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کبرگز هتذذ ُوَ چیش  ،کبر هتفزق ُیچ چیش

کبرگزاى فلش کبر
ضوبرٍ یکن – هِز سبل 90

چبرٍ رًجبزاى ّدذت ّ تطکیالت است

سًذگی هشرعَ صلخ ّ صفبست؛
چطوَ خْبی ُبست؛
داًَ ای گز بٌطبًی در خبک؛
دبصلص خزهٌی اس هِزّّفبست؛
عطك ببیذ ّرسیذ؛
هِز ببیذ افطبًذ.
سیستي بب هزدم؛
هِزببًی است بَ خْد؛
ایي پیبهی است؛
کَ در للب تْ رٍ هی یببذ؛
هزدهی ببیذ بْد
هزد هی ببیذ سیست؛
هزد هی ببیذ هبًذ .

ثب تْخَ ثَ ایٌکٍ ّثالگ کبضگطاى فلعکبضهکبًیک پی زضپی اظصفحَ فضبی هدبظی حصف هی گطزز ،لصا
تصوین گطفتین ثبایدبز یک ًفطیَ ،توبغ ثب کبضگطاى ضاحفظ کٌین  .تب ثب ایي ضّؾ ًظطاتوبى ضا ثَ اعالع
کبضگطاى ّ ُْازاضاى خٌجؿ کبضگطی ضؼبًسٍ ّ ثب ُن آهْظی آگبُی ذْز ّ زیگط فؼبالى ؼٌسیکبی ی ّ کبضگطی
ضا افعایؿ زُین .اهیسّاضین کَ زّؼتساضاى خٌجؿ کبضگطی ّپیفکؽْتبى ایي ػطصَ هب ضا یبضی زٌُس.
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چزا ببیذ سٌذیکب داضتَ ببضین ّ بَ سٌذیکب بزّین؟
(آسیب ضٌبسی جٌبص سٌذیکبخْاُی ًْیي ) 1
جْاد هِزاى گِز *
ثَ ـطایظ اًؽبًی تط ،ؼٌسیکبُبی ذْز ضا تفکیل زازٍ،
تبثسیي ّؼیلَ ثتْاًٌس خلْی ذْزکبهگی ؼطهبیَ زاضاى زض
لبًْى گصاضی ثَ ًفغ کبضفطهبیبى ضا ثگیطًس  .زض هدبلػ
لبًْى گصاضی اهطّظی خِبىً،وبیٌسگبى ضؼوی کبضگطاى
ّ کبضفطهبیبى ضّثطّی یکسیگط ًفؽتَ ّ کبضگطاى
اخبظٍ ًوی زٌُس لْاًیي کبض ثَ آى صْضتی کَ هْضز
زلرْاٍ کبضفطهبیبى هی ثبـس ،ػلیَ کبضگطاى تٌظین
گطزز .هؽئلَ هِوی کَ زض حبل حبضط پیؿ ضّی عجمَ
کبضگط ایطاى لطاض زاضز ایي اؼت کَ تفکل ّالؼی هب
یؼٌی ؼٌسیکبُبی کبضگطی ثَ ضؼویت ـٌبذتَ ـسٍ ّ زض
ػیي حبل غیط لبًًْی ُن اػالم ًگطزیسٍ اؼت  .ثَ ُویي
زلیل یکی اظ ّظبیف اصلی فؼبلیي کبضگطی ّ پفتیجبًی
ؼبیط کبضگطاى اظ آًب ى ایي اؼت کَ هی ثبیس ثَ اؼتٌبز
اصل  26لبًْى اؼبؼی ّ هْاز هٌسضج زض همبّلَ ًبهَ
 98 ّ 87هْضز
ُبی ؼبظهبى ثیي الوللی کبض هْاز
پصیطؾ خوِْضی اؼالهی ّ ثب تْخَ ثَ هٌفْض حمْق
ؼٌسیکبی خِبًی  ،ؼٌسیکبُبی کبضگطی ذْز ضا احیب ّ
یب تفکیل زُین.

ؼٌسیکب ؼبظهبًی اؼت لبًًْوٌس ّ خِبًی کَ کبضگطاى ّ
ظحوتکفبى زضایي ًِبز ثَ هٌظْض ثسؼت آّضزى حمْق
حمَ ذْیؿ زضثطاثط ؼط هبیَ زاضاى ّ کبضفطهبیبى ثب ُن
هتحس ّ هتفکل هی گطزًس  .تب لجل اظ ایي کَ لبًْى کبضی
زض خِبى تٌظین گطزز ،ضّاثظ ثیي کبضگط ّ کبضفطهب
ضّاثغی کبهال " یک عطفَ ،غیط اًؽبًی ّ صس زض صس
ثؽْز کبض فطهبیبى ،زض خطیبى ثْز  .کبضفطهبیبى ثب زض
اذتیبض گطفتي لْاًیي هسًی ُطکفْضی ،ة ًب ثَ ذْاؼت
ّزلرْاٍ ذْز ثطای کبضگطاى لطاضزازی ضا تٌظین ّ
تحویل هی کطزًس  .عجیؼی ثْز کَ ّلتی ػطصَ ظًسگی
ثط کبضگطاى تٌگ هی ـس ّ ًبى فطظًساى ّ ذبًْازٍ
کبضگطاى ثسؼت هفتی ؼطهبیَ زاض تؼییي هی گطزیس،
کبضگطاى اخجبضا " ثَ ایي ظًسگی تحویل ـسٍ تي هی
زازًس .هؽلن ثْز کَ کبضفطهبیبى ًوی تْاًٌس ثَ هست
عْالًی ثَ ظّضگْیی ذْز ازاهَ زٌُس  .هحیظ ؼرت ّ
ذفًْت ثبضی کَ کبضگطاى ثب زؼت هعزی ثؽیبض اًسک،
کَ تٌِب آى اًساظٍ ثْز کَ کبضگط ثتْاًس فمظ تْاًبیی ؼط
کبض آهسى ضا زاـتَ ثبـسً ،وی تْاًؽت ثَ آـْة ّ ُطج
ّ هطج کفیسٍ ًفْز  .کبضگطاى ّلتی ثَ ًیطّی اتحبز
ذْز پی ثطزًس ،هؽئلَ لبًْى کبض – حمْق کبض – ّ
عطذ تفکلِبی لبًًْوٌس کبضگطی ثٌبم ؼٌسیکب ضا هغطذ
کطزًس ،کَ اثتسا زض اضّپب ّ ؼپػ زض ؼبیط کفْضُبی
زیگط خِبى اظ عطف عجمَ کبضگط هغطذ گطزیس  .زض
ُطکفْضی کبضفطهبیبى تؼساز اًسکی ُؽتٌس ّ حکْهتِب
ًیع اظ آًبى ذ هبیت کطزٍ ُوَ گًَْ اهکبًبت هبزی ّ
غیط هبزی زض اذتیبضـبى ُؽت  .پػ ذیلی ظّزتط هی
تْاًٌس خِت زؼتیبثی ثَ هٌبفغ هفتطکفبى ثب ُن هتحس
ـًْس .چٌبًکَ کبضگطاى ثَ پطاکٌسگی ـبى ازاهَ هی
زازًس ّ هتحس ًوی ـسًس ،ضّـي ثْز کَ ثب ُوبى ـست
ؼبلِبی لجل  ،اؼتثوبض اظ آًبى ازاهَ پیسا هی کطز  .زض آى
ظهبى لْاًیٌی تْؼظ کبضفطهبیبى ثٌبم لبًْى کبض ّضغ
ـس  ،کَ چیعی خع اؼتثوبض فطز اظ فطز ّ ایي ثبض ثب
حوبیت لبًْىً ،جْز  .کبضگطاى زض هجبضظٍ خِت زؼتیبثی

