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 آصاد عبصی دعتوضد کبسگشاى ّ هبس ّالؼی بیکبساى کؾْسآ

Kmkoomk.wordpress.com 

"ُش کظ یک عبػت دس ُفتَ کبس کٌذ ؽبغل  عبصهبى جِبًی کبس( آی ال اّ:) 

ايـیکبی ٔفیـ کبؿ صبکًیت  -َٕنیجـانی ثـ ایٍ امبكهحغْة هی ؽْد" 

اماليی ایـاٌ کّ يؼتٓب کبؿ آالػبتی کـػِ ٔ ثّ عٕثی اف ػؿٌٔ يبیّ ػیؼگبِ 

ْبی مبفيبٌ ْبی ّؼ يـػيی مـيبیّ ػاؿی ثب عجـ امت ثـای تٕریّ آيبؿ 

گى کـػٌ يـػو اػالو يی کُؼ ایٍ َظـیّ مبفيبٌ ْبی َبػؿمتی کّ ثـای مـ ػؿ 

رٓبَی کبؿ ؿا ثؼٌٔ تٕرّ ثّ ایٍ ٔاهؼیت کّ آیب ثب یک مبػت کبؿ ػؿ ایـاٌ يی 

ىٕػ ْقیُّ فَؼگی یک عبَٕاػِ یب صتی تُٓب ْقیُّ فَؼگی یک ؿٔف یک َلـ ؿا 

یـاٌ يی ػُْؼ ٔ اػالو يی ًَبیُؼ آيبؿ ثیکبؿی ػؿ اػ هـاؿتبيیٍ کـػ؟ يٕؿػ امتُب

ٕنیت ٔفیـ ين( یک  66اؿػیجٓيت  21) اینُب مّ يیهیٌٕ ٔ ػٔینت ْقاؿ امت

ٕنیجـانی ئَؼاؿػ يبَُؼ یک ؿٔفَبيّ َگبؿ َ مُگیُی َنجت ثّ يـػو ػاؿػ ٔ صن

ػؿ پبمظ  66اؿػیجٓيت  21َظـ کُؼ ٔ آيبؿ ثؼْؼ. یک ؿٔف ثؼؼ ػؿ ؿٔف اظٓبؿ

ت رًٕٓؿی اػالو ثّ عجـَگبؿ ایهُب کّ گلتّ ثٕػَؼ: یکی اف کبَؼیؼاْبی ؿیبم

ْقاؿ تٕيبٌ عٕاْؼ کـػ. ایيبٌ کّ صـف ْبی ؿٔف پیو  152ًَٕػِ یبؿاَّ ؿا 

" اگـثغٕاْیى ثّ ْـ كـػ ثیکبؿ يبْیبَّ ٕػ ؿا كـايٕه کـػِ ثٕػَؼ، گلتُؼ:ع

يیهیٌٕ َلـ يـارؼّ يی  12ْقاؿ تٕيبٌ پـػاعت کُیى ثّ ٕٓؿ هطغ ثیو اف152

ػؿ ٔاهغ رُبة ٔفیـ ثؼٌٔ عٕامت عٕػ، ثغيی اف آيبؿ ٔاهؼی ثیکبؿاٌ  "کُُؼ

کبؿ کّ َبيی ؿیب کبؿاَّ امت کيٕؿ ؿا اكيب کـػَؼ. اف مٕی ػیگـ اٍالس هبٌَٕ 

صویوت يُظٕؿ صؾف هبٌَٕ کبؿ امت تب ثّ فػى ایيبٌ يٕاَغ مـيبیّ گؾاؿی ٔ ػؿ

ٔفیـ ؿٔاَّ ىـکت ْبی ؿـثی اف يیبٌ ثـػاىتّ ىٕػ. تٕمٔ ایٍ ػٔنت ٔ ایٍ 

يزهل ىؼِ امت. اف مٕی ػیگـ ٓـس ثـػِ ػاؿی "کبؿٔؿفی" کّ صوٕم یک 

ْقاؿ تٕيبٌ عٕاْؼ ثٕػ. ثؼٌٔ ثیًّ تبيیٍ  122ػاَو آيٕعتّ ػاَيگبِ يجهؾ 

ارتًبػی ثؼٌٔ ثبفَينتگی ثؼٌٔ مُٕات ٔ. . . . ٓـس ثُیبػی ایٍ ػٔنت ثـای 

عتّ ػاَيگبِ پل اف ایزبػ اىتـبل امت. ثب ػًهی ىؼٌ ایٍ ٓـس یک ػاَو آيٕ

يٕفه آکبػيیک امت تبفِ يی آمبل تضَیم کّ چٓبؿ مبل آعـه  26صؼاهم 

 و ىٕػ ٔ فَؼگیو ؿا مبيبٌ ػْؼ. ػؿْقاؿ تٕيبٌ امتغؼا 122ثبیؼ ثب ؿٔفاَّ 

صبنی کّ اٍم صؼاهم صوٕم یک پُزى عٔ كوـ امت ىًب یک مٕو صؼاهم صوٕم 

http://kmkoomk.wordpress.com/
http://kmkoomk.wordpress.com/
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بمجّ کُیؼ چّ ػؿ ٍؼی اف ؿا کّ یک ػاَو آيٕعتّ رٕاٌ ثبیؼ ػؿیبكت کُؼ يض

ػؿ ایـاٌ ؿا چگَّٕ يی ىٕػ تٕریّ کـػ؟!  12عٔ كوـی امت؟! ایٍ كبرؼّ هـٌ 

ٕنیجـانی عٕػ َیق اػالو يی کُُؼ ْیچ ينیٕنیتی ػؿ هجبل کبؿ، ئػٔنت ثب پؾیـكتٍ َ

ثیکبؿی، كوـ ٔ تُگؼمتی ربيؼّ َؼاؿػ. آیب ایٍ ْبی ٔ ْٕی اَتغبثبت تُٓب ثـای 

ٕػِ امت تب يُبثغ يهی، ٔ ػالؿْبی َلتی ؿا ثیٍ عٕػی ْب اَتغبة يزؼػ آَٓب ث

هت ؿا چُبٌ ينظ تونیى کُُؼ؟! ایٍ پـمو يب اف يـػو ایـاٌ َینت چٌٕ ایٍ ي

ْى تيغیٌ ػُْؼ. ُؼ ػٔمت ٔ ػىًٍ ٓجوبتی عٕػ ؿاافهبػؿ َینتکـػِ اَؼکّ ػیگـ

ایٍ پـمو يب اف ػٔنت يـػاٌ ْى َینت فیـا ایٍ رًبػت پل اف رُگ، چّ 

رُبة ؿكنُزبَی گـا ٔ چّ ثّ اٍطالس اٍالس ٓهت ًْگی ػَجبنّ ؿٔ  إٍل

نیجـانی ؿا ثب کًک اهتَبػ ػاَبٌ پیـايٌٕ ػٔنت ْبی پل اف ٕئْنتُؼ کّ ثُیبػ َ

رُگ، يبَُؼ َیهی، ؿُی َژاػ، ػاػعٕاِ ٔ . . . ػؿ ایـاٌ پی ؿیغتُؼ تب ْنتی 

آيبؿْبی ؿیـ ایـاٌ فيیٍ ؿا ثّ َینتی ثؼل کُُؼ. اف ایٍ ؿٔ ّـٔؿت اػالو 

ٔاهؼی ٔ گًـاِ کـػٌ يـػو ٔ مپـػٌ يُبثغ يهی ثّ ييتی ػالل ثّ یک ٔظیلّ 

هبََٕی ػٔنت ْب تجؼیم ىؼِ امت. ایٍ رًبػت ػالل پیيّ ػؿ ػًم ْیچ  -ىـػی

گـایيی صتی ثّ مـيبیّ ػاؿی ٍُؼتی ْى َؼاؿَؼ. نؾا اف ييتی ػالل پـٔؿًَی 

اف چپ ْبی ػیـٔف امت کّ  . پـمو يباٌ اَتظبؿ یک پبمظ يُطوی ؿا ػاىتتٕ

يؼػی ثٕػَؼ ػاَبی کم ْنتُؼ ٔ تَٕؿ يی کـػَؼ آَٓب يی تٕاَُؼ ثّ تُٓبیی ًّْ 

ينبیم ارتًبػی ؿا صم کُُؼ. ٔنی ایُک تجهیـبت چی کبَؼیؼْبیی ىؼِ ثٕػَؼ کّ 

نیجـانینى ؿا ػؿ ایـاٌ اػايّ ػُْؼ ٔ ًّْ ٕئٌٔ تـػیؼی يی گٕیُؼ هَؼ ػاؿَؼ َثؼ

ب َبيٓبی اٍالس هبٌَٕ کبؿ، ٓـس کبؿٔؿفی ثب صوٕم إٍل آٌ ؿا ػاؿَؼ ث

يٕعتّ ػاَيگبِ ٔ آفاػ مبفی ػمتًقػ ْب، آْقاؿ تٕيبٌ ثـای یک ػاَو  122

ة ؿییل رًٕٓؿ يؼػی يی ىَٕؼ ػؿػًم کبؿثـػی يی کُُؼ. اف مٕی ػیگـ رُب

هبٌَٕ امبمی ْنتُؼ)انجتّ ثب يُبمجبت  44صبل کبؿثـػی کـػٌ اٍم کّ ػؿ

عتبؿی ٔ عٍَٕی مبفی!!!( ػؿ صبنی کّ ثّ يـػو ًَی اهتَبػی تؼؼیم مب

رُبة  ؿٔفْبی أل اَوالة َینت ٔ 44ًْبٌ اٍم  44گٕیُؼ ایٍ اٍم 

ـا ٔاؿَّٔ کُُؼ تب ربی پبیی ثـای اهتَبػ ايـیکبیی ػؿ ؿكنُزبَی تٕاَنتُؼ آَ

ایـاٌ ثبف ىٕػ ٔ ػٔنت ْبی پل اف رُگ ْى ثؼٌٔ امتخُبء آٌ ؿاِ ؿا اػايّ يی 

يـيبَّ َبو چپ ؿا آنٕػِ کـػِ اَؼ، يـیؼ ٌ ؿكنُزبَینى ْب ْى کّ ثیؼ.آهبیبػُْ

يـػِ ؿیگ رُبة ؿكنُزبَی ىؼِ اَؼ. يبؿکنینى ؿكنُزبَینى ْب، آیب ثب اهتَبػ 

( پیو عٕاْیؼ ثّ مٕی ػؼانت ارتًبػی )مٕمیبنینىٕنیجـانینى گبو ثّ گبو ئَ
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مـ اف  ؿكت؟! ػؿ ٔاهغ ًْبٌ اػػبی مٕمیبل ػيٕکـاتٓبی هـٌ َٕفػْى کّ

ؿیگبَینى ػؿ آٔؿػِ اَؼ. ػؿکُبؿ ًّْ تـكُؼْبی يبکیبٔنینتی -ٕنجیـانینى تبچـئَ

تٕرّ ػٔنت ْبی پل اف رُگ ایـاٌ ٓـس آفاػ مبفی ػمتًقػْب اف ًّْ هبثم 

بيال ٍُؼتی ک -ثب يوـؿات يُبٓن آفاػ تزبؿیتـ امت فیـا آهبیبٌ کبؿكـيبْب ؿا

یٌ يی ػُْؼ مٕػ ثیيتـی ثّ کینّ گَّٕ تيغآفاػ يی گؾاؿَؼ تب ػؿ ثبفاؿکبؿ ْـ

ػًم کُُؼ ٔنی اگـ چُؼ کبؿگـ ػٔؿْى رًغ ىؼَؼ ٔيی  اىبٌ مـافیـ يی ىٕػ

ثبؿِ چگَٕگی ػؿیبكت صوٕم ثّ تؼٕین اكتبػِ اىبٌ گلتگٕ کُُؼ ثّ عٕامتُؼ ػؿ

ػُٕاٌ اهؼاو ػهیّ ايُیت يهی ثّ يضبکى ىـع تضٕیم ػاػِ يی ىَٕؼ تب ثب ىالم ٔ 

يی ػًم اف کؼاو ٓجوّ ارتًبػی صًبیت ُؼ صبکًیت ػیُی ػؿثّ آَٓب ثلًٓبَفَؼاٌ 

ایـاٌ آٌ چُبٌ اف َظـ کًی آة ؿكتّ امت کّ کُؼ. ػؿْـٍٕؿت ٓجوّ کبؿگـ

يی ثبیؼ ثّ ربی ؿكتٍ ثّ مٕی تيکیم ٔ ایزبػ مُؼیکبْبی کبؿگـی، ثّ مٕی 

 122بؿ ِيبْیبَّ ایزبػ مُؼیکبْبی کبؿگـاٌ ثیکبؿ پیو ثـٔیى ٔ ثـای ًْبٌ ک

کبؿ كؼهی ٔ ًّْ ػٔنت ْبی ٕيبٌ مـٔػمت ثيکُیى. انجتّ ثب يؼیبؿ ٔفیـْقاؿ ت

ّ ْبی رٕیبی کبؿ يی إٍل گـا ٔ اٍالس ٓهت، ًّْ کبؿگـاٌ ٔ ػاَو آيٕعت

ٍ عٕاة ْب تجؼیم ىَٕؼ فیـا ػیگـ َیبفی ثّ عبَّ ٔ ثٓؼاىت ٔ ثبیؼ ثّ کبؿت

کبؿتٍ ، نجبك ٔ عٕؿػ ٔعٕؿاک َؼاؿَؼ، یک تکّ َبٌ ٔ یک پـٔؿهآيٕفه ٔ 

ثـای فَؼگی کبكی امت. انجتّ کنی کّ ػؿ مـيب ٔ گـيب ثب یک کبؿتٍ ثتٕاَؼ 

ّـٔؿی يی ؼ، ػاؿٔ ٔ ػؿيبٌ ٔ ثٓؼاىت ْى ؿیـفَؼگی کُؼ ثیًبؿْى َغٕاْؼ ى

ْبی ارتًبػی ؿا َی کّ ثب ًّْ ايکبَبت ٔ هؼؿت كُـىٕػ. ٔنی آهبیبٌ ثؼاَیؼ، ػمتب

طّ ای ًَی کُؼ ػؿَٓبیت ثّ َو يی كيبؿػ ٔ اف ٔصيت ػؿ ؿكتٍ كُـ كيبؿ ؿا ؿْب

گـكتگی يی ىَٕؼ ٔ كُـ چّ ثغٕاْیؼ ٔ چّ عٕاُْؼ ؿمیؼ کّ ػْالت ػچبؿ

يًکٍ عٕاْؼ آٌ ٍٕؿت ػیگـ ايکبٌ کُتـل ؿیـػؿ .َغٕاْیؼ ؿْب عٕاْؼ ىؼ

عٕػی ْب ػٔيهیتی ىؼِ اَؼ ٔ ػیبؿ  کّ ثـعی افثٕػ. ىبیؼ ثّ ًْیٍ ػنیم ثبىؼ 

. ٔنی ػٔيهیتی ىؼٌ چُبٌ گنتـػِ ىؼِ "کلـ" ؿا ثـ ػیبؿعٕػ تـریش يی ػُْؼ

امت کّ ًّْ يؼیـاٌ ىـکت ْبی ػالنی کبؿْى، ثؼٌٔ امتخُب یک گـیٍ کبؿت 

پیو ثّ مٕی تيکیم مُؼیکبی کبؿگـاٌ  ػؿ آمتـ کت ىبٌ رب مبفی کـػِ اَؼ. 

 اتحبدیَ ًیشّی کبس پشّژٍ ای ایشاى  .ثیکبؿ ایـاٌ

 96تیشهبٍ  7 عخي گْ ًبصش آلبجشی
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     عٌذیکبی کبسگشاى فلضکبس هکبًیک حضْس ًوبیٌذٍ

 ژًْ –دس آی.ال.اّ. 

 

دس اجالط عبالًَ هشکض   عخٌشاًی ًوبیٌذٍ عٌذیکبی کبسگشاى فلضکبس هکبًیک

 6996خشدادهبٍ  02بیي الوللی دفبع اص حمْق عٌذیکبیی ، 

عـػاػ يبِ آؿبف  26کُلـاَل مبالَّ مبفيبٌ ثیٍ انًههی کبؿ، آی.ال.أ، اف ؿٔف 

عـػاػ ػؿ يزتًغ يـکقی ایٍ مبفيبٌ يؼتجـ رٓبَی ػؿ ژَٕ،  12ىؼِ ٔ تب ؿٔف 

ًَبیُؼگبٌ ْیئت ْبی ًَبیُؼگی اف ًّْ کيٕؿ ْب   اػايّ عٕاْؼ ػاىت.  مٕئیل،

ایٍ کُلـاَل صْٕؿ  ٔ ًْچُیٍ مبعتبؿْبی ػًؼِ رُجو مُؼیکبیی رٓبٌ ػؿ

ػمتٕؿ کبؿ ٍؼ ٔ ىيًیٍ ارالك مبفيبٌ ثیٍ انًههی کبؿ ػؿ ژَٕ اف   ػاؿَؼ.

کبؿ »رًهّ ػؿ ثـ ػاؿَؼِ ثضج ْب ٔ تًَیى گیـی ْبی يًٓی ػؿ ؿاثطّ ثب 

   .يی ثبىؼ« ایًُی يضیٔ کبؿ»ٔ « ىـاكتًُؼاَّ

ٔ ػؿ ایٍ کُلـاَل يٓى کّ يَٕثبت آٌ يی تٕاَُؼ ثـ فَؼگی ٔ ىـایٔ کبؿی 

يجبؿفاتی کبؿگـاٌ حـ ْبی يًٓی ػاىتّ ثبىُؼ، افکيٕؿْبیی کّ ػْٕ مبفيبٌ 

ثیٍ انًههی کبؿ ْنتُؼ ْـ مبنّ ًَبیُؼگبٌ ػٔنت ْب ٔ مبعتبؿْبی ًَبیُؼگی 

ػؿ هبنت یک ْیئت مّ ربَجّ ثّ ژَٕ ينبكـت ٔ   ؿمًی کبؿكـيبیی ٔ کبؿگـی
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ثٕٓ ثّ ثبفاؿ کبؿ ػؿ رهنّ ْبی ٔیژِ ثّ تجبػل َظـ ٔ تًَیى گیـی ػؿ ايٕؿ يـ

ٔ ىـایٔ کبؿی ٔ صوٕم کبؿی ٔ هٕاَیٍ يـثٕٓ ثّ ایٍ ػـٍّ ْب يی 

انجتّ ػؿ ْیئتی کّ اف ٓـف رًٕٓؿی اماليی ایـاٌ ػؿ کُلـاَل   پـػافَؼ.

ينتوم   ىـکت يی کُؼ ًَبیُؼگبٌ ٔاهؼی کبؿگـاٌ ٔ اػْبی مُؼیکب ْبی

َٓبػ ْبی  ىـکت ٔ صْٕؿ َؼاؿَؼ ٔ ػؿ ٔاهغ كؤ ًَبیُؼگبٌ مبعتبؿْب ٔ

يزًغ ػبنی ًَبیُؼگبٌ »ّؼکبؿگـی ٔاثنتّ ثّ صکٕيت یؼُی عبَّ کبؿگـ ٔ 

 .صْٕؿ ػاؿَؼ  ػؿ ْیئت ؿمًی« کبؿگـی

ًَبیُؼِ مُؼیکبی « يـکق ثیٍ انًههی ػكبع اف صوٕم مُؼیکبیی»ثّ ػػٕت 

عـػاػيبِ ػؿ ارالك  12ژٔئٍ/  6کبؿگـاٌ كهقکبؿ يکبَیک ایـاٌ ػؿ ؿٔف 

كؼبل کّ ػؿ فيبٌ ثـگقاؿی کُلـاَل   یٍ َٓبػمبالَّ ىٕؿای يـکقی ا

مبفيبٌ رٓبَی کبؿ ػؿمبعتًبٌ يـکقی آٌ ػؿ ژَٕ ثـگقاؿ يی ىؼ   مبالَّ

ىـکت کـػ ٔ ػؿ ؿاثطّ ثب ىـایٔ کبؿی ٔ يجبؿفاتی کبؿگـاٌ ٔ مُؼیکبْبی 

 .کبؿگـی ایـاٌ مغُـاَی کـػ

ٔ ىٕؿای اهتَبػی »يـکق ثیٍ انًههی ػكبع اف صوٕم مُؼیکبیی اف مٕی 

ثّ ػُٕاٌ مبفيبٌ « مبفيبٌ ثیٍ انًههی کبؿ»ٔ ًْچُیٍ « ارتًبػی مبفيبٌ يهم

ؿیـ ػٔنتی ثیٍ انًههی كؼبل ػؿ ػـٍّ صوٕم مُؼیکبیی ثّ ؿمًیت ىُبعتّ ىؼِ 

ػؿ ثغو أل ارالك ىٕؿای يـکقی ػالِٔ ثـ ًَبیُؼِ مُؼیکبی   امت.

اتضبػیّ ْبی  کُلؼؿامیٌٕ مـامـی»کبؿگـاٌ كهقکبؿ يکبَیک ایـاٌ، ًَبیُؼگبٌ 

کُلؼؿامیٌٕ »، «مبفيبٌ اتضبػیّ ْبی کبؿگـی ؿـة آكـیوب»، «کبؿگـی ژاپٍ

، ٔ ًْچُیٍ یک صوٕم ػاٌ اف يـکق صوٕهی «اتضبػیّ ْبی کبؿگـی کـِ رُٕثی

 .ػكبع اف صوٕم کبؿگـاٌ ػؿ ثـفیم مغُـاَی کـػَؼ

ف ًَبیُؼِ مُؼیکبی کبؿگـاٌ كهقکبؿ يکبَیک ػؿ مغُـاَی عٕػ ػؿ ارالك پل ا

تيکـ اف ؿْجـاٌ يـکق ثیٍ انًههی ػكبع اف صوٕم مُؼیکبیی ثـای ػػٕت ثّ 

ىـکت عٕػ ػؿ ایٍ َينت، ػؿ اثتؼا ػؿ ؿاثطّ ثب تبؿیغچّ صیبت ٔ يجبؿفِ 

تب فيبٌ صبّـ ثب تبکیؼ ثـ ىـایٔ ييغٌ يجبؿفاتی ػؿ  2112مُؼیکب اف ػّْ 

ػاػ يبِ مبل يـ 12أنیٍ ػّْ، يجبؿفِ مُؼیکبیی ػؿ مبل ْبی پل اف کٕػتبی 

ٔ يؼْالت کبؿ مُؼیکبیی يٕحـ ٔ إٍنی ػؿ ىـایٔ صکٕيت امتجؼاػی  2111

ىـکت يٕحـ ٔ تؼییٍ کُُؼِ   ٔ مـکٕثگـی مبٔاک ٔ اؿگبٌ ْبی كيبؿ،
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کبؿگـاٌ ٔ كؼبنیٍ مُؼیکبیی ػؿ ؿَٔؼ اَوالة ٔ پیـٔفی آٌ، كؼبنیت ْبی 

ػؿ مبل  مُؼیکبیی تب يوطغ ثنتّ ىؼٌ مُؼیکبی کبؿگـاٌ كهقکبؿ يکبَیک

مبنّ ػؼو ٔرٕػ ىـایٔ  12ٔ ػمتگیـی كؼبالٌ ٔ ؿْجـ مُؼیکب، ػٔؿِ  2161

، ٔ اػالو 2121ثـای صْٕؿ ػهُی مُؼیکب ػؿ ػـٍّ كؼبنیت هبََٕی تب مبل 

مبل اعیـ ٔ  21ٔ اػايّ کبؿ ػؿ  2124ىـٔع ػٔثبؿِ کبؿ مُؼیکب ػؿ مبل 

كؼبنیت  أ ػؿ تّٕیش ىـایٔ ثّ  ػـٍّ ْبی ػًؼِ كؼبنیت آٌ مغٍ گلت.

کبؿىکُبَّ عبَّ کبؿگـ ٔ تيکم ْبی ٔاثنتّ ثّ اؿگبٌ ْبی ؿمًی ٔ اف رًهّ 

کٕىو آٌ ْب ثـای يٓبؿ ْـ گَّٕ كؼبنیت مُؼیکبیی، ٔ کالٌ اهؼاو ْبی آَبٌ ػؿ 

ينیـ يًبَؼت اف يتيکم ىؼٌ کبؿگـاٌ ػؿ مُؼیکبْبی ينتوم اىبؿِ 

ػؿ يضیٔ ْبی کبؿگـی  ىـایٔ ايُیتی  ًَبیُؼِ مُؼیکب ثب اىبؿِ ثّ اػًبل  کـػ.

