیـػ ٓی اٗزبّ آٗزب ػؿ آٓبؿ حجت ٝ آٓبؿٗٞینی

  .ک٘٘ؼ حجت آٗزب ػؿ ؿا عٞػ ثکبؿ ىـٝع مبػت ٝ ٓـارؼٚ 5مبٓبٗٚ

 صبُی ػؿ ثٞػٙ، ثـػاؿی ثٜـٙ ٓنئُٞیٖ ٝ ؿاٗ٘ؼگبٕ ثیٖ اعتالف ٓٞؿػ ٓنئِٚ ایٖ

 ػؿاصکبّ ىؼٙ هیؼ کبؿگـإ ٝظبیق ىـس ثـعالف ٓنُٞٝیٖ ػمتٞؿ ایٖ کٚ

 .امت ٍؼػؿٍؼی ٓضـف تغِق ؿمٔی، حبثت ؿاٗ٘ؼگبٕ ٍبػؿٙ

 اتٞثٞك تضٞیَ ٝ ٍجضکبؿ ؿاٗ٘ؼگبٕ ثـای ؿػیق ٓنٍٞٝ اف اتٞثٞك ػؿیبكت

 ؿاٗ٘ؼٙ كوؼإ ٍٞؿت ػؿ ٝ ػَـکبؿ پنت ْٛ ثٚ ىیلت پبیبٕ ٛ٘گبّ ثٚ

 یب ٝ(  امت ػاػٙ ٛٞیت تـییـ مبٓبٗٚ ثٚ ٓ٘طوٚ رؼیؼا)  ٓ٘طوٚ ثٚ اػقاّ ػَـکبؿ

 تضٞیَ ٝ کبؿ پبیبٕ حجت ٝ(  عٔ ٓؼیـ رؼیؼا)  عٔ ک٘تـٍ ثٚ اتٞثٞك تضٞیَ

 ٓنٍٞٝ ثٚ کبؿ پبیبٕ ػؿ اتٞثٞك تضٞیَ ٝ عطٞٓ ٓجبػی ػؿ ک٘تـٍ اف اتٞثٞك

 .امت ىؼٙ ارجبؿی کبؿ ػَـ ؿاٗ٘ؼگبٕ ثـای ٓ٘طوٚ تٞهلگبٙ ػؿػاعَ ؿػیق

 احـ تـتیت ٓتأملبٗٚ ُٝی امت ىؼٙ گؾاىتٚ ٓیبٕ ػؿ ٓنُٞٝیٖ ثب ٓنئِٚ ایٖ ثبؿٛب

 ٓٞؿػ ػؿایٖ ٗیق کبؿ امالٓی ىٞؿای اٍطالس ثٚ ٗٔبی٘ؼگبٕ ٝ ىٞػ، ٗٔی ػاػٙ

 هطغ تـك اف کٚ چـا. ػٛ٘ؼ ٗٔی اٗزبّ ؿاٗ٘ؼگبٕ اف ػكبػی ٛیچ ٝ کـػٙ مکٞت

 ٗٔبی٘ؼگی ٍٞؿت ػؿ هجِی پنت ثٚ اؿربع ٝ کبؿی اّبكٚ مبػت۰۶۱ ػؿیبكت

 .ٓیؼٛ٘ؼ تٖ ؽُتی ٛـ ثٚ ىٞؿاٛب کبؿكـٓب، ثب ىؼٕ ػؿگیـ ٝ کبؿگـإ
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 :کٚ گـػػ ٓی ؽکـ ٓنئِٚ ایٖ پبیبٕ ػؿ

 كـٍت ػهیوٚ ۱۱ٓؼت( مبٓبٗٚ) ٓ٘طوٚ اف اتٞثٞك آٝؿػٕ رٜت اػقاّ ثبثت هجال

 مبػت ثـای ٓتغِلبٗٚ ثَٞؿت ٓنئُٞٝیٖ تاله صبّـ صبٍ ػؿ کٚ ٓیيؼ ػاػٙ

 .ثبىؼ ٓی کبؿ ػَـ ؿاٗ٘ؼگبٕ گبؿاژی

 ىـکت 5 مبٓبٗٚ ؿاٗ٘ؼگبٕ امتـاصتگبٙ ػؿٓٞؿػ هجِی ٛبی پیگیـی پیـٝ -۰8

 ٝاهغ) اتٞثٞك كبهؼ ؿاٗ٘ؼگبٕ امتـاصتگبٙ کبٗکل پیو ٓبٙ ػٝ صؼٝػ ٝاصؼ

 اهؼاّ پیو یکٔبٙ اف مبٓبٗٚ ٓنُٞٝیٖ ٓزؼػا. امت ىؼٙ ربثزب( تٞهلگبٙ ػؿىٔبٍ

 ٝ ىؼ ثـگـػاٗؼٙ عٞػ هجِی ربیگبٙ ثٚ ٝ ٗٔٞػٙ ثضج ٓٞؿػ کبٗکل ربثزبیی ثٚ

.... ٝ آثنـػکٖ ثـػاىتٖ ٝ کُٞـ، ثـم، هطغ ثٚ اهؼاّ کبٗکل ایٖ ثبفمبفی ثـای

 ٝ کبٗکل کق کـػٕ مـآیک ىؼٙ، اٗزبّ کبؿ تٜ٘ب تبثضبٍ ٓتبملبٗٚ کٚ ٗٔٞػٗؼ

  .ثبىؼ ٓی ٜٓتبثی َٗت

 ٝثغبؿی کبٗکل ىکنتٚ ٛبی ىیيٚ ٝ عٞؿاکپقی اربم ٗکـػٕ َٗت ٓتبملبٗٚ

 ٓجْٜ ٛٔچ٘بٕ کبٗکل ػاعَ ؿٗگ ٗکـػٕ ٝثبفمبفی ٍجش اثتؼای مـػی ثـای

 .گـكت عٞاٛؼ اٗزبّ کبؿٛب ایٖ کی ٗینت ٓؼِّٞ ٝ امت

 ٝ ٝؿٝػ ىـایٔ ٓیؼاؿٗؼ اػالّ ٓقثٞؿ تٞهلگبٙ ٓٞؿػ ػؿ کبؿگـإ کٚ ػیگـ ٓٞؿػ

 تٜـإ ٓتـٝی کبؿگبٙ ثب ٓزبٝؿت ػُیَ ثٚ مبٓبٗٚ تٞهلگبٙ اتٞثٞمٜبی عـٝد

  عٍَٞب ٝ ٓـارؼیٖ صِوّٞ ثٚ" تٔبٓب ٓتـٝ صلبؿیٜبی اف ٗبىی ٝؿجبؿ عبک

 ٓـارؼبت اف پل ٓتأملبٗٚ ُٝی. ؿٝػ ٓی مبٓبٗٚ ػؿ ىبؿَ کبؿک٘بٕ ٝ کبؿگـإ

 ٗٔی ػاػٙ احـی تـتیت ٛیچ ٓنُٞٝیٖ تٞمٔ ٓؾکٞؿ ٗویَٚ ؿكغ ٓٞؿػ ػؿ ٓکـؿ

 ٝؿجبؿ گـػ عٞاثیؼٕ ثـای ر٘ٞثی عـٝد ٝ ٝؿٝػ ػؿة پنت ٗگٜجبٗبٕ. ىٞػ

 ثِکٚ ٗینت کبؿ چبؿٙ تٜ٘ب ٗٚ کٚ ٗٔبی٘ؼ ٓی پبىی آة ثٚ اهؼاّ ٓضیٔ، اف ٗبىی

 ؿا ٓبفاػی ٛبی ٝٛقی٘ٚ ٓیـٝػ ثیٖ اف ٗبصیٚ ایٖ آملبُت ػیگـ ٍجبصی چ٘ؼ

 .کـػ عٞاٛؼ ٝاؿػ أُبٍ، ثیت ثٚ کبؿک٘بٕ ٝ کبؿگـإ مالٓتی ثٚ فیبٕ اف رؼای
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 آى عولکشد ّ ّاحذ ؽشکت کاسگشاى عٌذیکای فعالیي کاًال -۰9

 آالع رٜت ػؿ گيبیيی گؾىتٚ، ٓبٙ چ٘ؼ ػؿ م٘ؼیکب كؼبُیٖ کبٗبٍ تبمیل

 ػاىتٚ ٝاصؼ ىـکت فصٔتکو کبؿگـإ ثٚ آٓٞفه ٝ ثغيی آگبٛی ؿمبٗی،

 ٝ گقاؿىبت اؿمبٍ ٝ ٝاصؼ، ىـکت ػؿ کبؿگـإ امتوجبٍ ٝ ٛٔکبؿی. امت

 کبٗبٍ ػؿ إٓ ؽکـ ٝ ٝاصؼ ىـکت ٓزٔٞػٚ ػؿ ىؼٙ احجبت تغِلبت اف ٓٞاؿػی

 ؿا آـٝف تب ٓنُٞٝیٖ کبؿیٜبی کْ ٝ تغِلبت اف ثـعی اٍالس ٓٞرجبت كؼبُیٖ

 .امت گـػیؼٙ

 ػؿ ٗظـی تزؼیؼ ٝ اكتبػٙ تکبپٞ ثٚ ٓنُٞٝیٖ ٝ ٓؼیـإ ىؼ ثبػج کٚ ٓؼْالتی

 رق ٗینت چیقی ایٖ ٝ ثبى٘ؼ ػاىتٚ کبؿک٘بٕ ثب عٞػ ػِٔکـػ ٝ گلتبؿ ؿكتبؿ،

 ٓؼیـإ ػِٔکـػ اكيبی ّٖٔ کٚ ٝاصؼ ىـکت کبؿگـإ ٛٞىیبؿ ٝ تیقثیٖ ٗگبٙ

 اٗؼک ٛـچ٘ؼ  عٞػ، صوٚ صوٞم امتیلبی رٜت ػؿ هؼٓی ٓتغِق ٓنُٞٝیٖ ٝ

 .ثـػاؿٗؼ

 اُٞیتٜبی ٓنکٖ،،،،،رقٝ ٝ ٓؼیيتی فٓی٘ٚ ػؿ ٝاصؼ ىـکت کبؿگـإ ٓيکالت

 ٝ کبؿ ٓضیٔ ىـایٔ تـػیؼ ثی ػٝ ایٖ ک٘بؿ ػؿ ٝ ثبىؼ ٓی م٘ؼیکب كؼبُیٖ کبٗبٍ

 ٗگبٙ اف ٝاصؼ ىـکت ػؿ كنبػ ٝ کبؿگـإ ثب ٓنُٞٝیٖ آٓیق تجؼیِ ثـعٞؿػ

 .ٓبٗؼ ٗغٞاٛؼ ػٝؿ م٘ؼیکبیی فصٔتکيبٕ

 کبؿ، هٞاٗیٖ ثب آى٘بئی آٓٞفىی، ٓطبُت اؿایٚ ثب م٘ؼیکب كؼبُیٖ کبٗبٍ

 ثٚ ثغيی آگبٛی ّٖٔ ٝاصؼ ىـکت ػؿ هٞاٗیٖ ىؼٕ پیبػٙ ػؿمت ؿاٛکبؿٛبی

 کٞىو ٝ تاله تٔبّ ٝ ٗٔٞػٙ ٛٔـاٛی ٛب فٓی٘ٚ تٔبٓی ػؿ ؿا آٗبٕ کبؿگـإ،

 ٝاصؼ ىـکت ػؿ ػٝمتبٕ ىٔب ٛٔـاٛی ثب فصٔتکيبٕ ٓنبیَ صَ رٜت ؿا عٞػ

 ؿا ٓب ٝاصؼ، ىـکت فصٔتکو ؿاٗ٘ؼگبٕ ٝ کبؿگـإ ٛٔؼُی ٝ ٛٔکبؿی.ػاؿػ ؿا

 ػُگـٓتـ ٝاصؼ ىـکت کبؿگـإ صوٞم اصوبم رٜت عٞػ، ػقّ ػؿ ثیيتـ چٚ ٛـ

 .ٗٔبیؼ ٓی

 ٓغبٓجبٕ عؼٓت آـٝف تب کبٗبٍ ایٖ ػمتبٝؿػٛبی اف گقاؿه یک ٓی ثقٝػی

 .گـػػ ٓی اؿایٚ ػقیق
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 !    ًکٌذ دسد ؽوا دعت سّحاًی لایآ

 

 ثغو ثٚ تپٚ ٛلت ٗیيکـ ىـکت ٝاگؾاؿی اف مبٍ یک اف کٔتـ" ؿٝصبٗی آهبی

 آٗچ٘بٕ ثٚ کبؿگـإ ٓب ٝاصٞاٍ اّٝبع مبٍ یک یٖاػؿ. گؾؿػ ٓی عٍَٞی

 ثٚ ٓـثٞٓ ٓنبئَ اف رؼا. ٗؼاؿػ گلتٖ کٚ امت ػؿآٓؼٙ اٗگیقی ؿهت ّٝؼیت

 پـػاعت ػؿ ٓکـؿ ٛبی ،تبعیـ ؿٝاٗی ٝ ىـِی آ٘یت ٗجٞػ ٝ ىؼٕ عٍَٞی

 صبٍ ایٖ ثب ٛنت٘ؼ صیبتی ٝ ْٜٓ کبؿگـإ ٓب ثـای ٛٔگی کٚ ػمتـٗزٔبٕ صبٍَ

 ثٚ ٓـثٞٓ ٓنبئَ فٓی٘ٚ ػؿ ای تزـثٚ ٛیچگٞٗٚ ٗؼاىتٖ ثؼِت رؼیؼ ٓبُکیٖ

 ٗٔیؼاٗیْ ای٘کٚ.امت گـكتٚ هـاؿ اثٜبّ اف ای بُٚٛ ػؿ ٓب ٛٔٚ ىـِی ی٘ؼٙ، آٗیيکـ

 ٝاگؾاؿیتبٕ ایٖ ثب ٗک٘ؼ ػؿػ ىٔب ػمت.ٓبمت اٗتظبؿ ػؿ مـٗٞىتی چٚ ی٘ؼٙآ ػؿ

 ىٔبٍ اؿتقام ٝٓ٘جغ ىـکت ثقؿگتـیٖ کٚ تپٚ ٛلت ٗیيکـ .عٍَٞی ثغو ثٚ

 یک ٝ ثٞػٗؼ ثکبؿ ٓيـٍٞ إٓ ػؿ ْٛ ٓزبٝؿ امتبٜٗبی اف ٝصتب ثٞػ عٞفمتبٕ

 اف یکی ٛٔچ٘یٖ ٝ ک٘ی پیؼا ؿا فٗؼگی صبٍ ىٞؿ ٝ آیؼ ٓیتٞاٗنتی إٓ ػؿ فٓبٗی

 آٗچ٘بٕ ثٚ آـٝف ثٞػ ٝكالکت كوـ اف ٓ٘طوٚ چٜـٙ تـییـ ٝامبمی ْٜٓ ػٞآَ

 پیو ثبفٗينتگی ػؿعٞامت ثب کبؿگـإ ٛٔٚ ثطٞؿیکٚ امت اكتبػٙ ٗقاؿی صبُت

 كـػایی ثی ٝ آىلتگی ٛٔٚ یٖااف عٞاٛ٘ؼ ٓی آٝؿ فیبٕ ٓـس امبك ثـ ٓٞػؼ اف

 کبؿگـ یک ٗقػ اگـ ػٝؿ چ٘ؼإٚ ٗ مبُٜبی ػؿ کٚ صبُینت ػؿ ایٖ .ثگـیقٗؼ

 چيْ ثٚ ٖٓ .آٓؼ ٓی صنبة ثٚ كضو یک کـػٕ، ؿا ىؼٗو ثبفٗينتٚ ؿفٝیآ

 ؿا ىؼٗو ثبفٗينتٚ عجـ اٝ ثٚ هجَ ٛلتٚ یک ای٘کٚ ثب ػیؼّ ؿا کبؿگـی عٞیو

 آعـ ػمت ٝ . ٓیيؼ صبّـ عٞػ مـکبؿ ثـ ٍجش ؿٝف ٛـ صبٍ ایٖ ثب ثٞػٗؼ ػاػٙ

 ٓنغـٙ ىٔب ثـای گٞیْ ٓی کٚ ایٜ٘ب ىبیؼ. ىؼٗؼ اٗتظبٓی ٗیـٝی ػآٖ ثٚ ػمت

 .ٗینت ٓؼیيت ٝ صوٞم ر٘جٚ اف كؤ ىـَ ثٚ ٗگبٙ ، کبؿگـ یک ثـای آب. ثبىؼ

 ثٜتـیٖ ػؿ فٗؼگی عبٓـات ثٜتـیٖ .اٝمت فٗؼگی اف ٜٓٔی ثغو کبؿ ثِکٚ

 كؼبُیت ٍـف ثٚ تٜ٘ب کٚ فٓبٗی ٖٓ عٞػ .اكتؼ ٓی اتلبم کبؿ صیٖ ػؿ ػٔـ م٘یٖ
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 ثٚ ٛلتٚ ػٝ یکی ٛـ صبٍ ایٖ ثب ، اعـاد مبٍ مٚ ٝ فٗؼإ اف ثؼؼ کبؿگـی