فمظ اظ ایي عطیك هی تْاًین ثط ای پی ثطزى ّ آگبُی
ثیفتط اظ لْاػس حمْق کبض زض خِبى اهطّظ ،خِت
ثِجْز ـطایظ ظًسگی کبضگطی ذْیؿ تالؾ ًوبئین .
زض ایٌدب ضّی هْضْع حمْق کبض ،چگًْگی پیسایؿ ّ
اخطایی ّ یب ػسم اخطایی حمْق کبض ّ ایٌکَ هب
کبضگطاى ثطای زفبع اظ آى ،چَ ػول کطزی ثبیس زاـتَ
ثبـین ثَ تْضیحب تی چٌس هی پطزاظین  .حمْق کبض ثَ 2
صْضت تؼطیف ـسٍ اؼت  :حمْق هبزی ّ غیط هبزی کَ
اکثط زض کبضگبُِب ّ یب کبضذبًدبت چَ زّلتی ّ یب ثرؿ
ذصْصی ثَ زضؼتی اخطا ًوی گطزز ّ ثَ ػٌبّیي
هرتلف ظیط پب گصاضزٍ هی ـْز  .حبل ثَ تک تک حمْق
کبض اـبضٍ هی کٌین:
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ؼبػبت کبض – زؼتوعز هٌبغة – هطذصی ؼبلیبًَ –
ثِساـت کبض – کبضگبٍ هٌبؼت ُوطاٍ ثب ّؼبیل ایوٌی –
ػیسی – پبزاؾ – حك هؽکي – ؼطّیػ ضفت ّ آهس –
حك ؼبالًَ کبض (ؼٌْات) – لجبغ کبض ّ کفؿ هٌبؼت –
ضؼتْضاى – حك زاـتي ؼٌسیکب – حك اػتصبة کَ ثبیس
ثَ ضؼویت ـٌبذتَ ـْز – هؽئلَ اذطاج ّ زض صْضت
ثبظگفت ثَ کبض حك ذؽبضت ًبـی اظ اذطاج – حك
ذؽبضت ًبـی اظ حْازث کبض – ثیوَ ثیکبضی – ثیوَ
کبضگطی زض لبلت تبهیي اختوبػی – ًظبضت ثط ػول
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ضؼتْضاى – حك زاـتي ؼٌسیکب – حك اػتصبة کَ ثبیس
ثَ ضؼویت ـٌبذتَ ـْز – هؽئلَ اذطاج ّ زض صْضت
حك
ثبظگفت ثَ کبض حك ذؽبضت ًبـی اظ اذطاج –
ذؽبضت ًبـی اظ حْازث کبض – ثیوَ ثیکبضی – ثیوَ
کبضگطی زض لبلت تبهیي اختوبػی – ًظبضت ثط ػول
حك ثبظًؿؼتگی کَ
کطز ؼبظهبى تبهیي اختوبػی –
خوؼب" حمْق کبض زّلتی ًبهیسٍ هی ـْز  ّ .ایي حسالل
حمْق کبض ـٌبذتَ ـسٍ ّ ضایح زض خِبى اهطّظی اؼت .
کَ ثوطٍ هجبضظات پی گیط عجمَ کبضگط خِبًی هی ثبـس .
ّ صس الجتَ کَ ثطاحتی ثسؼت ًیبهسٍ ّ ًگِساضی آى ًیع
کبض آؼبًی ًیؽت  .زاـتي ؼٌسیکبُبی کبضگطی کَ ثرؿ
اصلی هِن حمْق کبض اؼت ،تْؼظ خٌجؿ کبض گطی اظ
عطیك هجبضظٍ زض کل خِبى ثسؼت آهسٍ ّ اظ ُویي
عطیك ُن حفظ ّ تْؼؼَ هی یبثس  .کبفی اؼت ثب ًگبُی
کْتبٍ ثَ تبضیرچَ اّل هبٍ هَ ثطای تثجیت ُفت ؼبػت
کبض هتْخَ ـسین چَ ُعیٌَ ؼٌگیٌی ضا خٌجؿ کبضگطی
پطزاذتَ اؼت  .هؼسًچیبى ـِط ـیکبگْ آهطیکب ،زض
ثستطیي ّ غیط اًؽبًی تضیي ـکل هوکي کبض ّ ظًسگی
هی کطزًس تب ایٌکَ تصوین گطفتٌس خِت ثِجْز ـطایظ
کبض ّ ظًسگی زؼت ثَ اػتصبة ثعًٌس  .ضّظ اّل هبٍ هَ
 1886ضاٍ پیوبیی آضاهی ضا تطتیت زازٍ ّ ذْاؼتَ ُبی
ذْز ضا کَ ُوبًب تثجیت ُفت ؼبػت کبض ثْز ،هغطذ
کطزًس .پلیػ ؼطهبیَ زاضی ،ضاُپیوبئی آضام ظذ هتکفبى
ضا کَ ثَ ُوطاٍ ظًبى ّ فطظًساى ذْز زض آى ـطکت
کطزٍ ثْزًس ،ثَ ذْى کفیس  .چٌس تي اظ کبضگطاى زض ایي
یْضؾ کفتَ ّ ظذوی ّ ضُجطاى آًبى ًیع زؼتگیط ّ
ظًساًی ـسًس  .پػ اظ چٌسی  4تي اظ ضُجطاى کبضگطاى
هحبکوَ ّ ثَ خطم ًبکطزٍ ثَ اػسام هحکْم ـسًس  .زض
ظهبى اخطای حکن یکی اظ ضُجطاى خٌجؿ ُفت ؼبػت
کبض زض پبی چْثَ اػسام فطیبز کفیس  (( :ایي صسایی ضا
کَ اهطّظ ثَ ًبحك ذبهْؾ هی کٌیس ،ضّظی زض توبهی
خِبى عٌیي اًساظ ذْاُس ـس )) .ؼَ ؼبل پػ اظ ایي
ّالؼَ ثب تالؾ ّ هجبضظٍ کبضگطاى ّ تٌی چٌس اظ ّکالی
فطاًؽَ،
ُْازاض عجمَ کبضگط زض یکی اظ زازگبُِبی
حمبًیت کبضگطاى ـیکبگْ ّ ضُجطاى آًبى ثبثت ـس ّ
حکن ثطائت کبضگطاى اػتصبثی صبزض گطزیس  .اظ آى پػ
ضّظ اّل هبٍ هَ ثَ ػٌْاى ضّظ خِبًی کبضگط ّ خٌجؿ
ُفت ؼبػت کبض ًبم گصاضی ـس  .ثب ایٌکَ  120ؼبل اظ
آى تبضید هی گصضز ٌُْظ زض کفْض هب ّ ـبیس زض
ثؽیبضی اظ کفْضُبی زیگط تْؼظ کبضفطهبیبى ثَ ـکل
ظبُطا" لبًًْیُ ،فت ؼبػت کبض ضػبیت ًوی ـْز .
ثغْضیکَ حمْق هبزی کبض یؼٌی زؼتوعز ُفت ؼبػت
کبض ،تب حس هوکي کن تؼییي هی گطزز تب تبهیي کٌٌسٍ
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زض
آى تبضید هی گصضز ٌُْظ زض کفْض هب ّ ـبیس
ثؽیبضی اظ کفْضُبی زیگط تْؼظ کبضفطهبیبى ثَ ـکل
ظبُطا" لبًًْیُ ،فت ؼبػت کبض ضػبیت ًوی ـْز .