کّ يبَغ ىکم گیـی تيکم ْبی مُؼیکبیی َیـٔيُؼ يی ىٕػ، يجبؿفِ ْؼكًُؼ ٔ 

يٓى مُؼیکبْبی ينتوم ٔ اف رًهّ مُؼیکبی ىـکت ٔاصؼ، مُؼیکبی کبؿگـاٌ 

ْلت تپّ، کبٌَٕ ٍُلی يؼهًبٌ ایـاٌ، مُؼیکبی کبؿگـاٌ مبعتًبَی، مُؼیکبی 

ای ٔ مُؼیکبی کبؿگـاٌ كهقکبؿ کبؿگـاٌ َوبه، اتضبػیّ کبؿگـاٌ پـٔژِ 

يکبَیک ؿا يٕؿػ تٕرّ هـاؿ ػاػ کّ ػؿ ىـایٔ ػىٕاؿ يٕرٕػ ثّ کبؿ عٕػ اػايّ 

يیؼُْؼ. ًَبیُؼِ مُؼیکبی کبؿگـاٌ كهقکبؿيکبَیک ػؿ آعـیٍ ثغو مغُـاَی 

ػؿ ؿاثطّ ثب « مبفيبٌ ثیٍ انًههی کبؿ»عٕػ ػؿ ارالك َضِٕ ػًم ٔ اهؼاو 

يٕؿػ اَتوبػ هـاؿ ػاػ ٔ تبکیؼ کـػ کّ ْیبت يجبؿفِ کبؿگـاٌ ػؿ کيٕؿ ؿا 

ػؿثـ ػاؿَؼِ   ىـکت کُُؼِ اف ایـاٌ ػؿ َقػیک ثّ چٓبؿ ػّْ گؾىتّ ْیچگبِ

أ گلت کّ اف َظـ تًبيی کبؿگـاٌ  .ًَبیُؼِ ٔاهؼی کبؿگـاٌ ایـاَی َجٕػِ امت

ٔ مُؼیکبْبی کبؿگـی ينتوم ایـاٌ، گـْٔی کّ ثّ ٍٕؿت ػمت چیٍ ىؼِ ٔ 

ٓبػْبی ٔاثنتّ ثّ ٔفاؿت کبؿ ٔ تضت کُتـل يوبو ْبی ينئٕل ؿیـ يُتغت اف َ

کيٕؿ ػؿ هبنت ْیبت ىـکت کُُؼِ اف رًٕٓؿی اماليی ایـاٌ ػؿ ارالك 

مبالَّ مبفيبٌ رٓبَی کبؿ صْٕؿ ػاؿَؼ، ًَبیُؼِ کبؿگـاٌ کيٕؿ َینتُؼ ٔثّ 

ْیچ ؿٔی ًَی تٕاَُؼ عٕامت ْب، َظـات ٔ پیيُٓبػْبی کبؿگـاٌ ایـاٌ ؿا 

کُُؼ ٔ تَٕیـ ػؿمت ٔ هبثم اتکبیی اف يضیٔ کبؿ ػؿ کيٕؿيبٌ ػؿ  ًَبیُؼگی

أ اًْیت کبؿفاؿ ًْجنتگی مبفيبٌ ْبی .اعتیبؿ ًَبیُؼگبٌ صبّـ هـاؿ ػُْؼ

کبؿگـی ٔ تيکم ْبی مُؼیکبیی ػؿ رٓبٌ ثب کبؿگـاٌ ایـاٌ ؿا کّ ػؿ ىـایٔ 

متبؿ ػىٕاؿی کبؿ، فَؼگی ٔ كؼبنیت يی کُُؼ ؿا يٕؿػ تبکیؼ هـاؿ ػاػ ٔ عٕا

تٕرّ مبفيبٌ رٓبَی کبؿ ثّ يضؼٔػیت كؼبنیت مُؼیکبْبی کبؿگـی ٔ ایٍ 
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صویوت کّ ػٔنت رًٕٓؿی اماليی ایـاٌ إٍالٌ ػؿ ؿاثطّ ثب ارـایی کـػٌ 

ْیچ هؼيی ثـ  62ٔ  22يوبٔنّ َبيّ ْبی ثیٍ انًههی يبَُؼ يوبٔنّ َبيّ ْبی 

 .ًَیؼاؿػ، ؿا يتؾکـ ىؼ

ثٕػ « کُلؼؿامیٌٕ رٓبَی اتضبػیّ کبؿگـی»آعـیٍ مغُـاٌ ایٍ ارالك ًَبیُؼِ 

مُؼیکب ْبی کبؿگـی ػؿ ثـعی اف   کّ ػؿ ؿاثطّ ثب ىـایٔ ػىٕاؿ كؼبنیت

کيٕؿْبی رٓبٌ ٔ اف رًهّ تـکیّ ٔ ایـاٌ ٔ ّـٔؿت ایزبػ يکبَیقو ْبی 

يٕحـ ثـای صًبیت اف كؼبنیت يٕحـ مبعتبؿْبی مُؼیکبیی ينتوم، ّـٔؿت 

ػؿ ؿاثطّ ثب ػكبع اف آفاػیٓبی « ٍ انًههی کبؿمبفيبٌ ثی»يؼاعهّ يٕحـ ٔ ػبرم 

مُؼیکبیی، يهقو کـػٌ ػٔنت ْب ثّ يضتـو ىًـػٌ يوبٔنّ َبيّ ْبی مبفيبٌ ثیٍ 

آفاػی تيكم » ػؿ ؿاثطّ ثب  62ٔ  22انًههی کبؿ ٔ ثّ ٔیژِ يوبٔنّ َبيّ ْبی 

مغٍ « یپیًبٌ ْبی ػمتّ رًؼ»ٔ « ْبی كبؿگـی ٔ صًبیت اف صوٕم مُؼیكبیی

 .گلت

چبؿچٕة ایٍ ارالك يالهبت ْب ٔ گلتگْٕبی يلیؼی ثب ًَبیُؼگبٌ َٓبػ ْبی ػؿ 

ثیٍ انًههی ٔ ًْچُیٍ مبفيبٌ ْبی مُؼیکبی ػؿ کيٕؿْبی يغتهق ٔ اف رًهّ 

 .ػؿ ؿٔمیّ، هقاهنتبٌ ٔ كیهیپیٍ اَزبو ىؼ

صْٕؿ ًَبیُؼِ مُؼیکبی كهقکبؿ يکبَیک ػؿ ژَٕ ًْچُیٍ كـٍت يُبمجی ثـای 

ثـرنتّ کُلؼؿامیٌٕ رٓبَی مُؼیکبیی ایُؼامتـیبل كـاْى  تجبػل َظـ ثب ؿْجـاٌ

آٔؿػ کّ ػؿ رـیبٌ آٌ ينئهّ ّـٔؿت کبؿفاؿ يٕحـی ػؿ ػكبع اف صوٕم 

مُؼیکبیی ػؿ ایـاٌ، آفاػی كؼبالٌ ٔ ؿْجـاٌ مُؼیکبیی ایـاٌ ٔ اف رًهّ آهبی 

امًبػیم ػجؼی، ػثیـ کبٌَٕ ٍُلی يؼهًبٌ ایـاٌ )تٓـاٌ(، ٔ ًْچُیٍ كيبؿ ثّ 

و ْبی ؿمًی ٔ ػٔنت ایـاٌ ثـای گـػٌ َٓبػٌ ثّ تؼٓؼات عٕػ ػؿ ؿاثطّ ثب يوب

يوبٔنّ َبيّ ْبیی کّ ًّْ کيٕؿْبی ػْٕ مبفيبٌ ثیٍ انًههی کبؿ ػؿ ؿاثطّ ثب 

 .آٌ يٕظق يی ثبىُؼ، يٕؿػ ثضج هـاؿ گـكت
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گضاسؽی اص ّضؼیت کبسگشاى ایشاى بَ عبصهبى جِبًی 

 کبس ّ تؾکل ُبی هغتمل کبسگشی جِبى

 

 گقاؿىی اف ّٔؼیت کبؿگـاٌ ایـاٌ

 ثب مالو ْبی گـو

ّٔؼیت کبؿگـاٌ ػؿ ایـاٌ اف رٕاَت يغتهق ٓی مبنیبٌ اعیـ ؿٔ ثّ هٓوـا 

ػاىتّ ٔ تجؼیم ثّ یک ثضـاٌ رؼی گـػیؼِ امت. اف َوطّ َظـ اهتَبػی، ػؿؼؿّ 

کبؿگـاٌ ثیکبؿی چُؼ يیهیَٕی اف یک مٕ ٔ ػمتًقػْبی چُؼ ثـاثـ فیـ عٔ 

ػیگـ امت. ثطٕؿیکّ ثنیبؿی اف َیبفْبی اَنبَی َظیـ تـؾیّ مبنى  كوـ اف مٕی

ثـای کبؿگـاٌ تجؼیم ثّ کبالْبیی … ٔ يوٕی، آيٕفه، ثٓؼاىت، ينبكـت ٔ

نٕکل ٔ ػمت َیبكتُی ىؼِ امت. ػؿ يٕؿػ َیبفْبی امبمی َظیـ عٕؿاک ٔ 

آٔؿ ؿا تضًم کُُؼ. ؼٔػیت ْبی فرـپٕىبک، عبَٕاػِ ْبی کبؿگـی يزجٕؿَؼ يض

نت ثـای تؼییٍ ػمتًقػ کبؿگـاٌ صتی صبّـ ثّ ؿػبیت هبٌَٕ کبؿ کّ تبکیؼ ػٔ

ػاؿػ صؼاهم ػمتًقػ ثبیؼ َیبفْبی یک عبَٕاػِ ؿا ثـآٔؿػِ کُؼ َینت. تؼـُ ثّ 

ػمتًقػ کبؿگـاٌ ثّ تؼییٍ ػمتًقػ چُؼ ثـاثـ فیـ عٔ كوـ عتى ًَی ىٕػ ٔ 

ظیـ ٓـس امتبػ ػٔنت ثطٕؿ ينتًـ ثب اؿائّ ٓـس ٔ تَٕیت آئیٍ َبيّ ْبیی َ

ىبگـػی ٔ آئیٍ َبيّ کبؿٔؿفی تاله ػاؿػ ثّ ثٓبَّ ؿَٔن اهَبػی ٔ ایزبػ 

اىتـبل هیًت َیـٔی کبؿ ؿا صتی ثّ یک مٕو صؼاهم ػمتًقػ کَُٕی کبْو ػْؼ، 

ثب ٔرٕػ ایُکّ ػمتًقػ کبؿگـ ثغو َبچیقی اف هیًت تًبو ىؼِ کبالْب ٔ عؼيبت 

کبؿگـ ًْچُیٍ اف ٓـین  ؿا ػؿ ثـيی گیـػ. تؼـّبت ػٔنتی ثّ يؼیيت

اعتیبؿی کـػٌ ثیًّ ًَٕػٌ کبؿگـ تٕمٔ کبؿكـيب ٔ گُزبَؼٌ آٌ ػؿ ٓـس ْب ٔ 

 .آئیٍ َبيّ ْبی يؾکٕؿ ثطٕؿ ينتًـ پیگیـی يی ىٕػ

http://vahedsyndica.com/new/wp-content/uploads/2016/06/ilo-syndica.jpg
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مطش ایًُی ٔ ثٓؼاىت کبؿ ثنیبؿ پبییٍ امت ٔ ػؼو ؿػبیت ایًُی ػؿ کبؿگبِ 

ثـػ. صٕاػحی  ْبی ٍُؼتی ٔ مبعتًبَی کبؿگـاٌ ؿا ْـ ؿٔفِ ثّ کبو يـگ يی

َظیـ آتو مٕفی مبعتًبٌ پالمکٕ ٔ ؿیقه يؼؼٌ فينتبٌ یٕؿت کّ يُزـ ثّ 

کيتّ ىؼٌ چٓم ٔمّ تٍ اف يؼؼَچیبٌ ىؼ تُٓب ًََّٕ ْبیی ىُبعتّ ىؼِ اف 

صٕاػحی امت کّ ؿط ػاػِ امت. ایٍ صٕاػث ثّ ػنیم ٔمؼت آٌ يٕؿػ تٕرّ 

ايب صٕاػث کبؿ ثّ ؿمبَّ ْب هـاؿ يی گیـػ ٔ تٕرّ ثنیبؿی ؿا رهت يی کُؼ، 

عًَٕ ػؿ ثغو مبعتًبَی ثنیبؿ كـاتـ اف ایٍ يٕاؿػ ْنتُؼ ٔ ؿٔفاَّ تهلبت 

 .ربَی اف کبؿگـاٌ ایٍ ثغو يی گیـػ

ػمتًقػ ْبی َبچیق کبؿگـاٌ يبِ ْب يؼٕم يی ىٕػ ٔ ينتُؼ ثّ اػتـاّبت تٕػِ 

ای کبؿگـاٌ کبؿگبِ ْبیی ٔرٕػ ػاؿػ کّ پـػاعت ػمتًقػ کبؿگـاَو ثیو اف 

بل يؼٕم ىؼِ امت ٔ فَؼگی كویـاَّ کبؿگـاٌ ؿا ثب تجبْی يٕارّ مبعتّ یک م

امت. ؿَٔؼ يؼٕم ىؼِ ػمتًقػ کبؿگـاٌ َنجت ثّ مبل ْبی گؾىتّ يتبملبَّ 

 .ؿىؼ هبثم تٕرّ ای ػاؿػ

ػؿ چُیٍ ىـایطی کّ ػمتًقػ کبؿگـاٌ يؼٕم يی ىٕػ يتبملبَّ هـاؿػاػْبی 

ثنیبؿ ؿىؼ ػاىتّ امت. ػالِٔ ثـ يٕهت صتی یک يبّْ ٔ هـاػاػْبی ملیؼ ايْب 

ایٍ تؼطیهی کبؿعبَّ ْب ٔ ثیکبؿ ىؼٌ کبؿگـاٌ مطش ايُیت ىـهی ؿا َنجت ثّ 

مبل ْبی گؾىتّ ثنیبؿ کى کـػِ ٔ تجؼیم ثّ يّٕٕػبت ثــَذ ثـای کبؿگـاٌ 

 .ىؼِ امت

ؿیيّ اٍهی تضًیم كوـ ثّ کبؿگـاٌ، ػالِٔ ثـ میبمتٓبی اهتَبػی يؼاكغ 

کبؿكـيبیبٌ ٔ ثبفاؿ آفاػ َظیـ عٍَٕی مبفیٓب، يًبَؼت ػٔنت اف ایزبػ 

ؼْی ثبىؼ. ٔ ثّ ًْیٍ ػنیم ؿاِ مبفيبَمُؼیکب ٔ تيکم ْبی ينتوم کبؿگـی يی 

کّ مُؼیکب کبؿگـاٌ ثـای ػكبع اف صوٕم ىبٌ ينؼٔػ ىؼِ امت. ثب کبؿگـاَیکّ 

ٔ تيکیالت ينتوم عٕػ ؿا ایزبػ کـػِ اَؼ َظیـ مُؼیکبی کبؿگـاٌ ىـکت ٔاصؼ 

اتٕثٕمـاَی تٓـاٌ ٔ صٕيّ ٔ مُؼیکبی کبؿگـاٌ َیيکـ ْلت تپّ، مُؼیکبی 

َوبىبٌ انجـف ٔ کبٌَٕ ٍُلی يؼهًبٌ ثـعٕؿػْبی عيٍ ٍٕؿت گـكتّ ٔ 

ف کبؿ اعـاد ىؼِ اَؼ. کبؿگـاٌ ٔ يؼهًبٌ پیيـٔ ػؿ مُؼیکبْب فَؼاَی ىؼِ ٔ یب ا

 كؼبنیٍ کًیتّ ْبی کبؿگـی َیق اف ایٍ هبػؼِ ينتخُی َجٕػِ اَؼ. صتی ثب کبؿگـاَی

کّ ثُبثـ ىـایٔ ثــَذ ثٕرٕػ آيؼِ ثـایيبٌ َظیـ ػؼو پـػاعت ػمتًقػ چُؼیٍ 
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يبّْ ٔ یب اف ػمت ػاػٌ ىـم عٕػ تزًؼبت اػتـاّی ثـگقاؿ يی کُُؼ ثـعٕؿػ 

يی گیـػ. کبؿگـاٌ يؼؼٌ ثبكن ٔ يؼؼٌ چبػؿ يهٕ ْبی پهینی ٔ هْبیی ٍٕؿت 

نتُؼ. ثطٕؿ ٔ يؼؼٌ آم ػؿِ ًََّٕ ْبیی اف هـیبَیبٌ ثـعٕؿػ ْبی عيٍ ػٔنتی ْ

 .ػؿِ ؿا ثب اصکبو هْبیی ىالم فػَؼ يخبل کبؿگـاٌ يؼؼٌ آم

ّٔؼیت يؼیيتی ٔ صن ٔ صوٕم يؼهًبٌ ثب ىـایٔ ثضـاَی ؿٔثـِٔ ثٕػِ امت، 

ؽیم اىبؿِ کـػ: ثیًّ يؼهًبٌ ػهیـؿى ػؿیبكت ْقیُّ  اف رًهّ يی تٕاٌ ثّ يٕاؿػ

ْبی ثبال، عؼيبت ؿا ثّ ىکم يطهٕثی اؿائّ ًَی ػْؼ ٔ يٕاؿػ تضت پٕىو آٌ 

کبيم َینت. تؼؼاػی اف يؼهًبٌ كؼبل ٍُلی ػؿ ىٓـْبی يغتهق ثّ ٔیژِ تٓـاٌ 

ف ثب اتٓبيبتی ثّ ػٔؿ اف ٔاهؼیت، ثّ إَاع يزبفات ْب اف فَؼاٌ ٕٓالَی، تجؼیؼ ا

ثّ  يضکٕو گـػیؼِ اَؼ.  …يضم مکَٕت یب اىتـبل، اعـاد، اَلَبل اف عؼيت ٔ

ػنیم کبمتی ْبی يغتهلی کّ ػؿ َظبو آيٕفىی ٔرٕػ ػاؿػ، مطش کیلی آيٕفه 

ػاَو آيٕفاٌ اؿهت پل  ػیؼ يؼهًبٌ ػننٕف ٔيتغََیٍ ثنیبؿپبییٍ ثٕػِ ٔ اف

ؿ کبؿ ثـعٕؿػاؿ افػؿیبكت ػیپهى، اف تٕاَبیی ْبی الفو ثـای ٔؿٔػ ثّ ثبفا

َینتُؼ. ثیٍ آيٕفِ ْبی يؼؿمّ ٔ ػاَيگبِ ٔ ًْچُیٍ فَؼگی ؿٔفيـِ ْیچ 

هبٌَٕ امبمی يجُی ثـ  12ًْغٕاَی ٔؿاثطّ ای ٔرٕػَؼاؿػ. ثـؿى تبکیؼ اٍم 

ؿایگبٌ ثٕػٌ آيٕفه ْبی ػًٕيی، صتی يؼاؿك ػٔنتی ایـاٌ َیق ػاَو آيٕفاٌ 

ًَبیُؼ ٔ تجؼیم ثّ يؼاؿك  ؿا ثبؿٔه ْبی گَٕبگٌٕ ٔاػاؿ ثّ پـػاعت پٕل يی

آفاػ ىؼِ اَؼ. ىٓـیّ ی يؼاؿك آفاػ )ؿیـػٔنتی( ثنیبؿثبالمت ٔػًال ىکبف 

ٓجوبتی يٕرٕػ ػؿ ربيؼّ ؿا ثّ ثغو آيٕفه يُتوم ًَٕػِ امت. يؼهًبٌ 

ؿٔفيقػ ثب ػُٕاٌ ْبی گَٕبگٌٕ ٔ ػمتًقػْبی َبچیق ثّ کبؿ گـكتّ يی ىَٕؼ 

اٌ ثّ آَبٌ پـػاعت يی ىٕػ؛ ًٍّ کّ ًْبٌ ػمتًقػ َیق ثب تأعیـْبی كـأ

ایُکّ اف ْیچگَّٕ پٕىو ثیًّ، ثبفَينتگی ٔ ايُیت ىـهی َیق ثـعٕؿػاؿ 

ػُٕاٌ يؼؿمّ )آفاػ، ؿیـػٔنتی، ْیبت ايُبیی،  21َینتُؼ. ػؿایـاٌ ثیو اف 

ثّ َٕػی   ایزبػ ىؼِ کّ ْـکؼاو (…ًََّٕ ی ػٔنتی، ىبْؼ، ًََّٕ يـػيی ٔ

بِ ْبیی ثـای رؾة ػؿآيؼ کـػِ اَؼ. صوٕم مینتى آيٕفىی ؿا تجؼیم ثّ ثُگ

يؼهًبٌ ثنیبؿ پبییٍ تـ اف يیبَگیٍ ْقیُّ ْبی یک عبَٕاػِ يتٕمٔ ػؿ اؿهت 

ىٓـْبی ایـاٌ امت؛ ثطٕؿیکّ يؼهًبٌ ثـای تبيیٍ ْقیُّ ْبی عبَٕاػِ ثّ 

َبچبؿ ثّ ىـهٓبی يتلـهّ ٔ ثـعی ثّ ػٔؿ اف ىأٌ يؼهًی ؿٔی آٔؿػِ اَؼ. آَبٌ ثّ 

ٍت ثّ ؿٔف ًَٕػٌ ػاَو عٕػ ؿا اف ػمت يی ػُْؼ. ثّ امتخُبی ایٍ تـتیت كـ

تؼؼاػی اف يؼاؿك عبً، اؿهت يؼاؿك يزٓق ثّ ايکبَبت الفو ثـای كؼبنیت 
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ْبی آيٕفىی ٔ پـٔؿىی َینتُؼ. ػؿٍؼ ثبالیی اف يؼاؿك ػؿ ىٓـْب ٔ ثّ ٔیژِ 

َؼ. ؿٔمتبْبی ػٔؿ اكتبػِ ایًُی کبكی ثـای صلبظت اف ربٌ ػاَو آيٕفاٌ ؿا َؼاؿ

ثّ آيٕفه يٓبؿت ْبی فَؼگی، ُْـ ٔ ٔؿفه تٕرّ کبكی ٍٕؿت ًَی گیـػ. 