 اه گٞىٚ ٛـ. ثٞػّ اّ گٔيؼٙ کـػٕ پیؼا ثؼٗجبٍ گٞیی ؿكتْ ٓی ٗیيکـ ٓقاؿع

 گٞیی. امت ؿكتٚ ثیٖ اف آیؼ ایٖ ٝ ؿٝصیٚ ایٖ رب یٖاػؿ آب .ثٞػ عبٓـٙ ثـایْ

 ػمت .ٛنت٘ؼ إٓ اف كـاؿ كکـ ثٚ كؤ ٛٔٚ کٚ امت ىؼٙ رٜ٘ٔی ثٚ تجؼیَ االٕ

 ؿٛب عؼا آبٕ ثٚ ؿا ٓب ٝ کـػی ٝاگؾاؿ ؿا ٗیيکـ ىـکت کٚ ٗک٘ؼ ػؿػ ىٔب

 گیـٗؼ ٓی ٓیِیٞٗی ٍؼ چ٘ؼ صوٞهٜبی ػُٝتت ٓؼیـإ اف ثنیبؿ صبُیکٚ ػؿ. کـػی

 ىٔب ػمت .ٓیيٞٗؼ آخبُْٜ ٝ ٓبفاؿاتی ٝ پٞؿىٚ ٓبىیٜ٘بی مٞاؿ كـفٗؼاٗيبٕ ٝ

 ٗگـكتٚ ؿا ٓبٛٔبٕ ٓـػاػ كوـ عٔ اف تـ پبییٖ صوٞم چ٘ؼؿؿبف ٛ٘ٞف ٓب ٗک٘ؼ ػؿػ

 ٓغتِق ٛبی ثٜبٗٚ ثٚ صوٞهٔبٕ پـػاعت ػؿ تبعیـ ثب کبؿكـٓبیبٕ صبُیکٚ ػؿ. ایْ

 ٗٔیتٞاْٗ کبؿگـ، ٖٓ آب امت ثیيتـ مٞػ کنت ؿامتبی ػؿ ٛب ثٜبٗٚ ایٖ ٛٔٚ کٚ

 ایٖ ثب آب ٛنتْ ىبؿَ ای٘کٚ ثب .ثغـّ ىیـ هٞٓی یک اّ ٓبٛٚ یک كـفٗؼ ثـای

 كـفٗؼ تٞریجی پٍٞ ٗٔیتٞاٗؼ یکی یب .ثجـّ ػکتـ ؿا اّ ثچٚ ٗٔیتٞاْٗ تبعیـٛب

 ٓب ٗک٘ؼ ػؿػ ىٔب ػمت .کٞچک ٛبی عٞامتٚ ػیگـ ٝ ک٘ؼ تبٓیٖ ؿا مـثبفه

 ایِ٘ب اعجبؿ ثٚ اگـ صؼاهَ ػاؿیؼ؟ عجـ ٝؿٝفٓبٕ صبٍ اف یبآ .ایْ ىؼٙ صؤبٕ گؼای

 صوٞم کـػٕ ٗوؼ ثـای ٓبٙ ٛـ تپٚ ٛلت ػؿ کٚ ػاٗنتیؼ ٓی ثبىیؼ ػاىتٚ اُتلبتی ْٛ

 صوٞهی تب ٓیيٞػ عطی عٔ آػٓی ؿٝإ ٝ اػَبة کِی .کـػ اػتَبة ثبیؼ

 ػیگـ ػؿ ٓتبملبٗٚ ٗینت پٚت ٛلت ٓ٘ضَـثٚ كؤ ٓنئِٚ ایٖ تبفٙ .گـػػ پـػاعت

 ػاػ ،هـاؿ کبؿ هبٕٗٞ ػؿ اگـ .ثؼتـ ْٛ ىبیؼ ٝ امت ٓ٘ٞاٍ ثؼیٖ اّٝبع ْٛ ربٛب

 ملیؼ ػاػ هـاؿ کٚ ٗک٘ؼ ػؿػ ىٔب ػمت امت ىؼٙ ثی٘ی پیو ٓٞهت ػاػ هـاؿ ٝ ػائْ

 ثٜبٗٚ ٛـ ثب ٝ عٞامت٘ؼ کٚ ٛـٝهت تب کـػی ثبة کبؿكـٓبیبٗت تٞمٔ ؿا آْب

 کبؿگـإ ایٖ تب مبفٗؼ اعـاد ؿا کبؿگـإ ای ثٜبٗٚ گٞٗٚ ٛیچ ثؼٕٝ صتب یب ٝ ای

 اکتلب ْٛ ایٖ ثٚ ػُٝتت تبفٙ .ثبى٘ؼ ٗؼاىتٚ ْٛ ؿمی كـیبػ ٛیچ ٝ ثیلت٘ؼ ىت ٗبٕ اف

 کبؿگـ ٗلغ ثٚ اٗؼکی کٚ کبؿ هبٕٗٞ ٓٞاػ اف ثـعی کٚ ػاؿٗؼ هَؼ ٝ امت ٗکـػٙ

 ٝػؼٙ عٞاْٛ ٗٔی .ؿٝصبٗی اهبی ٓـیقاػ ػمت .ػٛ٘ؼ تـییـ ّـؿه ثٚ ؿا امت

 ٛبی ٝػؼٙ ٝ .ایْ ى٘یؼٙ فیبػ عـٖٓ مـ ٝػؼٙ ٓب کٚ چٕٞ ثیبٝؿّ ثیبػتبٕ ؿا ٛب

 ثؼتـ ؿا اّٝبػٔبٕ ُطلب پیيکو، ٛبیتبٕ ٝػؼٙ تضون صبٍ ایٖ ثب. ؿٝیو ْٛ ىٔب

 .امت كؼَ اف ثٜتـ كؼَ ىٔب،تـک ػُٝت ػؿ آؿفٝیْ .ٗک٘یؼ هجَ اف

 ۹۰/7/۰395    سظاسخؾاى
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       دارند W.T.O دولت و مجلس سودای عضویت در

 جای خالی تعقل در الیحه اصالح قانون کار 

 

یبثی ثٚ ت تیْ اهتَبػی ػُٝت ػؿ مٞػای ػمتٓؼتوؼ ام« عٞاٙ ػجؼاُِـٚ ٖٝٓ»

ػؿة ثبؽ مجقی کٚ اف مٞی مبفٓبٕ تزبؿت رٜبٗی گيٞػٙ ىؼٙ، ػؿ ٍؼػ 

ثٚ اصتٔبٍ هٞی ػُٝت ٝ ٓزِل ثٚ ىٞم  .کبؿگـإ ثـآٓؼٙ امت تضـیق صوٞم

كت پیٞمتٖ ثٚ مبفٓبٕ تزبؿت رٜبٗی ای٘طٞؿ ثـای اٍالس هبٕٗٞ کبؿ ثٚ ٍـا

 ای٘کٚ گـػاٗ٘ؼگبٕ ایٖ مبفٓبٕ ػؿ هجٍٞ ػْٞیت ایـإ ٓـػػٗؼ.اٗؼ،ؿبكَ اف اكتبػٙ

ٝ ٛبی اعیـ گـٝٛی اف اػْبی ػٓٞکـات  ثٚ ٍضجت كِقکبؿاىبؿٙ ایٖ کبؿگـ

رٜٔٞؿی عٞاٙ ٓزِل ٗٔبی٘ؼگبٕ ک٘گـٙ آٓـیکب ثـٓی گـػػ کٚ ثٚ تبفگی 

ٓبٕ تزبؿت رٜبٗی ثٚ مبف عٞاٛبٕ ٓغبُلت ػُٝت ایٖ کيٞؿ ثب پیٞمتٖ ایـإ 

ٝی اػآٚ ػاػ: اُجتٚ ؿٝیبی پیٞمتٖ ایـإ ثٚ مبفٓبٕ تزبؿت رٜبٗی یک  اٗؼ. ىؼٙ

ٛٔیٖ فٓبٕ امت کٚ مبُٚ ػؿ ٓیبٕ ػُٝتٔـػإ ایـإ ػاؿػ ٝ ػؿمت اف  ۶۱ػوجٚ 

ٛبی پل اف ر٘گ ثب ىؼت ٛـچٚ  ػُٝت  ٛبی تؼؼیَ مبعتبؿی تٞمٔ میبمت

اگـ هبٕٗٞ کبؿ  بٝاّش امت کٚ ػؿ چ٘یٖ ىـایطی صت .امت ثیيتـ ارـایی ىؼٙ

تـیٖ ّٝؼیت ٓٔکٖ تـییـ ک٘ؼ، ثبفْٛ کٞچکتـیٖ تضُٞی  تـیٖ ٝ میبٙ ثٚ ٓـتزغ

ٛبی ٗبىی اف  ثـ ٛقی٘ٚ ػؿ ؿٝٗن اهتَبػی کيٞؿ ایزبػ ٗغٞاٛؼ ىؼ ٝ كؤ

ٓ٘توؼإ  اٗزبٓؼ. ٛبی ارتٔبػی ػؿ کيٞؿٓی گنتـه ٗبثـاثـی ٝ اكقایو آمیت

اٗؼ ٝ ػؿ  هبٕٗٞ کبؿ عٞامتٚ ٝ ٗبعٞامتٚ ثٚ ىلیتگبٕ مـٓبیٚ مبالؿی تجؼیَ ىؼٙ

آٗکٚ عٞػ ثؼاٗ٘ؼ ثبالی مـهجـ عبُی گـیٚ ٝ ٗبُٚ مـػاػٙ ٝ اف  ثٜتـیٖ صبُت ثی

 .ک٘٘ؼ، عجـ ٗؼاؿٗؼ ای کٚ آٗـا تجِیؾ ٓی ػؿثنتٚٓضتٞای ىّٞ ثنتٚ 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/417775-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/417775-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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ٝی ثٚ ٓـٝربٕ ایٖ اٗؼیيٚ کٚ ثٚ فػْ آٜٗب هبٕٗٞ کبؿ ٓبٗؼی رؼی ثـمـ اىتـبٍ 

ىٞػ، تٍٞیٚ کـػ تب ٛيؼاؿ کبؿگـإ ٓؼتـُ ؿا  ٝ ؿٝٗن اهتَبػی تِوی ٓی

عٞؿػٙ اهتَبػی  رؼی تِوی ک٘٘ؼ ٝ ثٚ تبثؼیت کٞؿکٞؿاٗٚ اف اُگٞٛبی ىکنت

ٖٝٓ عٞاٙ اكقٝػ: اگـ ػُٝت ٝ ٓزِل ثٚ ػَٔ ػوالٗی ثبٝؿ ػاؿٗؼ .ؼاػآٚ ٗؼٛ٘

ثٜتـ امت کٚ ٛـچٚ فٝػتـ ثـای امتـػاػ الیضٚ ّؼ کبؿگـی اٍالس هبٕٗٞ 

کبؿ اهؼاّ ک٘٘ؼ، فیـا ٓـٝؿ رقء ثٚ رقء ث٘ؼٛبی ػؿد ىؼٙ ػؿ ایٖ الیضٚ ٗيبٕ 

مٚ ىٞؿای   تٞإ ثؼٕٝ تيکیَ رِنٚ ٛبی ٓٞرٞػ ؿا ٗٔی ػٛؼ کٚ ٗبؿمبیی ٓی

کبؿگـی ثٚ ؿمٔیت   فٗی گـٝٙ ربٗجٚ صَ ٝ كََ کـػ کٚ ػؿ إٓ صن چبٗٚ

 .ى٘بعتٚ ىؼٙ ثبىؼ

ثب تبکیؼ ثـ ای٘کٚ اهتَبػ مٞػا ٓضٞؿ رٜبٗی ٛٔٞاؿٙ ػؿ ٍؼػ اؿفإ مبفی  اٝ

ٗیـٝی کبؿ ثٞػٙ امت، اكقٝػ: ثـٛٔیٖ امبك مبفٓبٕ تزبؿت رٜبٗی ػؿ ٓوبّ 

ؼیَ ٓوـؿات اىتـبٍ ؿا تضٔیَ ٛبی ٓغتِق تؼ پیيجـٗؼٙ ایٖ میبمت ثٚ ػُٝت

ٛبی ٓتجٞػو ثـای  ثٚ ٛٔیٖ ػُیَ امت کٚ ػُٝت یبفػْٛ ٝ ٝفاؿتغبٗٚ .ک٘ؼ ٓی

تجؼیَ ّٝؼیت ػْٞیت ایـإ اف صبُت ٓٞهت ثٚ ػائْ، ػؿ مٚ مبٍ گؾىتٚ تٔبّ 

تاله عٞػ ؿا اٗزبّ ػاػٙ امت تب ثب ثبفٗگـی ػؿ ٓوـؿات کبؿ ٝ اىتـبٍ آکبٕ 

ایٖ ٗگـاٗی ٝرٞػ ػاؿػ  .ت مـٓبیٚ ؿا كـاْٛ ک٘ؼپیيجـػ ثـٗبٓٚ تبٓیٖ آ٘ی

ثؼؼ اف   ٛبی ٛبی ػُٝت ػُٝت ثؼؼی ٗیق ػؿ ؿامتبی تکٔیَ ٓزٔٞػٚ تاله  کٚ

ر٘گ ثـای پیٞمتٖ ثٚ مبفٓبٕ تزبؿت رٜبٗی فٓی٘ٚ تْییغ گنتـػٙ صوٞم 

 .کبؿگـإ ؿا كـاْٛ ک٘ؼ ٝ اُجبهی کبؿگـإ ؿا ٗیق اف ىٍٔٞ هبٕٗٞ کبؿ عبؿد ک٘ؼ

ؿت رٜبٗی ػؿ چبؿچٞة تونیْ کبؿ رٜبٗی ثـای اػْبی عٞػ تؼییٖ مبفٓبٕ تزب

ٝظیلٚ ٓی ک٘ؼ ٝ تبکٕ٘ٞ ثٚ ایـإ ایٖ ٓزبٍ ؿا ػاػٙ امت کٚ ثب عٞػؿٝمبفإ ٝ 

ٛبی ٗلتی كـاٗنٞی ٝ آُٔبٗی ثـای ٓٞٗتبژ عٞػؿٝٛبیيبٕ ٛٔکبؿی ک٘ؼ ٝ  ىـکت

ی ثٚ ٛبی عبؿری عٞؿػٝمبف ٝ ٗلت ىبیؼ ػؿ ٛٔیٖ ؿامتبی ٝؿٝػ ػٝثبؿٙ ىـکت

 ایـإ امت کٚ ای٘طٞؿ تاله ثـای اٍالس هبٕٗٞ کبؿ آؿبف ىؼٙ امت.

ایٖ كؼبٍ ٍ٘لی کبؿگـی ثب اىبؿٙ ثٚ ّٝؼیت ٗبٓطِٞة کبؿگـإ عٞػؿٝمبفی 

ٛب هـاؿػاػٛبی مٚ ٓبٛٚ ػاؿٗؼ ٝ  ٛب اكقٝػ: کبؿگـإ ىبؿَ ػؿ عٞػؿٝمبفی

 اٗؼ فیـا ـ ىؼٙقایو یبكتٚ كویـتػِی ؿؿْ ای٘کٚ ثٜـٙ ٝؿی ٝ ٓیقإ تُٞیؼاتيبٕ اك

 مٜٔی اف ثبال ؿكتٖ ثٜـٙ ٝؿی ثٚ ایٖ کبؿگـإ اعتَبً ٗیبكتٚ امت.
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 :  ىـهی آؽؿثبیزبٕ امتبٕ کبؿگـی ٍ٘لی ٛبی  اٗزٖٔ کبٕٗٞؿییل 

             تبانی مجلس و دولت در بحث تغییر قانون کار

 یها خبر رسانی نکند  صدا سیما برای فرانسو

 

ثب اػالّ ایٖ ٓطِت اظٜبؿ ػؿ گلتگٞ ثب ایِ٘ب « ٗبٍـ چٔ٘ی»عجـگقاؿی ایِ٘ب: 

ل کٔینیٕٞ ارتٔبػی ٓزِل ػؿ ىـایطی عجـ اف آؿبف ثـؿمی ث٘ؼ ییػاىت: ؿ

ػٛؼ کٚ تب ایٖ ُضظٚ ٛیچ  ثٚ ث٘ؼ الیضٚ اٍالصبت هبٕٗٞ کبؿ ػؿ ٛلتٚ آی٘ؼٙ ٓی

ػػٞت ٗبٓٚ ای اف مٞی ػثیـعبٗٚ ٓزِل ثـای صْٞؿ تيکَ ٛبی کبؿگـی ػؿ 

 رِنبت ثـؿمی ایٖ الیضٚ كـمتبػٙ ٗيؼٙ امت.

ؿای امالٓی اف ٓبٙ ٛب پیو ٓيـٍٞ ثـؿمی ٝی ثب یبػآٝؿی ای٘کٚ ٓزِل ىٞ

الیضٚ اٍالصبت هبٕٗٞ کبؿ ثٞػ، اكقٝػ: ٓؼِّٞ ٗینت کٚ چـا ػؿ ایٖ چ٘ؼ ٓبٙ 

ْٛ ؿایقٗی  ٓزِل ثب ٜٗبػٛبی ٍ٘لی کبؿگـی ػؿ ایٖ ؿاثطٚ صتی یک کِٔٚ

 ٗکـػٙ امت.

ثـعٞؿػ  ٛبی ٍ٘لی کبؿگـی امتبٕ آؽؿثبیزبٕ ىـهی   ؿئیل کبٕٗٞ اٗزٖٔ

اٍالصبت هبٕٗٞ کبؿ ؿا پٞپُٞینتی تٍٞیق کـػ ٝ اكقٝػ: ثٚ  ػُٝت ثب الیضٚ

ؿمؼ کٚ ػُٝت ٝ ٓزِل هَؼ ػاؿٗؼ ػؿ تجبٗی ثبْٛ ؿٝیکـػی پٞپُٞینتی  ٗظـ ٓی

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/417107-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88-%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/417107-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88-%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/417107-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88-%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF
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ػؿ ّٓٞٞع اٍالس هبٕٗٞ کبؿ كـیت ػاػٙ ٝ   اتغبؽ ک٘٘ؼ تب ربٓؼٚ کبؿگـی ؿا

 ػؿ ٜٗبیت ّٝغ ٓٞرٞػ ثبفاؿ کبؿ ؿا ػؿ ؿامتبی تبٓیٖ ٓ٘ٞیبت مٞػاگـإ ثٚ

ػؿ ایٖ ؿٝیکـػ ثـعالف ظبٛـ ٔٞٓی ٝ ؿٝٗن اهتَبػی تـییـ ػٛ٘ؼ.ٗبّ ٗلغ ػ

ٓبرـا کٚ ٓؼاّ ػّ اف ُقّٝ تبٓیٖ ٓ٘بكغ کبؿگـإ ٝ توٞیت ٓٞاّغ آٜٗب ثٚ ػ٘ٞإ 

ٚ هَؼ تْؼیق آٗبٕ ٍٞؿت ٛب ث ىٞػ، كؼبُیت ػٞآَ اٍِی تُٞیؼ فػٙ ٓی

ٓ٘بكغ إٓ گـٝٙ ثـای  بصبٓیبٕ ایٖ ٓیق كکـی ػؿ ػُٝت ٝ ٓزِل صت گیـػ . ٓی

ای کٚ تضت ػ٘ٞإ کبؿكـٓب ثب کبؿگـإ ػؿ اؿتجبٓ ٛنت٘ؼ  اف ٍبصجبٕ مـٓبیٚ

اؿفىی هبئَ ٗینت ٝ تٔبّ ػؿؼؿٚ عٞػ ؿا ثـ تبیٖٔ ٓ٘بكغ مٞػاگـإ ٓبُی 

مبُٚ ػُٝت یبفػْٛ ٗيبٕ  1ػِٔکـػ   ػؿ ایٖ عًَٞـػٙ امت.ک  ٓتٔـکق

 ؿاٗٚ ؿِجٚ ػاؿػ.ػٛؼ کٚ ٗگبٙ مـٓبیٚ ثـػاؿاٗٚ ثـ ٗگبٙ مـٓبیٚ گؾ ٓی

چٔ٘ی ثب ثیبٕ ای٘کٚ ٝفیـ کبؿ ػُٝت یبفػْٛ ػؿ ثؼٝ ؿٝی کبؿ آٓؼٗو ٝػؼٙ ػاػٙ 

ثیبٝؿػ تَـیش کـػ: ٛ٘گبٓی کٚ ػُٝت  ثٞػ ُجغ٘ؼ ؿا ثـ ؿٝی ُجبٕ کبؿگـإ 

هَؼ ػاىت ثـای ٝفاؿت آهبی ؿثیؼی ػؿ ٓزِل ؿای اػتٔبػ رٔغ ک٘ؼ اف تٔبّ 

إ ثیبی٘ؼ تب اف كـػی کٚ تؼِن ٛبی ؿمٔی کبؿگـی عٞامت کٚ ثٚ ٓیؼ تيکَ

ٓجوبتی اٝ ٓؼطٞف ثٚ عٞامتگبٙ کبؿگـی امت صٔبیت ک٘٘ؼ آب ظبٛـا ثؼؼ اف 

هطؼب اگـ ؼٙ امت.إٓ ٓبرـا تٔبٓی ایٖ تؼِن عبٓـ ثٚ ػمت كـآٞىی مپـػٙ ى

گیـی ػمتٞؿاُؼَٔ  کبؿگـإ اف ؿكتبؿٛبی ٓ٘لؼالٗٚ ٝفاؿت کبؿ ٓبٗ٘ؼ ثبفپل

ػاػٛبی ٓٞهت )ّٓٞٞع مبُٚ ثـای هـاؿ ؼییٖ کق فٓبٗی یکٓـثٞٓ ثٚ ت

( ٝ مـٗٞىت الیضٚ اٍالس هبٕٗٞ کبؿ ثب عجـ ثٞػٗؼ، اف 1۰ػمتٞؿ اُؼَٔ ىٔبؿٙ 

 ػاػٗؼ. تـ ٗيبٕ ٓی عٞػ ثـعٞؿػی ٛٞىٔ٘ؼاٗٚ

ٝی ػؿ پبیبٕ ثب اٗتوبػ اف ؿٝیکـػ ٓ٘لؼالٗٚ ٍؼا ٝ میٔب ػؿ هجبٍ الیضٚ اٍالصبت 

ی پبیگبٙ ٓیبٕ ربٓؼٚ کبؿگـِّٞ ٗینت کٚ ػؿ هبٕٗٞ کبؿ تَـیش کـػ: ٓؼ

ربی تؼزت  ٓغبٓجبٕ ٍؼا میٔبی رٜٔٞؿی امالٓی ایـإ ػؿ کزب هـاؿ ػاؿػ؟

امت کٚ ؿمبٗٚ كـاگیـ ِٓی ایٖ ٓٞؿ ثب ػؿؼؿٚ اعجبؿ ٓـثٞٓ ثٚ اػتـاّبت ٝ 

اػتَبثبت کبؿگـإ كـاٗنٞی ؿا کٚ اف اٍالس هبٕٗٞ کبؿ ایٖ کيٞؿ عئگیٖ 

یک مطـ عجـ اف ٗبؿّبیتی  بایٖ ٓؼت صتػٛؼ آب ػؿ تٔبّ  ٛنت٘ؼ ؿا پٞىو ٓی

ؿا ٓ٘تيـ   الیضٚ ٓؼیٞة اٍالس هبٕٗٞ کبؿ  کبؿگـإ ایـاٗی ٗنجت ثٚ ٓضتٞای

ٗکـػٙ امت، اٗگبؿ ایٖ ٓـػّ كـاٗنٚ ٛنت٘ؼ کٚ ٛـىت پبی اعجبؿ تِٞیقیٕٞ 

 .ٗيی٘٘ؼ ایـإ ٓی
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 :عاختواًی کاسگشاى صٌفی فعال یک