ثغْضیکَ حمْق هبزی کبض یؼٌی زؼتوعز ُفت ؼبػت
کبض ،تب حس هوکي کن تؼییي هی گطزز تب تبهیي کٌٌسٍ
ُعیٌَ ُبی ظًسگی یک کبضگط ًجبـس ّ کبضگط هدجْض
ـْز ثَ اضبفَ کبضی ضّی ثیبّض ز ّ .اخجبضا " ؼبػت
کبض اظ ُفت ؼبػت ثطاحتی ثَ  12ؼبػت کفیسٍ ـْز
کَ ثبظُن زض ایي  12ؼبػت کبض عبلت فطؼب ًیع
کبضگـط تبهیي ًوی ــْز  .ایي حطثَ کبضفطهبیبى زّ ُسف
ضا زًجبل هی کٌـس  )1هعز کوتطی زازٍ ـسٍ  )2 .اظ یک
کبضگط ثَ اًساظٍ  2کبضگط ثِطٍ ثطزٍ .
ضطضی کَ اختوبع اظ ا یي ػول هی ثیٌس ایي اؼت،
کبضگطی کَ هی تْاًؽت ایي ؼبػبت اضبفَ کبضی ضا
کبض کٌس ،ثیکبض زض اختوبع ضُب ـسٍ ّ ثَ ّضعَ ُْلٌبک
فمط پطتبة هی ـْز.
زض هْضز تبهیي اختوبػی  ،زض کفْض هب ثطذالف زیگط
کفْضُبی خِبى تؼطیف هفرصی زازٍ ًفسٍ ّ ثب
اؼتفبزٍ اظ ُویي هؽئلَ  ،خطیبى زاض ّ ّ زضهبى ّ زیگط
حمْق تبهیي اختوبػی ثطای ُوَ ثیوَ ـسگبى اػن اظ
ـبغلیي ّ ثبظًفؽتگبى ،زض حسالل هوکي تؼلك هی
گیطز.
حك هؽکي کَ زض فیؿ حمْلی ثرفی اظ عجمَ کبضگط
شکط هی ـْز ،حتی یک زُن ُعیٌَ هؽکي ضا ًیع ـبهل
ًوی ـْز.
تؼییي
حسالل هعز ُوَ ؼبلَ چٌس ثطاثط ظیط ذظ فمط
هیـْز ّ حمْق کبضگطاى ـبغل ّ ثبظًفؽتگبى تبهیي
اختوبػی ،ثطاؼبغ حسالل حمْق ثطآّضز گطزیسٍ تب اکثط
ثبظًفؽتگبى ّ ـبغلیي ثَ اخجبض زؼت ثَ کبض ـغل زّم
ـًْس .زض چٌیي ّضؼی لبًــْى ثبظًفؽتگی ذْز ثَ ذْز
ظیط پـــب گصاـتـــَ ـسٍ ّ هؼٌبی ذْز ضا اظ زؼت
هیسُس.
اظ زیگط هْاضز اجطایی حمْق کبض هی تْاى اظ
ثبظضؼی کبض – زازضؼی کبض – ُیبت ُبی حل اذتالف
ًبم ثطز کَ زض ًجْز ؼيـــــــــ زیکبُبی کبضگطی هفِْم ّ
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هحتْی ذْز ضا اظ زؼت هی زٌُس  .ثبظضؼی کبض ثَ
هؼٌبی آى اؼت کَ آیب حمْق کبض زض هْضز کبضگطاى
ضػبیت ّ اجطا هی ـْز یب ًَ؟ ّ اگط چٌبًچَ کبضگطی
زض ایي هْضز اػتطاضی زاضز ّ ثب کبضفطهب زض هْضز
اجطا ًفسى حمْق کبض اذتالف پیسا هی کٌس ،هؽئلَ
تْؼظ ؼٌسیکب ثطضؼی ّ ثَ زازضؼی کبض کفیسٍ هی
ـْز ّ ،اگط ثبظ ُن اػتطاضی اظ ُط زّ عطف زض
هْضز ضای لبزض ـسٍ ّجْز زاضز ثَ ُیبت ُبی حل
اذتالف کَ ً 3فط ًوبیٌسٍ کبضگطا ى ً 3فط ًوبیٌسگبى
کبضفطهب ّ ً 3فط ًوبیٌسگبى زّلت ـبهل ًوبیٌسٍ ّظیط
زازگؽتطیً ،وبیٌسٍ ّظیط کبض ّ ًوبیٌسٍ ّظیط کفْض
اؼت ثَ هْضْع ضؼیسگی ّ ضای ًِبیی لبزض ذْاُس
ـس ّ زض جِت اجطایی ـسى ثَ زازگؽتطی احبلَ هی
ـْز .ـْضاُبی حل اذتالف یکی اظ اجعای هِن حمْق
کبض هحؽْة هی ـْز.
کبضگطاى ثبیس ثساًٌس کَ ثطای ضؼیسى ثَ یک حمْق کبض
حمیمی ُیچ ضاُی جع هتحس ـسى زض ؼٌسیکبُبی
کبضگطی ضا ًساضًس  .ؼٌسیکبُبی کبضگطی ًمؿ هِن زض
ثَ ثوط ضؼبًـسى اّلیي لبًْى کبض ضا زاـتَ اًس  .اّلیي
 1325ثب تالؾ اتحبزیَ ُبی
لبًْى کبض زض ؼبل
کبضگطی ًْـتَ ـس ،امّ ا تمْیت آى  3ؼبل ثَ زضاظا
کفیس ّ اگط کبضگطاى کْضٍ پعذبًَ ُب زض ؼبل 1328
زؼت ثَ اػتمبة ًعزٍ ثْزًس ّ کبضگطاى زیگط
کبضذبًجبت ّ ؼٌسیکبُبی کبضگطی حوبیت ًکطزٍ ثْزًس
ایي لبًْى ثَ تمْیت ًطؼیسٍ ثْز  .کبضگطاى کَ اظ ثَ
تمْیت ًطؼیسى لبًْى کبض تْؼظ هجلػ ًبضاضی
ثْزًس ثب هحبلطٍ هجلػ ّ تحت اذتیبض گطفتي کلیَ زض
ثِبی ّضّز ّ ذطّج هجلػ ،اجبظٍ ذبضج ـسى ُیچ
ّکیلی ضا تب تمْیت لبًْى کبض ،اظ هجلػ ضا ًسازًس .
زض ؼبل  1337زّهیي لبًْى کبض ثَ تمْیت ضؼیس .
ایي لْاًیي ثب آًکَ ثَ تمْیت ضؼیسٍ ثْزًس ّلی اظ لٍْ
اجطایی آى چٌبًی ثطذْضزاض ًجْزًس  .کبضگطاى ثطای
اجطای هْاز آى زؼت ثَ اػتمبة ُبی هتؼسزی ظزًس تب
ؼطاًجبم لٍْ اجطایی ثَ زازگؽتطی هحْل گطزیس ّ .اظ
ایي عطیك اجطایی ـسى هْاز هٌسضج زض لبًْى کبض
هوکي تط ـس  .ایي لبًْى کبض تب ؼطًگًْی حکْهت ـبٍ
ّ پػ اظ اًمالة ُن تب یبظزٍ ؼبل کن ّ ثیؿ اجطا
گطزیس .زض ا یي زّضاى ثحث ثیي هؽئْلیي ج .ا .ثط ؼط
ایي ثْز کَ الال " لبًْى کبض ّ لبًْى ثیوَ ُبی تبهیي
اجتوبػی الظم اؼت یب ًَ؟ ؼطاًجبم ؼْهیي لبًْى کبض
زض ؼبل  1369ثَ تمْیت ـْضای هملحت ًظبم
ضؼیس.