 .ػؿ ثـعی يٕاؿػ اف کًتـیٍ ايکبَبت َیق ػؿ ایٍ فيیُّ ْب ثـعٕؿػاؿ َینتُؼ

ثـَبيّ تـؾیّ ؿایگبٌ )ىیـ( ثّ ػؿمتی ارـا ًَی ىٕػ. يؼًٕال ثّ يیقاٌ الفو ٔ 

ه پبیبٌ عؼيت يؼهًبٌ پیو ثیُی ىؼِ تأيیٍ اػتجبؿ ًَی ىٕػ. ػؿ پـػاعت پبػا

اف ٓـف ػٔنت تبعیـْبی ٕٓالَی، گبِ تب چُؼ مبل ػیؼِ يی ىٕػ. ثّ مـَٕىت 

 .يؼهًبٌ ثبفَينتّ ػؿ ایٍ يؼت ٔ پل اف ثبفَينتگی ثی تٕرٓی ٔرٕػ ػاؿػ

کبؿگـاٌ َیيکـ ْلت تپّ ػؿ چُؼیٍ مبل اعیـ ثـای ثّ ػمت آٔؿػٌ يطبنجبت 

َؼ.اف رًهّ ایٍ عٕامتّ ْب عٕػ ثبؿْب ػمت ثّ اػتـاُ ٔ اػتَبة فػِ ا

ػؿیبكت صوٕم يؼٕهّ ٔ پـػاعت يُبمت ػمتًقػْب، يقایب ٔ اّبكّ کبؿی، 

ؿٔىٍ ىؼٌ ّٔؼیت ثبفَينتگبٌ ٔ صن ایزبػ تيکم ينتوم کبؿگـی ثٕػِ 

امت. ًْچُیٍ ایٍ کبؿگـاٌ ػهیّ میبمتٓبی عٍَٕی مبفی ػٔنت ػؿ ٍُؼت 

یٍ صْٕؿ گنتـػِ تـ َیيکـ کّ يُزـ ثّ ثؼتـ ىؼٌ ّٔؼیت کبؿگـاٌ ٔ ًْچُ

َیـْٔبی ايُیتی ٔ اَتظبيی ػؿ يضیٔ ْبی کبؿ ىؼِ امت اػتـاّبت يتؼؼػی ؿا 

 .اف رًهّ ػؿ ؿٔفْبی اعیـ مبفيبٌ ػاػِ اَؼ

اَزًٍ “، ”ىٕؿای اماليی کبؿ“ػٔنت تُٓب تيکالتی ػمت مبف ثّ َبيٓبی 

 ایٍ َٓبػْبی ٔاثنتّ ثّ .ؿا ثّ ؿمًیت يی ىُبمؼ” ًَبیُؼِ کبؿگـ“ٔ ” ٍُلی

ػٔنت ثّ ْیچ ػُٕاٌ تيکم ْبی ٔاهؼی کبؿگـی َینتُؼ ٔ ًْگی ػؿ پـٔمّ ؿیـ 

ػيٕکـاتیک ؿبنجب ثؼٌٔ ثـگقاؿی يزًغ ػًٕيی تيکیم ىؼِ اَؼ ٔ ٔاثنتگی 

ْبی ىؼیؼ ثّ هؼؿتٓب ٔ رُبصٓبی ػٔنتی ػاؿَؼ ٔ تُٓب عطٕٓ تـمیى کـػِ ػٔنت 

تيکیم  ؿا ؿػبیت يی کُُؼ. ایٍ تيکالت كـيبیيی عٕػ يبَؼی رؼی ثـای

 2۸مُؼیکبْب ٔ تيکهٓبی ينتوم کبؿگـی ٔ ٍُلی ْنتُؼ. ثطٕؿ يخبل ػؿ مبل 

اكـاػی تبحیـ گؾاؿ ػؿ ىٕؿای اماليی کبؿ ٔ عبَّ کبؿگـ کّ يؼیـیتی احـ گؾاؿ 

ػؿ ایٍ تيکالت ؿمًی ػاؿَؼ ثب ًْبُْگی پهیل ثّ مبعتًبٌ مُؼیکبی کبؿگـاٌ 

او ثّ تغـیت ٔمبیم يٕرٕػ ىـکت ٔاصؼ اتٕثٕمـاَی تٓـاٌ ٔ صٕيّ صًهّ ٔ اهؼ

ػؿ مبعتًبٌ کـػَؼ. آَبٌ ًْچُیٍ اػْبی مُؼیکبی ٔاصؼ کّ ػؿ مبعتًبٌ 

صْٕؿ ػاىتُؼ ؿا يْـٔة ٔ يزـٔس کـػَؼ. ثّ ٓجغ اكـاػی کّ ػؿ چُیٍ 

گقیُو يی گـػَؼ چّ ” ًَبیُؼگبٌ کبؿگـاٌ“ثنتـی ٔ ثب صًبیت ػٔنت ثؼُٕاٌ 
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المٓبی ثیٍ انًههی َظیـ مبفيبٌ ػؿ يؾاکـات ثب ػٔنت ٔ کبؿكـيبیبٌ ٔچّ ػؿ ار

َٓب ؿا ثب چُیٍ ػُٕاَی َجبیؼ  رٓبَی کبؿ ًَبیُؼگبٌ ٔاهؼی کبؿگـاٌ ایـاٌ َجٕػِ ٔ آ

 .ثّ ؿمًیت ىُبعت ٔ اػتجبؿ َبيّ ثـایيبٌ ٍبػؿ کـػ

ثب ٔرٕػ تًبيی يضؼٔػیتٓب ٔ اػًبل كيبؿْبی كٕم، اػتـاّبت کبؿگـی ػؿ 

کّ ثغيی اف  لی ػاىتّ تب ربییایـاٌ ؿىؼ هبثم تٕرٓی ثّ نضبظ کًی ٔ کی

اػتـاّبت ثّ مطش ىٓـْب کيیؼِ ىؼِ ٔ یب ثب صْٕؿ عبَٕاػِ ْب ًْـاِ ىؼِ 

امت. مبل گؾىتّ ىبْؼ ْقاؿاٌ اػتـاُ کبؿگـی ػؿ تًبيی ثغيٓبی ٍُؼتی 

ٔ عؼيبتی ٔ ػٔنتی ثٕػیى. ايب الفو ثّ تبکیؼ امت، کهیّ ایٍ اػتـاّبت ثؼٌٔ 

َؼٌ ایٍ يضؼٔػیتٓب يٕكن ثّ تضًیم عٕامتّ ٔرٕػ تيکالت ينتوم ٔ ثّ ػوت ؿا

ْبی گنتـػِ کبؿگـی ٔ ػجٕؿ اف ایٍ ّٔؼیت ثضـاَی َغٕاْؼ ىؼ. يب تيکالت 

ينتوم ؽیم اف ًْکبؿاٌ گـايی ػؿ تيکالت کبؿگـی ثیٍ انًههی يی عٕاْیى کّ 

صًبیت عٕػ ؿا اف کبؿگـاٌ ٔ يؼهًبٌ ایـاٌ ْـ چّ گنتـػِ تـ اػايّ ػُْؼ ٔ ػؿ 

 .جبؿفِ یبؿ ٔ ًْـاِ يب ثبىُؼایٍ تاله ٔ ي

عٌذیکبی کبسگشاى ؽشکت ّاحذ اتْبْعشاًی 

 تِشاى ّ حْهَ

 کبًْى صٌفی هؼلوبى تِشاى

 عٌذیکبی کبسگشاى بیؾکش ُفت تپَ

 عٌذیکبی کبسگشاى ًمبؽبى اعتبى البشص

 699۱ خشداد  06
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 !حك اعوبػیل ػبذی، صًذگی اعت

 

اسدیبِؾت  62هؼلوبى تِشاى، اص تبسیخ اعوبػیل ػبذی، ػضْ ُیبت هذیشٍ کبًْى صٌفی 

دس اػتشاض بَ حکن اهٌیتی خْد دعت بَ اػتصبة غزا صدٍ اعت. اعوبػیل ػبذی اص 

پیگیشتشیي کْؽٌذگبى صٌفی حمْق آهْصگبساى اعت. ُوَ اّ سا هی ؽٌبعٌذ بَ ّیژٍ 

دعتگبٍ لضبیی. جشم اّ تالػ بشای سفغ ًمص ُبی آهْصؽی ّ پشّسؽی ّ ُوچٌبى دفبع اص 

 حك اّ صًذگی اعت! یؾت آهْصگبساى هیِي هبى اعت.هؼ

هی داًین کَ هببسصات اجتوبػی سا ببیذ ُوگبًی کشد، اهب ًوی تْاًین دس همببل حك کؾی ُبی 

ًبسّا ؽبُذ هشگ کْؽٌذٍ ای تْاًب ببؽین کَ دعت ُبی پٌِبى حزف اّ سا خْاُبًٌذ تب فؼبلیي 

زا بضًٌذ. اػتصبة غزایی کَ ًتیجَ صٌفی ّ هذًی بشای اػتشاضبت خْد دعت بَ اػتصبة غ

 .ای جض هشگ ّ یب ػلیل ؽذى ًذاسد، چْى تغلیوی دس کبس ًیغت

عٌذیکبی کبسگشاى فلضکبسهکبًیک ایشاى ُوگبم بب آهْصگبساى خْد دس کبًْى صٌفی هؼلوبى 

تِشاى خْاعتبس پبیبى دادى بَ ایي هبساتي هشگ بْدٍ ّ آصادی بشحك توبهی کْؽٌذگبًی کَ 

 عت بَ اػتصبة غزا صدٍ اًذ سا خْاعتبس اعت.ایي چٌیي د

جبی اعوبػیل ػبذی دس کٌبس ؽبگشداى ّ خبًْادٍ بضسگ ّ عشبلٌذ کبًْى صٌفی هؼلوبى 

 تِشاى ّ ایشاى اعت.

هب اص اسادٍ ای کَ بشای پبیبى دادى بَ ایي اػتصبة غزا دس عیغتن لضبیی دس حبل ؽکل 

 گشفتي اعت، اعتمببل هی کٌین.

 2166عـػاػ  8 كهقکبؿيکبَیک ایـاٌ مُؼیکبی کبؿگـاٌ
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 گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور

 

 

 :تپَ ُفت ًیؾکش اص عٌذیکب پیبم خبشًگبس بتگضاسؽ

 ثبالی گـيبی ثؼنیم ثبؿامت چُؼیٍ عٕفمتبٌ امتبَؼاؿی کّ ػؿصبنی-6

 ايب يیؼْؼ کبْو ؿا اػاؿات کبؿ مبػبت ٔ ٍبػؿيیکُؼ ثغيُبيّ ػؿر54ّ

 آثیبؿی ثّ ػؿرّ 54 ػيبی ػؿ ثبیؼ تپّ َیيکـْلت کيبٔؿفی ثغو کبؿگـاٌ

 1 ْـ کّ تٕيبٌ يیهیٌٕ یک ثب ؿٔفيقػ کبؿگـ ػُٕاٌ ثّ آَب مًپبىی ٔ يقاؿع

. ىٕػ ًَی ْب ثغيُبيّ ایٍ ىبيم ىٕػ، پـػاعت اػتَبة ثب ثبؿآَٓى یک يبِ

 امت اػاؿات کبؿيُؼاٌ ىبيم ثغيُبيّ ایٍ امت کـػِ اػالو ىٕه كـيبَؼاؿی

 .کـػَؼ گُبْی چّ کبؿگـاٌ ٔاهؼٍ. اَؼ َينتّ فیـکٕنـ کّ
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 تپّ ْلت َیيکـ ػؿ يبِ املُؼ 15 ػؿ کّ ثبفَينتگبَی تیـ 22 ايـٔف ًْچُیٍ

 ىـکت ثـم ٔ ىؼَؼ کبؿعبَّ َیـٔگبِ ػاعم ٍجش22 مبػت اَؼ ىؼِ ثبفَينتّ

 تهلٍ کبثهٓبی ، ؿاىکنتّ صنبثؼاؿی ْبی ىیيّ ْى يزؼػٌ ٔ.  کـػَؼ هطغ ؿا

 .ًَٕػَؼ تزًغ  کبؿعبَّ ػؿة رهٕی ػؿ مپل ٔ کـػَؼ ؿاهطغ يغبثـات ْبی

 

 گـْٔی. ىؼَؼ ػمتّ ػٔ 65 املُؼ ثبفَينتّ کبؿگـاٌ تیـيبِ 24 ايـٔف -0

 گـكتٍ ثزبی کّ کـػَؼ يـارؼّ كـيبَؼاؿىٕه ثّ پیگیـی رٕاة گـكتٍ ثـای

 ایُزب اگـ: » گٕیؼ يی كـيبَؼاؿ. ىؼَؼ تٓؼیؼ كـيبَؼاؿ اف ػؿعٕامتيبٌ رٕاة

 «کُُؼ آٔؿی رًغ ؿا ىًب اَتظبيی َیـٔی تب ػاػ ػمتٕؿعٕاُْى َکُیؼ ؿاتـک

 ًْـاِ ثّ ٔ يـارؼّ ىـکت ثّ کبؿگـاٌ ىؼ ثبػج كـيبَؼاؿی ثـعٕؿػ ًْیٍ

 ػكتـيؼیـیت ثّ ثٕػَؼ، ؿاثنتّ ىـکت ٔؿٔػی ػؿة کّ ْب ثبفَينتّ ػیگـ

 ْبی ٔىیيّ ْب ػٔؿثیٍ ىکنتٍ ثّ اهؼاو ٔ کـػِ صًهّ صنبثؼاؿی ٔ ىـکت

 ٔ ىٓـمتبَی امتبَی، ينئٕنیٍ ػٔنت، يتبملبَّ. کُُؼ صنبثؼاؿی ٔ يؼیـیت

 ثّ اهؼاو ثُبچبؿ کّ ىبؿم کبؿگـاٌ ٔ اكـاػ ایٍ هبََٕی صوٕم صم ثزبی ىـکت

 صبنی ػؿ ایٍ. کُُؼ يی اػالو أثبه ٔ اؿاؽل ؿا آَٓب کُُؼ، يی اػتـاّی تضٍَ

 .ثٕػَؼ ييـٕل ىـکت ایٍ ػؿ ػؿرّ 52 ثبالی ػيبی ػؿ اكـاػ ایٍ کّ امت

 امت َگؾىتّ ؿٔصبَی صنٍ ػٔنت ثّ کبؿگـاٌ ٔ يـػو ؿای اف گبْی چُؼ ُْٕف

 .ْنتیى کبؿگـاٌ ثب يـثّٕٓ ينئٕنیٍ َبىبینت ثـعٕؿػْبی ایٍ ىبْؼ کّ
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 کّ امت؟ ایٍ يیقَی ػو آٌ اف کّ ىٓـَٔؼی صوٕم يُيٕؿ ؿٔصبَی اهبی -9

 ٔ َبکبؿآيؼ عٍَٕی ثغو ثّ کبؿگـ ْقاؿاٌ ٔ ثؼْی ًّْ ایٍ ثب ؿا ىـکتی

 ػؿ يب ثـعٕؿػکُی؟ ثّ تٓؼیؼ ؿا آَٓب کبؿگـاٌ پبمظ ػؿ ٔ کُی ٔاگؾاؿ َبتٕاٌ

 کبؿگـاٌ َغٕؿػیى؟ آٔؿ گبفاىک ٔ ثبتٌٕ کى 22 ػّْ ػؿ َژاػ اصًؼی ػٔنت

 عبَٕاػِ َقػ کّ َؼاػیى ؿای ىًب ثّ يب. ىؼَؼ اعـاد ٔ فَؼاَی ثبفػاىت ثبؿْب

 4 يب ػؿيبَی ْبی ػكتـچّ کّ َؼاػیى ؿای ىًب ثّ يب ىٕیى؟ تضویـ ٔ ىـيُؼِ عٕػ

 اكـاػ هـاؿگـكتٍ ای ثیًّ پٕىو تضت اف ىًب ٔفیـکبؿ ٔ ثبىؼ اؿفه كبهؼ يبِ

 ٓـس اف ْى ایٍ يیکُیؼ چکبؿ کبؿگـی ربيؼّ ثب ػاؿیؼ ىًب. ثقَؼ صـف ينتًُؼ

 اىتـبل ربی ثّ ؿا ػاَيگبْی ْبی کـػِ تضَیم ٔ کبؿگـاٌ کّ ىًب کبؿٔؿفی

 اىتـبل َّ ْنتیؼ اهؼاو ٔ آيبؿ ثلکـ كؤ ىًب. کـػ عٕاْؼ تجؼیم ثـػِ ثّ پبیؼاؿ

 يی َبثٕػ ؿا کبؿ َیـٔی ػاؿ، مـيبیّ اف صًبیت رٓت ػؿ ػاؿیؼ ىًب پبیؼاؿ؟

 ثقَؼ؟ اػتـاُ ثّ ػمت عٕػ صوٕم ثـای ثبیؼ يبِ چُؼ ٔ ؿٔف چُؼ کبؿگـ. کُیؼ

 ػمتّ چّ ثجیُؼ تب کُؼ ًَی يـارؼّ تپّ ْلت ثّ مبفی عٍَٕی چـامبفيبٌ

 يکـؿ گقاؿه ػهیـؿى يُطوّ ايُیتی َیـْٔبی چـا اَؼ؟ ػاػِ آة ثّ گهی

 ؿٔصبَی اهبی َینتیى؟ ایـاَی يگـيب ػُْؼ؟ ًَی اَزبو ؿا الفو اهؼايبت کبؿگـاٌ

 ؿا آَٓب ؿين کّ کبؿ َیـٔی ایٍ ثب ایب فَیؼ؟ ًَی يوبٔيتی اهتَبػ اف ػو يگـ ىًب

 يـػو يگـيب کُیؼ؟ چّ عٕاْیؼ يی گـكتیؼ َبىیبَّ ٔ ؿیـکبؿىُبمی اهؼايبت ثب

 اهتَبػی کبؿ ىـکت ایٍ ػؿ ْى ٔگهٕنّ تٕپ فیـ کّ َجٕػیى ىٕه ٔ عٕفمتبٌ

 ؿا چیق ًّْ ؿمیؼی هؼؿت ثّ ٔهتی چـا کـػیى؟ ػكبع ٍٔٓ اف ْى کـػیى

 ؟ کـػیؼ كـايٕه

 ىٓـمتبٌ كـيبَؼاؿی رهٕی تپّ َیيکـْلت ىـکت ْبی ثبفَينتّ ارتًبع -4

 ثّ تپّ َیيکـْلت ثبفَينتّ کبؿگـاٌ ايـٔف ٍجش اف.  اکٌُٕ ْى ىٕه

 اف پیگیـی َتیزّ گـكتٍ رٓت َلـ 122 صؼٔػ. ىؼَؼ تونیى ػٔگـِٔ

 ٔؿٔػی ػؿة ػیگـ گـْٔی ٔ کـػَؼ تزًغ ىٕه كـيبَؼاؿی كـيبَؼاؿ،رهٕی

 .ىؼَؼ ىـکت ثّ يـٔؿ ٔ ػجٕؿ يبَغ ٔ ثنتّ ؿا ىـکت

 4 ييکم( ايـٔف یؼُی)  كـػا تب ثٕػ کـػِ اػالو کبؿگـاٌ ثّ كـيبَؼاؿىٕه

 تپّ ْلت ارتًبػی تبيیٍ ثّ کبؿگـاٌ ٔهتی ايب. ىؼ عٕاْؼ صم آَٓب ػؿٍؼ

 ؿٔف 222 اف ثیو. امت َگـكتّ ٍٕؿت اهؼايی ىؼَؼ يتٕرّ کـػَؼ يـارؼّ



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     17
 

 ثب کبؿكـيب ٔ ْنتُؼ کبؿ اف يؼهن ٔ ثالتکهیق ٔ مـگـػاٌ کبؿگـاٌ ایٍ کّ امت

 .امت کبؿيغبنق ثّ ثبفگيت ثـای آَب توبّبی

 ػٔنت ؿٔی ٔاهؼب ىـکت، يبنکیٍ ایٍ ثّ ىـکت ٔاگؾاؿی ثب ؿٔصبَی اهبی ػٔنت

 ٔاگؾاؿی ایٍ ثب ػٔنت. امت کـػِ ملیؼ 44 اٍم ػؿارـای ؿا َژاػ اصًؼی

 کبؿگـاٌ يظهٕيیت ٍؼای.امت اَؼاعتّ چبِ ثّ افچبنّ ؿا تپّ ْلت کبؿگـاٌ

 کبؿكـيب ثب ثـعٕؿػ تٕاٌ یب يُطوّ ينئٕنیٍ چٌٕ امت فیـآة ػؿ كـیبػ ىـکت

 .يیکُُؼ صًبیت افآَب کبؿػهُب اػاؿِ ؿئیل يبَُؼ یب ؿاَؼاؿَؼ

 ػُٕاٌ کبؿگـاٌ اف تؼؼاػی ثّ عطبة ٔ ؿصْٕؿ ػ اعیـا يضًٕػی ؿهیّ عبَى

. ثکُیؼ اػتـاُ َجبیؼ َگـكتُؼ، صوٕم يبّْ 2 يُطوّ کبؿگـاٌ اف ثـعی کّ کـػِ

 ؿا کبؿ هبٌَٕ 12 يبػِ يتبملبَّ ایيبٌ.يیکُیى صًبیت ىـکت گؾاؿ مـيبیّ اف يب

 هبٌَٕ مٕاػ ٔ تزـثّ ؿٔف یک صتی ٔ ْنتُؼ کبؿ تبفِ ایُکّ ثغبٓـ ىبیؼ

 ایيبٌ.اَؼ َکـػِ پیؼا ؿا هبََٕی يٕاػ عٕاَؼٌ ٔهت ُْٕف ٔ. َؼاَُؼ کبؿَؼاؿَؼ،

 ایٍ ثّ ىٕه کبؿ اػاؿِ ػؿ تـ تزـثّ ثب اكـاػ صْٕؿ ػهیـؿى هجم يبِ 1 صؼٔػ

 افثـکُبؿی پل ٔ ثٕػَؼ ىٕه تؼبٌٔ ينئٕل هجال ایيبٌ. اَؼ ىؼِ يُنٕة يوبو

 .هـاؿگـكتُؼ يوبو ایٍ ػؿ هجهی يؼیـ

اعتوذاد کبسگشاى ببصًؾغتَ ًیؾکشُفت تپَ اص فشهبًذاس ؽْػ دس هشاجؼَ  -5

 حضْسی

اف ٓـف  َلـ اف کبؿگـاٌ ثبفَينتّ َیيکـ ْلت تپّ ثّ ًَبیُؼگی 52صؼٔػ 

َلـ کبؿگـ ثالتکهیق ایٍ ىـکت ثّ كـيبَؼاؿی يـارؼّ کـػِ ثب كـيبَؼاؿ  142

ػیؼاؿ کـػَؼ. ػؿ ایٍ ػیؼاؿ كـيبَؼاؿ ىٕه ػؿ عًَٕ آالع اف اعـیٍ 

ّٔؼیت ایٍ کبؿگـاٌ ثب مبفيبٌ تبيیٍ ارتًبػی ٔ يؼیـیت ىـکت تًبك 

 ٓب صم عٕاْؼ ىؼ.تیـيبِ ييکم اَ 21  گـكتّ ٔ ثّ کبؿگـاٌ اػالو کـػِ کّ كـػا

َلـ ثُب ثّ اػالو کبؿكـيبی ایٍ ىـکت  142ؿٔف امت کّ ایٍ  222صؼٔػ 

املُؼيبِ ثـ مـکبؿ صبّـ ًَی ىَٕؼ، ٔنی ثؼنیم  15ثبفَينتّ ىؼَؼ ٔ اف تبؿیظ 

يبِ امت عٍَٕی ىؼِ،  25َبتٕاَی يبنی کبؿكـيبی ایٍ ىـکت کّ صؼٔػ 

َيؼِ ٔ ثیًّ َیق ثـای آَب ػؿٍؼ مٓى کبؿكـيبی آَٓب ثّ ثیًّ پـػاعت  4ُْٕف 
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تـک کبؿ ٔ ثـهـاؿی صوٕم ينتًـی ؿا ارـایی ًَی کُؼ. صتی تؼؼاػی اف ایٍ 

اكـاػ ثغبٓـ ثالتکهیلی صبّـَؼ ثّ مـکبؿ ثـگـػَؼ کّ کبؿكـيب يغبنق ایٍ 

 يُتظـ يی يبَیى تب كـػا ثجیُیى چّ عٕاْؼ ىؼ..يّٕٕع امت

 ثّ کبؿگـاٌ يؼتـُ تْٕیٍ هبئى يوبو يؼیـیت ىـکت َیيکـْلت تپّ -6

ىـکت ٔ ثّ ػنیم َبتٕاَی ػؿاَزبو تؼٓؼات  ػؿ افثؼٔ صْٕؿ ثغو عٍَٕی

هبََٕی عٕػ کّ ًْٕاؿِ ثب ٔاکُو ىؼیؼ کبؿگـاٌ يٕارّ ىؼِ ، ایٍ يّٕٕع 

ثبػج عيى ٔ َبؿاصتی کبؿكـيب ىؼِ امت. اعیـا ثًُبمجت ػیؼ كطـ ایيبٌ ػؿ 

ـيت ایٍ يکبٌ ؿا صلع ًَبفعبَّ ىـکت کّ ربی َیبیو ٔػجبػت امت، صتی ص

َکـػِ ٔ ثزبی يؼؾؿت عٕاْی اف پـمُم ثّ ػنیم َبتٕاَی عٕػ ػؿ پـػاعت 

اؿاؽل ٔ أثبه عطبة کـػِ ٔاػالو ًَٕػِ  ؿا يطبنجبت آَٓب، کبؿگـاٌ يؼتـُ

 «كْبی ىـکت ؿا ايُیتی عٕاْؼ کـػ يُجؼؼ »امت کّ

اٌ اهؼاو ایٍ چُؼيیٍ ثبؿ امت کّ يؼیـاٌ ىـکت ثزبی تٕرّ ثّ عٕامت کبؿگـ 

َیـْٔبی اَتظبيی ثّ ىـکت ثـای ایزبػ  ٔاؿػ کـػٌ ثّ تْٕیٍ کـػِ ٔ یب ثب

ؿػت ٔ ٔصيت کبؿگـاٌ اهؼاو ثّ ىهیک ْٕایی ًَٕػِ ٔثّ کبؿگـاٌ 

َبيٕمی ػاػِ يیيٕػ. چُؼی هجم ْى ايیؼامؼثیگ يؼیـػبيم ىـکت اف  ْبی كضو

ثی تلبٔتی  ایٍ انلبظ ٓی يَبصجّ ای امتلبػِ کـػِ ثٕػ. ایٍ ؿٔفْب ثؼنیم

صن ينهى  اصوبم ينئٕنیٍ، کبؿگـاٌ یکّ ٔ تُٓب ػؿصبل َجـػ ثب کبؿكـيب ثـای

عٕػ ْنتُؼ ٔ اگـينئٕنیٍ يُطوّ تؼثیـی َیبَؼیيُؼ ٔ تکهیق ىـکت ٔ کبؿگـاٌ 

ؿا َنجت ثّ ثـگيت ىـکت ثّ ىـایٔ ػٔنتی كـاْى َکُُؼ، ثبیؼ اَتظبؿ ْـ 

ٌ کبؿگـاٌ ثیو افایٍ ًَی يّٕٕع ٔ اهؼايی ؿا ػؿ آیُؼِ ػاىتّ ثبىُؼ. چٕ

 تٕاَُؼ ىبْؼ ایٍ ثی اعالهی ْب ٔثی صـيتی ْب ثٕػِ ٔ مکٕت اعتیبؿکُُؼ.