 عاختواًی کاسگشاى تیوَ دسآهذ هحل تعییي ّجْد تا

 اًذ ًؾذٍ تیوَ آًِا اص ًفش ُضاس 6۱۱

 
 

 کيٞؿ مـامـ ػؿ اکٕ٘ٞ ْٛ مبعتٔبٗی کبؿگـإ ٍ٘لی كؼبٍ یک گلتٚ ثٚ: ایِ٘ب

 1۱ صؼٝػ تؼؼاػ ایٖ کٚ ػاؿػ ٝرٞػ ٗيؼٙ ثیٔٚ مبعتٔبٗی کبؿگـ ٛقاؿ 6۱۱ صؼٝػ

 ٓضَ تؼییٖ ٝرٞػ ثب .ٛنت٘ؼ کـػمتبٕ امتبٕ مبعتٔبٗی کبؿگـإ اف ٗلـ ٛقاؿ

 اٗؼ ٗيؼٙ ثیٔٚ آٜٗب اف ٗلـ ٛقاؿ 6۱۱ مبعتٔبٗی کبؿگـإ ثیٔٚ ػؿآٓؼ

 

 ثٚ ٍ٘لی ٛبی اٗزٖٔ ای٘کٚ ثـ تبکیؼ ثب ایِ٘ب ثب گلتگٞ ػؿ «ٍؼیوی ٓیکبئیَ»

 ٓیِیٕٞ یک:  ػاىت اظٜبؿ  ٛنت٘ؼ، ٓؼتـُ مبعتٔبٗی کبؿگـإ  ثیٔٚ ؿٝٗؼ

 ٛقاؿ ۲۱۱ ٝ ٛنت٘ؼ ثیٔٚ آٜٗب اف ٗلـ ٛقاؿ 1۱۱ تٜ٘ب کٚ کبؿگـ ٛقاؿ چٜبؿٍؼ

 .ٛنت٘ؼ ثیٔٚ ػٛی ٗٞثت ُینت ػؿ ػیگـ کبؿگـ

 

 ٓضَ اف ارتٔبػی تبٓیٖ مبفٓبٕ ػؿآٓؼ کٚ ٗینت ٓيغٌ ای٘کٚ ثیبٕ ثب ٝی

 ارتٔبػی تبٓیٖ: اكقٝػ ىٞػ، ٓی ٛقی٘ٚ چگٞٗٚ ٛب مبعتٔبٕ پـٝاٗٚ  ٓزٞف ٍؼٝؿ

 ػؿ عؼٓتی ٛیذ آب گـكتٚ کبؿكـٓبیبٕ اف ؿا ٛب مبعتٔبٕ پـٝاٗٚ  ٓزٞف پٍٞ

 .امت ٗگـكتٚ ٍٞؿت ثیٔٚ ٓئٍٞ کبؿگـإ ىٔبؿ تکٔیَ  عًَٞ
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 مـپب کبؿگـإ ٛبی ثیٔٚ صن ٓضَ اف ارتٔبػی تبٓیٖ مبفٓبٕ: کـػ تَـیش ٝی

 ارتٔبػی ثیٔٚ ٓئٍٞ مبعتٔبٗی کبؿگـإ رٔؼیت ٓبٗؼٕ ٓؼطَ آب امت

 ٝظیلٚ اٗزبّ اف ارتٔبػی تبٓیٖ مبفٓبٕ کـػٕ عبُی ىبٗٚ ٗٞػی ثٚ  ارجبؿی،

 .امت کبؿگـی ٛبی تيکَ ػیؼ اف ثقؿگ ّؼق یک ٝ ىؼٙ تِوی هبٗٞٗی

 

 ای٘کٚ ثٚ اىبؿٙ ثب مـٝآثبػ ٝ ٓـیٞإ مبعتٔبٗی کبؿگـإ ٍ٘لی اٗزٖٔ یلؿی

 ػؿ: کـػ تَـیش ػٛؼ، ٓی ؿط مبعتٔبٗی کبؿگـإ ثیٖ ػؿ کبؿ صٞاػث ثیيتـیٖ

 ثـاحـ کبؿگـ ۰۶۱۱ ٝ ۱15 ،1۱1،۱۱1 ،115 تـتیت ثٚ ۱1 تب ۱۱ ٛبی مبٍ

 ٗجٞػ ػُیَ ثٚ کـػمتبٕ امتبٕ ػؿ .اٗؼ ػاػٙ ػمت اف ؿا عٞػ ربٕ کبؿ صٞاػث

 ثٚ ٓيـٍٞ مبعتٔبٗی کبؿگـ ٛقاؿ 1۱ توـیجب ػیگـ ٍ٘ؼتی ٝاصؼ یب کبؿعبٗٚ

 .اٗؼ ىؼٙ ثیٔٚ آٜٗب اف  ٗلـ ٛقاؿ 1۱ ثٚ ٗقػیک تٜ٘ب کٚ ٛنت٘ؼ كؼبُیت

 

 اف ػیگـ مبعتٔبٗی کبؿگـ ٛقاؿ 1۱ ٗجٞػٕ ثـعٞؿػاؿ ای٘کٚ ثبثیبٕ ٍؼیوی

 تـیٖ ٓضـّٝ اف یکی اٛبُی ثٚ تٞرٜی کْ َٓؼام ای ثیٔٚ ٛبی صٔبیت ىٍٔٞ

 اف ؿیـ ثٚ ای پيتٞاٗٚ ٛیچ مبعتٔبٗی کبؿگـإ: ػاػ اػآٚ امت، کيٞؿ ٛبی امتبٕ

 ثٚ اٛٔیتی ارتٔبػی تبٓیٖ مبفٓبٕ کٚ ػٛ٘ؼ ٓی ربٕ ىـایطی ػؿ ٝ ٗؼاؿٗؼ ثیٔٚ

 .ػٛؼ ٗٔی  ىؼٙ ثی٘ی پیو ػؿآٓؼٛبی ٓضَ اف صتب مبعتٔبٗی کبؿگـإ کـػٕ ثیٔٚ

 

 صٞاػث اف اعجبؿی ىبٛؼ ؿٝف ٛـ: اكقٝػ مبعتٔبٗی کبؿگـإ ٍ٘لی كؼبٍ ایٖ

 ٍـاصت ثٚ تیتـٛب ایٖ ٝ ٛنتیْ کيٞؿ ٛب ؿٝفٗبٓٚ اٍِی تیتـ  ػؿ مبعتٔبٗی

 .ػٛؼ ٓی ٗيبٕ ؿا مبعتٔبٗی کبؿگـإ ٓظِٞٓت

 

 

 

 ّ ًذاسًذ تیوَ اص غیش تَ ای پؾتْاًَ ُیچ عاختواًی کاسگشاى

 اُویتی اجتواعی تاهیي عاصهاى کَ دٌُذ هی جاى ؽشایطی دس

 پیؼ دسآهذُای هحل اص حتا عاختواًی کاسگشاى کشدى تیوَ تَ

 دُذ ًوی  ؽذٍ تیٌی
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 کاس ؽیفت کاسگشاى هؾکالت
 چٕٞ ثقؿگی ٛبی کبؿعبٗٚ ػؿ ػاػٙ ؿط کبؿ صٞاػث اف ای ػٛ٘ؼٙ تکبٕ اعجبؿ

 ىیلت ػؿ ٛب پتـٝىیٔی ٗلت، ای پـٝژٙ کبؿگـإ عٞػؿٝ، ایـإ ، آٖٛ ؽٝة

 ٛب ؿمبٗٚ ػؿ گبٙ ٝ کبؿٛبمت گٞٗٚ ایٖ تجؼبت اف کٚ ػاؿػ صکبیت ٓتٞاُی ٛبی

 .ٗینت ٝاهؼیت ٛٔٚ ایٖ کٚ ىٞػ ٓی ٓ٘تيـ

 ٛب ىـکت ایٖ ثبیگبٗی ػؿ ٝ ىٞػ ٗٔی ٓ٘تيـ صٞاػث ایٖ اف ػهیوی آٓبؿ ٛـچ٘ؼ

 ؿكت مـٝیل ثـای ثبؿ ػٝٓیٖ ثـای کٚ ای صبػحٚ آعـیٖ ػؿ آب ىٞػ ٓی ٓؼكٕٞ

 ػؿ ؿاٗ٘ؼٙ آُٞػگی عٞاة ػُیَ ثٚ عٞػؿٝ ایـإ کبؿ ىیلت کبؿگـإ آٓؼ ٝ

 ّٓٞٞع تب ػاىت إٓ ثـ ؿا ٓب ىؼٗؼ کيتٚ کبؿگـ ػٝ ٝ اكتبػ اتلبم ۱5 ىٜـیٞؿ

 .ک٘یْ ثـؿمی ؿا  کبؿ ىیلت کبؿگـإ ٓيکالت

 

 ٓلـٓ، عنتگی ، اٗنبٜٗب عٞاة فٓبٕ عٞؿػٕ ثـْٛ ػُیَ ثٚ ىیلتی کبؿٛبی ػؿ

 كـٝپبىی ٜٗبیت ػؿ ٝ ػَجی كـفٗؼإ ٓالم، عبٗٞاػگی، ػػٞاٛبی اكنـػگی،

 .ایْ کـػٙ ػؿیبكت ٓیؼاٗی ٛبی پـمو ػؿ ؿا ػٔـ ٍٓٞ کبٛو ٝ ٛب عبٗٞاػٙ

 ٝؿی ثٜـٙ ػؼّ ثٚ کٚ ٓيکالت ایٖ صَ ثـای ثقؿگ ٛبی کبؿعبٗٚ ػؿ ٓتبملبٗٚ

 ٓب ٓیؼاٗی آٓبؿ. امت ٗگـػیؼٙ اؿایٚ ؿاٛکبؿی ٝ تضوین ٛیچ ىٞػ، ٓی ٓ٘تذ الفّ

 آٓبؿ کٚ امت ایٖ اف صبکی آٖٛ ؽٝة ٝ عٞػؿٝ ایـإ چٕٞ ٛبیی کبؿعبٗٚ اف

 ّٓٞٞع ٝ امت ىبیغ ٛب کبؿعبٗٚ ایٖ ػؿ اكنـػگی ٓلـٓ، عنتگی ٓالم،

 .امت ىؼٙ ثؼٍ ػبػی آـ یک ثٚ ای پـٝژٙ کبؿگـإ ٓیبٕ ػؿ عٞػکيی ٝ اػتیبػ

 ؿا فٗؼگی ٓبیضتبد گـاٗی ٝ ػٝىی ثٚ عبٗٚ ٓؼَْ ای٘کٚ ثـای کبؿگـإ اکخـ

 ػؿ. ک٘٘ؼ ٓی کبؿ ٓتٞاُی ىیلت ۶ گبٙ صتب ٝ آٝؿػٙ کبؿی اّبكٚ ثٚ ؿٝ ک٘٘ؼ صَ

 ٝ ثٞػ ٗـكتٚ عبٗٚ ثٚ ٓتٞاُی ؿٝف 1 اف ثیو کٚ کبؿگـی ىٔنی 1۱ ػٛٚ اٝاعـ

 ُیق تٞمٔ ٝ ؿكتٚ عٞاة ثٚ ٛب پبُت ٓیبٕ ػؿ ، کـػ ٓی کبؿ ىیلتی ثَٞؿت

 .ىؼ کيتٚ ٝ ىؼ گـكتٚ فیـ ىت ٛبی ٗیٔٚ ػؿ عٞػؿٝ ایـإ کبؿعبٗٚ تـاک

 ٝ کبؿ مغتی ک٘٘ؼ ٓی کبؿ ایـإ ر٘ٞة ػؿ کٚ ٗلت ای پـٝژٙ کبؿگـإ ٓیبٕ ػؿ

 ٓی کبؿ مبػت ۰۶ اف ثیو کٚ کنبٗی ثٚ كـمب ٓبهت گـٓبی ٝ عبٗٚ اف ػٝؿی

 کٚ کبؿگـإ ایٖ. امت ٗٔبیبٕ اكقٝٗی ؿٝف ثطٞؿ  ؿٝاٗی اعتالالت آمیت ک٘٘ؼ

 ٓيکالت ٓیبٕ ػؿ ٗیق ؿا صوٞم ٓبٙ 1 اف ثیو اكتبػٕ ػوت ٝ عبٗٞاػٙ اف ػٝؿی

 عٞػکيی ٝ اػتیبػ ٝ اكنـػگی ثٚ عـاة ثیو اف ثیو ای ؿٝصیٚ ثب ػاؿٗؼ عٞػ

 .آٝؿٗؼ ٓی ؿٝی
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 ثٚ ػمت عٞػؿٝ ایـإ ٛٔچٕٞ مٞػآٝؿی ٛبی کبؿعبٗٚ کٚ ٗـمیؼٙ إٓ ٛ٘گبّ آیب

 تجؼبت ّٓٞٞع ؿكغ ثٚ ربٓغ تضویوبت ثب تب ثقٗ٘ؼ ؿٝاٗي٘بمبٗی امتغؼاّ ٝ ایزبػ

 ىیلتی کبؿگـإ عًَٞ ثٚ کبؿگـإ ثـؿٝی  ٓتٞاُی ٛبی ىیلت ٝ كيبؿکبؿ

 .ثک٘٘ؼ

 ، ػاػ کبٛو ؿا ٛب ثیٔبؿی ایٖ اف ثغيی پقىکی تٍٞیٚ چ٘ؼ ثب تٞإ ٓی چ٘ؼ ٛـ

 .ىٞػ اُقآی ثبیؼ ٛب کبؿعبٗٚ گٞٗٚ ایٖ ػؿ پقىک ؿٝإ تیْ یک ثٞػٕ آب

 عٞؿػٕ اف پقىکبٕ ؿٝإ تضویوبت ٓجن ثـ ک٘یْ ٓی تٍٞیٚ کبؿگـإ ثٚ ٓب

 تبثو اف ػُٞ ػؿ. ک٘٘ؼ عٞػاؿی آٝؿ عٞاة ػاؿٝٛبی ٝ گبفػاؿ ٛبی ٗٞىبثٚ

 هجَ مبػت 6 ٝ کـػٙ امتلبػٙ  مبػت ۰ ٓؼت ثٚ گبٛبٕ ٍجش ػؿ عٞؿىیؼ ٗٞؿ

 اىبٕ ػؿٝٗی مبػت تٞمٔ آٜٗب عٞاة چـعٚ تب ثپـػافٗؼ ٝؿفه ثٚ عٞاة اف

 .ثبى٘ؼ ػاىتٚ ػٔیوی ٝ ؿاصت عٞاة ٝ گـػیؼٙ ت٘ظیْ

 ػؿ کبؿگـإ ٛٔٚ ٓيکَ ایٖ چٕٞ عٞاٛیْ ٓی کبؿ أُِِی ثیٖ مبفٓبٕ اف ٓب

 ػؿ کٚ ؿا کيٞؿٛبیی ٛٔٚ ٝ تيکیَ مبفٓبٕ ایٖ ػؿ ای کٔیتٚ ثبىؼ، ٓی رٜبٕ

 تضویوبت ٛبی ثغو ایزبػ ثٚ ِٓقّ ؿا ک٘٘ؼ ٓی کبؿ ىیلتی ثَٞؿت کبؿگـإ إٓ

 .گیـٗؼ هـاؿ پقىکبٕ ؿٝإ ای ػٝؿٙ ٓؼبی٘ٚ ٓٞؿػ کبؿگـإ ٝ کـػٙ ؿٝاٗی ایٔ٘ی

 

 ٍٞؿت ثٚ ٝ صن یک ػ٘ٞإ ثٚ ایٖ عٞاٛیْ ٓی کبؿ أُِِی ثیٖ مبفٓبٕ اف ٓب

 .ىٞػ اثالؽ ػُٝتٜب ثٚ ٝ َٓٞة کبؿ أُِِی ثیٖ مبفٓبٕ ػؿ رؼا ای ٗبٓٚ ٓوبُٝٚ

 ٍؼؿ ػؿ ؿا عٞامتٚ ایٖ عٞاٛیْ ٓی ای٘ؼامتـیبٍ رٜبٗی كؼؿامیٕٞ اف ٓب

 .ٗؼاؿػ ثـ پیکبؿ اف ػمت ٜٗبیی ٗتیزٚ تب ٝ ثگؾاؿػ عٞػ ٛبی پیگیـی

 

 تحشیشیَ پیام عٌذیکا

 

 

 اًغاًِا خْاب صهاى خْسدى تشُن دلیل تَ ؽیفتی کاسُای دس

 غالق، خاًْادگی، دعْاُای افغشدگی، هفشغ، خغتگی ،

 کاُؼ ّ ُا خاًْادٍ فشّپاؽی ًِایت دس ّ عصثی فشصًذاى

 .این کشدٍ دسیافت هیذاًی ُای پشعؼ دس سا عوش غْل
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 !اسج ًاتْد هی ؽْد ، دالل آتاد هی ؽْد

 