هی گطزیس .زض ایي زّضاى ثحث ثیي هؽئْلیي ج .ا .ثط
ؼط ایي ثْز کَ الال " لبًْى کبض ّ لبًْى ثیوَ ُبی
تبهیي اجتوبػی الظم اؼت یب ًَ؟ ؼطاًجبم ؼْهیي لبًْى
کبض زض ؼبل  1369ثَ تمْیت ـْضای هملحت ًظبم
ضؼیس .ثؼس اظ ثؽتَ ـسى غیط لبًًْی ؼٌسیکبُب زض ؼبل
 ،1362اکٌْى ثیؽت ُّفت ؼب ل اؼت کَ ًیطّی کبض
ایطاى ثسّى ُیچگًَْ تفکل ّالؼی زض پی گیطی حمْق
حمَ ذْز ،ثَ هطاتت ػمت هبًسٍ تط اظ ؼبیط ًیطُّبی
کبضگطی زض جِبى لطاض زاضز .حکْهت ـبٍ ثب ایٌکَ
ظبُطا" ؼٌسیکب ُب ضا ثَ ضؼویت ـٌبذتَ ثْز ،ؼؼی
زاـت ؼٌسیکبُب ضا اظ حبلت هجبضظٍ جْیبًَ تِی کطزٍ
ّثَ ثبظ یچَ ذْیؿ هجسل ؼبظز ُ .ط چٌس ـبٍ اجبظٍ
ُیچگًَْ تفکل کبضگطی ضا زض لٌبیغ هِن ّ کلیسی
هبًٌس لٌؼت ًفت ،شّة آُي ،ضاٍ آُيُْ ،اپیوبیی ....
ضا ًسازٍ ثْزّ ،لی ًیطُّبی هتحس کبضگطی ذمْلب "
زض لٌبیغ ًفت زض کْضاى اًمالة،ؼٌي هجبضظاتی پسضاى
ذْز ضا فطاهْؾ ًکطزٍ ،ثب تفکیل کویتَ ُبی اػتمبة
ّ ثؽتي ـیطُبی ًفت کوط ضژین ؼتن ـبُی ضا ـکؽت .
ًمؿ ؼٌسیکبُبی کبضگطی ضا هی تْاى زض جٌجؿ
هطزهی ؼبل  2006فطاًؽَ هفبُسٍ کطز  .ثؼس اظ
زّیؽت ؼبل هجبضظات کبضگطی زض اضّپب ،زّلت ّ
هجلػ فطاًؽَ هی ذْاؼتٌس هبزٍ لبًًْی کَ اجبظٍ
اذطاج کبضگطاى جْاى ضا ثَ کبضفط هبیبى هی زاز ،زض
هجلػ فطاًؽَ ثَ تمْیت ثطؼبًٌس کَ ثب هْج
اػتمبثبت ؼٌسیکبُبی کبضگطی ّ زیگط اتحبزیَ ُبی
.
ظحوتکفبىُ ،وسّؾ جٌجؿ هطزهی ضّثطّ ـسًس
ؼٌسیکبُب ثب ؼبظهبًسُی اػتمبثبت ؼطاؼطی زض کفْض
فطاًؽَ اجبظٍ چٌیي گؽتبذی ضا ثَ ؼطهبیَ زاضاى ّ
زّلت فطاًؽًَ ،سازًس .
اکيّى هب کبضگطاى ثطای ثسؼت آّضزى ّ اجطایی ـسى
حمْق کبض ّ حفظ ّ تْؼؼَ آى ُیچ ضاُی جع هتحس
ـسى ّ هتفکل ـسى ز ض ؼٌسیکبُبی کبضگطی ذْیؿ
ًساضین.زض تسّیي لبًْى کبض ،حسالل حمْق ،تٌظین یب
تمْیت ُط آئیي ًبهَ ّ الالحیَ ّ زیگط هؽبئل
هطثْط ثَ اهْض کبضگطی ،هی ثبیس ًوبیٌسگب ى ضؼوی هب،
کَ ُوبًب ؼٌسیکبُبی کبضگطی ُؽتٌس ،حضْضی فؼبل ّ
هْثط زاـتَ ثبـٌس .