ایٍ يُطوّ ػاؿای ثبكتی ػيبیـی ٔ ٓبیلّ ای ثٕػِ ٔثّ ْیچ ػُٕاٌ يـػو ایٍ 

ؿاثـًَی تبثُؼ. کّ ايیؼ امت ثبتٕرّ ثّ ىـایٔ  ٔ ىیِٕ ثـعٕؿػ يُطوّ ایٍ اػًبل

ب اهؼاو ثّ يٕهغ ٔ ينئٕالَّ ثّ ٔیژِ تٕمٔ يُطوّ ٔ کيٕؿ ث ٔ صنبك عبً

ينئٕنیٍ ايٕؿ ػؿ يُطوّ يبَغ ْـگَّٕ مٕامتلبػِ اف ایٍ گَّٕ َبؿّبیتی ْب ٔ 

 جوؼی اصکبسگشاى ًیؾکشُفت تپَ     ثضـاَی ىؼٌ ىـایٔ کيٕؿثيٕیى.
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تیـيبِ ثبفَينتّ ْبی َیيکـ ْلت تپّ ػؿ املُؼيبِ ایٍ  2ٍجش ايـٔف  -7

ـؿ کبؿكـيبی ػؿعًَٕ ٔػؼْبی ػاػِ ىؼِ،ػؿ ىـکت ثؼنیم ثؼػٓؼی يک

 يوبثم ػؿة ايٕؿ اػاؿی ىـکت تزًغ اػتـاّی ثـگقاؿکـػَؼ.

چُؼ   يؼیـايٕؿاػاؿی ػؿایٍ تزًغ اػالو کـػ کّ ثبًْبُْگی ْبی ثّ ػًم آيؼِ 

ربَجّ ثیٍ مبفيبٌ تبيیٍ ارتًبػی ٔ ىـکت ٔ امتبَؼاؿی يوـؿىؼِ کّ اف ٓـین 

ػؿٍؼمٓى کبؿكـيبی  4ارـایی ىؼِ ٔ ييکم  ىٕؿای تبيیٍ امتبٌ ایٍ تٕاكن

َلـکبؿگـاٌ ثالتکهیق ىـکت ٔ ييکم ػكتـچّ ْبی ػؿيبَی کبؿگـاٌ کّ  142

يبِ امت ثغبٓـ پـػاعت َکـػٌ يجهؾ ثیًّ يبْیبَّ کبؿكـيب كبهؼ اػتجبؿْنتُؼ  4

  ثب يٕاكوت تبيیٍ ارتًبػی صم ىٕػ. 

ـ ثب یک چٓبؿو اؿفه يیهیبؿػ تٕيبٌ ثـاث 112ىـکت َیيکـْلت تپّ ثیو اف 

ٔ مـيبیّ ىـکت ْلت تپّ ثّ تبيیٍ ارتًبػی ثؼْکبؿامت ٔ اف فيبٌ عٍَٕی 

 يیهیبؿػثّ يجهؾ يؾکٕؿاكقٔػِ ىؼِ امت. 52يبِ اعیـ صؼٔػ 25مبفی ػؿ ایٍ 

َیيکـْلت تپّ ثقؿگتـیٍ ثؼْکبؿمبفيبٌ تبيیٍ ارتًبػی ػؿمطش کيٕؿ امت. 

يیهیبؿػتٕيبٌ یؼُی ػٔمٕو  6مٕال ایُزبمت چـا ىـکت ؿا ثب يجهؾ پـػاعت 

يجهؾ صوٕم یک يبِ پـمُم ىـکت اف ٓـین يُبهَّ مٕؿی ثّ يبنکیٍ رؼیؼ 

ٔاگؾاؿ کـػِ اَؼ؟ کّ ربی مٕال ٔتضوین ٔتلضٌ ػاؿػ. ٔنی ایٍ ىـکت ؿا ثّ 

مبفيبٌ تبيیٍ ارتًبػی کّ یک ىغَیت صوٕهی هؼؿتًُؼ امت ثزبی ٓهت عٕػ 

ىـکت ػچبؿيؼْالت يٕرٕػ َيَٕؼ. اف ىـکت ٔاگؾاؿَکـػَؼ تب کبؿگـاٌ ایٍ 

يتبملبَّ ىـکت َیيکـعٕػيبَی مبفی ىؼِ َّ عٍَٕی مبفی ثغبٓـًْیٍ 

يّٕٕع امت کّ كـیبػ پـمُم ایٍ ىـکت ػؿ ایٍ يؼت ثزبیی ًَی ؿمؼ. 

يبِ پبػاه مبنٓبی گؾىتّ ٔػالِٔ ثـ ایُٓب  1يبِ صوٕم ٔ 1کبؿگـاٌ ایٍ ىـکت 

ؿا ثّ ًْـاِ صن ثیًّ  64لُؼمبل ىـکت صوٕم کبؿگـاٌ ؿٔفيقػ ػؿ ثًٍٓ ٔ ام

 22آَٓب ، ثؼنیم اعتالف ثب پیًبَکبؿ ٓـف هـاؿػاػ عٕػ پـػاعت َکـػِ ٔ ُْٕف 

امت ؿا ىـکت ثّ  61يیهیبؿػ ثیًّ مٓى کبؿكـيبْب کّ يَٕثّ يزهل ػؿمبل

َلـ َی ثـاٌ ثالتکهیق كَهی  222تبيیٍ ارتًبػی پـػاعت ًَی کُؼ، تب صؼٔػ 

 َیق ثبفَينتّ ىَٕؼ.
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ثبیؼ پبمظ ػْؼ کّ چـا ایٍ ىـکت ؿا ثب ایٍ ًّْ ييکالت صم َيؼِ يؼٕم  ػٔنت

َلـ  1522ثّ کنبَی ٔاگؾاؿکـػِ کّ اف پـػاعت صتی ریـِ يبِ ؿيْبٌ صؼٔػ 

ػؼػ يـؽ ٔ یک پبکت عـيب ٔ یک کینّ ثـَذ امت  1اف پـمُم عٕػ کّ ىبيم 

تّ ٔ ْـ ؿٔف ثـًَبیؼ. چـا ثب ایُگَّٕ ٔاگؾاؿیٓب ىـایٔ يُطوّ ؿا ػؿ َظـ َگـك

کبؿگـاٌ ثبیؼ ثـای اثتؼایی تـیٍ صوٕم عٕػ ػمت ثّ اػتَبة ثقَُؼ ٔ ثَٕؿت 

 كهّ ای تٕمٔ کبؿكـيب اعـاد ىَٕؼ.

افينئٕنیٍ يـثّٕٓ کّ ػؿعٕاة ؿلهت ْنتُؼ يی عٕاْیى کّ ْـچّ فٔػتـثّ 

ایٍ اهؼاو ؿیـکبؿىُبمبَّ ٔ ؿاَتی ٔ ظبنًبَّ َنجت ثّ صوٕم کبؿگـاٌ ٔ عبَٕاػِ 

 آَب پبیبٌ ػُْؼ ٔ ٔاگؾاؿی ىـکت ؿا نـٕ ٔ ثّ ػٔنت ثبفگـػاَُؼْبی 

 

 اصفِبى رّة آُيخبشًگبس پیبم عٌذیکب اص  بتگضاسؽ

 
ثب ایُکّ مّ يبِ اف مبل يیگؾؿػ ُْٕف حجت َبو امتغـْب ثـای امتلبػِ ىبؿهیٍ -2

 چـا؟ْب اػالو ًَیيٕػ.  ٔ ثبفَينتّ

مینتى مـيبیيی امت. َّ يؼیـیت َٕؿػ  پنت یک ثؼٌٔ  1۵2هنًت َٕؿػ -1

ثّ كکـ کبؿگـاٌ امت ٔ َّ يؼیـیت ارتًبػی ىـکت. آیب يؼیـاٌ ػؿ ایٍ ىـایٔ 

 عٕػىبٌ يیتٕاَُؼ چُؼ ؿٔفی کبؿ کُُؼ؟

آة آىبيیؼَی  LF1 ػؿ ثنیبؿی اف هنًتٓبی يؼیـیت كٕالػمبفی اف رًهّ-1

هطغ امت. يؼیـاٌ هنًت فيبَی کّ ييکم ثـٔف يیکُؼ تبفِ ثّ كکـ چبؿِ 

http://sfelezkar.com/?p=2330
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ينؤٔنیت کنـ صوٕم  اكتُؼ. کبكی امت اف صوٕم ایٍ يؼیـاٌ ىهغتّ ٔ ثی يی

 .ٍٕؿت گیـػ تب ثؼاَُؼ ثؼٌٔ آة آىبيیؼَی کبؿ کـػٌ مغت امت

ؼ ٔ ههجی اف يؼیـیت ثیًّ ٔ ايٕال يی عٕاْیى کّ ػهت صؾف ثیًبؿی ْبی هُ -4

اف عؼيبت ثیًّ ای ثّ ثیًبؿاٌ ٍؼت االػالد ؿا ثگٕیُؼ. ٔ چـا کبؿت ْبی يب 

ؿا ْى كبهؼ اػتجبؿاػالو کـػِ اَؼ . يب ثب ایٍ ثیًبؿی ْبی پـ ْقیُّ ٔ ػمتًقػ کى 

 چّ کُیى؟

ثبؿْب اف يؼیـیت ثیًّ ٔ ايٕال عٕامتّ ایى کّ یک پقىک يؼتًؼ  -5

ی ينتوـ ىٕػ، ٔنی کٕ گٕه ىُٕا. ایٍ ػاَؼَپقىکی ػؿ ثیًبؿمتبٌ ىٓیؼ يطٓـ

 چٓبؿيیٍ ثبؿ امت.

چـا يیقاٌ پٕىو ْقیُّ ْبی ثنتـی ٔ رـاصی ػؿ ثیًّ تکًیم ػؿيبٌ ثّ  -6

کبؿگـاٌ اػالو ًَی ىٕػ کّ ػؿ ْـ ثیًبؿمتبٌ ٔ یب ػؿيبَگبْی كـاَيیقْب 

 ػنجغٕاِ اف يب کنـ َيٕػ. ثَٕؿت

چـا؟؟ کبؿگـاٌ اگـ َیبف ٔاو ينکٍ عیهی ػیـ ٔ ثّ کُؼی ػاػِ يی ىٕػ.  -2

 َؼاىتّ ثبىُؼ ػؿعٕامت ٔاو ًَی کُُؼ.

ثبؿْب اف يؼیـیت اػاؿی عٕامتّ ىؼِ رٓت ٍـكّ رٕیی يبنی  ٔ ْى صلع  -2

يضیٔ فینت، گقاؿه ؿٔفاَّ اف هنًت ْب ؿا اف گقاؿه کبؿؾی ثّ مینتًی 

 تـییـ ػْؼ. ايب يؼیـیت اػاؿی اػًبل ًَی کُؼ.

ىٓـْبی اٍلٓبٌ ، عًیُی ىٓـ، ىبْیٍ  چـا ثـای ٔؿفه ثؼَنبفی ػؿ -6

 ىٓـ هـاؿػاػ ثنتّ ًَی ىٕػ تب کبؿگـاٌ ثتٕاَُؼ ثّ ٔؿفه ػنغٕاِ عٕػ ثپـػافَؼ.

ػؿ ىـایطی کّ ْـ ؿٔف گـيب يـػو ؿا ثی ٓبهت تـ يی کُؼ نقٔو امتلبػِ -22

اف امتغـ ثیيتـ اصنبك يی ىٕػ. يتبملبَّ يؼیـیت عؼيت ٔ ايٕؿ ارتًبػی 

 یت ٔ کْٕنتبٌ َزق آثبػ ؿا تًؼیؼ هـاؿػاػ َکـػِ اَؼ.ىـکت، امتغـْبی ٔال
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چـا مبػت کبؿی کبؿگقاؿاٌ ثیًّ تبيیٍ ارتًبػی ػؿ ىـکت اػالو ًَی  -22

 ىٕػ؟ ًْچُیٍ ثیًّ تکًیم ػؿيبٌ َٕفاػٌ ْى آالع ؿمبَی َيؼِ امت.

کبؿکُبٌ يؼیـیت تٕنیؼ کک ٔ يٕاػ ىیًیبیی عٕامتبؿ صم ييکم مُٕات ٔ  -21

ـ ٔاو ْبی ػؿ عٕامتی  ٔ ؿػبیت ينبیم فینت يضیطی ػؿ پـػاعت مـیؼت

يضم کبؿ ْنتُؼ. ًْچُیٍ يّٕٕع مغتی کبؿ ؿا ثبؿْب ثب يؼیـاٌ يطـس کـػِ 

ٔ عٕامتبؿ مـکيی يؼیـاٌ ثّ ایٍ ثغو ٔ آالع اف ييکالت کبؿگـاٌ ثٕػِ تب 

 مـیؼتـ ؿكغ ىٕػ.

یو يؼیـیت ثیًّ ٔ ايٕال ثّ ربی گنتـه هـاؿػاػْب ػؿ رٓت آمب -21

کبؿکُبٌ، يتبملبَّ اهؼاو ثّ كنظ هـاؿػاػ ثب کهیُک ػَؼاَپقىکی ىٓـکـػ ٔ هطغ 

 هـاؿػاػ ثیًّ تکًیم ػؿيبٌ ثب کهیُک عبَٕاػِ اٍلٓبٌ ًَٕػِ امت. چـا؟؟

يؼیـیت آمبیو کبؿگـاٌ ؿا ثب ػوؼ هـاؿػاػ ثب امتغـ انًبك كٕالػ ىٓـ ػؿ  -24

 َظـ ػاىتّ ثبىُؼ.

ًبػی ثـؿمی کُؼ چـا کیلیت َبٌ تٕفیؼی ػؿ يؼیـیت عؼيبت ٔ ايٕؿ ارت -25

 مطش ؿمتٕؿاٌ ْبی ىـکت پبییٍ آيؼِ امت؟؟

ثّ مـٔیل صًم ٔ َوم ينیـ ػؿٔافِ ىیـاف اعطبؿ ػاػِ ىٕػ ٔ یب تؼٕیِ -26

گـػػ. چـا کّ ثب تبعیـ ػؿ يضم مٕاؿ کـػٌ ينبكـیٍ عٕػ ػؿ تـيیُبل صْٕؿ 

 ػ. ينٕٔنیٍ پیگیـی کُُؼ.یبكتّ ٔ ثبػج ؿَزو ٔ گبِ ػؿگیـی ؿا كـاْى يی مبف

کبؿگـاٌ اف ثی َظًی مـٔیل ثٓبؿمتبٌ گهّ يُؼ ْنتُؼ. ثبفػیؼْبی ػٔؿِ  -22

ای اف صًم ٔ َوم چبؿِ کبؿ َینت. ثبفؿمبٌ ثبیؼ ثَٕؿت مـ فػِ ایٍ يٕاؿػ 

 ؿا پیگیـی کُُؼ.

کبؿگـاٌ ٔ کبؿکُبٌ ىـکت ػؿعٕامت پٕىو ػاػٌ ثیًّ تکًیم ػؿيبٌ  -22

 عٕػ ؿا ػاؿَؼ. ثـای پؼؿاٌ ٔ يبػؿاٌ
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کبؿگـاٌ ثغو ْبی يغتهق ىـکت عٕامتبؿ كؼبل کـػٌ مبيبَّ ؿتجّ ٔ  -26

ايتیبف ٔاو ْبی ينکٍ ّـٔؿی ٔ پل اَؼاف ٔ پٕؿتبل ىـکت ْنتُؼ. يؼیـیت 

 عؼيبت ايٕؿ ارتًبػی ىـکت ثـؿمی ٔ اهؼاو کُؼ

ثبؿْب ىکبیت ىؼِ کّ پقىکبٌ ٓـف هـاؿػاػ ثیًّ ایـاٌ اف يـارؼّ  -12

پٕل ٔیقیت يی گیـَؼ چـا يؼیـیت ثیًّ ٔ ايٕال ػعبنت ٔ پیگیـی کُُؼگبٌ 

 الفو ؿا ًَی کُؼ؟

اف يؼیـیت توبّب يی ىٕػ رٓت ایًُی ٔ صلع ربٌ کبؿگـاٌ ثـای صًم -12

ػمتی پبتیم يٕاػ يؾاة ثّ آفيبیيگبِ كکـی ثکُُؼ. آیب ًَی ىٕػ اف ؿثبت ْب 

ثٓـِ گـكت؟  يبَُؼ ثـای ًََّٕ ثـػاؿی اف پبتیم ٔ صًم آٌ ثّ آفيبیيگبِ 

 مبنٓبی هجم؟

يؼیـ يبنی ٔ اهتَبػی ؽٔة آٍْ اف کبْو ْقیُّ ْبی تٕنیؼ ىـکت ػؿ  -11

عجـ ػاػ. ايیؼٔاؿیى ایٍ ٍـكّ رٕیی کّ ثب ػمتبٌ  64َنجت ثّ مبل  65مبل 

کبؿگـاٌ ارـایی ىؼِ امت ثّ ايکبَبت ثٓتـ ٔ ػمتًقػ ثیيتـ کبؿگـاٌ عتى 

 ىٕػ.

گی کبؿگـاٌ چّ ػؿ يّٕٕع ثیًّ ْبی تکًیم يتبملبَّ ييکالت ًْیي -11

ػؿيبٌ، يّٕٕع مـٔیل ْبی صًم ٔ َوم کبؿگـاٌ، کیلیت ثؼ َبٌ، ػؿيبَگبِ 

ْب ٔ کهیُک ْبی ثی کیلیت، مغتی کبؿ، ٓجوّ ثُؼی ييبؿم..... ًْچُبٌ ييکم 

 ًْیيگی کبؿگـاٌ امت.

ا دس کبسگشاى رّة آُي چبسٍ ای ًذاسًذ هگش ایٌکَ عٌذیکبُبی چٌذ گبًَ خْد س

ایي کبسخبًَ ػظین بشپب کٌٌذ تب بتْاًٌذ هؾکالت خْد سا بصْست سیؾَ ای حل 

کٌٌذ. تالػ بشای ایجبد عٌذیکبُب سا جذی بگیشین ّ بب ُوکبساى خْد دس ایي 

 صهیٌَ گفتگْ کٌین.
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 گضاسػ خبشًگبس پیبم عٌذیکب اص اػتصبة دس پتشّ ؽیوی دهبًّذ

 

کـػِ امت ٔنی تبکٌُٕ ثنیبؿی اف مّ يبِ أل عٕػ ؿا مپـی  216۱مبل 

عٕػ ؿا َگـكتّ اَؼ. 6۵کبؿگـاٌ پبؿ ك رُٕثی ػمتًقػْبی ػٔ مّ يبِ آعـ مبل 

رنبؿت اػتـاُ ٔ اػتَبة َینت. کبؿْب کى ىؼِ اَؼ ٔ ثیکبؿی ثیؼاػ يی کُؼ 

ٔ کبؿ پیؼا کـػٌ ثـای ػٔمتبٌ ٔ آىُبیبٌ اف مبنٓبی پیو ثنیبؿ مغت ىؼِ امت 

یکبؿی،کبؿكـيبیبٌ ؿا چُبٌ گنتبط ًَٕػِ امت کّ ػؿ ٔ ایٍ ػايُّ تـك اف ث

رٓت امتغؼاو کبؿگـ اؿفاٌ، کٕچکتـیٍ رُجو يطبنجّ گـی ؿا ثب تنٕیّ صنبة 

ٔ ثهک نینت رٕاة يیؼُْؼ. یؼُی ثؼؼ اف تنٕیّ ىؼٌ ٔ ثهک نینت ػیگـ ًَی 

تٕاَی ػؿ ىـکتٓبی يـثٕٓ ثّ پبؿك رُٕثی کبؿ ثکُی، يبَُؼ کبؿکُبٌ پبیپیُگ 

ـٔىیًی ثٕىٓـ کّ ثغبٓـ اػتَبة ثـای صوٕم ٔ ػمتًقػ هبََٕی ىـکت پت

 عٕػ ًْگی تنٕیّ ٔ ثهک نینت ىؼَؼ .

کبؿکُبٌ ىـکت ػًـاٌ مبصم ػؿ پتـٔىیًی 1۵/1/216۱ْى ایُک ػؿ تبؿیظ 

ػيبَٔؼ پبؿك رُٕثی ػنهٕیّ ثغبٓـ ػیـ پـػاعت ػمتًقػْبی عٕػ اف ثًٍٓ 

ؿْبیيبٌ َينتُؼ. ٓجن تبکٌُٕ ػمت ثّ اػتَبة فػَؼ ٔ مـ کب 216۵مبل 

آعـیٍ عجـ اف ّٔؼیت ایٍ اػتَبة اف ٓـف صـامت ثّ آَبٌ گلتّ ىؼ کّ 

ثـٔیؼ تنٕیّ صنبة ثکُیؼ ٔ اگـ ْى پٕنتبٌ ؿا َؼاػَؼ يب ْى ًَی تٕاَیى کبؿی 

ثکُیى. ىٕؿثغتبَّ کبؿگـاٌ ْیچ پُبْگبِ صوٕهی َؼاؿَؼ تب اف ٓـین آٌ 

 ؼ.عٕامتٓبی عٕػ ؿا ثـ کبؿكـيب تضًیم ثًُبیُ

 يکبَیک ایـاٌيؼیٍ ػْٕ مُؼیکبی کبؿگـاٌ كهقکبؿثب مپبك، ٔاؿتبٌ عـ

12/1/216۱) 
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 گضاسػ خبشًگبس پیبم عٌذیکب اص کبسخبًَ ایشاى خْدسّ

 
كُگ  يیهیَٕی ٔ عٕػؿٔ مٕاؿی ػاَگ 62ثب هیًت  1222ثب تٕرّ ثّ تٕنیؼ پژٔ 

چیُی اف أل مبل ربؿی ٔ كيبؿ کبؿی ثـ ؿٔی کبؿگـاٌ ثب صؼاکخـ مـػت ػؿ 

تًبيی عطٕٓ تٕنیؼی ایـاٌ عٕػؿٔ، کبؿگـاٌ اَتظبؿ ػاؿَؼ پبػاىی ثّ ػنیم ایٍ 

 .اكقایو تٕنیؼ ثّ آَٓب پـػاعت گـػػ

يیگـػػ کّ  ای ػؿ ىـکت ایـاٌ عٕػؿٔ یک يبْی امت ػْبٌ ثّ ػْبٌ ىبیؼّ

ْقاؿ تٕيبَی تب ػیؼ كطـ ثّ کبؿگـاٌ  222انی  ۱22هـاؿ امت پبػاىی 

 .پـػاعت ىٕػ کّ ُْٕف ػًهی َيؼِ ٔ كؼال ػؿ صؼ ىبیؼّ ثبهی يبَؼِ امت

اف تٕنیؼ صؼاکخـی ػؿ ایـاٌ عٕػؿٔ ْیچ چیق رق عنتگی ٔ امتـك ََیت 

 .کبؿگـاٌ َيؼِ امت

 گضاسػ خبشًگبس پیبم عٌذیکب اص ؽشکت ّاحذ اتْبْعشاًی

 

عٔ اَوالة ثّ رهیهی ثّ ػنیم تـاكیک فیبػ ثّ عًَٕ ػؿ ػاعم عیبثبٌ ايبو 

 فاػِ صنٍ تـػػ ؿا ثـای ؿاَُؼگبٌ ثنیبؿ مغت ٔ ٓبهت كـمب کـػِ امت.

http://sfelezkar.com/?p=2287
http://sfelezkar.com/?p=2287


 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     26
 

عـاة ثٕػِ ثبػج تُو ثیٍ ؿاَُؼگبٌ ٔ ًْچُیٍ ػمتگبْٓبی کبؿتغٕاٌ اؿهت 

ينبكـ يی ىٕػ. ّٔؼیت مـيبیيی ػؿ ایٍ اتٕثٕك ْب اٍهٍ يُبمت َینت ٔ ثب 

گـيبی ْٕا ييکالت ؿاَُؼگبٌ ایٍ عٔ ػٔ ثـاثـ يی ىٕػ. ػؿ پبیبَّ اَوالة 

ْیچگَّٕ يضم امتـاصتی ثـای ؿاَُؼگبٌ ػؿ َظـ گـكتّ َيؼِ ٔ ؿاَُؼگبٌ ثبیؼ ػؿ 

پبیی امتـاصت کُُؼ ٔ یب ػؿ ػاعم اتٕثٕك ْبی عٕػ عیبثبٌ ٔ ثَٕؿت مـ

 ثًبَُؼ کّ ثبػج عنتگی ثیيتـ يی ىٕػ.