آیب ْٓضکٚ ٝ ؿیبکبؿی ٗینت، کٚ تٜ٘ب ٛلتٚای هجَ اف اكيبی عجـ ٝاگؾاؿی 

اؿد، ٓوؼاؿی اف ُٞافّ عبٗگی ٝ اُکتـیکی ثٚ اٍطالس هبچبم ؿا کٚ اصتٔبال 

تٞمٔ ؿهجبی هبچبهچی ٝاؿػ ىؼە، ثٚ ثٜبٗٚ ٓجبؿفە ثب هبچبم کبال ٝ تٜؼیؼ "اهتَبػ 

آب ػؿ ٓوبثَ ٗبثٞػی ػٔؼی ٓوبٝٓتی"ثب ربؿ ٝ ر٘زبٍ تجِیـبتی ٗبثٞػ ٓی ک٘٘ؼ، 

 ، ػّ ثـ ٗٔی آؿٗؼ؟اؿدیک کبؿعبٗٚ ػظیْ تُٞیؼی 

 ، عجـ اف گٞػ ۱5ىٜـیٞؿ  1۱ػؿػِیـّب ٓضزٞة ػثیـکَ عبٗٚ کبؿگـ 

اػاؿی ػاػە امت. ٓبُک  –ثـػاؿی فٓیٖ اؿد ثـای مبعت ٓزتٔغ تزبؿی 

 "اؿد" کٚ ظبٛـا ثبٗک ِٓی امت، ٓوؼاؿی اف فٓیٖ ٛبی ٓتؼِن ثٚ کبؿعبٗٚ ؿا

کٚ ر٘ت اؿد هـاؿ ػاؿػ، ثٚ "ٍ٘ق كـٝى٘ؼگبٕ ُٞافّ عبٗگی"كـٝعتٚ ٝ هـاؿ 

امت ٝاصؼٛبی ایٖ ٓزتٔغ ػؿ صبٍ مبعت ثـای مبٓبٗؼٛی كؼبُیت ٍ٘ق 

هـاؿ امت ٍ٘ق  ٕكـٝى٘ؼگبٕ ُٞافّ عبٗگی ٓٞؿػ امتلبػٙ هـاؿ ثگیـػ. ظبٛـ

 کٚ یب ٛٔبٕ ثوٍٞ ٓضزٞة "ػؼەای اف مٞػاگـإ" كـٝى٘ؼگبٕ ُٞافّ عبٗگی"

ػمت ثبال ؿا ػؿ هؼؿت ػاؿٗؼ، ىؼت ثـٗؼ ٛبی عبؿری ُٞافّ عبٗگی ؿا ثـ 

مبُٚ ث٘ب ٜٗ٘ؼ ٝ ػؿ آٜٗب ٛٔبٕ ٓضَٞالتی  1۱ٛبی یک کبؿعبٗٚ تُٞیؼی  ٚٝیـاٗ

 .ؿا ػـّٚ ک٘٘ؼ کٚ ػەٛب مبٍ ػؿ اؿد تُٞیؼ ٓی ىؼٗؼ 

ْٜٓ  ٕآب ػؿ ایٖ ٓیبٕ ٗٚ ثـای ثبٗک ِٓی ، ٝ ٗٚ ثـای ٍ٘ق عـیؼاؿ ْٛ ظبٛـ

کٚ چٚ ثـمـ تُٞیؼ ٝ اىتـبٍ ٓی آیؼ. چ٘ؼ ٛقاؿٗلـ اف کبؿ ثیکبؿ ٓی ىٞٗؼ  ٗینت



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     65
 

یک ٝاصؼ کالٕ تُٞیؼی ػیگـ ثب ٛٔٚ تزـثیبت ٝ ػاٗو ثٞٓی اه ٓبٗ٘ؼ ٍؼٛب  ٝ

ٝاصؼ تُٞیؼی ٝاگؾاؿ ىؼە ػیگـ ثؼٕٝ ٛـ ىـٓ ىـٝٓ ٝ تؼٜؼی اف مـ ؿاە 

پـک٘٘ؼ ٝ  مٞػاگـإ ثـػاىتٚ ٓی ىٞػ، تب ربیيبٕ ؿا كـٝىگبە ٛب ٝ ثـد ٛب

ىٔبؿ ػیگـی اف آهبفاػەٛب ؿا ثٚ هیٔت كوـ ٝ كالکت ٛقاؿإ کبؿگـ ٝ ىٜـٝٗؼ ٝ 

ٗبثٞػی تُٞیؼ ثٞٓی تِیبؿػؿ ک٘٘ؼ ٝ ٓؼیـإ ػُٝتی ٝ ثبٗک ِٓی ٗیق صوٞم ٛبی 

 چ٘ؼ ػە ٓیِیٞٗی ىبٕ ؿا صلع ٓی ک٘٘ؼ.

تزبؿی مبفی  ٓضزٞة کٚ عجـ ایٖ ٝاگؾاؿی ؿا كبه ٗٔٞػە، گلتٚ امت:"

آب ٗگلتٚ چگٞٗٚ هـاؿ امت  ىٞػ" ؿد ثب پبمظ هبٓغ ٓزِل ؿٝثـٝ ٓیکبؿعبٗٚ ا

 ٓزِل ایٖ پبمظ هبٓغ ؿا ثؼٛؼ!

ثب ایٖ ٍٝق آب ایٖ ٗٔبی٘ؼە مـثقیـ ٝ کْ مـٍٝؼای ٓزِل کٚ ػەٛب مبٍ 

تزـثٚ ٗٔبی٘ؼگی ػؿ ٓزِل ؿا ػاؿػ عٞػه ثٜتـ اف ٛـ کل ٓی ػاٗؼ کٚ تٜؼیؼه 

ی ػؿمت کـػٕ کبؿٗبٓٚ ثـای عٞیو آب چٕٞ ْٛ ػؿ پ .تب چٚ صؼ تٞعبُی امت

ٝ ْٛ اف ٓـف ثـعی اف اػْبی ىٞؿاٛبی امالٓی کبؿ ٝ کبؿگـإ  امت،

ثیکبؿ ىؼە اؿد ثـای ٗيبٕ ػاػٕ ٝاک٘و تضت كيبؿ هـاؿ ػاؿػ، ثٚ ایٖ ٍٞؿت 

ٗنجت ثٚ ایٖ هْیٚ ٝاک٘و ٗيبٕ ػاػە امت. آب عٞامت کبؿگـإ اؿد اف کنی 

امت ثیو اف یک تٜؼیؼ ثی پيتٞاٗٚ  کٚ ٓؼػی ٗٔبی٘ؼگی کبؿگـإ ػؿ ٓزِل

 تٞعبُی ٝ مـعـٓ٘ی امت. کبؿگـإ اف اٝ اٗتظبؿ ػَٔ ػاؿٗؼ.

تبیيبٕ ثٜتـ اف اؿد  ٓگـ اف ٓیبٕ ٍؼٛب ٝاصؼ تُٞیؼی ٝاگؾاؿ ىؼە مـٗٞىت چ٘ؼ

ٓگـ ٝاگؾاؿی ٛب ثؼٕٝ ٗظـ ٝ تَٞیت ٓوـؿات ٝ هبٕٗٞ ػؿ ٓزِل  ثٞػە امت؟

ٞؿػ "ثـعٞؿػ هبٓغ" ثب پیبٓؼٛبی چ٘یٖ اٗزبّ ىؼە؟ ٓگـ ٓزِل تبکٕ٘ٞ ػؿ چ٘ؼ ٓ

 ٝاگؾاؿی ٛبیی اف عٞػىبٕ ٗيبٕ ػاػە امت، کٚ کنی ػؿ اٗتظبؿ ػٝٓی اه ثبىؼ؟

 ۶۱۰"اؿد"، ٓيت ٗٔٞٗٚ عـٝاؿ امت. ٓگـ تْٔی٘ی ٝرٞػ ػاؿػ کٚ مـٗٞىت 

یل مبفٓبٕ عٍَٞی ی"رؼلـ مجضبٗی" ٓيبٝؿ ؿ ب ثٚ گلتٚٝاصؼی کٚ ث٘

 مبُزبؿی ٝاگؾاؿ ىٞٗؼ، ثٜتـ اف اف اؿد ثبىؼ؟مبفی، هـاؿ امت ػؿ ٗیٔٚ ػّٝ 

 اعذالَ صادلی دتیش عاتك عٌذیکای کاسگشاى فلضکاسهکاًیک
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 کاس لاًْى اصالح الیحَ غشح جضییات

 ؿٝٗؼ اػآٚ ػؿ ٝاهغ ػؿ ؿٝصبٗی ػُٝت تٞمٔ کبؿ هبٕٗٞ اٍالس پیيٜ٘بػی الیضٚ

 کٚ میبمتٜبیی. امت گؾىتٚ ٛبی ػُٝت ّؼکبؿگـی میبمتٜبی ٝ اهتَبػی تؼؼیَ

 ٝاصؼٛبی کـػٕ عبؿد هبٕٗٞ ثب ؿكن٘زبٗی ٛبىٔی رٜٔٞؿی ؿیبمت ػٝؿإ اف

 هیٔتٜبی آفاػمبفی میبمت ثب ٝ آؿبف کبؿ هبٕٗٞ ىٍٔٞ اف ٗلـ ػٙ فیـ تُٞیؼی

 اٍالصیٚ اٍالصیٚ، ایٖ هنٔت تـیٖ تبَٓ هبثَ. کـػ پیؼا اػآٚ اٍُٞگـا ػُٝت

 ٛٔٚ کبؿ ػبُی ىٞؿای گٞیؼ ٓی کبؿ هبٕٗٞ ۱۰ ٓبػٙ. امت کبؿ هبٕٗٞ ۱۰ ٓبػٙ ثـ

 ُضبظ کبؿگـإ ػمتٔقػ صؼاهَ تؼییٖ رٜت ؿا ؽیَ ٓٞاؿػ امت ٓٞظق مبُٚ

 ٓؼیيت تبٓیٖ  ۶- ٍالس ؽی ٓـاکق مٞی اف ؿمٔی تٞؿّ ػؿٍؼ : ۰ – ٗٔبیؼ

 -1ٓیيٞٗؼ اػالّ ٍالس ؽی ٓـارغ تٞمٔ إٓ اػْبی ٓتٞمٔ کٚ عبٗٞاػٙ یک

  .کيٞؿ اهتَبػی ىـایٔ

 کـػٕ ُضبظ یؼ٘ی 1ث٘ؼ ٛٔیٖ کبؿ هبٕٗٞ ۱۰ ٓبػٙ ثٚ ىؼٙ اّبكٚ ث٘ؼ ٝاهغ ػؿ

 .امت کبؿگـإ ػمتٔقػ صؼاهَ تؼییٖ ػؿ کيٞؿ اهتَبػی ىـایٔ

 ٓیجبینت ػمتٔقػ صؼاهَ گٞیؼ ٓی کبؿ هبٕٗٞ ۱۰ ٓبػٙ ۰ ث٘ؼ:  ؿمٔی تٞؿّ 

 ٜٗبػٛبی ٝ ٓـکقی ثبٗک ٓخَ ٍالس ؽی ٓـارغ ىؼٙ اػالّ تٞؿّ ٗـط ثب ٓت٘بمت

 ای ٓالصظٚ هبثَ ثغو کٚ ای٘زبمت تبَٓ هبثَ ٗکتٚ. ثبىؼ ػمت ایٖ اف ػُٝتی

 هبثَ ؿیـ اٍَ ایٖ ثٚ ٗیق ػُٝتی اهتَبػی ٗظـإ ٍبصت ٝ اهتَبػػاٗبٕ افعٞػ

 آٓبؿی ٜٗبػٛبی ٝ ٓـکقی ثبٗک ی ىؼٙ اػالّ تٞؿّ ٗـط کٚ ػاؿٗؼ اؽػبٕ کتٔبٕ

 ػؿٛٔیٖ. ٗؼاؿػ ربٓؼٚ ػؿ ٓٞرٞػ ٝاهؼیبت ثب چ٘ؼاٗی ٛٔغٞاٗی ػُٝت ثٚ ٝاثنتٚ

 ای كقای٘ؼٙ ٓٞؿ ثٚ عبٗٞاػٙ ٛبی ٛقی٘ٚ مجؼ هیٔت ٓؼاّ کٚ فٓبٗی اعیـ مبُٜبی

 اػالّ ػؿٍؼ ۰۶ تب ۰۱ ثیٖ ؿا تٞؿّ ٗـط ٓـکقی ثبٗک ٝ ػُٝت ؿكت، ٓی ثبال

 ػؿ صبٍ ٝ گؾىتٚ رٜٔٞؿٛبی ؿییل ثیٖ صتی ىؼٙ اػالّ اؿهبّ ایٖ. ٓیکـػٗؼ

 ىؼٙ فیبػی ُلظی ٛبی ػؿگیـی ٝ ٛب کئکو ػمتٔبیٚ امالٓی رٜٔٞؿی ٗظبّ

 تٞؿّ ٗـط ثب ٗژاػ اصٔؼی ػُٝت تٞمٔ ىؼٙ اػالّ تٞؿّ ٗـط کٚ ثطٞؿی. امت

 فٓبٗی صتب. ػاىت ای ٓالصظٚ هبثَ تلبٝت ؿٝصبٗی صنٖ ػُٝت تٞمٔ ىؼٙ اػالّ

 تٞؿّ ٗـط کبٛو ایٖ ٓیؼٛؼ عجـ تٞؿّ ٗـط کبٛو اف اعیـ ٓبٜٛبی ػؿ ػُٝت کٚ

. ىٞػ ٗٔی امت کبؿگـ ٓجوٚ فٗؼگی ثٚ ٓـثٞٓ کٚ امبمی کبالٛبی ثٚ ٓـثٞٓ
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 ٓیک٘ؼ اػالّ ػُٝت کٚ تٞؿٓی ٗـط کٚ امت ؿٝىٖ ؿٝف ٓخَ کبؿگـإ ثـای

  .امت کبؿگـإ فٗؼگی كالکت ٝ كوـ الپٞىبٗی ٝ ٓٞرٞػ ٝاهؼیت ثـ مـپٞىی

   !ػمتٔقػ ایٖ ثب عبٗٞاػٙ یک ٓؼیيت تبٓیٖ-۶

 ثٚ ػٛٚ مٚ ایٖ ػؿ کبؿ هبٕٗٞ ۱۰ ٓبػٙ ػّٝ ث٘ؼ ؿثٔ ؽی ٓنیُٞیٖ عٞػ گلتٚ ٓجن

 صؼاهَ تؼییٖ. امت ػؿٗیبٓؼٙ ارـا ٓـصِٚ ثٚ ٛـگق ٝ ىؼٙ گؾاىتٚ ک٘بؿ کَ

 ػمتٔقػ صؼاهَ ثب ربٓؼٚ ػؿ إٓ اػْبی ٓتٞمٔ ٛقی٘ٚ ٓجن کبؿگـإ ػمتٔقػ

 ٓجوٚ گـیجبٕ کٚ امت ای كبرؼٚ( تٞٓبٕ 1۶۱۱۱۱ یؼ٘ی) ػُٝت تٞمٔ ىؼٙ اػالّ

 ػؿ کبؿ ػبُی ىٞؿای اػْبی اف یکی عؼایی ػِی. امت گـكتٚ ؿا کبؿگـ

 ٓضبمجٚ یؼ٘ی ػّٝ ىـٓ» کٚ ػاىت اؽػبٕ ؿاثطٚ ایٖ ػؿ عٞػ اعیـ ی َٓبصجٚ

 گؾىتٚ ػٛٚ ػٝ ػؿ صؼاهَ إٓ ثـامبك ػمتٔقػ صؼاهَ تؼییٖ ٝ عبٗٞاؿ ٓؼیيت مجؼ

. «امت اكقٝػٙ کبؿگـإ ٗگـاٗی ثـ رؼیؼ ىـٓ اكقٝػٕ ٝ امت ٗيؼٙ ارـایی

 ػاؿی، مـٓبیٚ ٜٗبػٛبی ثٚ ٝاثنتٚ کبؿى٘بمبٕ ٝ ػُٝتی ٓوبٓبت آٓبؿٛبی ٓجن

 تٞٓبٕ ٓیِیٕٞ مٚ تب ػٝ ثیٖ ؿهٔی ٗلـٙ چٜبؿ عبٗٞاػٙ یک فٗؼگی ٛقی٘ٚ ٓتٞمٔ

 اف ثنیبؿی. امت كوـ عٔ فیـ ثـاثـ چٜبؿ تب مٚ کبؿگـ ػمتٔقػ صؼاهَ ٝ امت

 صؼاهَ تؼییٖ یؼ٘ی ٓطبُجٚ ػٝ ایٖ ٓـس ػُیَ ثٚ کبؿگـ ٓجوٚ كؼبُیٖ ٝ ک٘يگـإ

 ػمتٔقػ اكقایو ٓطبُجٚ ٓـس ٛٔچ٘یٖ ٝ ٝاهؼی تٞؿّ ٗـط امبك ثـ ػمتٔقػ

 ثبىؼ ػاىتٚ ػؿؼؿٚ ثی ٝ امتبٗؼاؿػ فٗؼگی یک ثتٞاٗؼ عبٗٞاػٙ یک کٚ ثَٞؿتی

  .ىؼٗؼ فٗؼإ ؿٝاٗٚ ٝ مـکٞة هْبیی ٝ آ٘یتی ٜٗبػٛبی تٞمٔ

 کبؿگـإ ػمتٔقػ صؼاهَ تؼییٖ ثـای کبؿ هبٕٗٞ اٍٝ ىـٓ ػٝ: مّٞ ث٘ؼ آب ٝ

. ٛنت ٝ ثٞػٙ پیيیٖ ٛبی ػُٝت ثـای ػؿپی پی گـكتبؿیٜبی ٝ ػؿػمـ ػمتٔبیٚ

 ٝاهؼی تٞؿّ ٗـط ثب عٞاٗبیی ٗٚ ػُٝت تٞمٔ ىؼٙ تؼییٖ ػمتٔقػٛبی ای٘کٚ

 ربٓؼٚ ػؿ امتبٗؼاؿػ فٗؼگی ٛبی ٛقی٘ٚ ٓتٞمٔ ٗـط ثٚ ؿثطی ٗٚ ٝ ػؿربٓؼٚ

 اٗکبؿ هبثَ ؿیـ اٍِی ػؿربٓؼٚ َٓ٘لی اٗنبٕ ٛـ ٝ کبؿگـ ٓجوٚ ثـای ٗؼاؿػ،

 ػ٘ٞإ ثٚ کٚ ثٞػ کيٞؿ اهتَبػی ىـایٔ ایٖ ٗیق مبُٜب ایٖ تٔبٓی ػؿ. امت

 ػ٘ٞإ ثٚ ٝاهغ ػؿ ٝ ٓیيؼ ُضبظ کبؿگـإ ػمتٔقػ تؼییٖ ػؿ امبمی ٝ ْٜٓ ىـٓ

 ػُٝت کٚ ثبؿی ٛـ ٝ ىؼ، ٓی ُضبظ ػٛٚ مٚ ػؿایٖ ٛٔیيٚ کبؿ هبٕٗٞ ٗبٓـیی ث٘ؼ

 ؿٝثـٝ ٓطبُجٚ ایٖ ثب کبؿ امالٓی ىٞؿاٛبی ٓخَ آٜٗب كـٓبیيی ٗٔبی٘ؼگبٕ ٝ

 ک٘ؼ ٗٔی ػَٔ عٞػه هبٕٗٞ ٓطبثن ػمتٔقػ تؼییٖ ػؿ ػُٝت چـا کٚ ٓیيؼٗؼ
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 اهتَبػی ُضبظ ثٚ ٓ٘بمجی اّٝبع ػؿ کيٞؿ کٚ ثٞػ ایٖ ٓیؼاػٗؼ کٚ رٞاثی