*
4

عضْ سببك ُیبت هذیزٍ سٌذیکبی کبرگزاى کفبش

پیبم کبرگزاى فلش کبر

E-mail: SKFelezkar@gmail.com

*ًظط زاضیْؾ لٌجطی ًوبیٌسٍ هجلػ زضهْضزلبًْى
کبضً:گطؾ جطیبى الْل گطایی زضتغییط لبًْى کبضثَ
ؼجک ًئْلیجطال ُبی غطثی اؼت .اضبفَ کطزى یک ثٌسثَ
هبزٍ21لبًْى کبض،ایي لبًْى ضاثَ لبًًْی ثطای
هجْظثیکبضی کبضگطاى تْؼظ کبضفطهبیبى تجسیل هی
کٌس.ثبالالح لبًْى کبضّزازى هجْظ ثیکبضک ضزى کبضگطاى
ثَ کبضفطهبیبى،هی ذْاٌُسؼکْت ّؼلت حك
.
اػتطان،کطاهت اًؽبًی کبضگطاى هرسّؾ ـْز
کبضّکبضگط 90//25

ضوبرٍ 36
* کبضگطاى هتطّی اُْاظکَ ثطای ـطکت کیؽْى کبضهی
کٌٌسّحسّزً400فطُؽتٌس 7هبٍ اؼت کَ حمْق ًگطفتَ
اًس.تبکٌْى  2کبضگطثطاثطحبزثَ ًبـی اظکبضزضهتطّجبى
ذْزضااظزؼت زازٍ اًس.

* اعالػیَ کبضگطاى فلعکبضهکبًیک :اصالح لبًْى کبربَ
ًفع سدوتکطبى یب سزهبیَ داری .لٌسّق ثیي الوللی پْل ثَ
ؼطهبیَ زاضاى ُوَ کفْضُبزؼتْضزازٍ اؼت کَ تبهیي
اجتوبػی ثبیس ذمْلی ـسٍ ّثَ جعیک زؼتوعز
ثرْضًّویط ظحوتکفبى ًجبیساظُیچگًَْ هعایبیی ثطذْضزاض
ثبـٌس .اّلیي لسم زضتبضید 78/12/10ثبتمْیت عطح ذطّج
کبضگبُِبی ظیطپٌج ًفطاظـوْلیت لبًْى کبض زض هجلػ
ثطزاـتَ ـسّ ً2/800/000فطاظلْاًیي حوبیتی لبًْى
کبضهحطّم ـسًس  .زّهیي السام زضایي ضاؼتب ثرفٌبهَ ّظاضت
کبضزضذمْق ثطزاـتَ ـسى ـوْلیت لبًْى کبض زضهٌبعك
ّیژٍ تجبضی زضکفْضهبى ثْز،یؼٌی ثی حمْلی کبهل
زضثرفی اظکفْضّظًسٍ ـسى کبپیتبالؼیْى.

* هؽکي ُبی هِطًَ تٌِب زاضای عطح جبهغ ـِطؼبظی
ًیؽتٌسثلکَ زاضای کوتطیي اهکبًبت ظًسگی ًیع ًیؽتٌس .ظیطاًَ
آؼبًؽْضزاضًسًَ ؼیؽتن گطهبیؿ ّؼطهبیؿ ًَ حت اکبثیٌت
آـپعذبًَ ،ثغْضیکَ اظ ّ 1120احسهؽکًْی افتتبح ـسٍ
زضـِطالوبضی ُفتگطز عجك اعالػبت ّظاضت هؽکي
تٌِبّ 200احسآى هؽکًْی ـسًس ّهطزم توبیلی ثَ ؼکًْت
زضایي چٌیي ّاحسُبیی ضاًساضًس .هطزم ایطاى ضّی زضیبیی
اظثطّت ظًسگی هی کٌٌس،اظًفت ّگبظگطفتَ تبهؼبزى ؼٌگ
آُي ّهػ ّؼب یطکبالُبی اؼتطاتژیک زیگط .زضـبى هطزم
.
ایطاى هؽکي هِطثبایي ـطایظ ًیؽت
آضهبى 90/5/25