 "دادگش ًبم بَ"

 

 ػؿ ىت12/12 مبػت ثٕػ216۱/1/11 ىُجّ ؿٔف ػَـ ػؿ ىؼیى ثبعجـ-6

 ػٔ ثیٍ ىؼیؼی تَبػف ثٕنیٕاؿ میًٌٕ ػؿ ٔاهغ اماليی آفاػ ػاَيگبِ يیؼاٌ

 ػؿ َلـ یک ىؼیؼ تَبػف ایٍ احـ ثـ کّ ػاػ ؿط ٔاصؼ اتٕثٕك ٔ مٕاؿی ػمتگبِ

 ػٔکبثیٍ)ٔاصؼ ىـکت اتٕثٕك ثّ فیبػی ثنیبؿ عنبؿات ًْچُیٍ ٔ ىؼ کيتّ ػو

 کّ ثٕػِ صؼی ثّ تَبػف ىؼت .ىؼ ٔاؿػ مٕاؿی ػمتگبِ ػٔ ٔ یکنٕ اف(22 عٔ

 .اَؼ ىؼِ اػقاو ػؿيبَی يـاکق ثّ ٔعیى ثنیبؿ صبل ثب َیق يَؼٔو اكـاػ

 تَبػكبت ثّ يُزـ کّ مـػتی ٔ يطًئُّ مـػت يٕؿػ ػؿ َیق"هجال چُبَکّ

 گـْٔی يتبملبَّ ٔنی ىؼِ گٕىقػ الفو تؾکـات َيٕػ، َیق رقیی صتی ٔ ىؼیؼ

 عطبی حجت ػؼو ػؿيٕؿػ فا امتـك تؾکـات ٔ ىلبْی تکـاؿ ثب ينئٕنیٍ اف

 تَبػكبت ایزبػ ثـای ؿا ىـایٔ ًَٕػِ ػزهّّ ث ٔاػاؿ ؿا ؿاَُؼگبٌ... ٔ فيبَجُؼی

 .يیيٕػ ربَی تَبػكبت ثبػج کّ ًَٕػِ تنٓیم

 ػؿصبل کّ اتٕثٕك ػمتگبِ چُؼ یب ػمتگبِ تأعیـیک ثب ًْـاِ فيبَی عطبی حجت

 ٔ تـ هجٕل هبثم يـاتت ثّ ْنتُؼ ىؼِ تؼییٍ ْبی فيبٌ ػؿ ينبكـ ثـػاىت
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 ٔمبیم ػیگـ مـَيیُبٌ یب ػبثـ گُبِ ثی اَنبٌ َلـ چُؼ ىؼٌ کيتّ اف تـ اَنبَی

 .امت َوهیّ

 اًذیؾٌذ؟ هی چَ بَ اهذاد هغئْلیي -0

 اتٕثٕمـاَی ٔاصؼ ىـکت فصًتکيبٌ ٔ کبؿگـاٌ،ؿاَُؼگبٌ ی ًّْ ثّ ثبػؿٔػ

 صٕيّ ٔ تٓـاٌ

 ٔ تٓـاٌ اتٕثٕمـاَی ٔاصؼ ىـکت عٕػؿٔ ايؼاػ ػؿ يب ػٔمتبٌ کّ ىؼیى ثبعجـ

 اَؼک يقایبی ٔ کبؿی كيبؿ ًّْ ایٍ اف ٔ گؾؿاَُؼ يی ؿا مغتی ىـایٔ صٕيّ

 .ػاؿَؼ اػتـاُ ّٔؼیت ایٍ ثّ ٔ َبعيُٕػَؼ عٕػ

 ؿا ٔاصؼ ىـکت اتٕثٕمٓبی يؼبیت ؿكغ اٍهی ثبؿ کّ فصًتکو ًْکبؿاٌ ایٍ

 اف ... ٔ یؼکی هطؼبت كـأاٌ کًجٕػْبی ٔ ايکبَبت کًتـیٍ ثب ػاؿَؼ ػٓؼِ ثّ

 يؼیٕة اتٕثٕمٓبی اَؼافی ؿاِ ثـای امتبَؼاؿػ ایًُی نٕافو کًجٕػ ٔ یکطـف

 ماليتی ًَٕػٌ كؼا ثب ؿا کًجٕػْب ایٍ تبٔاٌ فصًتکو ػقیقاٌ ایٍ اف ثـعی کّ)

 ایٍ فیبٌ ثّ اَؼافِ ثی ؿا کبؿی ػیگـ،ىـایٔ ٓـف اف ...(پـػافَؼ يی عٕػ

 .امت فػِ ؿهى فصًتکيبٌ

 کبؿ اّبكّ+ کبؿکـػ ؿا ؿٔف ىو ْلتّ ؿٔفْبی اف ٔاصؼ ايؼاػ ػؿ افایٍ، پیو

 ؿٔفْبی کبؿکـػ ؿٔفاَّ کبؿ اّبكّ صؾف ثب صبّـ ػؿصبل کّ ػاىتُؼ ؿٔفاَّ

 ىُج۵ّ ػٔثم ٔ ْلتگی تؼطیالت ؿٔفْبی االٌ ٔ آیؼ يی صنبة ثّ ػٔثهّ  ىُج۵ّ

 اَؼ ىؼِ تالىگـ ًْکبؿاٌ ایٍ کبؿی اّبكّ يبَغ ثُؼی ىیلت ثب ٔ ًَٕػِ صؾف ؿا

 گؾاىتّ يُلی تبحیـات عٕثًبٌ ًْکبؿاٌ اف گـِٔ ایٍ ْبی ػؿیبكتی ػؿ ایٍ ٔ

 ػؿیبكتی ٔ هجهی کبؿی اّبكّ ػاػٌ عٕاْبٌ ًْکبؿاٌ ایٍ ػنیم ًْیٍ ثّ .امت

 ًٍّ ٔػؿ ثبىُؼ يی تالىگـ گـِٔ ایٍ يبنی َیبفْبی ؿكغ ثـای يُبمت ْبی

 ؿاِ يبيٕؿیت ٔهت آعـ ػؿ ٔ ثبىُؼ ىبؿم ػَـ ىیلت ػؿ اگـ ػقیقاٌ ایٍ

 اگـ يبيٕؿیت ایٍ ثبىؼ،ٔػؿ ايؼاػ َیبفيُؼ يبَؼِ ؿاِ ػؿ يؼیٕة اتٕثٕك اَؼافی

 يبَُؼ يی ثبف مـٔیل اف امتلبػِ اف ثًبَُؼ رب ىت مـٔینٓبی صـکت فيبٌ اف

 .يیيَٕؼ يٕارّ عٕػ مکَٕت يضم ثّ يـارؼت ثـای ثنیبؿی ييکالت ثب ٔ
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 ًْکبؿاٌ ایٍ ينبئم صم رٓت ػؿ ايؼاػ ينئٕل" عٍَٕب ينئٕنیٍ کّ ثبىؼ

 .ثکٕىُؼ تالىگـ

 تالىگـ ٔ فصًتکو ًْکبؿاٌ ٔ ؿاَُؼگبٌ ٔ کبؿگـاٌ ًّْ ثّ ثبػؿٔػ -9

 ٔاصؼ ىـکت

 ػِ عٔ ٔیژِ الیٍ ينیـ ،22 عٔ ؿاَُؼگبٌ ًْکبؿاٌ اف صبٍهّ آالع پیـٔ

 كُی َوٌ ثّ يیتٕاٌ رًهّ آٌ اف کّ ثبىؼ يی كُی كـأاٌ ْبی َوٌ ػاؿای

 آملبنت کٕیـی ثَٕؿت ْى ينیـ هنًتٓبی اف ثؼْی ػؿ کّ ينیـ آملبنتّ

 ؿكتٍ ثیٍ اف ثبػج ٔ آيؼِ ٔرٕػ ثّ ٔصيتُبک اَؼافْب ػمت ٔ ىؼِ تـک تـک

 اىبؿِ يٕؿػ ينیـ ْى ٔ ىٕػ يی 22 ينیـعٔ ْبی اتٕثٕك تًبو رهٕثُؼی

 تـاكیک إٍنی ْبی ػمتـمی كوؼاٌ ٔ تـاكیک_كیقیکی ْبی َوٌ ػاؿای

 ىؼِ یبػ ينیـ ىًبل ثّ رُٕة ينیـ اَتٓبی يخبل ثبة يٍ. ثبىؼ يی ىٓـی ػاعم

 یب آٔؿػ، يی ٔرٕػ ثّ ثنیبؿی ينبئم عٔ ایٍ ْبی اتٕثٕك فػٌ ػٔؿ ثـای

 ٔ اتٕثٕك تَبػف اصتًبل رُٕة ثّ ىًبل ينیـ اف مبِٔ پم اف عـٔد ُْگبو

 .ػاؿػ فیبػی ثنیبؿ ىغَی َوهیّ ٔمبیم

 مًیُبؿ كالٌ ػؿ ایُکّ تب کُؼ صم ؿا ينبئم ایٍ امت ثٓتـ ىـکت يؼیـیت

 ...ثجـػ ْـف ثّ ؿا ىـکت يؼُٕی ٔ يبػی ايکبَبت ٔ اَـژی ٔ ٔهت...یب

 ػاَُؼ يی عٕػ انٕیت ؿا كنبػ اكيبی ؿاِ ػؿ يجبؿفِ کبؿگـی مُؼیکبْبی

 يطًئٍ مُگـ صٕيّ، ٔ تٓـاٌ اتٕثٕمـاَی ٔاصؼ ىـکت کبؿگـاٌ مُؼیکبی

 امت ٔاصؼ ىـکت کبؿکُبٌ ٔ کبؿگـاٌ

" ييغَب املُبک ّٔؼیت کّ ثبىؼ يی آؿتی ثی22 عٔ ثّ يـثٕٓ فیـ َٕیـت

 ىـکت مبفی عَٕنتی ايـ ثّ ًْچُبٌ ينئٕنیٍ ٔ ىؼِ َبثٕػ اتٕثٕمٓب چـط ؿػ

 !!!ييـٕنُؼ عٕػ ثغٕؿ ثغٕؿ ٔ ؿاَتی اهتَبػ ٔ ٔاصؼ
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 گضاسػ خبشًگبس پیبم عٌذیکب اص تجوغ ساًٌذگبى تبکغی فشّدگبٍ

 
گبٌ تبکنی ٔیژِ كـٔػگبِ ؿاَُؼ عـػاػ يزؼػٌ 2 ٍجش  6ايـٔف اف مبػت -6

گٕه ىُٕایی جبَّ اىبٌ يوبثم يزهل ثـ پب کـػَؼ تب ىبیؼ كـیبػ صن ٓهتزًؼی ػؿ

ٌ کبؿکُب تب ثّ گقاؿه ثـایٍ گـػیؼ َبيّ ػاػِ ىؼِ ثّ يزهل،هـاؿتٕرّ ثب کُؼ.پیؼا

 يیيٕیى تب َتیزّ اػالو گـػػ.صـامت ثّ ػكتـ ؿییل يزهل يُتظـ

َظبؿت ثـ  ييکم ؿاَُؼگبٌ اف آَزبیی ىـٔع ىؼ کّ مبفيبٌ يؼیـیت ٔ

ثّ يؼـكی یک  ػهت اهؼاو  کّ فیـ يزًٕػّ ىٓـػاؿی امت، ثؼٌٔ تبکنیـاَی 

َٕع عٕػؿٔ ثُبو آؿیٕ مبعت ىـکت مبیپب ًَٕػ ٔ تؼؼاػی اف ؿاَُؼگبٌ َنجت ثّ 

عـیؼ آٌ اهؼاو ًَٕػػَؼ کّ ایٍ ايـ ثّ يؾام يُبكغ ٓهجبٌ عٕه َیبيؼ ٔثب ْـ 

تـكُؼی اف ىـٔع كؼبنیت ایٍ يؼل عٕػؿٔ رهٕگیـی ثؼًم آٔؿػَؼ ٔثبػج يغتم 

ييکم ؿاَُؼگبٌ  بٌ گـػیؼِ اَؼ.ىؼٌ ّٔؼیت ايـاؿ يؼبه تؼؼای اف ؿاَُؼگ

تبکنی ٔیژِ كـٔػگبِ ؿاَت ْبیی امت کّ تٕمٔ مبفيبٌ تبکنیـاَی ثـای ػؼِ 

ای آهبفاػِ يٓیب يی ىٕػ تب ؿاَُؼگبٌ تبکنی كـٔػگبِ ؿا ثّ عبک میبِ ثُيبَُؼ. ثب 

تٕرّ ثّ ایُکّ عٕػؿٔ آؿیٕ مبعت مبیپب يی ثبىؼ ٔنی گـػاَُؼگبٌ مبفيبٌ 

ِ اف ٔؿٔػ ٔ کبؿ ایٍ َٕع تبکنی ٔ تبکنی مًُؼ اف ؿٔف تبکنیـاَی ٔ كـٔػگب

اؿػیجٓيت عٕػاؿی کـػِ اَؼ ٔ َبٌ ؿاَُؼگبٌ ایٍ عٕػؿٔ ْب ؿا ثـیؼِ اَؼ. ػؿ  12

ػُٕ اف ؿاَُؼگبٌ يی عٕاُْؼ کّ عٕػؿٔ تٕیٕتب پـیٕك ْیجـیؼی ؿا ثّ هیًت 

ػؿ  ْقاؿ تٕيبَی ثغـَؼ تب اربفِ کبؿ 645يیهیٌٕ  1يیهیَٕی ٔ ثب اهنبٓ  255

 6كـٔػگبِ ؿا ػاىتّ ثبىُؼ.کنی َینت ثّ ایٍ آهبیبٌ ثگٕیؼ کّ ؿاَُؼِ ثبیؼ ػؿ يبِ 

يیهیٌٕ کبؿ کُؼ تب ْى هنٔ ْبیو ؿا ثؼْؼ ٔ ْى ىبؿژ ٔ ْى ْقیُّ ْبیی چٌٕ 

ٔ عـد عبَّ. آیب يؼیـاٌ كکـ کـػِ اَؼ کّ یک … ؿٔؿٍ، مٕعت، المتیک

ػؿآيؼ   ْقاؿ تٕيبٌ 122ؿاَُؼِ تبکنی ؿٔفاَّ چُؼ مبػت کبؿ کُؼ تب ؿٔفی 

 45ػاىتّ ثبىؼ؟ آیب يی عٕاُْؼ ؿاَُؼِ تجؼیم ثّ يبىیٍ عٕاة ىٕػ؟؟ تٕیٕتبیی کّ 
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يیهیٌٕ كـٔعتّ يی ىٕػ چُؼ ػؿٍؼه ثّ  255يیهیٌٕ يی اؿفػ ٔ ثّ ؿاَُؼِ 

آَچّ ينهى امت َّ اف  ریت يؼیـاٌ عٕاْؼ ؿكت تب فَؼگی ؿاَُؼِ ْب میبِ ىٕػ؟

يی ىٕػ ٔ َّ اف يزهل. كؤ ؿاَُؼگبٌ ثبیؼ ًْت تؼبَٔی تبکنیـاَبٌ آثی گـو 

کـػِ ٔ صوٕم عٕػ ؿا ثب اتضبػ ؿاَُؼگبٌ ثؼمت ثیبٔؿَؼ.اف َظـ يب اتضبػیّ 

 ؿاَُؼگبٌ تبکنی ثبیؼ ایزبػ ىٕػ تب ثّ ييکالت ؿاَُؼگبٌ مـ ٔ مبيبَی ثؼْؼ.

يب عٕاْبٌ تؼییٍ تکهیق تبکنی ػؿ ىٓـ تٓـاٌ ْنتیى ثب تٕرّ ثّ ایُکّ  -1

ّ ىغٌ حبنج گـاَتـ پـػاعت يیکُّ، ػٕاؿُ مبنیبَّ ثیً تبکنیؿاَُؼِ 

يبنیبت پـػاعت يیکُّ، ىبؿژ پـػاعت يیکُّ، تٕمٔ ثبفؿمٓبی پـػاعت يیکُّ،

مبفيبٌ رـیًّ يیيّ، تٕمٔ ثبفؿك ىـکتٓبی عٍَٕی ثبفعٕامت يیيّ، 

ؿاَُؼِ تبکنی ثبیؼ ػاؿای يزٕف کبؿ ) کبؿَبيّ تبکنیـاَی( ثـای كؼبنیت ػؿ ىٓـ 

 ـاٌ ثبىؼ کّ ثـای گـكتٍ کبؿَبيّ ثبیؼ يٕاؿػ ؽیم ؿا ػاؿا ثبىؼ:تٓ

ايتضبٌ ىٓـ ىُبمی، گٕاْی ػؼو اػتیبػ، گٕاْی ػؼو مٕ پیيیُّ، اَزبو يؼبیُبت 

پقىکی کّ ًّْ يٕاؿػ كٕم ْقیُّ ػؿ ثـ ػاؿػ صبل مٕال يب اف ينٕنیٍ ایٍ 

ّ ایُکّ صن ربثزبیی ينبكـ ػؿ ىٓـ تٓـاٌ ثّ ػٓؼِ کینت؟ ثب تٕرّ ث  امت:

ٓجن يَٕثّ ىٕؿای يضتـو ىٓـ تٓـاٌ ٔظیلّ صًم ٔ َوم ٔ ربثزبیی ينبكـ ثب 

تبکنی امت پل چـا رهٕی كؼبنیت عٕػؿْٔبی ىغَی ينبكـ ثـػؿ ىٓـ 

تٓـاٌ گـكتّ ًَیيٕػ؟ چـا رهٕی كؼبنیت ىـکتٓبی ایُتـَتی ؿیـيزبف کّ ثـای 

ؼگی عبَٕاػِ صًم ٔ َوم اف عٕػؿٔی ىغَی امتلبػِ يیکُُؼ ٔ ثب ایُکبؿ فَ

ثقؿگ تبکنیـآَب ؿا ثّ عطـ اَؼاعتّ اَؼ ًَی گیـیؼ؟آیب ينٕنیٍ هبػؿ ثّ 

 پبمغگٕیی ثغبٓـ ظهى ٔاهغ ىؼِ ػؿ صن ؿاَُؼگبٌ تبکنی ْنتُؼ؟

 … ، گـػىی ٔ ػٔمتبٌ ػؿآيؼ یک تبکنی ػؿ ىٓـ تٓـاٌ اػى اف ثینیى، عطی

َؼگی ثب ایٍ تٕيٍ يیجبىؼ آیب یک كـػ هبػؿ ثّ اػاؿِ ف ۵2222صؼاکخـ ؿٔفی 

ييکالت ٔ گـاَی ْب ثب ایٍ ػؿآيؼ اَؼک ٔ َبچیق امت؟ الفو ثّ ؽکـ امت ایٍ 

يجهؾ ػؿآيؼ ػؿ ٍٕؿتی صبٍم يیيٕػ کّ ؿاَُؼِ ٍضیش ٔ ماليت ثبىؼ ٔ ًُّب 

تٕيٍ ْقیُّ مٕعت ٔ  ۵2222تبکنی ػچبؿ َوٌ كُی َيٕػ. انجتّ ثبیؼ اف يجهؾ 

نبَل هبػؿ ثّ يضبمجّ َینتى يٍ ثب يؼؿک كٕم نی .ْقیُّ امتٓالک کنـ گـػػ

 نطلب ثگٕییؼ چوؼؿ ػؿ اَتٓب ثبهی يی يبَؼ؟
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 .…ػؿٔػ ثّ کبؿگـاٌ ایـاٌ فيیٍ

ًْبَطٕؿی کّ يی ػاَیؼ ملـِ ْبی عبنی کبؿگـاٌ يّٕٕع ؿٔف، تًبو يـػو 

ایـاٌ امت ٔ ایُکّ ىکبف ٓجوبتی ًْچُبٌ میـ ٍؼٕػی عٕػ ؿا ثب تٕرّ ثّ 

اػايّ يی ػْؼ. ػؿ ایٍ ىـایٔ َبگٕاؿ، کبؿگـاٌ ػايُّ َبكـربو ثیکبؿی ٔ تٕؿو 

ػؿيبَؼِ اف ایُکّ چّ ؿاْی ؿا ثـای فَؼگی ٔ آمبیو عبَٕاػِ ْبیيبٌ اَتغبة 

کُُؼ ػؿ رنتزٕی نوًّ ای َبٌ، ىٓـ ثّ ىٓـ، کٕنّ ثبؿ ثـ پيت ػؿ رنتزٕی 

 .کبؿ يی گـػَؼ

ٔ  ًْبَطٕؿ کّ يیؼاَیؼ چـعٓبی تٕنیؼ ٔ اهتَبػ اف صـکت ثبف اینتبػِ اَؼ

رْٕـِ کبؿ ٔ کبؿگـی، کّ مـيبیّ يهی امت ًْچُبٌ ثّ تبؿاد مـيبیّ ػاؿی ٔ 

ػالنی اكتبػِ امت. تٕنیؼ َیـٔی کبؿ اؿفاٌ، ًْچُبٌ ػؿ ایٍ ثبفاؿ میبِ ثی 

اََبكی ٔ ػالنی عٕػًَبیی يی کُؼ. ػؿ ایٍ ىـایٔ َبگٕاؿ يؼیيتی کبؿگـاٌ، 

يبیّ ػاؿی ًْچُبٌ اف پیؼا کـػٌ کبؿ ثـایيبٌ کیًیب ىؼِ امت. مٕػاگـاٌ مـ

مٕػ مـيبیّ ْبی يهی ثـای ًْؼیگـ عٔ ٔ َيبٌ يی کيُؼ ٔ يیغٕاُْؼ ثب ایزبػ 

رُگ ٔ کيتبؿ هؼؿت ًَبیی ٔ کيٕؿگيبیی عٕػ ؿا ػؿ رٓت چپبٔل کبؿگـاٌ ٔ 

ؿبؿت يُبثغ يهی مـفيیُٓب ًَبیو ثؼُْؼ. ثؼٌٔ تـػیؼ ثبفَؼِ ایٍ عٔ ٔ َيبٌ 

 .ٔ كؤ کبؿگـاٌ ثٕػِ ٔ عٕاُْؼ ثٕػکيیؼَٓبی مـيبیّ ػاؿاٌ رٓبَی، كؤ 

ثبینتی ثّ مٕػاگـاَی کّ ثـ ٓجم رُگ يی کٕثُؼ ثگٕییى ٔ اف آَٓب ثپـمیى کّ 

ىًبْب يگـ ػؿ ػٔؿاٌ ٍهش ٔ حجبت يُطوّ ای، چّ کبؿْبیی ثـای کبؿگـاٌ ٔ 
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صوٕم آَٓب اَزبو ػاػِ ایؼ کّ ثغٕاْیؼ آٌ آمبیو ٔ ؿكبِ ربيؼّ اَنبَی ؿا ثب رُگ 

 …!؟ثّ ػمت آٔؿیؼ

ػٔؿاٌ ٍهش ٔ حجبت، ػٔؿاٌ مبفَؼگی ٔ تاله ػؿ رٓت ؿكبِ ربيؼّ ٔ َيبَؼٌ 

نجغُؼ ثـ نجٓبی کٕػکبٌ امت. ػٔؿاَی کّ کبؿ ٔ کبؿگـی ىـهی يوؼك امت ٔ 

ثـ ػمتبٌ کبؿگـ ثٕمّ ْب يیقَیى؛ چـا کّ تٕنیؼ اهتَبػی ٔ يُبمجبت ارتًبػی 

بٔؿی ٔ پیًبَکبؿی ثّ کبؿ ٔ فصًت کبؿگـ ثنتگی ػاؿػ؛ َّ ػالنی کبؿ ٔ يُپ

کّ كؤ ثـ يجُبی صنبة ٔ کتبة مٕػ ػْی، مـيبیّ ْبی يبػی ٔ اَنبَی ….. ٔ

ؿا تهق يی ًَبیُؼ. ىًب کّ َبتٕاٌ اف يطبنجبت ثـ صن کبؿگـی ٔ ػمتًقػ هبََٕی 

ٔ صوٕهی کبؿگـ يی ثبىیؼ ٔ کٕچکتـیٍ اػتـاُ صوٕهی ؿا ثب تنٕیّ ٔ ثهک 

ٌ امبمی ؿا کّ يـػو ثـ يجُبی آٌ نینت کـػٌ رٕاة يی ػْیؼ، ىًب کّ هبَٕ

اَتغبثتبٌ کـػِ اَؼ پيت پب يی گؾاؿیؼ.، ىًب کّ ػمت چپبٔنگـاٌ ؿا ػؿ ؿبؿت 

يُبثغ کيٕؿ ثبف گؾاىتّ ایؼ ٔ ایًُّٓ پـٔژِ ْبی َلت ٔ گبف ؿا کّ اف ػل فيیٍ 

ثب ْقیُّ ْبی مُگیٍ ثیـٌٔ يی آیُؼ هؼؿ ًَی ػاَیؼ، ىًب کّ ْیچگبِ َغٕامتّ ایؼ 

ـاٌ ثبىیؼ ٔ یب َؼای ػاػعٕاْی اه ؿا ثيُٕیؼ؛ ػیگـ اف ربٌ ٍؼای کبؿگ

ثّ عٕػ آییؼ ٔ ثیيتـ اف ایٍ ىـينبؿ کبؿگـاٌ ٔ …کبؿگـاٌ چّ يیغٕاْیؼ ؟!