 کٚ کبؿی... ٝ امت تضـیْ ػؿ کيٞؿ یب ٝ ٓیگؾؿاٗیْ ؿا ؿکٞػ ػٝؿإ كؼال ٗینت،

 ٝاهغ ػؿ ٝ کـػٕ هبٗٞٗی ػاؿػ، ؿا إٓ اٗزبّ هَؼ ٝهبصت کٔبٍ ثب اػتؼاٍ ػُٝت

 امالٓی رٜٔٞؿی ػؿ گؾىتٚ ٝ صبٍ ٛبی ػُٝت ٛٔیيگی امتؼالٍ کـػٕ ػِ٘ی

 صِٔٚ کبؿگـ ٓجوٚ ٓؼیيت ثٚ ٓغتِق ٛبی ثٜبٗٚ ثب ثتٞاٗؼ ؿٛگؾؿ ایٖ اف تب. امت

 عبؿری ٝ ػاعِی ػاؿإ مـٓبیٚ رِت ثـای ؿا کبؿ ٗیـٝی هیٔت ثتٞاٗؼ ٝ ک٘ؼ

 .ػاؿػ ٗگبٙ ٗبفُی مطش ػؿ کيٞؿ ػاعَ ػؿ گؾاؿی مـٓبیٚ رٜت

 ی ٗنغٚ چٚ ٝ ِٓت اٍالس چٚ ٝ اٍُٞگـا چٚ صبٍ ٝ گؾىتٚ ٛبی ػُٝت آعـ ػؿ

 ثٚ كالکت ٝ كوـ ٝ صوٞهی ثی تضٔیَ ػؿ ٓيبثٜی ػِٔکـػ اػتؼاٍ، ػُٝت ػؿْٛ

 رق کٚ) گنتـػٙ ٛبی ثیکبؿمبفی میبمت اف. ػاؿٗؼ ٝ ػاىتٚ کبؿگـ ٓجوٚ

 ٓیبٕ ػؿ ؿهبثت ثیيتـ ٛـچٚ تيؼیؼ رٜت ػؿ ػاؿی مـٓبیٚ میبمت الیتزقای

 ٓنتوَ ٛبی تيکَ ثٚ ػُٝتی ػمتبٕ ثٚ چٔبم یٞؿه تب( امت کبؿگـإ ٍلٞف

 ػؿعٞؿی پبمظ ٓیجبینت. ػُٝتٜبمت ایٖ میبٙ پـٝٗؼٙ اف ای گٞىٚ تٜ٘ب کبؿگـإ،

 ّؼکبؿگـی ٓـس ایٖ ثبینت ٓی. ػاػ ػُٝت کبؿگـی ّؼ میبمتٜبی هنْ ایٖ ثٚ

 ٝ ٓضبكَ ػؿ ای٘چ٘ی٘ی میبمتٜبی ػٞاهت ٝ ثـؿمی إٓ اثؼبػ تٔبّ ػؿ ػُٝت

 کٚ فٓبٗی تب کبؿگـ ٓجوٚ. ثبىؼ اػتـاُ ٝ ثضج ٓضَٔ کبؿگـی رـیبٗبت

 ٗظبّ ؿٝفٙ ٛـ تؼـُ ثب ٓوبثِٚ ثـای ػظیٔی ٍق ٗٔیتٞاٗؼ امت پـاک٘ؼٙ

  .ػٛؼ تيکیَ اه ٛنتی ثٚ ػاؿی مـٓبیٚ

 کاسگش کاسخاًَ  ًْیذغالهی

 

 تِاًَ تَ  کاسگشاى عاصی تشدٍ ُشگًَْ هخالف کاسگشی عٌذیکاُای

 .ُغتٌذ اؽتغال ایجاد

 کاس لاًْى ًاتْدی الیحَ گیشی پظ تاص خْاُاى کاسگشی عٌذیکاُای

 ّ دعتوضد صًذگی، ؽشایػ تِثْد تشای کاسی لاًْى خْاُاى ّ

 .ُغتٌذ اعتصاب
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 !اعت فمش صاییذٍ تشّسیغن،

 ىٞٗؼ ٓی کيتٚ کيٞؿٓبٕ ػؿ کٚ ػاػو ػ٘بٍـ اف عجـٛب ػؿ امت چ٘ؼی

 مبٍ ػؿم٘ؼیکب  پیبّ ٗيـیٚ. ىٞػ ٓی ٓ٘تيـ ٛب ؿمبٗٚ ػؿ کٞتبٙ ٛـچ٘ؼ عجـٛبیی

 امت ىٜـکی)  توی ٗغَ ػؿ ت٘ؼؿٝ ػ٘بٍـ چگٞٗٚ کٚ ٗٔٞػ ٓ٘تيـ عجـی گؾىتٚ

 هـاؿ ىتْ ٝ ّـة ٓٞؿػ ؿا آٜٗب ٝ کـػٙ صِٔٚ کبؿگـإ ثٚ(  ػنِٞیٚ ثٚ چنجیؼٙ

 رؾة ثبػج عیق ٗلت امتبٜٗبی ػؿ كوـ کٚ کـػیْ اػالّ عجـ ٛٔبٕ ػؿ.  ػٛ٘ؼ ٓی

 .ىٞػ ٓی ِٓت تزقیٚ ٝ ت٘ؼؿٝ ػ٘بٍـ ثٚ ثیکبؿ رٞاٗبٕ

 اػالّ ۱1 ٜٓـ ۶۱ ػؿ ای آالػیٚ ػؿ ٗیق ایـإ ای پـٝژٙ کبؿ ٗیـٝی اتضبػیٚ

 آة مٞی ایٖ كویـ ٛبی ىبكؼی ثـای آة مٞی إٓ ٛبی ٝٛبثی پُٜٞبی: » کـػ

 رٔبػت ٛبی آبّ تٞمٔ رٞاٗبٕ، ٓیبٕ ػؿ عبٗٞاػٙ تيکیَ ٓوؼٓبت تؼاؿک ثـای

 ثؼیٖ ػاػيی گـٝٛبی ی ٛنتٚ ٝ ثؾؿ آیب ثغيیؼ، ىؼت ؿا ٛب ٗبٛ٘زبؿی ایٖ ؿٝٗؼ

 ث٘ؼی ثٚ ٝ ثگیـ ٛیچ ثب ؿا ؿٝٗؼ ایٖ!  امت؟ پبىیؼٕ صبٍ ػؿ ایـإ ػؿ ٝمیِٚ

 ثی ػؿ ؿٝٗؼ ایٖ ؿیيٚ فیـا. ىؼ إٓ گنتـه ٓبٗغ ٝ کـػ مـکٞة تٞإ ٗٔی

 صؾف ثب ٝ عقٗؼٙ ٍٞؿت ثٚ ر٘گ اف پل ٛبی ػُٝت کٚ امت اهتَبػی ػؼاُتی

 « اٗؼ ػاػٙ اٗزبّ ایـإ امبمی هبٕٗٞ 11 اٍَ هبٗٞٗی ؿیـ

 ػمتٞؿات ارـای ثب فػٙ َٓیجت ٝ كویـ کيٞؿٛبی ػؿ تـٝؿینْ یب ٝ ػاػو

 ٝ آٓٞفه ػاؿای کيٞؿٛب ایٖ. ىٞٗؼ ٓی پؼیؼاؿ پٍٞ أُِِی ثیٖ ٍ٘ؼٝم

 یب ٝ پٍٞ ثب ػاػو. ٛنت٘ؼ ارتٔبػی ٛبی آٓٞفه ثؼٕٝ ٝ ثْبػت ثی پـٝؿىی

 ػؿ کٚ مبُٜبمت. گیـٗؼ ٓی عؼٓت ثٚ ؿا آٗبٕ هٞٓی اصنبمبت تضـیک

 ٓی ٗیـٝ ٛب تـٝؿینت ٛنت٘ؼ كویـ امتبٜٗبی اف کٚ کـٓبٗيبٙ ایالّ، ، ثِٞچنتبٕ

 ٛب ىجکٚ ایٖ اٜٗؼاّ تٜ٘ب آیب کـػ؟ ثبیؼ چٚ تـٝؿینْ ایٖ ثب ٓوبثِٚ ثـای.  گیـٗؼ

 آ٘یتی ٓؼیـإ آیب ىؼ؟ عٞاٛؼ ٗوبٓ مبیـ ػؿ تـٝؿینتی ٛبی ىجکٚ ایزبػ اف ٓبٗغ

 چینت؟ چبؿٙ ٝ پیٞٗؼٗؼ ٓی گـٜٝٛب ایٖ ثٚ رٞاٗبٕ چـا کٚ اٗؼ پـمیؼٙ عٞػ اف

 اٗؼ مپـػٙ آتو ثٚ ؿا عٞػ ػٔـ کٚ رٞاٗبٕ ایٖ اف آ٘یتی ثبفرٞیبٕ تـػیؼ ثی

 ٛب َٓبصجٚ ایٖ کبه. اٗؼ ؿكتٚ تـٝؿینْ مٔت ثٚ چـا کٚ اٗؼ پـمیؼٙ ثبؿٛب

 تب گـكت ٓی هـاؿ ربٓؼٚ ٓؼیـإ ٝ ى٘بمبٕ ربٓؼٚ اعتیبؿ ػؿ ٝاکبٝی  رٜت
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 ایٖ مٔت ثٚ كوـ ػُیَ ثٚ ثغت ٗگٕٞ رٞاٗبٕ ایٖ کٚ ىؼٗؼ ٓی ٓتٞرٚ ٗیق آٗبٕ

 .اٗؼ ؿكتٚ گـٜٝٛب

 ثغًَٞ ٝ ٗبکبكی آٓٞفىی مطش ، ىؼیؼ كوـ ثٚ تٞرٚ ثب ر٘ٞثی امتبٜٗبی ػؿ

 ىؼیؼ، ثیکبؿی ٝ آٓؼٙ پؼیؼ آٓٞفه ػؿ کٚ ٓجوبتی كبٍِٚ ٝ آٓٞفه ىؼٕ پُٞی

. ؿاٗؼ ٓی تـٝؿینتی کبؿٛبی مٔت ثٚ ؿا ٓب اٗـژی پـ رٞاٗبٕ کٚ امت ػٞآِی

 ٝ ٓبُجبٗی چٚ ای اُوبػؼٙ چٚ ػاػيی چٚ إٓ ٗٞع ٛـ اف تـٝؿینْ ثب ٓوبثِٚ ثـای

 ٝ ٓـػّ آگبٛی مطش اكقایو ثب ثبیؼ تٜ٘ب….   عیبثبٗی، ُٝگـػإ مـهت، اػتیبػ،

 ٝ اػاؿی كنبػ ثب هبٓغ ٓجبؿفٙ چ٘یٖ ْٛ ٝ کٞػکبٕ ثٚ ػثنتبٕ ٛبی پبیٚ اف آٓٞفه

 .عيکبٗؼ ؿا ثیٔبؿی ایٖ ؿیيٚ رٞاٗبٕ ثیکبؿی

 ٝ ٗبآگبٛی اف کٚ ػٛ٘ؼ اربفٙ ٗجبیؼ ربٓؼٚ ٓؼیـإ ثغًَٞ ٝ ایـإ ٓـػّ ٛٔٚ

 .گـػػ امتلبػٙ مٞ ٓبٕ رٞاٗبٕ كوـ

 اف. ػیؼ ربٓؼٚ ػؿ گنتـػٙ ٛبی ٗبٛ٘زبؿی ػؿ تٞإ ٓی ؿا ػاػو ػیگـ چٜـٙ

 ٛنت٘ؼ ػاػو ؽعیـٙ ٗیـٝی ایٜ٘ب. …كنبػ ٛبی عبٗٚ هبچبم، ػفػی، فٝؿگیـی،

 پِیؼ ػ٘بٍـ عؼٓت ػؿ تٞاٗ٘ؼ ٓی ٛـإٓ ٝ كؼبُ٘ؼ پـاک٘ؼٙ ثَٞؿت ربٓؼٚ ػؿ کٚ

 .ثگیـٗؼ هـاؿ تـٝؿینتی

 سفع ، دسهاى ّ آهْصػ ؽذى سایگاى غثماتی، فاصلَ کاُؼ

 تفکش ّ تشّسیغن ؽکغت تَ هٌجش فغاد تا لاغع هثاسصٍ تیکاسی،

 .تْد خْاُذ تشّسیغتی

  

  عٌذیکا پیام کاسگشی ًؾشیَ تحشیشیَ
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 کاس لاًْى اصالح الیحَ تَ اعتشاض دس هجلظ هماتل کاسگشاى تجوع

 ثـچیؼٙ ، ػمتٔقػٛب اكقایو ثـای کبؿ هبٕٗٞ ۱۰ ٓبػٙ ارـای عٞاٛبٕ کبؿگـإ

 ایزبػ ٝ کبؿگـی ٓنتوَ ٛبی تيکَ ثـپبیی صن ، ٓٞهت هـاؿػاػٛبی ىؼٕ

 کبؿگـإ تٔبٓی ثـای اٗنبٗی فٗؼگی یک ٗلغ ثٚ کبؿ هبٕٗٞ ػؿ ٓ٘بمت تـییـات

 . ٛنت٘ؼ فصٔتکو ٓقػثگیـإ ای ٛٔٚ ٝ

 الیضٚ ٓلبػ ثب ٓزِل ٗٔبی٘ؼگبٕ ٓٞاكوت ٍٞؿت ػؿ کبؿگـی كؼبُیٖ گلتٚ ثٚ

 هـاؿػاػٛبی ، کـػ عٞاٛؼ پیؼا هبٗٞٗی ٍٞؿت رٔؼی ػمتٚ اعـارٜبی ٓؾکٞؿ،

 اف هبٗٞٗٔ٘ؼی گٞٗٚ ٛـ ٝ ىؼ عٞاٛؼ کتجی هـاؿػاػٛبی ربیگقیٖ ٓـٝؿ ثٚ ىلبٛی

 .ىؼ عٞاٛؼ ثـػاىتٚ.. ٝ ثیٔٚ ٛب، ٓـعَی تؼطیالت، کبؿ، مبػبت ؿٝی

 ارتٔبػی تبٓیٖ هبٕٗٞ ٛبی پبیٚ الیضٚ، ایٖ ىؼٕ هِٔؼاػ هبٕٗٞ ٍٞؿت ػؿ

 ْٓٔضَ ٗیق ٓٞرٞػ صؼاهِٜبی ٛٔیٖ کٚ پبئیؼ ٗغٞاٛؼ ػیـی ٝ ىؼ عٞاٛؼ ٓتقُقٍ

  .ىٞٗؼ
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 كؼبُیٖ ٝ کبؿگـإ تٔبٓی ک٘بؿ ػؿ مـٝاثبػ ٝ ٓـیٞإ مبعتٔبٗی کبؿگـإ اٗزٖٔ

 کٔینیٕٞ ػؿ کبؿگـی ّؼ الیضٚ ایٖ ىؼٕ ٓتٞهق عٞامتبؿ ایـإ کبؿگـی

 . ثبىؼ ٓی امالٓی ىٞؿای ٓزِل ارتٔبػی

 تادآعشّ ّ هشیْاى عاختواًی اعتادکاساى ّ کاسگشاى اًجوي عوْهی سّاتػ

 

 کاسی عاعات جضّ کاسگشاى سّصاًَ آهذ ّ سفت عاعات

 !ؽْد  هحغْب آًِا

 ٝرق کبؿگـإ ؿٝفاٗٚ آٓؼ ٝ ؿكت مبػبت کٚ ػاػ ؿای اؿٝپب ػبُی ػاػگبٙ: ایِ٘ب

 .ىٞػ  ٓضنٞة آٜٗب کبؿی مبػبت

 

 ثـ کبؿ هبٕٗٞ اٍالس الیضٚ ثـؿمی ٍؼػ ػؿ ٓزِل ایـإ، ػؿ کٚ صبُی ػؿ

 ٍبػؿ ؿایی تبفگی ثٚ اؿٝپب ػبُی ػاػگبٙ امت، کبؿگـإ رٔؼی َٓبُش عالف

 .ػاؿػ تبفگی ٗیق اؿٝپب کبؿگـإ اف ثنیبؿی ثـای کٚ امت کـػٙ

 

 ٓ٘قٍ اف آٓؼ ٝ ؿكت ٍـف ؿٝف ٛـ ػؿ کبؿگـإ کٚ فٓبٗی ؿای، ایٖ ثـامبك

 ٓضنٞة آٜٗب ؿٝفاٗٚ کبؿی مبػبت رقء ک٘٘ؼ، ٓی ثـػکل ٝ کبؿ ٓضَ ثٚ

 ػچبؿ تؼطیالت فٓبٕ ػؿ کبؿگـی اگـ رؼیؼ، تَٔیْ ایٖ ثـامبك. ىٞػ ٓی

 اّبكٚ ٓـعَی ػؿعٞامت إٓ افای ػؿ کبؿكـٓب اف تٞاٗؼ ٓی ىٞػ، ٓـیْی

 .ٗٔبیؼ مبالٗٚ

 

 ربثزب مبػبت ٗینت٘ؼ، ػكتـی ٝ ٗؼاؿٗؼ حبثت کبؿ ٓضَ کٚ کبؿگـاٗی ٛٔچ٘یٖ

 .ىٞػ ٓی ٓضنٞة کبؿ مبػبت ٝرق ىؼٗيبٕ
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 لافلَ سفیك ّ دصد ؽشیک ؽِش ؽْسای