ذْاُطاى ّثطازضاى کبضگط،الالح ق اًْى کبضزضچبضچْة
ؼیبؼت ُبی ُسفوٌسی یبضاًَ ُبًوی تْاًس تبهیي کٌٌسٍ هٌبفغ
کبضگطاى ّظحوتکفبى ثبـس .ؼطهبیَ زاضی جِبًرْاض ثب
ُوسؼتی ؼطهبیَ زاضی اًگل تجبضی زاذلی ًَ تٌِب اؼتمالل
ّآظازی هبضا ثلکَ ًبى فطظًساًوبى ضاًیعُسف لطاضزازٍ
اؼت.
کبضگطاى فلعکبضهکبًیک 90/5/30

* ًظطهؼبّى ّظیطکبضً،ظطی جاللی زضهْضزلبًْى
کبض:اًؼغبف پصیطی ثیفتطزضضّاثظ کبض،ضًّك فضبی کؽت
ّکبض،تفْیك ؼطهبیَ گصاضی،حفظ اؾتغبل ّهعز هٌؼغف.
 اًؼغبف پصیطی زضلبًْى کبضیب ایجبز ًیطّیکبضاضظاى،هعز هٌؼغف یبلموَ ًبًی ثرْضًّویط ّ ظًسگی
کبضگطفلعکبض
ثطزٍ ّاضکبضگطاى

*زثیطکل کبًْى ػبلی اًجوي ُبی لٌفی کبضفطهبیی
ایطاى:ثطای تْاًوٌسؼبظی ّهتحسـسى کبضفطهبیبى ُوَ تفکل
.
ُبی کبضفطهبیی ثبیسثَ ػضْیت کبًْى ػبلی زضآیٌس
کبضّکبضگط 90/6/5

*  2/6هیلیْى ًفطزضتِطاى ثیؽْازّکن ؼْازُؽتٌس.

 زضحبلی کَ کبضفطهبیبى زضاتحبزیَ ُبی ذْزهتحسهیـًْسُّیچ هبًؼی ثطای ایي کبضًساضًس ،ؼٌسیکب ُبی
کبضگطی ًَ تٌِب اهکبى تفکیل ـسى ًساضًس،ثلکَ ضُجطاًفبى
ظًساًی ًیعهی ـًْس .کبضگطفلعکبض

 ثبیساظضیبؼت ًِضت ؼْازآهْظی پطؼیس:پػ ـوبکجبییسکبضگطفلعکبض
ّچٍ هی کطزیس؟
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 پْلِبی ثبزآّضزٍ ضاکَ ثطای ذْضزى یک ثؽتٌیُعاضتْهبى ُعیٌَ هی کٌٌس همبیؽَ کٌیس ثب حمْق ُ 330عاض
تْهبًی یکوبٍ حمْق یک کبضگط .ایي افطازچَ کؽبًی ُؽتٌس
ّ اظکجب ایي پْلِب ضا آّضزٍ اًس .؟ کبضگط فلعکبض

* ضژین زیکتبتْضی ؼطٌُگ لصافی ؼمْط کطز .ایي ؼْهیي
ضژین ذْزکبهَ زضچٌسهبَُ اذیطاؼت کَ ثباػتطان هطزم
ثطکٌبضهی ـْز .آًچَ زضایي هیبى لبثل تْجَ اؼت اـتیبق
ؼطهبیَ زاضی جِبًی ثَ ایي ثطکٌبضی اؼت .پػ اظکفف
شذبیطجسیسًفت زضلیجی کَ ثب اًساظٍ شذبیطظیطظهیٌی ًفت
آهطیکاؼت اـتِبی ؼطهبیَ زاضی جِبًی ثطای تمطف
ّغبضت ایي ًفت فعًّی گطفت .آیب زیکتبتْضیوي ّثحطیي ثَ
اًساظٍ لصافی هطزم ذْزضاًکفتَ اًسکَ ًبتْاظاًمالثیْى لیجی
حوبیت هی کٌسّلی اظهطزم هؼتطن ثحطیي ّیوي ًَ !!هبایي
ؼطًگًْی ضا ثَ ُوَ ظحوتکفبى لیجیبیی تجطیک گفتَ
آضظّهٌسین کَ غهت ّؼْی ایي تغییطثَ ًفغ هطزم لیجی ثبـس.

 400کبضگطـطکت کیؽْى
ازاهَ اػتمبة
*
اُْاظزضاػتطان ثَ ػسم پطزاذت 7هبٍ حمْق .جبلت اؼت
کَ هسیطػبهل هتطّ اُْاظهی گْیسهغبلجَ ای ثَ ـطکت
کیؽْى ًساضز ّهسیطاى ایي ـطکت ًیعهی گْیٌس ُوَ هجبلغ
پطزاذتی هتطّثَ کبضگطاى زازٍ ـسٍ اؼت .
 -لغفبپیساکٌیسآلبی زظزهحتضم ضا !!!!!

 70هیلیبضزتْهبى ثسُی
* کبضذبًَ پبضؼیلْى لطؼتبى
زاضز.کبضگطاى کبضذبًَ پبضؼیلْى ذطم آثبزًعزیک ثَ ُفت
هبٍ اؼت کَ حمْق ذْزضازضیبفت ًکطزٍ اًس ّزضُفتَ ُبی
اذیطثبضُبثطای ضفغ هفکل ثَ اؼتبًساضی لطؼتبى هطاجؼَ
کطزاٍ اًس.

* اذتالغ  390هیلیًْی کبضهٌس
آضهبى 90/6/16

کبضگطاى فلعکبض

ثبًک زضذْظؼتبى .