عبَٕاػِ ْبیيبٌ َيٕیؼ، َؼای ػاػعٕاْی کبؿگـاٌ ؿا ثيُٕیؼ ٔ ػؿ رٓت اهؼايبت 

 .مبفَؼِ تاله ًَبییؼ

ُک ىًب اف عٕػتبٌ ثپـمیؼ کّ کبؿگـاٌ پـٔژِ ْبی ٍُؼتی ایـاٌ ؿا مبعتُؼ؛ ای

يیؼاَى کّ … ػؿ هجبل ایًُّٓ تاله ٔ ثقؿگٕاؿی کبؿگـاٌ چّ کـػِ ایؼ؟!

 …ٔرؼاَتبٌ ثّ ىًب ػؿٔؽ َغٕاْؼ گلت

 ّاستبى خشهذیي، ػضْ عٌذیکبی کبسگشاى فلضکبسهکبًیک
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 !نقطه عطف خیزش جنبش کارگری ایران 1325تیر 23

 

جنبش 3131زحمتکشان ایران در بهار سال با تاسیس شورای متحده مرکزی 

کارگری ایران به سطح باالتری از اتحاد دست یافت و در این سطح با 

کارفرمایان بزرگ از جمله شرکت انگلیسی نفت در جنوب، خاندان پهلوی و 

رویی پرداخت. اوج این ن صنعتی و خدماتی به مقابله و رودرسرمایه دارا

شرکت انگلیسی نفت پدیدار شد.  کارگرانتیر و در اعتصاب  31کشمکش در 

انگلیس گزارشاتی از قدرتمند دولت وقت ایران و استعمار 3131ل اوایل سااز

 06فقط در تهران  3131شدن زحمتکشان دریافت می کردند. در اول ماه مه 

 روستا رضا هزار نفر در راهپیمایی روز کارگر شرکت کردند و سخنرانی

پخش شد. بیش   مه ماه اول مناسبت به رادیو زا مرکزی متحده شورای رهبر

کارگر در سراسر ایران با رهبری شورای متحده در راهپیمایی  هزار166زا

روز اول ماه مه شرکت کردند و این یک قدرت نمایی طبقه کارگر در برابر 

استعمار و دیکتاتوری بود. نقطه عطؾ این راهپیمایی در خوزستان بود که 

 در صنایع نفت سینه به سینه استعمار انگلیس ایستاد.طبقه کارگر متشکل 



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     35
 

 کار، ساعت8خواستار سخنرانان ،خوزستان 33/3/3131درراهپیمایی  »

 قانون جمعه، تدوین روزهای مسکن، حقوق وضع دستمزد، بهبود افزایش

را  انگلستان خواند و را مروارید ایران زن، نفت سخنران یک .شدند کار جامع

 می کند وخلع خرج کارگران سگها بیشتر از مزد خوراک برای کرد که متهم

 خرمشهر در بریتانیا کنسول. شد راخواستار انگلیس و ایران شرکت ید از

 کار قانون یک تقاضای تنها نه زنان سخنگوی مراسم دراین که داد هشدار

 خواستار بلکه کرده، رامطرح کارمساوی برای برابر پرداخت از متشکل جامع

  (3« ).است شده نفت شدن ملی

 کارگران سراسری اعتصاببعد ازاین راهپیمایی و واکنش انگلیسی ها، 

کارگران آؼازقدرت نمایی طبقه  به انگلیسی سرپرست فحاشی بدلیل لکوموتیو

 نفت کارگران روز بعد اعتصاب 1کارگر را رقم زد. در پی این اعتصاب 

دکتر و  کارگران، تهیه برای خانه دستمزد، ساختن اضافه» برای: آؼاجاری

 آؼاز شد« جمعه  روز مزد کارگران، پرداخت برای و درمانگاه قابله

 وزارت به آبادان نظامی فرمانداری فروردین در نامه 30از دلیل نبود که بی 

 -صفوی -ناطقی -امید علی -فالحتی فرهاد: زیر افراد سخنرانی از.کشور

 کارگران ومحل زاده،درمعابر،مساجد عبداله -پور دشتی -زاد نیک -مصلح

 (0.) شود خودداری

 برای پاالیشگاه قیر و تقطیر های کارخانه کارکنان از نفر 116روز بعد 

 طیاردیبهشت  38در. لکوموتیو به این اعتصاب پیوستند کارگران با همدردی

 موافقت نفت انگلیسی شرکت مدیرانبا  آبادان متحده شورایرهبران  مذاکره

 شود و سرپرست پرداخت کامل بطور اعتصاب دستمزد روزهای» :شد

 . یافت پایان ، و اعتصاب«شود  توبیخ ،اخراج جای به انگلیسی

قانون  این باتصویب .وزیران مصوب شد هیات توسط کار قانون همین روزدر

 شود، استخدام تعیین موادؼذایی محلی های قیمت براساس دستمزد حداقل» 
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 حقوق مقررشد، پرداخت ساعت هشت کارروزانه شد، ساعات ممنوع کودکان

 کند و به را اجرایی کارگرروز از جمله روز تعطیل و شش جمعه روزهای

( . چهار روز بعد 3« ).را بدهد مدیریت با و مذاکره تشکل ها اجازه اتحادیه

یکی از کوشندگان قدیمی در آذربایجان، حکومت ملی به رهبری پیشه وری 

 در کار ساعت 8 :»جنبش کارگری ایران، اولین قانون کار تصویب شد که 

 را خود کار زودتر ساعت نیم آموزی سواد جهت بیسواد کارگران روز،

 شد، مرخصی تعیین دستمزد درصد اضافه16 با کاری کنند، اضافه تعطیل

 روزهایی یا تعطیل روزهای دستمزد شد، پرداخت مقرر یکماه تا پانزده ساالنه

 اوضاعی سبب به کارخانه میشود، هرگاه کارمتوقؾ دار کارخانه به دستور که

 را دستمزد نصؾ کارگران شود تعطیل است بیرون دار کارخانه کنترل از که

 خود کار زودتر ساعت نیم داشتند اجازه بیسواد کارگران .کرد خواهند دریافت

 تشکیل یکساعت روزانه که با بیسوادی مبارزه کنند، تا در کالسهای ترک را

 (1) .«شد حضور یابند می

 آؼاجاری نفت کارگر هزار ده روزه سیزده اعتصاب 33/3/3131در تاریخ 

 اعتصاب این .دستمزد شروع شد کار و کمی سخت شرایط به دراعتراض

 های خواسته. دربرگرفت نیز را انگلیسی کارمندان منازل خدمتکاران

 سایر ماما و نفر دو یا یک اعزام آشامیدنی، آب و یخ بهتر توزیع »: کارگران

 اعتصابی کارگرانبود. « دشوار مشاؼل برای ویژه بهداشتی، پرداخت خدمات

 طبق کمپانی خواهند می و آنها شدند با عادالنه رفتار» خواستار جنوب نفت

 نیروی توسط آؼاجاری اعتصابی سه روز بعد کارگران«. کند رفتار قرارداد

 کارگران اعتصاب بدنبال نرسد. آنان به ؼذا و آب تا نظامی محاصره شدند

 دوخته آؼاجاری به چشم ایران تمام که کردند اعالم مطبوعات آؼاجاری، نفت

حمایت بی دریػ شورای متحده زحمتکشان ایران و سندیکاهای کارگری  .است

 32 در باعث پیروزی شورای متحده خوزستان در این اعتصاب بود.

 با مذاکره بدنبال آؼاجاری نفت صنعت کارگران اعتصاب پایان اردیبهشت

اعالم گردید. دولت مجبور شد با نمایندگان شورای متحده   دولت اعزامی هیات
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 ارگرانخوزستان به مذاکره بنشیند و خواسته های کارگران را قبول کند. ک

 جلوگیری خود عمال ومیل حیؾ از ،کارگر اخراج جای به »:کردند اعالم

 مزد کارگران تقلیل کنند، می برخورد مشکلی به ها کارخانه که جا هر کنید،

 زیادی بسیار دستمزدهای خارجی متخصصان که حالی در کنند می پیشنهاد را

ای شرکت ؼاصب نفت حضور نمایندگان کارگری را براما« .می کنند دریافت

اردیبهشت  13دروسرباز زد خود سرشکستگی می دانست، از تعهدات خود 

 .دادند ادامه خود روزه یازده اعتصاب به نفت شرکت آؼاجاری کارگران

 استاندار و پلیس خوزستان که گوش به فرمان اربابان انگلیسی خود بودند در

توسط پلیس یورش برده و  آؼاجاری نفت اعتصابی کارگران اول خرداد به

کارگر شدند. حمایت کارگران رد م و زن ازکارگران ای عده شدن کشته باعث

که  ساری کارگراننساجی های اصفهان و راهپیمایی کارگران تهرانی و 

 و داده اختصاص جنوب نفت کارگران به اعانه جهت را خود روز یک حقوق

 آؼاجاری کارگران برای و برسانند فروش به را خود حاضرند اثاثیه »: گفتند

 .بار دیگر مدیران شرکت نفت را به عقب نشینی واداشت « بفرستند

 پرداخت اعتصاب دوران دستمزد» : پذیرفت خرداد4در  نفت انگلیسی شرکت

 مقررات نفت شرکت یابد، افزایش لایر 11 به روزانه دستمزد شود، حداقل

سپردگان انگلیسی نمی توانستند اما سر« . کند رعایت را جدید کار قانون الیحه

بپذیرند که کارگران این چنین قدرتمندانه در برابر ؼارتگری های آنها ایستاده 

 متحده شورای رهبر امید علی تلگراؾدر  نها را وادار به عقب نشینی کنند.و آ

 رفیق »:گفته شده که  32/1/3131وزیر به تاریخ  نخست به خوزستان

 حسن توسط بهبهانی عبدالمحمد تحریک به معشور اول دبیر مهراب و آشوری

کاری ) مرد ضرب و شتم قرار  کتک شهربانی در شادگان بخشدار منشوری

 برادرکشی نکند برکنار کار از را هایش نوچه و مصباح دولت، اگر گرفتند(،

 نامه خرداد و در31( بازهم در تاریخ  4). شد خواهد ترویج خوزستان در

 :قوام نخست وزیر گفته شد هب آبادان متحده شورای نماینده نجفی هاشمی مهدی
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 متحده شورای دهد، اجازه دولت چنانچه .کارگران کوی به خطر،حمله اعالم»

(  آری طبقه 4« ).نماید را تامین خوزستان و دمکراسی امنیت قادراست

کارگر با سازماندهی کارگری خود به آنچنان قدرتی رسیده بود که می توانست 

زحمتکشان ایران  متحده شورایرهبران  کند.امنیت را در نبود پلیس فراهم 

 پول ضروری موارد برای.  بودند دولت برابر در کارگران مشکالت نماینده

 کرده درست ها مؽازه به رسانی آذوقه کارآمد شبکه یک. کردند می جمع

از  کارگری ویژه گاردهای و توسط بوجود آورده باشگاه وپنج چهل. بودند

 به از آبادان داوطلب 3166 کردند و با انتقالمی  نگهبانی نفت تاسیسات

تاثیرقرارداده  تحت را انگلیسی مقامات گیر سیل یک ساختن برای خرمشهر

 13اوباش گری های عوامل انگلیس هر روز بیشتر اوج می گرفت. در .بودند

وزیر مخابره  نخست به اهواز کارگران از طرؾ اتحادیه تلگراؾ خرداد این

 بندر کارگران است روز پانزده بهبهانی عبدالکریم مسلح هزار 16» :شد 

 (4.)« اند کرده محاصره را معشور

، اخراج و که رهبرانش هر روز مورد بازجویی کارگران و شورای متحده

 هزار 0 اعتصاب ،تیرماه33دستگیری و ضرب و شتم قرار می گرفتند در 

 .را پی ریختند فتن انگلیسی شرکت و انگلیس دولت علیه آبادان نفت کارگر

 دستمزد پرداخت »: نفت انگلیسی شرکت از آبادان کارگران های خواسته

 فصل و حل برای کارگاه ها در کارگران نمایندگان جمعه، گماردن روزهای

 نقلیه دستمزدها، وسایل ساالنه افزایش شرکت، و کارگران میان اختالفات

 پیاده کیلومتر چندین کار محل تا هایشان خانه از ناگزیرند که کارگرانی برای

 مذاکره از نفت انگلیسی اول اعتصاب شرکتبود. هرچند در روز« کنند روی

 مالقات به  تیرماه 30 اما مجبور شد در ورزید، امتناع آبادان متحده شورای با

فردای روز مذاکره با دستگیری  حاضرشود. خوزستان متحده شورای رهبران

 از وزیر نخست به تلگراؾعلی امید رهبر کارگران نفت خوزستان، این 

 در» مرادی مخابره شد: به رهبری ؼالمعلی  خوزستان متحده شورای طرؾ
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 اعتصاب به تهدید و افشاراوؼلو سرهنگ توسط امید علی دستگیری با رابطه

 (4.)«همگانی می کنیم

 شرکت نمایندگان و متحده شورای نمایندگان جلسه سومین برگزاریبا 

 وعده با لؽو ،کارگران دستمزد حداقل تعیین برای تیرماه 36نفت در  انگلیسی

 رهبران جمعه  و دستگیری دستمزد روزهای با پرداخت دررابطه نفت شرکت

کارگری ابعاد دیگری  اعتراضات بودند، شده دعوت مذاکره به که کارگری

با 31/4/3131و بزرگترین اعتصاب در خاورمیانه شکل گرفت. در  یافت

در  عمومی اعتصاب اعالم شورای متحده مرکزی زحمتکشان خوزستان

آؼاز  انگلیسی نفت شرکت بر علیه زورگویی های خوزستان خیز نفت مناطق

 اعتصاب بزرگترین این که کردند شرکت اعتصاب در کارگر هزار 01 شد.

 دفتری هزارکارگروکارمند 16 شامل اعتصاب این. میشد شمرده درخاورمیانه

 راننده نشان، آتش هزار آبادان، پاالیشگاه در هندی تکنسین 366نفت، شرکت

 صدها دبیرستان، آموز دانش نساجی، ،کارگر آهن کارگرراه رفتگر، کامیون،

 در نیز را اروپایی های خانواده مستخدمان و حتا آشپز، راننده دار، مؽازه

 شورای رهبری تحت آبادان در بامداد 0 ساعتاعتصاب در  (3.) برگرفت

 بطرز اعتصاب »کرد: اقرار انگلستان کنسول سر ترات .شد آؼاز متحده

 از دست کارگران که هنگامی .بود منظم و یافته سازمان خوب آوری شگفت

 که پرداختند هایی جزوه توزیع به آنان از تن هزار به نزدیک کشیدند، کار

( آری سازماندهی کارگری 0) «داد  می توضیح اختصار به را اعتصاب علل

ماموران انگلیسی را خیره کرده بود و آنان انتظار چنین نظم و  چشمان

انظباطی را از کارگرانی که حقیر می شمردند را نداشتند. انگلیسی ها و دولت 

را حتمی شورای متحده مزدور محمدرضا شاه پهلوی که پیروزی کارگران و 

 همراه به عرب عشایر از نفر 366 با حمله شب های نیمه، در می دانستند

 به مسلح که متحده شورای گاردهای انتظامی به تفنگ و تیر هفت با سربازان

 دراین.ر شدند وحمله  بودند و از صنایع نفت حفاظت می کردند، چوبدستی

( فردای روز 3.) شدند نفر زخمی 301 و کشته نفر 16 حمله از طرفین
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 به متقی، وفایی، تربیت، کبیری نجفی، آبادان متحده شورای رهبرانحمله، 

 گرفته مهاجم اعراب از که زایی آتش های سالح جویانه آشتی اقدامی عنوان

 بازداشت ارتش توسط بالفاصله و دادند تحویل نظامی فرماندار دفتر به بودند

( این اعتصاب چنان منافع کشورهای امپریالیستی انگلیس و آمریکا 3.) شدند

را تهدید می کرد و باعث بالندگی و ارتقا سطح جنبش کارگری شده بود که 

 31مجبور شدند کمیته تحقیقی را برای بررسی حوادث به آبادان بفرستد. در 

دمنش را رضا دکتر فیروز وزیر کار، مظفر سرپرستی به کمیته تحقیقتیرماه 

جودت از اعضای رهبری شورای  حسین دبیرکل حزب توده ایران، دکتر

ب وارد خوزستان شدند. در اعتصا بررسی برای متحده زحمتکشان ایران

نجفی، متقی، وفایی، تربیت،  اعتصابی رهبران آزادیاولین اقدام دستور 

رهبران  .خواندندارا دادند و آنان را به میز مذاکره فر اززندان کبیری

»  اعتصابی به خواسته های خود این موراد را هم در مذاکره اضافه کردند:

 استاندار فاطمی معاونش، مصباح و آندروود انگلیسی سرهنگ برکناری

را  آنان همه نجفی که شهربانی رییس نادعلی ،فرماندار نظامی خوزستان، فاتح

های کارگران بودند. برای جاری شدن نفت، خواسته  ،«نامید انگلستان نوکران

پذیرفته شد و امپریالیسم انگلیس برای اولین بار تسلیم خواسته های کارگران 

انگلیس و هیات حاکمه ایران، طبقه کارگر سازماندهی شده ) شورای . شد

متحده مرکزی زحمتکشان ( را در برابر ؼارتگری هایش مصمم و استوار 

طرؾ طبقه کارگر  دید. برای اولین بار موضوع حراست از منافع ملی از

و  مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران  مطرح شد و نمایندگان شورای متحده

ی و طبقه کارگر حزب توده ایران به عنوان سازمانگران و مدافعان منافع مل

روی امپریالیست ها و هیات حاکمه مزدور نشستند و منافع در مذاکرات رودر

تحمیل کردند. این حرکت و ملی و خواسته های طبقه کارگر را بر آنان 

حرکت های دیگر کارگری باعث ملی شدن نفت و کوتاه شدن دست ؼارتگران 

شد. طبقه کارگر که با مبارزات خود در  3116از ثروت کارگران درسال 

 3113تیرسال  16اتحادیه های کارگری آزموده شده بود در سطحی باالتر در 
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پرداخت و نقشه شوم شاه و به حمایت از دکتر مصدق نخست وزیر قانونی 

انگلیس برای نابودی دستاوردهای کارگری را عقیم گذاشت. هیات حاکمه و 

با طبقه کارگر مقتدر ایران  بلکه ،امپریالیسم آمریکا و انگلیس نه با شاه ترسو

حنه سیاسی صانگلیس و نوکران حلقه بگوششان در شدند. شاه و  رودررو

آگاه سینه به سینه ایستادند. دیگر درهر دهی شده و ایران با رقیبی سازمان

اختالؾ کارگری این شورای متحده و رهبران کارآزموده اش بود که در مقابل 

کارفرمایان می نشستند و از منافع کارگران دفاع می کردند. البته استعمار 

حیله گر انگلیس و مزدوران شاهنشاهی اش بیکار ننشسته و رهبران کارگری 

 31 از بعدی از خوزستان و سراسر ایران اخراج   کردند. را به دالیل واه

 کرده، شرکت تبعید را کارگری فعال 336 استان مقامات خوزستان در تیر

 را نفر از کارگران 366 وکرد  اخراج را اعتصاب رهبران از نفر 831 نفت

 مرخصی بدون ؼیبت علت به بودند شده دستگیر که ای اتحادیه فعالیت دلیل به

 (3.)کرد بیکار

 به آؼاجاری متحده شورای سرشناس رهبر کیانی اله حفیظ تبعید و دستگیری

. از رهبران شورای متحده آبادان مرادی ؼالمرضا و نجفی دستگیری ،تهران

 و بردند بیرون آبادان از نفت انگلیسی شرکت کامیون با زده دستبند را نجفی

 کاوه رمضان دستگیری. شد تبعید تهران به اهواز، در بازداشت مدتی از پس

شرکت نفت در زمان رضاشاه  3168از تالشگران قدیمی و رهبران اعتصاب 

 در متحده شورای رهبران از تن 31 درآبادان. دستگیری شدن قلدر، و زندانی

 دهنده سازمان پور دسی اله عزت دستگیری. مازندران استان های کارخانه

 آبادان. از کاوه محمد و خرمشهر از ربیعی و آبادان، مکی باربران

اما آنچه نازودونی بود محبوبیت و آگاهی طبقه کارگر ایران دربرابر اجحافات 

محمدرضاشاه پهلوی نوکر حلقه بگوش انگلیس و آمریکا بود. رودخانه آگاهی 

آوازه مبارزات  در مؽز و روح زحمتکشان جاری و با آنان گسترش می یافت.

 شورای متحده زحمتکشان ایران جهانی شده بود.طبقه کارگرایران به رهبری 
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 منظور به ایران به کارگران جهانی فدراسیون دبیر سایان لویی مسافرت

مرداد بعد از یکماه از اعتصاب  31ایران در  سندیکاهای وضع درباره تحقیق

 شورای به کارمندی چهاراتحادیه در ششم مهرماه پیوستن .بزرگ اتفاق افتاد

وتکنسینها،  مهندسان سندیکای :طبقه کارگر را دو چندان کردمتحده توان 

 ودامپزشکان پزشکان وکال، انجمن کانون آموزشی، و کارکنان معلمان اتحادیه

 اتحادیه 380 متحده شورای در این سال( 3.)نفت شرکت کارکنان و اتحادیه

 مانند: اتحادیه صنعتی بخش مزدبگیران شامل که هزارعضوداشت111و

 مزدبگیران .و دخانیات آهن راه نساجی، کارگران نفت، کارگران کارگران

 وران و رانندگان، پیشه اتومبیل های ها، مکانیک چاپخانه اتحادیه :ماهرجدید 

 کارگران اتحادیه :ؼیرماهر مزدبگیران .قالیبافان مشخصن اتحادیه ماهر سنتی

: خدمات بخش شاؼالن .ساختمان شهرداری، نقاشان ساختمانی، رفتگران

 سندیکای سینماها، چی ها، کنترل ها، لباسشویی رستوران پیشخدمتهای اتحادیه

 آموزش کارمندان و معلمان دانها، اتحادیه حقوق ها، جامعه وتکنسین مهندسان

 داروسازها، قناد و و کفاشان، اصناؾ، خیاطان، درودگران و پرورش، اتحادیه

، شورای کارگری های اتحادیه جهانی فدراسیون ازسوی .بود فروش روزنامه

 در کارگری اصیل سازمان تنها عنوان به متحده مرکزی زحمتکشان ایران،

هرچند رهبران کارآزموده از خوزستان اخراج شدند  (3.)شد شناخته ایران

ولی کادرهای آموزش دیده شورای متحده جای آنان را گرفته و حمالت خود 

 و امپریالسیم انگیس را پی گرفتند.را بر علیه ارتجاع و هیات حاکمه فاسد 

 نخست به رام پیروز توسط آبادان متحده شورای تلگرافی از طرؾ مهر31

 و ها تبعیدی و زندانیان ،آزادی خوزستان در تشکیالت آزادی »:زده شد وزیر

فارس،  اشرار قمع و ماه، قلع تیر 31 مسببین محاکمه خوزستان، به آنان اعزام

 صورت، فرمان درعدم .دستمزد حداقل فوری تعییننظامی،  حکومت الؽای

 آؼاز که این( 8.) شد خواهد صادر خوزستان درسرتاسر عمومی اعتصاب

 شورای مخفی جلسات از یکی در . بود خوزستان متحده شورای مخفی فعالیت

 و ایران نفت شرکت کارگران از یکی فرج کلمرکزی خوزستان،  متحده
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 در شاید تا میخواهیم را خود حقه حقوق تنها ما رفقا، »: گفت چنین انگلیس

 افزایش برای جهان از کشوری هر در کارگران. کنیم زندگی بهتری وضع

 روی از بلکه آشوب یا شرارت منظور به نه آنان میکشند فریاد دستمزد

.  پاشد می نمک آن بر ما زخم درمان بجای شرکت...  میکشند فریاد حقیقتی

 مناسبی زمان انتظار در نیز ما که بسپارند خاطر به است بهتر آنان همه این با

 31(  در 2.) گرفت خواهیم آنان از جز جزبه را خود انتقام آنگاه و هستیم

 چنین انگلیس کارگری اتحادیه کنگره به متحده شورای دبیر روستا رضاآبان 

 انگلیس و ایران نفت شرکت و ایران دولت یعنی محافل این »: کرد تلگراؾ

 نقطه و بصره در انگلستان سربازان حضور گرمی پشت به خوزستان در

 آخرین آینده، گذاری قانون مجلس انتخابات در پیروزی برای عراق از دیگری

 از درصد 28 که خوزستان در. اند برداشته میان از را کارگران آزادی بقایای

 انتخاباتی نامزدهای اند، متشکل کارگری های اتحادیه در کارگری جمعیت

هیات حاکمه از  آری (2.) «دارند قرار نظر تحت و اند شده تبعید کارگران

رهبران محبوب  ،کاوهرمضان ، متقی، نجفی، رحیم همداد، محبوبیت علی امید

هزار کارگر و خانواده هایشان می ترسید و برای اینکه آنان بازهم موجب  06

آنان را از  ،های رای به مجلس راه پیدا نکنند اعتصاب نشوند و از صندوق

تبلیؽاتی کارگران آبادان برای رای دادن به علی شعار  خوزستان بیرون کرد.