 ٝ ثؾٍ ػؿ تٜـإ ىٜـػاؿی تبف ٝ تبعت ٝاصؼ، ىـکت فصٔتکيبٕ ٝ کبؿگـإ

 کٚ)  ىٜـ ىٞؿای ٓبٗ٘ؼ ٗظبؿتی ٜٗبػٛبی ٗجٞػ ػؿ تٜـإ ٓـػّ آٞاٍ ثغيو

 ثٚ ؿمیؼٕ ثـای هبُیجبف. آٝؿػ ػؿ ىٞؿا ٓزِل اف مـ( اٗؼ ىؼٙ عـیؼاؿی هجال

 ٓی ٓـػّ آٞاٍ ٝ تٜـإ ىٜـ صـاد ثٚ ػمت ٓضبثب ثی عٞػ پـٝاٗٚ ثِ٘ؼ اٛؼاف

 ٗٔبی٘ؼگبٕ ثٚ ؿىٞٙ پیيٜ٘بػ ٝهیضبٗٚ تٜـإ ىٜـ ٓـگ هیٔت ثٚ ایيبٕ. فٗؼ

 .ػٛؼ ٓی ٓزِل ػؿ ٓـػّ ٗٔبی٘ؼگبٕ ثٚ( تٞٓبٕ ٛقاؿ 5۱۱ کبؿت) ٓزِل

 ر٘بثؼبُی كنبػ ثٚ آُٞػٙ ػمتبٕ عِجبٕ، آهبی ٜٓ٘ؼك، ٝ ػکتـ ىٜـػاؿ،آهبی آهبی

 .امت ٗيبٗؼٙ میبٙ عبک ثٚ ؿا کبؿگـإ ٓـػّ، آٞاٍ صـاد ػؿ

 فٕ ثب ىٔب ػكتـ رِٞی عٞػ ٓنکٖ صن ثؼٗجبٍ مبُٜبمت ٝاصؼ ىـکت کبؿگـإ

 ثؼٗجبٍ ّؼیق هيـ ایٖ ثٚ پبمغگٞیی ربی ثٚ ىٔب آٗٞهت ٓیک٘٘ؼ ارتٔبع ثچٚ ٝ

 پبمغگٞیی ػؼّ ػؿمتی ثٚ کبؿگـإ ٛنتیؼ؟ ثبالتـ کـمیٜبی ػؿ عٞػ ٓطبٓغ

 ثـٝی ٗظبؿتی ٜٗبػ تٜ٘ب کٚ ؿا ىٜـ ىٞؿای ٗٔبی٘ؼگبٕ ىٔب. اٗؼ كٜٔیؼٙ ؿا ىٔب

 ىٔب تغٌَ ثٜتـیٖ کبؿگـإ گٔبٕ ثٚ ٝ ای عـیؼٙ ٓؼتٜبمت ىٔبمت، اػٔبٍ

 ؿا آٜٗب ٝ مـکٞة ؿا ٝاصؼ ىـکت کبؿگـإ ؿاصتـ تب امت ؿىٞٙ ػاػٕ كؤ

 رٞایق ػاػٕ ٝ گؾؿػ ٓی تضَیِی مبٍ آؿبف اف ؿٝف ۰1 اف ثیو. ثؼاٝٗیؼ

 ٓنُٞٝیٖ. امت اكتبػٙ تبعیـ ثٚ پـمَ٘ كـّ ُجبك تضٞیَ ٝ ٓٔتبف ىبگـػإ

 ٓگـ ٗینت؟ کبؿگـإ ثـای كؤ ثٞػرٚ آیب. ٗینت ثٞػرٚ ٓیگٞی٘ؼ ٝاصؼ ىـکت

 .ثٔبٗؼ ْٛ ای ثٞػرٚ گؾاؿیؼ ٓی ٓؼیـیتی ؿٝه ایٖ ثب

 ٓوبثَ ػؿ ىٜـ ىٞؿای ٗٔبی٘ؼگبٕ ػیگـ ٝ ىٔب آثبػ،مکٞت ٓؼَّٞ عبّٗٞ

 کـػٙ ؽُٚ ؿا کبؿگـإ ، پبمغگٞیی ٝ پیگیـی ػؼّ ٝ تٜـإ ىٜـػاؿی كنبػٛبی

 ىٜـ ىٞؿای ٓوبثَ ػؿ ػٝثبؿٙ کبؿگـإ صن ٗؼای کٚ فٓبٗی اف ثتـمیؼ. امت

 دادى ّ پاعخگْی تَ ّاداس سا ؽوا عٌذیکایی کاسگشاى   .ىٞػ اٗؼاف ٓ٘یٖ

     .ًوْد خْاٌُذ کاسگشاى حمْق

 کاسگشاى ؽشکت ّاحذهٌثع کاًال تلگشاهی فعالیي عٌذیکای 
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 !گذرد می و گذشته تهران تاکسیرانی بر آنچه

 تشکیالت و داشته تهران در سال 23 از بیش تاریخی تاکسی با رانندگی

 اتحادیه ویژه به و تاکسیرانی تشکیالت. دارد ساله 23 قدمتی هم تاکسیرانی

 برخورد رانندگان میان خاصی اعتبار از 93 و 33 دهه در تاکسی رانندگان

 و تاکسی کرایه افزایش باعث که 33 سال در اعتصاب با بخصوص. بود

 شده باعث کار این سختی و تاکسی رانندگی اهمیت. گردید اتحادیه قدرتمندی

 تشکیالت و تاکسی رانندگان اتحادیه به شایانی های کمک گذشته رژیم که بود

 حداقل با صفر تاکسی با رانندگان فرسوده تاکسی بطوریکه. بنماید تاکسیرانی

 فرسوده تاکسی تبدیل از پس زمان از مقطعی در و گردید می تعویض قیمت

 آن فروش و شخصی پالک به قدیمی تاکسی تبدیل اب کیلومتر، صفر تاکسی هب

 .گردید می تاکسی راننده عاید نیز سودی

 از وسیعی بخش که بود بدانجا تا تاکسی رانندگان تعاونی و اتحادیه قدرتمندی

 جمله از مختلف های کاربری با پیروزی خیابان انتهای شرقی جنوب منطقه

 گرفته قرار تاکسی رانندگان اتحادیه اختیار در تجاری فرهنگی، مسکونی،

 الستیک کارخانه(  کنونی البرز)  تایر کیان کارخانه خرید بعد سالهای در. بود

 روغن ارزان، الستیک. برگرفت در نیز را نفتی های فرآورده پخش دنا،

 به مبادرت قسطی بصورت که تعمیرگاههای حتا و نازل قیمت با و مرغوب

 رانندگان اتحادیه هم پرداختش ضامن و کرد می تاکسی موتور تعمیراساسی

 .گردید شامل را بود تاکسی

 تاکسی رانندگان اتحادیه غیرقانونی انحالل و مافیایی باندهای آمدن با متاسفانه

 رانندگان به که خدماتی و دستاوردها از بزرگی بخش ، 1323 سال در

 اتحادیه و تعاونی در که تاکسی رانندگان اموال و رفت بین از شد می عرضه

 هیچ هم هنوز و گردید میل و حیف بود، شده اندوخته ها عضویت حق از
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 هیچگاه و شد چه تاکسی رانندگان های اندوخته این که نیست پاسخگو مرجعی

 . نداند مالی ن بیال هم

 که بود رانندگان نمودن بیمه تاکسی رانندگان اتحادیه های دستاورد از یکی

 رانندگان بیمه حق ماه 3 اکنون هم که اختالف این با منتها دارد ادامه هم هنوز

 به کارفرما هم ماه یک و است نشده پرداخت اجتماعی تامین سازمان به

 .است بدهکار را اسفند بیمه حق رانندگان

 حق با که تاکسی رانندگان اموال که شد انقالب آیا پرسند می تاکسی رنندگان

 بود شده اندوخته تاکسی رانندگان اتحادیه و تعاونی در خود های عضویت

 حق پول که بیاید سرکار به مافیایی رسانی، خدمت عوض به و گردد؟ پایمال

 نکند؟ پرداخت اجتماعی تامین سازمان به را تاکسی رانندگان بیمه

 :خواهان حق به تاکسی رانندگان

 بازگشایی خواهان-6. تاکسی رانندگان تعاونی و اتحادیه اموال شدن روشن-1

 خود ناچیز های عضویت حق با پدرانشان که خود محبوب و قدرتمند اتحادیه

 بر کشور کل بازرسی جدی نظارت خواهان -3. هستند بودند، کرده بنا را آن

 .هستند اجتماعی تامین به تاکسی رانندگان بیمه حق پرداخت عدم چرایی

 

 فروشی تن و اعتیاد خوابی، کارتن ، کار کودک چون شومی های پدیده»

 «نتیجه سیستم ضد کارگری سرمایه داری کنونی کشور است

 از بیکاری و فساد  فقر، فروشی ، کودک کار، اعتیاد، کارتن خوابی، تن»

مشکالت به سندیکاهای کارگری  .. برای رفع این ماست جامعه مشکالت

 «بپیوندید
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 جذیذ تحصیلی عال ؽشّع دس ّالذیي تا عخٌی

 ػاٗيگبٜٛب ٝ ٓؼاؿك ػؿٝك ثیٖ ،ػؿ تضَیِی ٓغتِق ٓوبٓغ ػؿ کٚ مبُٜبمت

 ٗگبؿٗؼٙ، گٔبٕ ثٚ کٚ عبُینت ىٜـٝٗؼی ٝ ٓؼٗی صوٞم ثب آى٘بیی ػؿك ربی

 ْٛ ای اىبؿٙ ػؿمی ٓغتِق کتت ثیٖ ػؿ صتی کٚ ثبىؼ ػؿمی ٜٓٔتـیٖ ىبیؼ

 صوٞم ٛٔبٕ یب عٞػ اُٝیٚ صوٞم ثٚ كـفٗؼاٗٔبٕ آى٘بئی ثبة ػؿ ٗيؼٙ ثؼإ

 آى٘ب ػؿ ٝاُؼیٖ ٗوو ٓؼاؿك ػؿ إٓ عبُی ربی ٗجٞػ ػؿ ٝ ثبىؼ ٓی ىٜـٝٗؼی

 ای٘نت مئٞاٍ. آیؼ ٓی چيْ ثٚ آىکبؿا عٞػ ىٜـٝٗؼی صوٞم ثب کٞػکبٗٔبٕ کـػٕ

 ثؼٕٝ ٝ مبکت ثبیؼ كـفٗؼاٗٔبٕ چـا ٗینت٘ؼ؟ پـميگـ كـفٗؼاٗی كـفٗؼاٗٔبٕ چـا

 ٗجبیؼ کبؿگـإ ٓب کٚ امت ایٖ ٗگبؿٗؼٙ صنبة صـف ثبى٘ؼ؟ عٞػ صوٞم ثٚ آى٘ب

 ٛٔٚ ٝ ک٘یْ ٓنُٞٝیت مِت كـفٗؼاٗٔبٕ تـثیت ثب ؿاثطٚ ػؿ عٞػ عطیـ ٝظیلٚ اف

 .ػٛیْ هـاؿ پـٝؿه ٝ آٓٞفه ػٜؼٙ ثٚ ٓؼاؿك ثبفگيبیی ػؿ ؿا چیق

 ٛٔبٕ اف ثبیؼ ثجـیْ ثیٖ اف كـفٗؼاٗٔبٕ ػؿ ؿا پؾیـی ظِْ ثٚ ػبػت ثغٞاٛیْ اگـ

 اٗنبٜٗبی آٜٗب اف ٝ کـػٙ آى٘ب ىٜـٝٗؼیيبٕ صوٞم ثب ؿا كـفٗؼاٗٔبٕ کٞػکی،

 .ثیبٝؿیْ ثبؿ متیق ظِْ ٝ پـميگـ ٓ٘توؼ،

 ٝ ػاىتٚ ٗوو کيٞؿىبٕ ٝ عٞػ مـٗٞىت ػؿ کٚ ثیبٓٞفٗؼ ثبیؼ كـفٗؼاٗٔبٕ

 کبؿگـإ تٔبٓی ثٚ ٝاصؼ ىـکت کبؿگـإ م٘ؼیکبی. ثبى٘ؼ ػاىتٚ ٓيبؿکت

 ای ٓؼؿمٚ ٝ کالمیک ػؿٝك ثب كـفٗؼاٗٔبٕ آى٘بئی ّٖٔ کٚ ػاؿػ ٓٞکؼ تٍٞیٚ

 ػؿ فیـا ػاػ، ؿا آفاػگی ٝ آفاػی ػؿك كـفٗؼاٗٔبٕ ثٚ ثبیؼ ػِّٞ ٝ ٛ٘ؼمٚ ٝ رجـ

 رق ػٝ ایٖ ٗجٞػ ػؿ ٝ یبكت ػمت ػاٗو ؿكیغ هَِ ثٚ تٞإ ٓی آٓٞفه ایٖ پـتٞ

 .ىؼ ٗغٞاٛؼ كـفٗؼاٗٔبٕ َٗیت چیقی علت ، عٞاؿی

 

 اهعا هحفْظ ساًٌذٍ ؽشکت ّاحذ
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 ؟؟!!!چَ سفتاسی اعت  دیگش یيا
 

 یثـا ً٘٘ؼی ٓ پٞه میبٙ ؿا ىٜـ ٝ عـٗؼ ٓي میبٙ پبؿچٚ ٓتـ ٛقاؿ ٛقاؿإ

 ُجبك ثب ىٜـىبٕ مطش ػؿ ًٞػى ٛقاؿ ٛقاؿإ آٗگٚ!!!!!!! عؼا ثٚ یٗقػیٌ

 ٓیٌ٘٘ؼ یكـٝى ػمت!!! پبؿٙ یٛب

 

 ٛؼیٚ یٌؼیگـ ثٚ !!!عؼا یؿّب یثـا ؿؾا اف ظـف ٛب ٓیِیٕٞ ؿٝف ۰۱ ػؿ

ی ٓ ٍجش گـم٘ٚ ىٌْ ثب ؿا ىت ثؼؼ ىت چ٘ؼ ػؿ ٗلـ ٛقاؿإ آٗگبٙ ٓیؼٛ٘ؼ،

 .ً٘٘ؼ

 

 یٗٔ یؿٗگ ُجبك ٝ!!! اٗؼ ٗبؿاصت ثگٞی٘ؼ ایٌ٘ٚ یثـا!!! ٓیغـٗؼ ٓيکی ٗٞ ُجبك

آب ٗٔی ثی٘٘ؼ ٛقاؿإ کبؿتٖ عٞاثی کٚ هـاؿ امت مـٓبی فٓنتبٕ ؿا  ،..پٞى٘ؼ

 ثی ؿعت ٝ ُجبك ػؿ عیبثبٕ ٛب ثنـ ثجـٗؼ.

 

 ٝ عؼا ٝ ػؼاُت اف صـف ٕآ ػؿ ایٌ٘ٚ یثـا ٓیغـٗؼ تزٜیقات تٞٓبٕ ٛب ٓیِیٕٞ

 عـیؼ پٍٞ ىٜـىبٕ ًٞػًبٕ اف یثؼْ ًٚ یفٓبٗ!!! ً٘٘ؼ ٍضجت رْٜ٘ ٝ ثٜيت

 !!!ٗؼاؿٗؼ ؿا تضَیِيبٕ اُٝیٚ تزٜیقات

 

آب ثب ػیؼٕ کٞػکبٕ گـم٘ٚ .... ٓیٌ٘٘ؼ گـیٚ یًن ثٞػٕ ؿیـت ثب یثـا ٛب مبػت

 ٝ فٗبٗی کٚ ثـای ُؤٚ ٗبٗی تٖ عٞػ ؿا ٓی كـٝى٘ؼ ؿیـتی ٗٔی ىٞٗؼ.

 

 هؼؿتآب ... ىٞػ یٓ ٓوؼك ثـایيبٕ ٝ ٓیٌي٘ؼ آٖٛ تٌٚ یي ثٚ ؿا پبؿچٚ تٌٚ یي

 ٗٔی ؿمؼ کٚ ٖٛٔٞٓ ثیکبؿه ؿا ػؿک ک٘ؼ. ثٚ ایٖ ٓـصِٚ ٝهت ٛیچ تلٌـىبٕ

 

 ػٝ ػؿ هجَ مبٍ ٛقاؿإ ػؿ یًٞػً ىیـ ٗغٞؿػٕ ثٜبٗٚ ثٚ ؿا ىیـ ُیتـ ٛقاؿإ

 تـؾیٚ ػُیَ ثٚ ىٜـىبٕ ًٞػًبٕ ثؼؼ یچ٘ؼ!!!! ٓیٌ٘٘ؼ تونیْ ػیگـ ْٛ ثیٖ ؿٝف

 ٓیيٞٗؼ یٓـیْ ٗٞع ٛقاؿإ ػچبؿ ٗبٓ٘بمت

ٝ.... 
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 !تیاهْصین عٌذیکایی سُثشاى اص

 

 ٛب ٓؼیـٙ ٛیبت اػْبی اؿِت. ثٞػ ٓب م٘ؼیکبی ٛٔنبیٚ مٞفٗی ثبك٘ؼٙ م٘ؼیکبی

 ٛنت یبػّ کٚ آٗزب تب مٞفٗی ثبك٘ؼٙ ٓؼیـٙ ٛیبت اػْبی. ثٞػٗؼ ػٝمت ْٛ ثب

 ىبَٓ ؿا ربٗزبٗیبٕ ٓضٔؼ ٓـصٔتی، ثـاػؿإ ػؿٝػیبٕ، کـیٔی، ٓجـمی، آهبیبٕ

 ػٝمتی ػِی ٝ ٜٓٔبمجی آهبی تٞمٔ ْٛ مٞفٗی ثبك٘ؼٙ م٘ؼیکبی تؼبٝٗی. ىؼ ٓی

. ٗؼاؿّ عبٓـ ثٚ ؿا تؼبٝٗی ػیگـ اػْب ٓتبملبٗٚ. ىؼ ٓی اػاؿٙ کـیٔی ػِی ٝ

 ىـکت م٘ؼیکب ٓؼیـٙ ٛیبت ػؿ تؼبٝٗی كؼبُیٖ مبُیبٗٚ ٛبی ٓزٔغ ػؿ گبٛی اُجتٚ

 ثیيتـی آالػبت تؼبٕٝ آـ ػؿ ٜٓٔبمجی آهبی ُٝی. ػکل ثـ ٝ کـػٗؼ ٓی

 ثغبٓـ ٝ کـػ پیؼا ٖٓ ثب ٗقػیکتـی ػٝمتی ایيبٕ 51 اٗوالة رـیبٕ ػؿ. ػاىت

 ػؿ ثٞػ عٞؿػٙ ِٓی رجٜٚ مـإ ٛٔـاٙ ثٚ م٘گی ٗنـااکبؿٝ ػؿ کٚ ٓلَِی کتک

 ٓضجت ٓٞؿػ ٝ ىؼٙ ى٘بعتٚ رٜٔٞؿی عیبثبٕ کٞچک کبؿگبٜٛبی ٓضیٔ

 .ػاىت هـاؿ کبؿگـإ

 ایٖ:»  گلت ٖٓ ثٚ ٝ ىؼ ثبف م٘ؼیکبییو ٛٔکبؿإ اف اٝ ػٍ ػؿػ مـ ؿٝف یک

 كالٕ ىـکت:» گلت اٝ.« ٗؼاىت٘ؼ عٞثی ؿكتبؿ ٖٓ ثب ٝ گیـٗؼ ٓی مغت عیِی ٛب

 تؼؼاػ. کـػٗؼ اػتَبة کبؿگـاٗو ثٞػ ثـاػؿىبٙ ىبپٞؿؿالٓـّب ثٚ ٓ٘نٞة کٚ

 ثٞػ کـػٙ پیؼا رؼیؼی ٓؼیـیت ىـکت چٞٗکٚ.  ثٞػ ٗلـ 5۱ ثٚ ٗقػیک کبؿگـإ

  کـػٗؼ اعـاد ؿا ٛٔگی اٍٝ. آٝؿػ ػؿ مِطٚ تضت ؿا کبؿگـإ گـكت تَٔیْ ،

 ىکبیت م٘ؼیکب ثٚ اٍٝ کبؿگـإ. ک٘٘ؼ امتغؼاّ ؿا ٛب كـٓبٕ تضت ػٝثبؿٙ تب
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 ٝظیلٚ ٝ هبٕٗٞ کٚ ؿا آٗچٚ. ثـٗتبثیؼ کبؿكـٓب ؿا م٘ؼیکب ٓیبٗزیگـی. کـػٗؼ