 کوتطاظ یک ُفتَ اذتالغ زضاؼتبًساضی تِطاى،اذتالغ3000هیلیبضز تْهبًی زضثبًک لبزضات ّ،اذتالغ
.ایًکَ
 390هیلیْى تْهبًی زضذْظؼتبى کفف هی گطزز
زضـجکَ ثبًکی ّازاضی ضـٍْ گیطی ّ فؽبز ثَ اهطی ػبزی
تجسیل ـسٍ اؼت ـکی ًیؽت .اهبآًچَ لبثل تبهل اؼت کفف
ًبگِبًی ایي ُوَ اذتالغ زضهست یک ُفتَ ای ّآًِن
زضٌُگبهَ آغبظتجلیغبت اًتربثبتی اؼت .ثب ایي هجبلغ هی ـس
زضیبچَ اضّهیَ ضاکَ زضهؼطن ًبثْزی اؼت ّهجلػ ثطای
ترمیك ثْزجَ اؾ زؼت ثَ زؼت هی کٌس ،احیب
کطز.ثیوبضؼتبًِب ضا اظ ایي ّضغ فالکت ثبضًجبت زاز ُ.وَ
ضاُِبی کفْضضاکَ ثَ ثالی جبى هؽبفطیي تجسیل ـسٍ
اؼت،هطهت ّآثبزکطز ً.کتَ ظطیف زضهبجطای اذتالغ
ثبًک لبزضات اثتکبضی اؼت کَ آلبی جِطهی زضایي ثبًک
زکَ
ثبة کطز .ثبًک لبزضات تجلیغ هی کط
اگطهیرْاُیساضظؾ پْلتبى اظثیي ًطّز پْلتبى ضازضایي ثبًک
تجسیل ثَ عالکٌیس .ایي اثتکبضًَ تٌِباضظؾ پْل هلی ضاکبُؿ
زاز،ثلکَ ثسلیل حجن ثبالی پْل اًجبضـسٍ زضثبًک ؼؼی
زضّام زازى ّگطفتي ؼْزثْزکَ ثبػث ثطّظچٌیي اذتالؼی
ـس ّایي ُوَ تٌِباظتفکطؼطهبیَ زاضی اًگل تجبضی ة ضهی
کبضگطفلعکبض
ذیعز.

 ثبُوت ؼطهبیَ زاضی اًگل تجبضی ثعضگتطیي کبضذبًَ ًدًبیلْى زضذبّضهیبًَ ثَ ایي ضّظافتبزٍ تبایي ذبئٌیي ثَ
کفْضثتْاًٌسثبؼِْلت ثَ ّاضزات ًد ًبیلْى هجبزضت ثْضظًس.
کبضگطفلعکبض

* تالش بزای ًببْدی دریب چَ ارّهیَ .ؼبلِب اظکبضزآجیي
کطزى هوتس زضیبچَ اضّهیَ هی گصضز،جبلت آى اؼت کَ
اًتظبضزاضین ایي زضیبچَ ذفک ًفْز .حسّز 15ؼبل پیؿ
اظُوَ ؼْفطیبزثطآهس زضیبچَ اضّهیَ زضـُطف ًبثْزی
اؼت.زکتطاؼوبػیل کِطام ّ:ضغ زضیبچَ اضّهیَ ذْة
ًیؽتً.وی تْاى ثبیک پیچ گْـتی ثعضگ ؼبػتی ظطیف
ضاتؼویطکطز.ثطاؼبغ آهبضی کَ ـطکت زّلتی هٌبثغ آة
ایطاى اضایَ کطزٍ اؼت اهطّظ  37ؼس،آثطؼبًی ثَ زضیبچَ
اضّهیَ ضاهحسّزکطزٍ اًس  12 .ؼس زضزؼت ؼبذت ُؽتٌس
ّ 40ؼس زیگطزضزؼت ثطًبهَ ضیعی اؼت پیؿ اظایي
ًیعجبزٍ هفِْضـِیسکالًتطی ثرؿ ػوسٍ ای اظ ایي زضیبچَ
.
تمؽین کطزٍ ثْز
ضاثَ زّلؽوت ًبهؽبّی
آضهبى 90/6/8

* ّظیطثبظضگبًی  :ذساحبفظ التمبز کْپٌی.
آضهبى 90/6/22

ؼطّغصای ُ 168عاضتْهبًی ّثؽتٌی ثبضّکؿ
*
عالثبلیوتُ 400عاضتْهبًی زضثطج هیالز .
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 ذساحبفظ التمبزی کَ کوتطیي گطاًی ضازض ظهبىتْتجطثَ کطزین .ذساحبفظ التمبزی کَ کوتطیي ّاضزات
زضظهبى تْاتفبق افتبز ّؼطهبیَ زاضی اًگل تجبضی ثبثْزى
تْؼطهبیَ اؾ چٌسیي ُعاضثطاثطًفس  .ذساحبفظ التمبزی کَ
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* توبهی کبضگطاى اذطاجی ؼٌسیکبی ـطکت ّاحس ثَ جع
آلبی پیط ُبزی ،اظ زیْاى ػسالت ازاضی حکن ثبظگفت ثَ
کبض گطفتَ ّ زض تساضک ـطّع هجسز کبض ذْز هی ثبـٌس.

 ذساحبفظ التمبزی کَ کوتطیي گطاًی ضازض ظهبىتْتجطثَ کطزین .ذساحبفظ التمبزی کَ کوتطیي ّاضزات
زضظهبى تْ اتفبق افتبز ّ ؼطهبیَ زاضی اًگل تجبضی ثب ثْزى
تْ ؼطهبیَ اؾ چٌسیي ُعاضثطاثط ًفس .ذساحبفظ التمبزی
کَ ثطای هحطّهیي حسالل احتیبجبت ضّظم ضٍ ضا ثب لیوت
کبضگطفلعکبض
اضظاى هِیب کطزٍ ثْزین !

 هطلع ضذین کبرگز ًمبش "ضبُزر سهبًی "  ،اساعضبی ُیبت ببسگطبیی سٌذیکبی کبرگزاى ًمبش
سبختوبى ،کَ چٌذی پیص درتبزیش دستگیز ضذٍ
بْد در دادگبٍ بَ 11سبل دبس هذکْم ضذٍ است .
دردبلی کَ دسداى 3000هیلیبرد تْهبًی بب چزاغ
آهذٍ گشیذٍ تزهی بزًذ ،دبس ااسبلَ بزای یک
کبرگز ًمبش اس کج سلیمگی هذبکوَ کٌٌذگبى
دکبیت دارد .کبرگزاى فلشکبر خْاستبر آسادی کلیَ
کبرگزاى دربٌذ هی ببضذ.