 «.ما به امید کارگر رای می دهیم » آین بود:امید 

رژیم پهلوی برای شکست دادن روند قدرتمندی طبقه کارگر با همدستی  

آمریکا و انگلیس برضد منافع ملی و ؼارت هرچه بیشتر ثروت ایران با آینان 

ه هنوز هم در شبک 10مرداد تا  38همدست شد و به نوکری خود از کودتای 

نوکران سرمایه داری مارا عده ای بی های ماهواره ای افتخار می کنند. این 

، خس و خاشاک و مزدور و خائن می نامند که بر علیه ؼارتگری شان سروپا

ی نوکر به پاخاسته ایم. ما نخواهیم گذاشت ثروت کشورمان بازیچه دست عده ا

مان منافع کارگریمان ما از منافع ملی امان که ه سرمایه داری به یؽما برود.

است دفاع و حراست خواهیم کرد. ما نخواهیم گذاشت نان فرزندانمان به دست 
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، ی سرمایه داری بین المللی ندارندعده ای انگل که کاری جز داللی برا

، نوکر است که ما را به نام جاسوس، خائندزدیده شوند. بیش از یکصد سال 

اما چه  .زندانی و در نهایت می کشند ،ی، برهم زننده نظم و امنیت اخراجاجنب

ما دست از تالش خود برای میهنی آباد و مستقل و کارگری برنخواهیم  !باک

 داشت. 

 ،مدرضا پهلوی، قوام السلطنه، فاتحامروز تاریخ در مورد رضاخان، مح

مصطفی فاطمی سرکردگان شرکت استعماری نفت انگلیس قضاوتش را کرده 

ترین وطن فروشان نام می برد و بر مزار علی امید، و از آنان به مثابه شریر

رضا روستا، گل می نهد. این عقب مانده های فکری که کشورشان در چمدان 

ها و حساب های بانکی اشان است هنوز هم در ماهوراه ها و رسانه های 

داخلی با همکاری موسی ؼنی نژادها خواب نابودی علی امید های امروزی 

وان به عقب اما نمی ت ،تاریخ را می شود کند کرد را می بینند. حرکت

 برگرداند. 

، عدالت اجتماعی و بهبودی زندگی زحمتکشان را آگاهی و عشق به آزادی

 نمی شود کشت و یا زندانی کرد.

 3120تیر ماه  38مازیار گیالنی نژاد 

 منابع :

 آبراهامیان یرواند            انقالب 3 بین ایران -3

 مانی شکراله            ایران در کارگری نهضت تاریخچه -3

 الجوردی حبیب           خودکامگی و کارگری های اتحادیه -1

 باقری اله عزت               وین تا وانا از -4

 محمود طاهرزاده کوشش به                کارگری های اتحادیه از اسنادی -1
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 ّاحذاتْبْعشاًی ؽشکت کبسگشاى عٌذیکبی تبسیخچَ

 ّحْهَ تِشاى

 يوؼيّ

 صٕيّ ٔ تٓـاٌ اتٕثٕمـاَی ٔاصؼ ىـکت تبمیل مبل یکًیٍ 62 يُبمجت ثّ

 222 اف ثیو ثب ؿا ٔاصؼ ىـکت کبؿگـاٌ مُؼیکبی تبؿیغچّ گـكتى تًَیى

 .کُى يُتيـ مُؼ ٍلضّ

 اتٕثٕك ػمتگبِ 22 ثب 2115 مبل تیـيبِ 24 ػؿ تٓـاٌ اتٕثٕمـاَی عٔ أنیٍ

 يزهل ًَبیُؼگبٌ صْٕؿ ػؿ( صنیٍ ايبو يیؼاٌ) كٕفیّ تب ثبفاؿ ينیـ ػؿ

 .گـػیؼ اكتتبس ٔفیـاٌ اف تؼؼاػی ٔ ٔهت يهی ىٕؿای

 مُؼیکبیی رُجو ثـای ؿا مـَٕىتی چّ اكتتبس ایٍ کّ ػاَنتُؼ ًَی ثنیبؿی ىبیؼ

 رُجو توؼیى ؿا اؿفىی ثب ؿْجـاٌ چّ عٕػ ػل اف ٔ فػ عٕاْؼ ؿهى کٕػتب اف پل

يـکقی کبؿگـاٌ ٔ  يتضؼِ ىٕؿای ػؿ کّ کبؿگـاَی. ًَٕػ عٕاْؼ کبؿگـی

 ػاىتُؼ کٕچکی كؼبنیت 2111 تب 2112 مبف تبؿیظ ػٔؿاٌ ٔفصًتکيبٌ ایـاٌ 

 .اَؼ ىؼِ تجؼیم اؿفىًُؼی کبػؿْبی چّ ثّ کّ ىؼَؼ يتٕرّ کٕػتب اف پل ،

 ثب ٔ اٍیم ؿْجـاَی. ْنتیى کبؿگـی گـایو ػٔ ىبْؼ تبؿیغچّ ایٍ ػؿ

 يـاکق ٔ ػٔنت ثّ چيًی گٕىّ کّ ؿْجـاَی ٔ کبؿگـی عبنٌ ػیؼگبْٓبی

 یب ٔ ىٕػ يی گيٕػِ ثـایيبٌ کّ ای ؿٔفَّ ْـ اف اٍیم ؿْجـاٌ .ػاؿَؼ هؼؿت

 يیبٌ ثّ ؿا کبؿگـی ْبی آيٕفه ٔ ثـػِ ؿا ثٓـِ ثیيتـیٍ ،کُُؼ ثبف تٕاَُؼ يی

 ثهکّ ثیبیُؼ، ػَجبنيبٌ ثّ کبؿگـاٌ تب َيیُُؼ ًَی ؿْجـاٌ ایٍ. ثـَؼ يی کبؿگـاٌ

 ؿْجـاَی. پـػافَؼ يی مبفيبَؼْی ثّ آَبٌ ثب َلل ْى ٔ ؿكتّ کبؿگـاٌ يیبٌ ثّ

 ػؿ کّ کُُؼ يی کنت کبؿگـاٌ اف ؿا اػتًبػی چُبٌ آٌ ٔ کُُؼ يی ثبف ؿاِ کّ

 .َيیُُؼ يی يؾاکـِ ثّ ٔفیـ َغنت ثب ىـکت تؼًیـگبِ

 آَچّ. امت کبؿگـی ٔ مُؼیکبیی رُجو يجبؿفات اف کٕچکی ثـه تبؿیغچّ ایٍ

 يجبؿفاتی تبؿیظ َجٕػٌ ػمتـك ػؿ ثگؾاؿو پب ػـٍّ ایٍ ثّ تب ٔاػاىت يـا
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 ایٍ اف رًؼی کّ ٔیژِ ثّ. امت 2152 يوطغ تب 11 مبل اف ثؼؼ کبؿگـاٌ

 ٔ ْنتُؼ فَؼِ ُْٕف آَبٌ اف کٕچکی ثغو تُٓب ٔ کيیؼَؼ عبک ػؿ چٓـِ ؿْجـاٌ

 .کُُؼ يی فَؼگی مـكـاف

 رُجو َگبؿاٌ تبؿیظ ثّ کُى يی يُتيـ ایٍ اف ثؼؼ کّ ْبیی تبؿیغچّ ايیؼٔاؿو

 .ثؼْؼ ؿا کبؿگـی ٔ مُؼیکبیی تبؿیظ َگبؿه ٔ تضهیم ثـای الفو اكن کبؿگـی

 كـْت يضًؼ  امتٕاؿ، آعـ ثّ تب کٕىُؼگبٌ ثّ کُى يی توؼیى ؿا تبؿیغچّ ایٍ

 مُؼیکب ایٍ کٕىُؼگبٌ ػیگـ ٔ كـْبػی ػهیـّب ٔ َزبت يغجـیبٌ ػهی ٔ يطهن

 ايـٔف. ثّ تب

 فثبَّ ػٔ مبیت ثّٔ ييبْؼِ امُبػ يـثّٕٓ،  تبؿیغچّ ایٍ عٕاَؼٌ ثـای

                                                                                                                                                                                                                     .کُیؼ يـارؼّ sfelezkar.com  آػؿك ثّ كهقکبؿيکبَیک کبؿگـاٌ مُؼیکبی

 

برای اعضای سندیکای ( از اولین کارت های صادرشده 5) سند شماره 

اتوبوسرانی تهران  به نام صادق نیلچیان. شغل کمک راننده، تاریخ صدور 

 1338فروردین  24
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 هبلیبت کبسگشاى ّ کبسهٌذاى

 
تَٕیت ىؼ کّ يتلبٔت ثٕػٌ کبؿگـاٌ ؿا اف  2/21/65يَٕثّ ای ايـٔف 

کبؿيُؼٌ َيبٌ يی ػاػ. ثـ صنت ایٍ يَٕثّ کبؿگـاٌ ثبیؼ ثیيتـ اف کبؿيُؼاٌ 

يبنیبت ثپـػافَؼ. يَٕثّ ايـٔف يزهل يجُی ثـ تَٕیت يؼبكیت يبنیبتی صوٕم 

 .يطـس ىؼ يیهیٌٕ تٕيبٌ 5/2يیهیٌٕ تٕيبٌ ٔ کبؿگـاٌ فیـ  1کبؿيُؼاٌ فیـ 

يب يؼتوؼیى کّ   ثب تٕرّ ثّ ایُکّ يقػثگیـاٌ فیـ عٔ كوـ ػمتًقػ يی گیـَؼ

  .يیهیٌٕ ثّ ثبال گـكتّ ىٕػ 5يبنیبت ثبیؼ اف صوٕم ْبی 

ایٍ کّ کبؿگـاٌ ٔ کبؿيُؼاٌ يبنیبت ثپـػافَؼ ٔ کًتـ اف ايتیبفات ارتًبػی 

کبؿگـاٌ ثبیؼ ثّ  ْیػیٍ ثی ػؼانتی امت. ثـای ؿمیؼٌ ثّ ثهٕؽ آگب ،ثٓـِ ثجـَؼ

. ثبیؼ مُؼیکبْب ؿا ثـ پب کـػ ٔ مُؼیکبْبی يٕرٕػ ؿا كؼبل ٔ مًت تيکم ؿكت

كؼبل تـ ًَٕػ. ػؿ ؿیـ ایٍ ٍٕؿت ػؿ ثـ ًْیٍ پبىُّ يی چـعؼ کّ کبؿگـاٌ ٔ 

 .کبؿيُؼاٌ يبنیبت ثپـػافَؼ ٔ کًتـ ثٓـِ ای صبٍم کُُؼ

  

 بخؼ آهْصػ عٌذیکبی کبسگشاى فلضکبسهکبًیک ایشاى
 

 کارگران سندیکای آموزش بخشکانال تلگرامی دانش و کارگر دیدن کنید.از 
 Knowledge_N_Worker@    کمکانی فلزکار

 Samad_Behrangi@     :ادمین با ارتباط لینک
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 پنهان استثمار مزد،

 و کند می پرداخت کارگر به کار بابت را مزد که است معتقد داری سرمایه
 متاسفانه. داده است را حقش او به کند می کار برایش که کاری ساعات بابت

 تنها نه واقع در کارگر ولی. کند می نگاه مزد به شکل بدین نیز ناآگاه کارگر
 به …و عمر نیرو، جوانی، بلکه فروشد می دار سرمایه به را کارش نیروی
 کار که هم زمانی مدت در. رساند می فروش به را خود زندگی ،سخن دیگر
 ادامه به کارگاه یا و کارخانه در فردا بتواند تا کرده قوا تجدید باید کند، نمی
 را شده بازیافت تؽذیه و استراحت با که کارش نیروی همان تا. بپردازد کار

 .دهد قرار دار سرمایه اختیار در باز هم

 قرار دار سرمایه اختیار در زمانی مدت در کارگر زندگی یا و کار نیروی این
 طبق بر نیز کارگر و کند می مدیریت را زمان مدت آن ایشان و گیرد می

 ،زمان مدت این بابت. شود می مشؽول بکار کارخانه در شده اعمال انضباط
 کار نیروی این اما. گیرد می نظر در را مزدی کارگر برای دار سرمایه
 و کند می قیمتی را و آنان دهد می ارزش شده تولید کاالی به که است کارگر

 کارگر به را قسمتی کاال، فروش این از دار سرمایه. کند می ایجاد سود نیز

 داشته که هایی هزینه و خودش برای را بقیه کند، می پرداخت دستمزد بابت
 های پرداختی انتهای در. کند می برداشت ،بگیرد صورت تولیداتش تا است

 .شود می دار سرمایه نصیب ماند، که می خالصی سود ،دار سرمایه

 داند می را این دار سرمایه. است دار سرمایه ثروت آورنده پدید کارگر پس
 و کند نمی کار خود خودی به دستگاهایش ،کارگر استخدام و وجود بدون که

 به که است کارگر این. کند پیدا دست ثروتی به تا گیرد نمی انجام تولیدی
 قابل را شده تولید کاالی و دهد می ارزش ،دار سرمایه پول و آالت ماشین
 سرمایه برابر، در اما. نماید می ایجاد دار سرمایه برای سودی و کرده فروش
 بتواند تنها که کند می پرداختاز سود را به عنوان مزد،  سهمی کارگر به دار
 که. بماند باقی کارگر اندازه و حد در همیشه و بکند را ابتدایی نیازهای رفع
 کارش نیروی ،یدار سرمایه شرایط با داشت، نیاز او کار نیروی به زمان هر
 .دهد قرار کارفرما اختیار در را
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 و کارگر رابطه در نهفته واقعیت. کند می تعیین اقتصادی روابط را مزد
 سرمایه طرؾ از کارگر استثمار شود، می داده نشان مزد با که دار سرمایه

 را کارگر و دار سرمایه بین استثماری رابطه شدت دستمزدی هر. است دار
 به ظلم و استثمار که کارفرما اختیار در است ای وسیله مزد. دهد می نشان
 بودن وار برده کارگر، مزد در استثمار شدت بودن پنهان .کند پنهان را کارگر

 .است کرده نهان خود معیشت تامین در را کارگر

 به الزم کار. کاراضافی و الزم کار. شود می تشکیل قسمت دو از کارگر کار
 ماشین استهالک و کارگر دستمزد تامین برای که شود می گفته کار از قسمتی
 کار. پذیرد می انجام کارفرما مدیریت حق و گذاری سرمایه سود و آالت

 به مستقیم و گرفته صورت آن در استثمار که است کار از بخشی آن اضافی
 حق که چرا. باشد داده انجام برایش کاری آنکه بدون رود می کارفرما جیب

 الزم کار در قبلن را خود سرمایه سود و آالت ماشین استهالک مدیریت،

 .است گرفته

 ملک و است آزاد کارگر. است آزادی ،شود می عنوان داری سرمایه در البته
 مزدی هر با و برود خواست دلش که کجا هر تواند می او و نیست هم کسی

 تا کند می خود سلطه توجیه برای داری سرمایه که است دروؼی این. کند کار
 وسایل دار سرمایه و دارد کار نیروی کارگر .کند پنهان را استثمار رابطه

 که کرده، خود همراه را دولت خود سرمایه امنیت و ثبات برای کارفرما .تولید
 و تثبیت شدت برای کارفرما. پردازد می اش سرمایه از حراست و حفظ به

 آنها از کار نیروی مقابل در تا کند می ایجاد را دولت و قاضی، پلیس، استثمار
 تن استثمار به باید بماند تنها و یکه اگر کار نیروی که اینجاست. بگیرد بهره
 خود، انسانی حق به رسیدن و استثمار کوفتن درهم برای کار نیروی.بدهد

 و کار شرایط بهبود براى فعالیت جهت کارگری سندیکاهای ایجاد به دست
 به دست داری سرمایه نظام تؽییر برای همچنین کار نیروی .زند می زندگی

 که هاست سازمان این ایجاد با تنها. زند مى کارگر طبقه سیاسى حزب ایجاد
 .شد خواهد آزاد واقعى معنای به کارگر طبقه

 ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای آموزش و پژوهش بخش
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 کارگران حق مزد افزایش

 

 با هماهنگی برای هستند، هم بیشتر گهگاه که آنان، چهارنفری معموال خانواده و کارگران
 درآمد و حقوق ارتقا به بایستی آید، می بوجود ها کاال بازار در که تورمی و ها گرانی
 توجه با باید و است، کارگران حق مزد، افزایش. بزنند مبارزه به دست و کرده فکر خود

 .کند پیدا افزایش مزد جامعه، در معیشتی مشکالت به

 به تنها نه شود، می پا بر دستمزد تعیین برای که گرایی جانبه سه بخاطر میان این در اما
 و کارفرمایان. نمود اشاره باید مهمی مسئله به بلکه شود، نمی توجه کارگران خواسته

 گام هر با که چرا رود، باالتر خاصی حد از نباید کارگر مزد یا و درآمد که معتقدند دولت
 مدتی از پس که گردد، می ایجاد حقی کارگران برای دولت و کارفرمایان نشینی عقب

 پذیر امکان دولت، و کارفرما برای آن گرفتن پس باز سادگی به و شد، خواهد نهادینه
 مد را کارگر برای کافی مزد عدم جانب گرایی، جانبه سه این جانب دو پس. بود نخواهد

 و اصرار علت به ولی است، مزد افزایش عدم برای ایشان، زنی چانه و دارد، نظر
 مزدبگیران تایید مورد اصال که دهد، می تن مزد، افزایش از حداقلی به کارگران، پافشاری

 .نیست

 آن از نیز کارگران مسلم پر و است، هم زیاد دستمزد این که معتقدند دولت و کارفرماها
 توازن عدم علت به اما. زنند می دست شکایت و اعتراض به و هستند، ناراضی تصمیم

 .برند نمی جایی به راه مزد، افزایش حق بر خواسته برد پیش برای قوا،

 مزد نشاندن کرسی به و دستمزد شورای در داشتن قدرت مزدبگیران برای کار چاره
 کارگری سندیکاهای از خود نمایندگان فرستادن با تنها مهم این و باشد مى عادالنه

 .قابالجراست

 .عادالنه مزد برای اتحاد بسوی پیش

 جوشکار کارگر شباهنگ                                                            
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 !بدرود مردمی، گزارشگر بدرود

. داد دست از را گزارشگری حوزه پیشگامان از یکی ایران ورزش جامعه 

 در تیر 33 یکشنبه روز مؽزی سکته علت به سالگی 24 در بهمنش عطااله

 .درگذشت بیمارستان

 و نیرو“  ورزشی مجله با 3116 دیماه از را خود فعالیت بهمنش عطاااله

 که بود گزارشگری تنها ورزشی گویندگان میان در او. کرد آؼاز ”راستی

 فوتبال تبحری چنان با بهمنش. داشت را تصویر به صدایش تبدیل توانایی

 در یا ای، نشسته امجدیه استادیوم در میکردی احساس که کرد می گزارش

 گر نظاره خود انگار که شدی می مجذوب چنان آن اش کشتی های گزارش

 شنیدن خاطر به بسیاری که بود زیبا چنان آن هایش گزارش. هستی کشتی

 صد را گزارشش زیبایی مردم، به عشق. نشستند می رادیو پای او گزارش

 .کرد می چندان
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 چه نداشت ارزشی جانش مردمش برای. بود دلباز و دست و مردمی بسیار او

 ذوب کشتی هیات رییس دعوت به 3148 سال در واال انسان این .پول به رسد

 گیران کشتی از تعدادی که شد خبر با سفر این در. نمود آنجا به سفری آهن

 نیازها این همانجا در که هستند....  پول فرش، رادیو، چون لوازمی نیازمند

 تامین از کشور و استان ورزش روسای که بود حالی در این. کرد تامین را

 .نبودند وزشکاران مسایل این فکر در اصلن و کرده خوداری لوازم گونه این

 :دارند حضور افراد این سفر این یادگاری عکس در

 نفر دودران، جعفری اصالن پنجم نفر ذاکری، داریوش:  راست از ایستاده

 عطااله دوازدهم نفر آهن، ذوب کشتی هیات رییس سعادتمند هرمز هفتم

 میزبانی، چهاردهم نفر مازندرانی، منوچهری بابا علی سیزدهم نفر بهمنش،

 .رجایی هیجدهم نفر

 شیرانی علی مراد آخر نفر روحی، سبحان پنجم نفر:  راست از نشسته

 

 اصالن جعفری دودران



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     53
 

 فلزکار کارگر عاشقی کازیم خاطرات و طنزها

 زمینی سیب*

 رحمتش خدا .شنبلوو که محمد بنام بود عجبشیرمردی گوراوان روستای در
 همچنین. نیست معمولی آدم کند جمع جا یک در را نفر چند بتواند هرکس. کند

 کسی نان بتواند کس هر و نیست معمولی آدم بازم کند، شاد را نفر چند بتواند
 ......و نیست معمولی آدم هم او ُببرد را

 از و داشت زیادی مشکالت خودش که این با که بود کسانی جمله از قاؼا ممد
 می شاد هایش گفته با را نفر چند روز هر اما. برد می رنج زندگی در کمبود
 .شاد روحش. کرد

 آبش، تخمش، بود کاشته زمینی سیب مقداری  زمینی در قاؼا ممد روزی
 که بود این امیدش همه. بود نسیه دم از کودش، نخش، اش، گونی کارگرش،

 خرج را باقی و بدهد را مردم قرض بیاورد در زمین از را زمینی سیب
 برداشت وقت خالصه تا کشد می زحمت زمین روی ماه چند. کند اش خانواده
 آنها با هم خودش بیاورند در را محصول که گیرد می کارگر چند. میرسد
 . میکرد کمک

 می لب زیر ممدقاؼا .آمد نمی در خوبی محصول ،کندند را زمین چی هر
 این هی یعنی(  باشا چیخدی بستر باشا چیخدی تاختا باشا چیخدی کوز: )گفت
 ؟کنم چکار خدایا.  دیگری از بدتر یکی. شه می خوب اون هی میشه، خوب
 .بود ناراحت خیلی.  بگم چی مردم به.  نمیشه جور هم آبیاری  پول تنها

 پرسه می قاؼا ممد....  آقا آقا:  میگه.  بود آورده ناهار برایشان میاد دخترش 
 هم قاؼا ممد. میگه فحش خدا به کرده مست کوه در عموعباس: میگه  چیه؟
 ائلییر یاخجی دا بودی یئرآلما وردیی منه هین اله دئییر ائلییر یاخجی) میگه
 خدا که زمینی سیب این میکنه کاری خوب( ها دئییر آی اولوم قوربان آؼزینا
 . میکنه کاری خوب دهنش قربون. همینه حقش داده بمن

 عمی محمد به کند رحمت خدا                                                
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 یکیست خدا

 بازرسان زکمر از .کنم عرض خدمتتان بود افتاده عجبشیراتفاقی روستاهای از یکی در

 . فرمایند دیدنرسه مد چند از شوند می حاضرو  اداره میآیند

 یک .کرد می صحبت کالس معلم، شوند می کالس وارد وقتی .روند می روستاها از بیکی
 دانش تمام خدایا:»گفتم می خود با. بود جواب حاضر و پررو خیلی داشتیم آموزی دانش

  موضوع ،داشتیم بینش درس :گفت می «نه را او فقط تخته جلو کند صدا را آموزان
 :گفتند گیهم ها بچه دارید؟ درسی چه پرسید، شد کالس وارد بازرس. بود خداشناسی

 . دینی

 من .وای ددم وای. کرد صدا را پسره همان بدشانسی، از انداخت کالس به نگاهی بازرس
 دارید؟ درسی چه اوالن :پرسید بازرس(  سبده قویاجاخ پوخو) : فهمیدم

 ( با قویمیادی بارا هللا یئرم اویریمی هم من)         آغا خداشناسی :داد جواب

  آغا یکیتاست :گفت         ؟ تاست چند خدا: پرسید

  آغا بله :گفت پسره ؟؟؟            تاست یک حتما :گفت بازرس

 ؟ تاست چندخدا  :پرسید دوباره بارزس

  آغا تاست یک  :گفت بلند صدای با آموز دانش

 . دوتاست گویم می من :گفت بازرس باره سه

  ؟آغا دی نه،  ده بیر هللا وونن دده یئسن پوخ سن:  گفت آموز دانش

  .آغا تاست یک خدا. دوتاست خدا گویی می پدرت با خوری می گوه تو :گفتدانش آموز

 و انداخت بمن نگاهی بازرس . شدم عرق خیس خجالت از من شد حاکم کالس بر سکوتی
  .بزنم حرفی نتوانستم گی شرمنده از هم من .کردند ترک را کالس

 کوپیوولی ندهید راه کالس به را کافرها اون معلم آغا :گفت بود رجب اسمش آموز دانش

 . ست یکی خدا ها بچه گفتم هم من   . دوتاست خدا گوید می

 عاشقی کاظم
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 چه باید کرد؟!؟

 رفتن راه توان دیگر و رسیدند پیری به که  زحمتکشی  دهقانان بسیارند چه
  انها فروغ بی چشمان .ندارند را زدن بیل یارای نهاآ بازوان دیگر و ندارند
 هیچ دیگر پرکوش زحمتکش این نکهآ خالصه و ندارند دیدن قدرت .بینند نمی
  فضای تاریکی در  .ندارد نیز یاوری هیچ وانفسا این در متاسفانه و ندارد
 می  رفته ؼارت اموال به خرها سلؾ و  دالالن چپاول و ؼارت لودآ وهم

 می  هم به دندانتمام،  ناتوانی در و میزند چرتکه را باخته مال و اندیشد
 شعار  که یینهاآ بودن برنامه بی و ها لیاقتی بی و ؼارتگری از و فشارد
 .است رنج در ،میدهند سر جهان مستضعفین رهایی

 زدن پا و دست دهقانان تمام یندهآ نمود؟ تحمیل دهقان به را فقر این کسی چه
  ....حقوقی و مسکنی نه و بیمه نه نانی نه .است ناتوانی و فقر منجالب در
 نیست؟ پاسخگو کسی چرا

 را نان اکنون و بردند ؼارت به دالل ؼارتگران و کرد تولی ؼذا دراز سالیان
 کرد؟ باید چه کند می گدایی

آیا پناهی جز برادران دهقانش و همیشه یاورانش، زحمتکشان شهری کسی را 
برزگر اگر می خواهد دسترنجش به بس. دارد؟؟ چاره تنها در تعاون است و 

یؽما نرود جز متحد شدن در اتحادیه های دهقانی و تشکیل تعاونی های 
 روستایی چاره دیگری ندارد.