 ٗٔبی٘ؼگبٕ ٝ ؿكت کبؿ ٝفاؿت ثٚ ىکبیت. ٗپؾیـكت ٗیق ؿا ثٞػ ىؼٙ گلتٚ کبؿكـٓب

 «کـػٗؼ ٓی ٛٔـاٛی ؿا آٜٗب ٝکبُت مٔت ثب ٝ کبؿگـإ ک٘بؿ ػؿ ْٛ م٘ؼیکب

 ٓؼیـٙ ٛیبت اػْبی اف ٗلـ ػٝ ٛٔـاٙ ثٚ ای٘کٚ ّٖٔ ٖٓ:» گلت ٜٓٔبمجی

 کبؿ ٝفؿت رِنبت ػؿ کبؿگـإ ٛٔـاٙ ثٚ م٘ؼیکب ٓـف اف تب ػاىتْ ٓبٓٞؿیت

 ایٖ ثب. ثٞػ ىؼٙ ٖٓ ثب کبؿگـإ ٓـف اف ْٛ عبٍی گلتگٞی. کْ٘ ىـکت

 ػإ هبٕٗٞ ٝ ٝکیَ ػ٘ٞإ ثٚ ٓب ثـای ثیيتـی ٝهت ىٔب اگـ کٚ ْٕٓٔٞ

 ىکبیت پیگیـی ثٚ ؿا ػٍ ػٝ ٛبی آػّ ٝ ک٘ی ىـکت ٓب رِنبت ػؿ ٝ ثگؾاؿی

 ػؿ ثگؾاؿی، ٓب ثـای هبٕٗٞ آٓٞفه ثـای ثیيتـی ٛبی ٝهت یب ک٘ی تـؿیت

 اف چٞٗکٚ پـػافیْ، ٓی ىٔب ثٚ ؿا ػؿیبكتی ٓقایبی اف ػؿٍؼی ٓٞكویت ٍٞؿت

 ٖٓ ٝ ىؼ تٞاكن ػؿٍؼ 1. ٓیـؿمی ٓب ثکبؿ ٝ فٗی ٓی ات ؿٝفاٗٚ کبؿ ٝهت

 رِنبت ٛب عبٗٚ هٜٞٙ ػؿ یب  ؿكتْ کبؿ ٝفاؿت ثٚ آٜٗب ٛٔـاٙ ثٚ فیبػی ؿٝفٛبی

 آٜٗب. ؿمیؼیْ ٗتیزٚ ثٚ مـاٗزبّ چینت؟ هبٗٞٗی صن ػهیوٖ کٚ گؾاىتْ آٓٞفىی

 کٚ عٞامت٘ؼ ٝ آٓؼٙ م٘ؼیکب ثٚ ٓؼٞهٚ صوٞم ٝ هبٗٞٗی ٓقایبی چک ػؿیبكت ثؼؼاف

 رِنٚ کبؿگـإ ثب ٖٓ کٚ ىؼٗؼ ٓتٞرٚ ٓؼیـٙ ٛیبت ٛبی ثچٚ. ک٘٘ؼ تنٞیٚ ٖٓ ثب

 ثٚ آٜٗب. ػاػّ تّٞیش ؿا هْیٚ ٖٓ. ىؼٗؼ رٞیب ؿا ّٓٞٞع. اّ گؾاىتٚ عٍَٞی

 ٓی ػْٞیت صن ٝ ػاؿٗؼ م٘ؼیکب کبؿگـٛب ٝهتی گلت٘ؼ ٓی. ىؼٗؼ ػَجبٗی ىؼت

 ٝ ؿاٛ٘ٔبیی ثبثت کنی ثٚ ؿا عٞػىبٕ هبٗٞٗی صن اف ػؿٍؼی ٗجبیؼ ػٛ٘ؼ

 تٔبّ ٝ گؾاىتْ فٓیٖ ؿا کبؿّ ٓبٙ مٚ ٖٓ کٚ ثٞػ ایٖ ٖٓ صـف. ثؼٛ٘ؼ ٛٔـاٛی

 ثٚ ٖٓ ٝ ثٞػ ىبپٞؿؿالٓـّب ٝکیَ آٜٗب ٓـف کـػّ ٍـف آٜٗب ثـای ؿا ٝهتْ

 ایٖ اگـ. گـكتْ ؿا آٜٗب هبٗٞٗی ٓقایبی تٔبّ ٝ ثـآٓؼّ اٝ ی ػٜؼٙ اف م٘ؼیکب کٔک

 ثبك٘ؼگی ؿٝفاٗٚ کبؿ رق ثٚ ػؿآٓؼی کٚ ٖٓ. کـػّ ٗٔی تؼطیَ ؿا کبؿّ ٗجٞػ هـاؿ

 .ؿكتْ ٛب ایٖ ػٗجبٍ ٝ کـػّ عـد ٝ کـػّ هـُ کٚ، ثٞػ هـاؿ ایٖ ثـای. ٗؼاؿّ

 ثٚ ٓؼیـٙ ٛیبت اکخـیت ؿای ثب ٖٓ ٝ گؾاىت اُؼبػٙ كٞم رِنٚ م٘ؼیکب ُٝی

 هـاؿ ٖٓ ثب کٚ ؿا ػؿٍؼی کبؿگـإ. ىؼّ ٓضکّٞ م٘ؼیکب ٝظبیق اف تغطی

 ، ٗجٞػ کبؿ ایٖ ٓٞاكن ٓؼیـٙ ٛیبت. ؿیغت٘ؼ م٘ؼیکب ٍ٘ؼٝم ثٚ ؿا ثٞػٗؼ گؾاىتٚ

 ، ثٞػیْ گـكتٚ ٗظـ ػؿ ایيبٕ ٝکبُت ثـای ؿا ٓجِؾ ایٖ ٓب چٕٞ گلت٘ؼ آٜٗب ُٝی

 «.ثپـػافیْ ثبیؼ
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:  گلت ثٞػ م٘ؼیکب پیـ ٝ تـ مبثوٚ ثب ٛٔٚ اف کٚ ٓجـمی آهبی:» گلت ٜٓٔبمجی

 ثٞػ ٓٔکٖ کٚ ثبك٘ؼٙ کبؿگـإ ٛٔٚ اػتَبة اف تـك ٝ ثٞػ کبؿگـإ اتضبػ ایٖ

 كؼبُیت تٜ٘ب ٗٚ ٝ کـػ پیـٝف ؿا کبؿگـإ ثیبی٘ؼ، کبؿعبٗٚ ایٖ کٔک ثٚ

 ٓيکَ ایٖ ٍـف ؿا عٞػه ٝهت تٔبّ ٓبٙ 1 ٓؼت ثٚ ایيبٕ اُجتٚ. ٜٓٔبمجی

 رٜت ثٚ ٓجِـی م٘ؼیکب. امت ثؼٛکبؿ ٝ کـػٙ هـُ ٓجبُـی ٓجیؼبتٖ ٝ کـػٙ

 آهبی. پـػاعت٘ؼ ٝ ىؼ تَٞیت کٚ. ثپـػافػ ثبیؼ ایيبٕ ٛبی ثؼٛی پـػاعت

 ٝ ػاؿػ رٔؼی عَِت ٓجبؿفٙ پنـّ ، ثجیٖ:  گلت٘ؼ(  ٜٓٔبمجی)  ٖٓ ثٚ ٓجـمی

 ٓؼیـٙ ٛیبت ثٚ. ىؼ عٞاٛی ٓـِٞة صتٖٔ ک٘ی ؿٝی تک ثغٞاٛی فٗؼگی ػؿ اگـ

 ربیی ػمت ایٖ اف ٓنبیِی ٝ ثٔبٗؼ ٓضـٓبٗٚ کبِٖٓ ّٓٞٞع کٚ کـػٗؼ تبکیؼ ْٛ

 ػاىتٚ ٛبیی ّؼق یب ٝ اىتجبٛبٛبت امت ٓٔکٖ افاكـاػ عیِی چٕٞ ٗک٘ؼ، ػؿف

 ؿا اٝ ّؼق کٚ امت ٓؼیـٙ ٓؼیـٙ ٛیبت كؼبُیٖ ٝ ؿٛجـإ ٝظیلٚ ایٖ ثبى٘ؼ

 تٞمٔ کٚ کنی. ثجـٗؼ ثیٖ اف ٓؼت کٞتبٙ یب ٝ ٓؼت ػؿاف ػؿ کـػٙ گٞىقػ

 ػیت ػاؿػ، ٓٞرٜی ىغَیت صتٖٔ ىؼٙ اٗتغبة ٗٔبی٘ؼٙ ػ٘ٞإ ثٚ کبؿگـإ

 ٝظیلٚ ٓب. ىؼ عٞاٛؼ ؿكغ رٔغ تاله ثب کٚ ثبىؼ ػاىتٚ امت ٓٔکٖ ْٛ ٛبیی

 «ک٘یْ کٔک یکؼیگـ ثٚ ؿىؼ ٓنیـ ػؿ ػاؿیْ

 آهبی عٞػ تب ثٞػ ٓبٗؼٙ ٓکتّٞ ٝ ٓضلٞظ مٞفٗی ثبك٘ؼٙ م٘ؼیکبی ػؿ ّٓٞٞع ایٖ

 .کـػ تؼـیق ٖٓ ثـای 51 مبٍ ٜٓٔبمجی

 ععْ عاتك عٌذیکای کاسگشاى خیاغ تِشاى  فشاُاًی هحوذ

 

فلزکارمکانیک برای تصویب قانونی که  کارگران سندیکای»

ستمزد کارگران به نماید کارفرمایان را مجبور به پرداخت به موقع د

 «می کوشند

ما خواهان مجازات کارفرمایانی هستیم که حقوق کارگران را »

 «ماهها نمی پردازند
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 چگًَْ گزؽت؟« ععیذ»تاتغتاى 

 

عٞاٛؼ ٗٞىت کٚ ػؿ ػؿ کالك اٗيبی ٜٓـٓبٙ آنبُو اف تبثنتبٗی « مؼیؼ»

کٞؿٙ ٛبی ػاؽ آرـپقی گؾىت. اف ؿٝفٛبیی کٚ ٛقاؿ آرـ م٘گیٖ ؿا ثب ػمتبٕ 

 !تٞٓبٕ 5۱۱ٛقاؿ ٝ  ۶کٞچکو رب ثٚ رب کـػ، كؤ ثـای 

ٛبی عبٗٞاػگی کٚ اف  آـاف ىٜـ اٍلٜبٕ فیبػٗؼ، کٞؿٙ ٛبی آرـپقی. کٞؿٙ

ػٛ٘ؼ. کٞؿٙ  ٓیُگؼٓبٍ کـػٕ گَ ثگیـ تب پغتٖ آرـ ػؿ آتو ؿا عٞػىبٕ اٗزبّ 

گؾؿػ، ػؿ ٓیبٕ ایٖ  کـػٕ آرـ ٓی« ػپٞ»ٛبیی کٚ تبثنتبٗيبٕ ثٚ  ٛب پُـ اٗؼ اف ثچٚ

ٛبی کٞػکبٗٚ ٗینت. ٛـچٚ ٛنت، کبؿ  ٛب آب عجـی اف ٍؼای ع٘ؼٙ ٝ ثبفی ثچٚ

ٛب عبٓٞه اٗؼ، آب تبثنتبٕ کٚ  ٛبی آرـپقی فٓنتبٕ امت ٝ ٓـػاٗگی.ایٖ کٞؿٙ

ؿمؼ، ثٚ ٛٔـاٙ اػْبی  ػمتيبٕ کٔتـ ٓی ىٞػ، ٓجوٚ کبؿگـ ٝ آٜٗب کٚ ٓی

ای اف عٞػ ٗؼاؿٗؼ، آرـ  ىٞٗؼ. کنبٗی کٚ عبٗٚ ٛب ٓی عبٗٞاػٙ ىبٕ ؿاٛی کٞؿٙ

ٛبی ػیگـإ. تب پبیبٕ ٓبٙ ىٜـیٞؿ کبؿىبٕ ٛٔ٘يی٘ی ثب  مبفٗؼ ثـای عبٗٚ ٓی

 عبک، گَ ٝ آتو فیـ آكتبة ػاؽ امت.

 .ػٛؼ ٚ ػکبك ٗيبٕ ٓیٛبیو ؿا ث ٗيی٘ؼ ٝ ػمت مؼیؼ ؿٝی آرـٛبی ػپٞ ىؼٙ ٓی

ک٘ؼ.  ٛبیی امت کٚ ٍجش ٝ ػَـ ػؿ کٞؿٙ کبؿ ٓی مؼیؼ یکی اف ٛٔبٕ ثچٚ

اه رٔغ کـػٕ آرـ گِی عيک ىؼٙ ٝ اٗجبؿ کـػٕ إٓ ثـای عيک ىؼٕ  ٝظیلٚ
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مبُٚ امت ثب ایٖ ٗگبٙ ٓـػاٗٚ ٝ ٍجٞؿ.اٝ ٛـ ؿٝف ثـای  ۰۱کبَٓ امت. 

ْٛ پٞمت ٍٞؿتو ؿا کبؿگـی ثٚ کٞؿٙ ٓی آیؼ. فیـ آكتبة ػاؽ کٚ ثؼرٞؿی 

مٞفاٗؼٙ آرـٛب ؿا ؿٝی ْٛ ٓی گؾاؿػ تب ؿٝفگبؿه ؿا ث٘ب ک٘ؼ. إٓ ٛبیی کٚ اف 

اٗؼ، ٓی گٞی٘ؼ، مؼیؼ اَٛ اػتـاُ ٗینت. اف ٛٔبٕ اٍٝ ٍجش  ٗقػیک اٝ ؿا ػیؼٙ

 ک٘ؼ ٝ کبؿ. آیؼ، كؤ کبؿ ٓی کٚ ثٚ کٞؿٙ ٓی

ک ؿا یؼک ٓی آب اٝ كؤ ػ٘ٞإ کٞػ« مبُٚ ۰۱کٞػک »ىبیؼ ٓب ثٚ مؼیؼ ثگٞییْ 

کيؼ؛ ٓـػی امت، ثـای عٞػه. مؼیؼ ٝ آخبٍ اٝ ػؿ افای ػپٞ کـػٕ ٛـ ٛقاؿ 

گیـٗؼ کٚ  تٞٓبٕ ػمتٔقػ ٓی 5۱۱ٛقاؿ ٝ  ۶آرـ کٚ ٝفٕ فیبػی ْٛ ػاؿػ، 

 اه ٓی ىٞػ، ٛٔیٖ ػمت ٛبی کٞچک پی٘ٚ ثنتٚ. ٗتیزٚ

ک٘ؼ. اٝ ْٛ ٓخَ ٛٔٚ  کیِٞٓتـی ىٜـ اٍلٜبٕ فٗؼگی ٓی ۶۱۱مؼیؼ ػؿصؼٝػ 

عٞاٗؼ ٝ ثبیؼ آنبٍ مّٞ ٜٓـ ثٚ ٓؼؿمٚ ثـٝػ، آب اٝ تبثنتبٗی  ٛب ػؿك ٓی ثچٚ

گٞی٘ؼ کٚ  ٛبی کٞچکو ٓی ثـای عٞه گؾؿاٗی ٝ امتـاصت ٗؼاىتٚ. ایٖ ؿا ػمت

إٓ ٛب ؿا ػؿمت ٓوبثَ ػکبك گـكتٚ امت ٝ پبٛبیو کٞچکو کٚ عنتٚ ٝ عبک 

.اٝ فیـ ٛٔیٖ اٗؼ، اف هؼّ فػٕ ؿٝی عيت ٛبی ػاؽ، فیـ آكتبة تبثنتبٕ گـكتٚ

آكتبة ػاؽ ایٖ ُجبك گـّ فٓنتبٗی ؿا پٞىیؼٙ امت، ىبیؼ ثـای ای٘کٚ ُجبك 

ٜب ػکل ٝی ٛٔیٖ آرـٛبی عيٖ امت کٚ ثب آٗػیگـی ٗؼاؿػ. ٓضَ امتـاصتو ؿ

 گـكتٚ امت. ٗگبٛو ْٛ ٝاهؼب ٛٔیٖ هؼؿ ٗبكؾ ٝ ػٔین امت ٝ ٛٔیٖ هؼؿ رؼی.

ثٚ مؼیؼ ٝ ػٝمتبٗو ػؿ   عٞاٛؼ ٓیاٗؼ، ػُيبٕ  گـٝٙ ػکبمی کٚ ثٚ کٞؿٙ ؿكتٚ

آرـ  6۱ىٞٗؼ، آب پل اف رب ثزب کـػٕ صؼٝػ  کبؿ ْٛ ٓیکٔک ک٘٘ؼ. ػمت ث کبؿ

 عنتٚ ٓی ىٞٗؼ ٝ کبؿ ؿا ؿٛب ٓی ک٘٘ؼ، آب مؼیؼ ثبیؼ ٛٔچ٘بٕ آرـٛب ؿا ٗبٕ ک٘ؼ.

ػؿ کالك اٗيبی ٜٓـٓبٙ آنبُو اف تبثنتبٗی عٞاٛؼ ٗٞىت کٚ ػؿ « مؼیؼ»

ی گؾىت. اف ؿٝفٛبیی کٚ ٛقاؿ آرـ م٘گیٖ ؿا ثب ػمتبٕ ٛبی ػاؽ آرـپق کٞؿٙ

 !تٞٓبٕ 5۱۱ٛقاؿ ٝ  ۶کٞچکو رب ثٚ رب کـػ، كؤ ثـای 

تٞمٔ ٜٓؼی ٗبظـی )ػکبك آفاػ( ػؿ یکی اف  ۱5ایٖ ػکل ٓـػاػٓبٙ ٓبٙ مبٍ 

 عِیال صذیمی   کٞؿٙ ٛبی آرـپقی آـاف ىٜـ اٍلٜبٕ حجت ىؼٙ امت.
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 !ًاى ّ هشداى سا تصْیة کشددّلت آلواى الیحَ تشاتشی دعتوضد ص

ٛبی ٓؼاّٝ مـاٗزبّ اصقاة صبکْ ػؿ آُٔبٕ تٞاكن  ٛب اعتالف ٝ ثضج پل اف مبٍ

کـػٗؼ کٚ فٗبٕ ٝ ٓـػإ ثـای کبؿ یکنبٕ اف ػمتٔقػ یکنبٕ ثـعٞؿػاؿ ىٞٗؼ. 

ٛبی کبؿگـی ٗیق هـاؿ  ٛبیو ٓٞؿػ صٔبیت اتضبػیٚ ؿؿْ ٓضؼٝػیت ایٖ َٓٞثٚ ثٚ

 .گـكتٚ امت

 

 ۰۱اکتجـ/ ۲ى٘جٚ ) ػؿ ػُٝت ائتالكی آُٔبٕ مـاٗزبّ ػؿ ؿٝف پ٘ذ اصقاة صبکْ

ٜٓـ( الیضٚ ثـاثـی ػمتٔقػ فٗبٕ ٝ ٓـػإ ؿا تَٞیت کـػٗؼ. ث٘ب ثٚ ایٖ 

اٗؼ کٚ  ىبؿَ ػاؿٗؼ ٓٞظق ۱۱۱ٛبیی کٚ ثیو اف  َٓٞثٚ اف ایٖ پل تٔبّ ىـکت

 .ثٚ فٗبٕ ٝ ٓـػإ ثـای کبؿ یکنبٕ ػمتٔقػ ٝ صوٞم یکنبٕ ثپـػافٗؼ

کبؿٓ٘ؼ ایٖ َٓٞثٚ پل اف ػؿ ٗظـ  ۶۱۱ٛبیی ثب ثیو اف  ٓٞؿػ ىـکتػؿ 

تٞاٗؼ ارـایی  ٛبی صوٞهی ٓٞرٞػ ٝ ٓيبٝؿٙ ثب ىٞؿای کبؿک٘بٕ ٓی گـكتٖ تؼـكٚ

 .ىٞػ

http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-35987245?maca=fa-IR-Facebook-sharing
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فیٔٞٗٚ پتـ، ؿٛجـ صقة مجقٛبی آُٔبٕ، ایٖ َٓٞثٚ ؿا ثـای ثـهـاؿی ثـاثـی 

 .کبَٓ ػمتٔقػ ٓیبٕ فٗبٕ ٝ ٓـػإ "ٗبکبكی" عٞاٗؼ

 "دس ساعتای تشلشاسی "عذالت گاهی هِن

تٞٓبك اٝپـٓبٕ، ؿئیل كـاکنیٕٞ صقة مٞمیبٍ ػٓکـات، ّٖٔ ػكبع اف 

 ۰۱کْ  َٓٞثٚ ػُٝت تَـیش کـػ کٚ ایٖ تَٔیْ مجت ثٜجٞػ ػمتٔقػ ػمت

اٝپـٓبٕ َٓٞثٚ ػُٝت ؿا "گبٓی ثقؿگ" ػؿ ؿاٙ  .ىٞػ ٓیِیٕٞ فٕ ػؿ آُٔبٕ ٓی

 .ػؿ آُٔبٕ ػاٗنتؿمیؼٕ ثٚ ثـاثـی کبَٓ ٓیبٕ فٗبٕ ٝ ٓـػإ 

ٓٞؿ  ثٚ گلتٚ ؿئیل كـاکنیٕٞ صقة مٞمیبٍ ػٓکـات، فٗبٕ ػؿ آُٔبٕ ثٚ

ػؿٍؼ ػمتٔقػ کٔتـی اف ٓـػإ ثـای ىـَ یکنبٕ ػؿیبكت  ۶۰ٓتٞمٔ 

 .ک٘٘ؼ ٓی

ٓبٗٞئال ىٞیقیگ، ٝفیـ عبٗٞاػٙ اف صقة مٞمیبٍ ػٓکـات آُٔبٕ، ّٖٔ ػكبع 

ؼٕ ایٖ َٓٞثٚ ٝ ٗبػیؼٙ پل اف ارـایی ى باف تَٔیْ ػُٝت تَـیش کـػ کٚ صت

 1ٓٞؿ "ٝاهؼی"  گـكتٖ ایـاػٛبی مبعتبؿی ٛ٘ٞف فٗبٕ ػؿ ٓوبینٚ ثب ٓـػإ ثٚ

 .ک٘٘ؼ ػؿٍؼ ٓقػ کٔتـی ػؿیبكت ٓی

ثٚ گلتٚ ٝفیـ عبٗٞاػٙ آُٔبٕ ایٖ َٓٞثٚ ػمتبٝؿػی ْٜٓ ػؿ ؿامتبی تضون 

ثـاثـی کبَٓ ٓیبٕ ٓـػإ ٝ فٗبٕ امت. عبْٗ ىٞیقیگ گلت اف ایٖ پل فٗبٕ ثٚ 

ػٛؼ اف کبؿكـٓبیبٕ  گیـٗؼ کٚ ثٚ آٜٗب اربفٙ ٓی ُضبظ هبٗٞٗی ػؿ ٓٞهؼیتی هـاؿ ٓی

 .ػمتٔقػ ثیيتـی ِٓت ک٘٘ؼ

ُای کاسگشی آلواى ًیض اص ایي هصْتَ پؾتیثاًی کشدٍ  اتحادیَ

هیاى صًاى ّ  "ّ آى سا "گاهی هِن دس تشلشاسی عذالت

هشداى ّ "ؽفافیت" دس صهیٌَ پشداخت حمْق ّ هضایای 

 .اًذ ى دس آلواى خْاًذٍکاسکٌا
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  ُا ًاداى هثادا کَ تاؽیذ حزس تش

  ّ تگیشًذ خْد لذست عیطشٍ دس سا دًیا

 ! ؽْد تلمی ُجـشم داًایی
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 !سا اص هجلظ تیشّى کشدًذ NGO ّلتی هذیش یک*

ایٖ ػامتبٕ تاله ٛبی عبْٗ مِیٔی ؿئیل ٓـکق تٞاٗجغيی فٗبٕ آمیت ػیؼٙ ٝ تٖ 

پـمَ٘ إٓ ؿا اػاؿٙ ٓی ک٘ؼ؛ عبْٗ مِیٔی ثب  ۱كـٝه امت کٚ تٜ٘ب ٝ كؤ ثب 

ثـِ آب چئبٗی آیؼٝاؿ اف ؿٝفی ٍضجت کـػ کٚ اف رِنٚ کٔینیٕٞ 

ّٓٞٞع رِنٚ ثـؿمی آمیت ٛبی ارتٔبػی ثٞػ( ثیـٝٗو )ارتٔبػی ٓزِل 

ف ؿا ثؼؼ ٛب ثـای ػُزٞیی آٓؼ، آب اٝ إٓ ؿٝ  کـػٗؼ؛ ٛـ چ٘ؼ ػِیـّب ٓضزٞة

)تٖ  ٚ آٓبؿٛبیی اف فٗبٕ آمیت ػیؼٙ پبیتغتیكـآٞه ٗٔی ک٘ؼ کٚ ثـای اؿا

ٝ ثـای کٔک عٞامتٖ اف ٝکالی ِٓت ثٚ پیيٜ٘بػ یکی اف …( كـٝه ٝ ٓؼتبػ ٝ 

ٗٔبی٘ؼٙ ٛبی تٜـإ ثٚ إٓ رِنٚ ؿكت آب یکی اف ٗٔبی٘ؼگبٕ فٕ آٓبؿٛبی اٝؿا 

ایٖ عبْٗ ػاؿػ اىبػٚ كضيب ٓی ک٘ؼ، فٕ »کؾة ػاٗنت ٝ ثب ٍؼای ثِ٘ؼ گلت: 

 «!ینت؟ ثیـٝٗو ک٘یؼآمیت پؾیـ چ

عبْٗ مِیٔی ٓی گٞیؼ: ثـعی اف ػعتـإ ٗٔی ػاٗ٘ؼ تٖ كـٝه ٛنت٘ؼ، ایٖ 

ػؿ اؿتجبٓ ثبى٘ؼ، ربُت امت   ٓـػ ۱ػؿصبُی امت کٚ ؿٝفاٗٚ ٓٔکٖ امت ثب 

ػؿٍؼ فٗبٕ تٖ  1۱مبٍ ٝ ثبمٞاػ ٛنت٘ؼ،  1۱ثؼاٗیؼ کٚ ثیيتـ إٓ ٛب اكـاػ فیـ 

فیـ ػیپِْ ٝ ػؿٍؼ کٞچکی اف إٓ ٛب ػؿٍؼ میکَ ٝ  ۱۱كـٝه ػیپِْ ٝ ثبالتـ، 

 .ثی مٞاػ ٛنت٘ؼ. ٓب ثٚ ایٖ تٖ كـٝىی عبٓٞه ٓی گٞییْ

 !دسصذ تي فشّؽاى هتاُل ُغتٌذ 3۳*

 آكتبة رٔؼیت ٝ ٓؼیـ ؿٝاٗي٘بمی؛ اؿىؼ کبؿى٘بك ٝ ٓبٓبیی ٓتغٌَ مِیٔی

: ثغيی اف ػعتـإ ٝ فٗبٕ تٖ كـٝه، اكـاػ ٓؼتوؼی ٛنت٘ؼ کٚ ٍیـٚ گٞیؼ ٓی

ٓی ک٘٘ؼ، آب تؼـیق ػؿمتی اف ایٖ چبؿچٞة ػویؼتی ٗؼاؿٗؼ ٝ ػؼٙ ٗگٚ ٗٔی 

ػاؿٗؼ، ػعتـإ ٓـػ ىؼٙ اف عبٗٞاػٙ ػؿ هبُت عبٗٞاػٙ ٛبی ٓؾٛجی ٝ ٓؼتوؼی کٚ 

ف تٖ ػؿٍؼ ا ۶پل اف تٖ كـٝىی ؿٝی ثبفگيت ثٚ عبٗٚ ؿا ٗؼاؿٗؼ. صؼٝػ 

ػؿٍؼ إٓ ٛب ٓتبَٛ ٛنت٘ؼ؛ ثنیبؿی اف ایٖ فٗبٕ تٖ كـٝه  1۱كـٝىبٕ ػعتـ ٝ 

اف اؿتجبٓ ٛبی عٞػ ثبؿػاؿ ٓی ىٞٗؼ کٚ كـفٗؼإ عٞػ ؿا یب ٓی كـٝى٘ؼ یب ثٚ 

مبفٓبٕ ٛبی صٔبیتی ٓی مپبؿٗؼ ٝ یب مؤ ٓی ک٘٘ؼ. كـفٗؼإ ثنیبؿی اف إٓ ٛب 
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ٓٞاػ ٓغؼؿ اف إٓ ٛب امتلبػٙ ٓی ى٘بم٘بٓٚ ٗؼاؿٗؼ؛ ؿٛب ىؼٙ ٝ ثٚ ػ٘ٞإ ٝامطٚ 

 .ک٘٘ؼ

ثغيی ػیگـ اففٗبٕ تٖ كـٝه )صؼٝػ یک مّٞ( ػؿ ػٝؿإ ثچگی ٓٞؿػ تؼـُ 

ٓٞاؿػی اف فٗبٕ تٖ كـٝه ب ٓضبؿّ هـاؿ گـكتٚ ٝ اف إٓ ٛب ثبؿػاؿ ىؼٙ اٗؼ. صت

ْٛ ر٘نگـا ٝرٞػ ػاىتٚ کٚ ثیيتـ إٓ ٛب مبثوٚ فٗؼإ ػاؿٗؼ ٝ هبثَ ى٘بمبیی 

مبُٚ ػیؼٙ ٓی ىٞػ کٚ  ۰۲ای٘کٚ تٖ كـٝىی ػؿ ػعتـإ  تـتبمق ثبؿ .ٛنت٘ؼ

 عبٗٞاػٙ ػاؿ ٝ ثب مٞاػ ٛنت٘ؼ

 !اصدّلت ّ هجلظ هی خْام اجاصٍ دٌُذ حشف تضًین

 رٔؼیت ٓؼیـ ؿٝاٗي٘بمی؛ اؿىؼ کبؿى٘بك ٝ ٓبٓبیی ٓتغٌَمِیٔی عبْٗ 

: پیيٜ٘بػ ٓب تـییـ ٓکبٕ ٓـکق ثٚ یکی اف ٓ٘بٓن ىٔبٍ تٜـإ ٞیؼٓی گآكتبة 

ثٞػ آب ػاٗيگبٙ تٜـإ اػالّ کـػ ایٖ ٓکبٕ ؿا ٓوـ كـٓبٗؼٛی ک٘یؼ ٝ ثیٔبؿإ 

ٓـکق ؿا اف ثبالىٜـ ٛبی پبیتغت ثٚ ٓوـ اؿربع ػٛیؼ. اف عبْٗ مِیٔی مٞاٍ 

ف ػاؿٗؼ؟ کٚ یب ٓزِل ػاؿٗؼ؟ چٚ آکبٗبتی ٗیب  کـػیْ کٚ چٚ ػؿعٞامتی اف ػُٝت

ػؿ رٞاة گلت: ثیيتـ اف ای٘کٚ توبّبی ػكتـ ٝ ٗیـٝ کْ٘ فثبٕ ثبف ٓی عٞاْٛ، 

مبٍ اٗزبّ ػاػّ ؿا  1ٖٓ ٓی عٞاْٛ صـف ثقْٗ، گقاؿه کبؿٛبیی کٚ ػؿ ٓی 

اؿائٚ کْ٘ آب ػؿیؾ! ٗٔی گؾاؿٗؼ صـف ثقْٗ، ٖٓ تب فٓبٗی کٚ اف ػِٔکـػّ 

ٖٓ ٓی عٞاْٛ اربفٙ ػٛ٘ؼ . ٔی ىّٞٗؼْٛ ٓتٞرٚ ػؿمتی یب ٗوٌ کبؿّ ٗگقاؿه 

ػؿثبؿٙ ٓنئِٚ اؿتجبٓ ر٘نی ػؿ ػثیـمتبٕ ٛبی پنـاٗٚ ٝ ػعتـاٗٚ ٍضجت کْ٘، 

اف ػٝمتبٕ ػٝؿٙ   ثیيتـیٖ ٛٔنبٕ ٛبی ٓٞكن ٓب فٗبٕ تٖ كـٝه ؿا  چـا کٚ

ٓؼؿمٚ پیؼا ٓی ک٘٘ؼ؛ ثٚ ّٝٞس ٓيغٌ امت کٚ ایٖ فٗبٕ تٖ كـٝه ػؿ 

ثٚ ٓؼ٘بی ؿاثطٚ ر٘نی ػاىت٘ؼ؛ ىبیؼ ػٝؿإ ٓؼؿمٚ، هجَ اف افػٝاد، تٖ كـٝىی 

ٗؼاٗیؼ کٚ ایٖ اؿتجبٓ ٛب ػؿ ػٝؿإ ٓؼؿمٚ ثب ؿاٗ٘ؼٙ مـٝیل ٓؼاؿك، ىٞٛـ 

 امت. ثٞػٙ  ٛٔنبیٚ، ٛٔکبؿ ٓبػؿ ٝ یب پؼؿ

 ّ تیکاسی  فمش، ، فشّؽی تي خْاتی، کاستي اعتیاد، کاس، کْدک»

 سفع تشای. هاعت عیغتن عشهایَ داسی حاکن تش هؾکالت اص فغاد

 «تپیًْذیذ کاسگشی عٌذیکاُای تَ هؾکالت ایي
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 هیلیاسد یافتَ عاصهاى تجاست دّهیي صًاى، لاچاق

 !اعت هْادهخذس اصلاچاق دسایشاى،تعذ دالسی

 داسًذ ًمؼ هیلیاسدی تجاست ایي دس حکْهت اص یی ُا تخؼ

 ثب هْبییٚ هٞٙ امجن مغ٘گٞی ٝ ثٜيتی ىٜیؼ ػاٗيگبٙ ى٘بمی رـّ گـٝٙ یلیؿ

 ىؼٙ ػالؿی ٓیِیبؿػ تزبؿت یک فٗبٕ هبچبم آـٝف ای٘کٚ ثٚ ٗنجت تأمق اثـاف

 ػؿ ٓغؼؿ ٓٞاػ هبچبم اف ثؼؼ یبكتٚ مبفٓبٕ رـّ ػٝٓیٖ فٗبٕ هبچبم ػاػٙ اصتٔبٍ

 هبچبم ثب ؿاثطٚ ػؿ کبؿى٘بك ایٖ اظٜبؿات ثغو ٜٓٔتـیٖ.ثبىؼ ایـإ

 :         اٝ گلتٚ ثٚ. امت إٓ ػؿ ػُٝتی ٛبی ثغو ٓيبؿکت ٝ فٗبٕ یبكتٚ مبفٓبٕ

 ػاؿػ فیبػی ػؿآٓؼ ٝ ىؼٙ ػالؿی ٓیِیبؿػ تزبؿت ثٚ تجؼیَ فٗبٕ هبچبم آـٝف »

 ػاّ ثٚ آگبٛی ػؼّ ٝ ٓغتِق ٛبی ٝػؼٙ ثٚ ٝ عجـٗؼ ثی ّٓٞٞع اف فٗبٕ گبٛی کٚ

 ىـٝع ٝ ىؼ تَٞیت اٗنبٕ هبچبم ثب ٓجبؿفٙ هبٕٗٞ اُجتٚ .اكت٘ؼ ٓی هبچبهچیبٕ ایٖ

 کبؿک٘بٕ ثـای بصت ٝ ىؼ اٗگبؿی رـّ عٞػ ػَٔ ایٖ اٗزبّ ٝ ٓؼبٝٗت ػَٔ ثٚ

 چ٘یٖ ْٛ. ىؼ گـكتٚ ٗظـ ػؿ ٛبیی ٓزبفات ک٘٘ؼ کٔک آـ ایٖ ثٚ کٚ ػُٝت

 ر٘نی تزبٝف. امت ْٜٓ ثنیبؿ ٓنِضبٗٚ ٓ٘بفػبت صٞفٙ ػؿ فٗبٕ ػِیٚ عيٞٗت

 اف تٞإ ٓی ْٛ ر٘گی ر٘بیت اف ثبالتـ کٚ امت ر٘گی ر٘بیت هطؼب ٛب ر٘گ ػؿ

 «کـػ یبػ کيی ٗنَ ػ٘ٞإ ثٚ إٓ

 ٛبی ػٝؿٙ ػؿ ٝ ثٞػٙ ارتٔبػی ٛبی آمیت اف یکی ٛٔٞاؿٙ ایـإ ػؿ فٗبٕ هبچبم

 یبكتگی مبفٓبٕ ثیبٕ آب ىؼٙ، ٓطـس فیبػی ٗظـٛبی ٝ ثضج إٓ ػؿثبؿٙ ٓغتِق

 إٓ فٗبٕ هبچبم ػؿ صکٞٓتی ٝ ؿمٔی ٜٗبػٛبی اف ٛبیی ثغو ٓيبؿکتبصت ٝ إٓ

 پِیل ؿییل ۰1۱۶ مبٍ آؽؿٓبٙ.امت ثٞػٙ مبثوٚ ثی ؿمٔی ٛبی تـیجٕٞ اف ْٛ

 ثٚ ایـاٗی ػعتـإ هبچبم پؼیؼٙ ػؿثبؿٙ اٗتظبٓی ٗیـٝی گؾؿٗبٓٚ ٝ ٜٓبرـت

 تٞرٚ هبثَ إٓ ػؼػ آب ک٘یْ، ٗٔی ٗلی ؿا ّٓٞٞع ایٖ ثٞػ گلتٚ ػـثی کيٞؿٛبی

 ٕاعیـ ٝ آؽؿثبیزبٕ ٝ افثکنتبٕ تـکیٚ، کٞیت، ثضـیٖ، هطـ، آبؿات،.ٗینت

 هبچبم آٜٗب ثٚ ایـاٗی ػعتـإ ٝ فٗبٕ کٚ ٛنت٘ؼ کيٞؿٛبیی رِٔٚ اف اؿٓ٘نتبٕ

 ٝ گیـٗؼ هـاؿٓی متؼ ٝ ػاػ ٓٞؿػ مکنی کبؿگـإ ػ٘ٞإ ثٖٚ ػٔٞٓ کٚ ىٞٗؼ ٓی

 .ىٞٗؼ ٓی ٓبمبژ یب کبؿگـی رٜت ٛب ٛتَ ٝ ثبؿٛب ػینکٞ، رؾة آٜٗب اف ثغيی
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 !!!میان زباله ها می جویندکه دراهواز روزی خود را در ی خانواده
سرمایه داری این سرنوشت دردناک مردمی است که در چنگال 

 .اسیر هستند
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 میخوره، شهرداری کارگر با نذری غذای که اینه جالب

میکشه باال همپالکی هایش رو با تهران های زمین  

 