عاری از خصیصه های انسانی را باید متشکل و متحد شد تا دست دالالن 
و همگامی با اتحادیه های دهقانی بر  با تشکیل تعاونی های تولید کوتاه کرد.

سر تعیین مبلػ گندم، برنج و محصوالت کشاورزی با دولت چانه زنی 
راه اندازی کرد، تا به جای فروش محصول توزیع میوه  تعاونی های پرداخت.

انواده های کارگری رساند تا هم آنها با به سلؾ خر و دالل، میوه را به خ
دستمزد کم شان میوه ای در خانه داشته باشند و هم با فروش عادالنه 

 محصول، دهقان توان تولید دوباره محصول کشاورزی را داشته باشد.

 برزگر همیشه دهقان مانده : سیاوش دماوندی 
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 عباس آقا کارگر ایران ناسیونال

شاعر و نویسنده و فعال سیاسی و زندانی سیاسی حکومت  سلطانپورید عس
و  ایران اترت تاریخ در همتا بی اثری خالقسعید سلطانپور های تمامیت خواه.
 .است شده توجه آن به کمتر که اثری. است بویژه، تاتر کارگری

 مدام که آمد وجود به فضاییشاهی، اقتدار فروپاشی و 10 انقالب پیروزی با 
 شد بستری بند نیم آزادی این. بود نوسان در آزادی سرکوب و آزادی بین

 آقا عباس» به نام ایران اترت تاریخ در یگانه و درخشان اثری خلق برای
 می سعی اؼلب ها خبرگزاری و ها رسانههر چند . «ناسیونال ایران کارگر
 ایران اترت برای فروغ کم سالی را انقالب پیروزی از پس ابتدایی سال کنند
، اما این گونه نیست و ما تاتر معدن نوشته بهزاد فراهانی را نیز در دهند نشان

 پرونده تاتر ایران می بینیم.

 مستند اترت ترین درخشان و اولین حق به «ناسیونال ایران کارگر آقا عباس»
 صالحی عباسعلی زندگی از هایی برش و واقعیات براساس است که ایران در

 تضاد .نوشته شده بود ناسیونال ایران خودروسازی ی کارخانه اخراجی   کارگر
 سرمایه مناسبات نقد به کارفرما و کارگر ی طبقه از فردی عنوان به او میان
. یایران کارگر اجتماعی زیست از شد بازتابی و پرداخت حاکم ی دارانه
 را خود اترت تا داد سلطانپور به را امکان این ها سال آن اجتماعی ویژه شرایط

 طول در .دهد پیوند ند،بود برابری و آزادیخواستار  که مخاطبانش خواست با
 از پر اجرایی. آید پدید ناب کنشی و شوند یکی تماشاگر و بازیگر نمایش
 شورش پر و پرشمار تماشاگران انقالبی ی روحیه که عکس و فیلم و اعالمیه

 خواست که بازیگران و تماشاگران شعارهای و ها فریاد. کرد می تقویت را
 و آمیخت می هم در ند،کرد می بیان را شان اجتماعی و سیاسی مشترک های
 شکل ترین عالی این .گشت می بدل اجرا ی صحنه به یکپارچه سالن تمام

 .است اترت در ممکن ارتباط

 ایفا را خود نقش که بازیگری عنوان به صالحی عباسعلی آمدن صحنه روی 
 عوامل اخراجی، کارگر یک عنوان به او بر نمایش این عمیق تاثیر و کرد می
 یک برای صحیح فرمی انتخاب ی دهنده نشان تماشاگر هزار چندین و اجرا
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برتولت  آموزشی اترت از او عمیق درک و سلطانپورسعید  توسط سیاسی رتات
 .است ، نمایشنامه نویس و کوشنده سیاسیبرشت

 با سپس و داشت کننده بازدید هزار چند ،بار هر تهران در آقا عباس اجراهای 
 تشکیل مردمی را تماشاگران اکثر. شد برده هم  دیگری شهرهای به کامیون
 انقالبشان حاال و بودند نگذاشته تئاتر های سالن به پا این از پیش که میدادند
 که آنچه. کرد می فراهم آنها برای را جمعی بزرگ   ی تجربه این فرصت
 .ایستادند تماشا به مردم اینجا داشت را آرزویش برلین در پیسکاتور اروین

دیدن کرده اند، هیچگاه شعارها و این  اهزاران زحمتکشی که از این اجر
 نمایش را که بخشی از زندگیشان بود را از یاد نخواهند برد.

 ی کارخانهاوباش به  ی حمله با نهایتا کارگر ایران ناسیونال آقا عباس اجرای
 و سیاسی اتریت تداوم برای سلطانپور تالش اما ،شد متوقؾ نالناسیو ایران
 .شدجاویدان  و دستگیر اینکه تا داشت ادامه همچنان پیشرو

سال پیش آرزو  166نش در نچه که دشمنان طبقه کارگر از روز بوجود آمدآ
، هرگز تحقق نخواهد یافت. آگاهی با تالش کوشندگان سندیکایی بار داشتند

 اخراجی کارگران   تمام روزی زحمتکشان جوانه خواهد زد ودیگر در میان 
 تمام روزی که صدایی. بود خواهدو به سندیکاهای کارگری رهنمون  بیدار را

 .کرد خواهد بیدار را شده استثمار کارگران

 .....نیست میرا که صدایی. میرسد گوش به اکنون که صدایی 

 ایران سندیکاهای کارگریگام های  

 

بخش آموزش سندیکای کارگران کاری از 
 فلزکارمکانیک ایران
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 ّاسدات پْؽبک تشکیَ بَ ایشاى بب چَ ُذفی؟

چُؼ مبنی امت ثب كؼبنیت ىـکت ْبی تـکیّ ای ػؿ هبنت كـٔىگبْٓبی فَزیـِ 

کّ  ٍ يبنی ٔاؿػ ػـٍّ ای ىؼِ ائمـيبیّ ػاؿی عب ،ای پٕىبک ٔ يٕاػ ؿؾایی

 َؼ.اٌ ٔ ْى ثّ ٍُؼت کيٕؿيبٌ ثقو ایـَؼ ّـثّ کبؿی تـی ْى ثّ يـػثتٕا

ىٓـیٕؿ مبل ربؿی ٔفاؿت ٍُبیغ ػمتٕؿانؼًهی اثالؽ کـػِ امت تب اف  26ػؿ 

ٔؿٔػ ثی ؿٔیّ پٕىبک يًبَؼت ثّ ػًم آیؼ. ايب آَچّ اتلبم اكتبػِ امت ٔؿای 

تَٕؿ ْـ كـػ ایـاَی امت. ثبفؿگبَبٌ تـکیّ ای ثب ًْؼمتی مـيبیّ ػاؿی يبنی 

تٕاَنتّ اَؼ اف يزبؿی هبََٕی ػؿ ٔفاؿت ثبفؿگبَی ٔ ػُبٍـ َلٕؽی ایـاٌ 

ثّ ٓجوّ  ،يیهیبؿػ تٕيبٌ پٕىبک ثب ثـَؼْبی هالثی ٔاؿػ ایـاٌ کـػِ 122

يیهیبؿػ ثـ ٓجن ثـآٔؿػ کبؿىُبمبٌ  122يتٕمٔ ایـاٌ هبنت کُُؼ. ایٍ 

ثـاثـ ایٍ  22مُؼیکبیی كؤ كـٔه یک يبِ ایٍ ثبفؿگبَبٌ ثٕػِ امت ٔ ثیو اف 

ین هبچبم ٔاؿػ ایـاٌ ىؼِ امت ٔ ثب هیًت گقاف ثّ ایـاَیبٌ ٓجوّ يوؼاؿ اف ٓـ

 يتٕمٔ ثّ ثبال كـٔعتّ ىؼِ امت.

ایٍ ايـ ثبػج ىؼِ امت کّ كؤ ػؿ ٓی مبل ربؿی ثُبثـ ثـآٔؿػ کبؿىُبمبٌ 

 122ْقاؿ کبؿگـ عیبٓ ػؿ مـامـ ایـاٌ ٔ ثیو اف  42مُؼیکبیی ثیو اف 

 .َٕؼثيکبؿگبِ ٔ کبؿعبَّ تٕنیؼ پٕىبک تؼطیم 

چـا ٔفاؿت ٍُبیغ، ايٕؿاٍُبف، مبفيبٌ يجبؿفِ ثب هبچبم کبال صـیق ایٍ 

ػات اؿصزى اف ٔاؿػات ًَی تٕاَُؼ ثيَٕؼ؟ آیب عٕػ ًْؼمت يبكیبی ٔ

ٔاؿػات پٕىبک اف تـکیّ تٕمٔ چّ ثبَؼی ػؿ ػٔنت ٔ ػیگـ ػمتگبْٓب   ْنتُؼ؟؟

ؿؾایی ٔ  صًبیت يی ىٕػ؟ ْؼف ثبفؿگبَبٌ تـکیّ ای اف ٔؿٔػ ثّ ػـٍّ يٕاػ

پٕىبک ثب چّ ْؼكی ٍٕؿت گـكتّ امت؟ ػمتگبِ ػیپهًبمی ٔ ٔفاؿت آالػبت 

 ثّ ْٕه َینتُؼ تب پبیًبل ىؼٌ يُبكغ يهی ؿا ثجیُُؼ؟؟

میبمتًؼاؿاٌ  ثب ثی تـػیؼ يُبكغ يهی يب پبیًبل مٕػرٕیی يبكیبی ایـاَی ًْؼمت 

ايُیت يهی يب ػؿ عطـ ْزٕو ػاػو ْبی اهتَبػی امت.         تـکیّ ای امت.

 !بَ ُْػ ببؽین
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 سایپا، مدیران ماشین

                                                                                                                                                                                                           

 نمی استفاده خودشون کارخونه های ساخته از کدوم هیچ که جالبه

 اقایون این پولش با تا میدن مردم تحویل معیوب خودروهای. کنن

 بشن. سوار خارجی  لوكس خودروهای 
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 هببسصٍ صًبى ؽبغل دس ساٍ تبهیي اهٌیت ؽغلی

 

ؿٔصبَی ػؿ اَتغبثبت ؿیبمت رًٕٓؿی گؾىتّ، َّ تُٓب  ػکتـْبی  ثـعالف ٔػؼِ

فَبٌ ىبؿم يبَُؼ فَبٌ کبؿگـ، يؼهى، پـمتبؿ، کبؿيُؼ ٔ َظبیـ آٌ اف صوٕم 

ثؼیٓی يضـٔو ْنتُؼ، ثهکّ َـط ثیکبؿی ػؿ يیبٌ فَبٌ ىبؿم اكقایو َیق 

َيبٌ ػاػ کّ فَبٌ  216۸َتبیذ ٓـس آيبؿگیـی َیـٔی کبؿ ػؿ مبل  .امت  یبكتّ

يُبمجی ػؿ ثبفاؿ اىتـبل َؼاؿَؼ. يطبثن آيبؿ اؿائّ ىؼِ تٕمٔ يؼبٌٔ ّٔؼیت 

ػؿٍؼ فَبٌ ػؿ ػمتگبِ  22کًتـ اف  ،رًٕٓؿ ػؿ ايٕؿ فَبٌ ٔ عبَٕاػِ ؿییل

  ثـاثـ يـػاٌ ثـآٔؿػ ىؼِ ػٔنتی ييـٕل کبؿَؼ ٔ َـط ثیکبؿی فَبٌ ثیو اف ػٔ

فَبٌ يتبْم  ثٕػ کّ کبؿكـيبیبٌ  امت. ٔفیـ کبؿ َیق چُؼی پیو اػتـاف کـػِ

کُُؼ ٔ ُْگبو امتغؼاو اف فَبٌ يزـػ َیق تؼٓؼ کتجی يجُی ثـ ػؼو  ؿا امتغؼاو ًَی

ػؼو  :ثٕػ ىٕػ. ٔفیـ کبؿ گلتّ يی  افػٔاد ٔ ٍبصت كـفَؼ ىؼٌ ثب تٓؼیؼ گـكتّ

امتوجبل کبؿكـيبیبٌ اف فَبٌ يتبْم امت ٔ گـایو ثّ امتغؼاو ثّ فَبٌ يزـػ 

ْبی  َهی ىؼٌ ؿكتّ ٔ اىتـبل فَبٌ ػؿ ثغومًت ك  امت. ايـٔف کبؿ فَبٌ ثّ

 (216۵ثًٍٓ يبِ  1۸)ؿٔفَبيّ آؿيبٌ، ” امت. عؼيبتی اكقایو یبكتّ

تًبيب ثـ صؾف فَبٌ اف صیبت اهتَبػی  ػٔنتی ْبی ثـکنی پٕىیؼِ َینت میبمت

ْب فيیُّ مٕػرٕیی ٔ  َيیٍ مبعتٍ آَٓب امتٕاؿ امت. ایٍ ثـَبيّ ربيؼّ ٔ عبَّ

ػاؿاٌ كـاْى مبعتّ ٔ فَبٌ کبؿگـ ٔ کبؿيُؼ يزجٕؿ  بیّمٕػاگـی ؿا ثـای مـي

ثّ امتغؼاو ثب ىـایٔ ظبنًبَّ ٔ ػمتًقػ کًتـ ْنتُؼ. ایٍ ايـ ثبفاؿ اىتـبل 

کيٕؿ يب ؿا ثـای فَبٌ ىبؿم اػى اف کبؿگـ، يؼهى، پـمتبؿ ٔ ؿیـِ َبايٍ 

http://www.etehadkargar.org/wp-content/uploads/2017/03/women-workers2.jpg
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 تـیٍ ينبیم ٓجوّ تـ َجٕػ ايُیت ىـهی یکی اف يٓى ػجبؿت ػهین امت. ثّ مبعتّ

ٕٓؿ کهی فَبٌ  فَبٌ کبؿگـ ٔ ثّ. ٔیژِ فَبٌ کبؿگـ ٔ ىبؿم امت کبؿگـ ثّ

َبپؾیـ ٓجوّ کبؿگـاٌ ٔ فصًتکيبٌ  ػُٕاٌ ثغو رؼایی ىبؿم يیٍٓ يب ثّ

ثبىُؼ  ْبی مُؼیکبیی صْٕؿ ٔ كؼبنیت يٕحـی ػاىتّ امت ػؿ مبفيبٌی ّـٔؿ

ٕیت ٔ افایٍ ٓـین ربیگبِ عٕػؿا ػؿ يجبؿفِ رُجو کبؿگـی ٔ مُؼیکبیی تو

ًَبیُؼ. رُجو مُؼیکبیی يٕرٕػ َیق ثبیؼ هبٓؼبَّ ػؿ ؿاِ تبيیٍ ايُیت ىـهی فَبٌ 

 .ىبؿم ٔ فصًتکو يیٍٓ يب يجبؿفِ کُؼ

زنان در رهبری سندیکاهای کارگری و پذیرش مسوولیت های ر حضو
سندیکایی به معنای اقبال زنان کارگر از سندیکاهاست و این یعنی اعضای 

یکاهای کارگری و چه بیشتر سندها و قدرتمندی هراسندیک بیشتری برای
 جنبش کارگری است.

کارگری معتقدند در شرایطی که زنان و مردان کارگر شؽل خود سندیکاهای 
باره ی حقوقی چون نگهداری از  ، بحث و گفتگو دررا از دست می دهند

طرح این مسایل ضروری است زیرا نیروی کارگران کودکان آسان نیست. اما 
که زنان کار می کنند وقتی  ابدیبطور عمده در محیط هایی گسترش می 

زمینه هایی چون د. در همبستگی و تفاهم میان زنان و مردان وجود داشته باش
 یشرفت کرد.رفع تبعیض های جنسیتی می توان در دشوارترین زمان ها هم پ

*** 
 کارگری معتقدند:سندیکاهای 

بهتر برای زنان به معنای درآمد بیشتر برای کل خانواده دستمزد 
 است.

مطلوب تر در محیط هایی که زنان کار می کنند به معنای شرایط 
ستار این است که کارگران دیگر هم می توانند این شرایط را خوا

 شوند.
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 !است شده «ارزان» مرگآقای وزیر کار، 

 کارگر 1 شدن   «ذوب» و یاسوج در فوالد ذوب ی کوره انفجار از روز چند
 دیگ  در مشهد پسماند ی کارخانه کارگر   ۴ رسید خبر که بود نگذشته جا آن در

 .شدند «خمیر» و افتادند کاؼذ خمیر  

 کارگران که رسد می خبر روز هر. است شده «ارزان» مرگ روزها این
 نابود شوند، می خاکستر شوند، می ذوب شوند، می خمیر شوند، می پودر
 «خواهی خون» به کسی اما است، شده کارگران کار   و کسب مرگ،! شوند می
 را یادشان کسی. کند نمی تن بر را عزایشان رخت   کسی. خیزد برنمی شان

 ی چرخه در است براین قرار. هستند «مازاد های بدن» ها این. دارد نمی گرامی
 کارگران،. بروند بین از و شوند له داری سرمایه نظام   های  چرخ زیر   تولید،

 که آیند نمی یاد به اصالا ! نه. شوند می فراموش زود «تهیدستان. »اند تهیدست
 .بشوند هم فراموش

 به شان جان قیمت   و خون پول   که نشود معلوم هم شان مرگ از بعد شاید
 کارفرما اند، بوده بیمه اگر اند؟ بوده بیمه آیا اصالا  نه؟ یا رسد می شان خانواده

 کار   همان یا کرده رد آرایشی لوازم و تحریر لوازم عنوان با را شان بیمه حق
 کارگر   یک البد و است؟ بوده شان محتوم سرنوشت   که آوری زیان و سخت
 را کارفرما توسط کار ایمنی رعایت   عدم   تا شناخت خواهند مقصر را دیگر

 چمنی امیر.                                                      بکشند ماله

                                                                

 !امروزشان برای فقرا   !کنند می ریزی برنامه فردا برای داران سرمایه
 و پذیری ستم هدفی، بی فالکت، فقر،   !پذیرند سلطه باشند، فقیر که مردمی

 ! است حاکم ی طبقه عمدی خواست   !نیست آسمانی های پدیده  تفاوتی بی

 !کنند ترحکومت آسان توانند می که است شرایط دراین فقط چون

 پوالدی سندیکالیست
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   نبود جنگى کاش ای

 بود جنگى هم اگر و

 شد مي این بر فرمان

 سربازان که

 نزنند تیر با را همدیگر

 بزنند گیتار هم براى فقط و

 لشگرى هر

 نواختی م زیباتر

 میشد پیروزجنگ

 عشق جای فقط دنیا کاش

 بود دوستی و

 الناز کیانفرستنده :                 ....کاش ای و کاش
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 کارگر ی طبقه زنان آگاهی

 کارگر اینکه ی باره در را کارگر ی طبقه زنان آگاهی کوشند می کارفرمایان
 از را آنها ،آن جای به و سازند رنگ کم هستند، کارگر ی طبقه از بخشی و

عقب مانده ترین معنایی سنتی رایج در رفتار  معنی به خود بودن زن
. دهند افزایش خوانند می فرو زنان گوش به کودکی از که اجتماعی،
 و زنان جایگاه ی باره در این گونه رفتار عقب مانده تا تالشند در کارفرمایان

 با کنند باور زنان که تالشند در آنها. بخشند دوباره نیروی را آنها خانگی نقش
 ".باشند وابسته مردی به باید اجتماعی دومی درجه وضعیت بودن دارا

 هزاره به برد می فرو زنان ذهن در را آن که روشهایی و داوریها پیش چنین
 رشد و سربرافراشتن با اما ، به دوران فئودالی و ارباب رعیتی.گردد برمی ها

 سرمایه زیرا. است گراییده سستی این افکار به اندک اندک داری، سرمایه
 را آنها و بیایند بیرون کشتزارها و ها خانه از که کرد وادار را زنان داری

تا به همراه کودکانشان ، کارگران  کشانید، کار بازار سوی به مردان همچون
 ارزانی برای کارفرما باشند. 

یکی از ابزار ضد فرهنگی سرمایه داری، کاالی کردن زنان است. مد، 
 داری سرمایه یورشاز  هدؾآرایش، مانکن، و در نهایت کارگر جنسی شدن. 

 امر این تاریخی روند. نبود کار نیروی از آنها کشیدن بیرون زنان حقوق به
 آؼاز از زن مزدبگیر و بگیر حقوق کارگران میزان. نمایاند می ناممکن را

 آن جای به اما. است داشته افزایش به رو اندک تؽییراتی با صنعتی انقالب
 .دهند قرار بیشتر کشی بهره دستخوش را زنان که است آن هدؾ

 آنها کشانیدن پایین به بلکه نبوده کار بازار از زنان راندن بیرون هدؾ پس

 کار ،( paid holidays )کمتر دستمزدی تعطیالت با کارهایی واگذاری یعنی

 حمایت تر، کوتاه نهار وقت کمتر، ایمنی ،( piece work )بیشتر مزدی

 .است تر پایین دستمزد و کمتر ای اتحادیه

 " زنان از کشی بهره و مد آرایش،"  کتاب گفتار پیش. واترز آلیس مری

 مقصودی افشنگ ی ترجمه



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     65
 

 

 پریدر شادی روز زاد تیر 11

معروؾ ایرانی است.  باز شطرنج(  تهران 31۳۱ تیر 33 زاده  )  پریدر شادی
 که است ایرانی باز شطرنج اولین و آمد دنیا به تهران آباد نازی محله  در وی

 قهرمان بار ۱ وی. آورد دست به 366۴ سال در را زنان بزرگ استاد درجه  
 .است بوده سالگی 2 در آن بار نخستین که شده ایران زنان شطرنج

 رده   در را او که است بوده 33۱1 معادل 3636 اکتبر در او ریتینگ آخرین
  زن بازان  شطرنج بین سوم رده   و ایرانی فعال بازان شطرنج کل بین وهشتم سی

 به موفق شطرنج المپیاد در( 366۴) 3181 سال در پریدر.دهد می قرار ایران

 بزرگ استاد عنوان و شد استفانووا آنتونتا جهان زنان شطرنج قهرمان شکست
 درود بر او و همت واالیش.. کرد کسب را زنان شطرنج



 پیام سندیکا نشریه سندیکاهای کارگری ایران                                                     66
 

 

 کیمیای کارگران

 با که ، تکواندوکار صاحب نام ایرانی در مسابقات جهانی،علیزاده کیمیا تالش
 جهان قهرمانی تکواندو مسابقات نقره مدال به توانستشدید،  مصدومیت وجود
 .کند پیدا دست

 !ایران ملت افتخار ،جان کیمیا تبریک 