ضاى پیوبًی ّلطاضزازی
* ضییػ اتحبزیَ کبضگ
ؼطاؼطکفْضذْاؼتبضاًحالل ـطکت ُبی پیوبًکبضی ـس
 20ؼبل ؼبثمَ
ّاػالم کطز :حمْق کبضگطپیوبًی ثب
کبض،تٌِبُ 300عاضتْهبى اؼت .زضحبل حبضطکبضگطاى
ضّظهعزثب زّتبؼَ ؼبل ؼبثمَ فؼبلیت زضّاحسُبی تْلیسی
.زضحبل حبضط
کفْضتحت پْـؿ ثیوَ ًیؽتٌس
کوتط50زضلسکبضگطاى ض ّظهعزتحت پْـؿ ثیوَ
لطاضزاضًسً.طخ ذظ فمطزضثیي جْاهغ کبضگطی افعایؿ یبفتَ
یک
اؼتً.طخ ذظ فمطزضکالًفِطُبی کفْضثَ
آضهبى 90/6/19
هیلیْىُ 600عاضتْهبى ضؼیسٍ اؼت .

کبرگزاى!

* سًبى ،هبلک هسکي هِز ًوی ضًْذ ! زضچٌس ُفتَ اذیط
کَ عی
ثؽیبضی اظ ظًبى هتمبضی زضیبفت هؽکي هِط
یکؽبل گصـتَ ثطای زضیبفت هؽکي هِط ثَ ّیژٍ زض هٌغمَ
پطزیػ السام ثَ ثجت ًبم کطزٍ اًس ثب ذجط جسیسی هْاجَ
ـسًس ،ایٌکَ«ذبًَ ُبی ذْز ضا ثَ ًبم ُوؽطاًفبى کٌٌس» زض
کٌبض ایي هفکل «ذبًَ ُب آهبزٍ اؼت ّتٌِب ثحث آة ّ ثطق
ّگبظ آى ثبلی هبًسٍُ ،ط هْلغ آة ّ ثطق ّ گبظ آى ضاٍ
اًساظی ـْز،ذبًَ ُب ثَ هطزم تحْیل زازٍ ذْاُسـس » ایي
زضحبلی اؼت کَ هتمبضیبى هی گْیٌس ٌُ:گبم ثجت ًبم ثَ هب
اػالم کطزٍ ثْزًس کَ تب پبیبى ـِطیْض هؽکي هِط پطزیػ
ثَ آًِب ّاگصاضهی ـْز  .اظؼْی زیگط هتمبضیبى ثب ّجْز
ّاضیع ُفت هیلیْى ثَ حؽبة ثبًک هؽکي ثَ ػٌْاى پیؿ
پطزاذت زضیبفت هؽکي هِطٌُْ ،ظ ًوی زاًٌس کَ ذبًَ
ُبیفبى چٌس هتطی ثْزٍ ّ یب حتب زض کسام فبظ پطزیػ
لطاضزاضز.ثبّجْز آًکَ هؽّْالى هؽکي هِط ثَ ٌُگبم ثجت
هتمبضیبى زضیبفت هؽکي هِط اػالم کطزًس کَ ًِبیت
ًبم
لل
پطزاذت پْل ًمس ثطای زضیبفت یک زؼتگبٍ آپبضتوبى
10الی12هیلیْى تْهب ى اؼت اهب ُن اکٌْى هتمبضیبى ثبیس
هجلغی زضحسّز17تب 20هیلیْى تْهبى پطزاذت کٌٌس .

هِن تزیي هسئلَ ای کَ در
دبل دبضز پیص رّی هب
لزار دارد ّ کلیذی تزیي
هسئلَ ُن بَ ضوبر هیرّد،
هببرسٍ ّ تالش بزای
بزپبیی ّ بَ رسویت
ضٌبسبًذى سٌذیکبُبی
کبرگزی است.
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نامو سرگشاده بو سندیکاىای کارگری شرکت واحد و
نیشکرىفت تپو و سایت ىای کارگری
زّؼتبى کبضگط ،ثطای ـفویي ثبضزض عْل هست فؼبلیت ّثالگ کبضگطاى فلعکبضهکبًیک ّزضعی 4هبَُ
اذی ضثطای زّهیي ثبض ّثالگ کبضگطاى فلعکبضهکبًیک اظصفحَ ثالگفب ذ شف گطزیس .ایي زضحبلی اؼت
کَ ّثالگ کبضگطاى فلعکبضهکبًیک زض عْل فؼبلیت ذْز تالؾ ًوْزٍ زض فضبی ثالگفب ثبلی ثوبًس تب
 .هب کلیَ اذجبض
کبضگطاى ّ زیگط کبضثطاى ،ثِتطّآؼبًتط ثتْاًٌس ثَ ّثالگ هب زؼتطؼی زاـتَ ثبـٌس
کبضگطی ّ اختوبػی ضا اظ ضّظًبهَ ُبی هدبظ ّ یب زّؼتبى ک اضگطػضْ زضیبفت هی کٌین ّ اعالػیَ
ُبی هب زضچبضچْة هغبلجَ حمْق هلت ،هٌسضج زضلبًْى اؼبؼی ّ ذْاؼتَ ُبی ثطحك ظحوتکفبى
صبزض گطزیسٍ اؼت.
پػ چطا ّثالگ کبضگطاى فلعکبضهکبًیک فیلتط ّ اظصفحَ ثالگفب حصف هی ـْز؟
هب زض تبضید  90 /2/24عی یبززاـتی چٌیي ًْـتین «هسیطیت هحتطم کبضگطٍّ تؼییي هصبزیك هحتْی
»کَ ٌُْظُیچ
هدطهبًَ لغفب زالیل فیلتطـسى ّثالگ کبضگطاى فلعکبضهکبًیک ضاثَ هب اعالع زُیس
پبؼری زضیبفت ًکطزٍ این ّ ثبظُن فیلتط ـسین  .هب ُوچٌبى کَ زضاعالػیَ ُبی ضؼوی ذْز اػالم ًوْزٍ
این ،اهطّظ ّاضزات تْؼظ ؼطهبیَ زاضی اًگل تدبضی ثبُوسؼت ی صٌسّق ثیي الوللی پْل ًَ تٌِب ثٌیبى
ُبی التصبزی ّصٌؼتی هب ضا ًفبًَ گطفتَ اؼت،ثلکَ ثطذالف اصل  44لبًْى اؼبؼی ثطای ؼْزخْیی
ذْز حتب اظفطّؾ صٌؼت اؼتطاتژیک ًفت ًیعؼري ثَ هیبى آّضزٍ ّاهٌیت هلی هب ضاُسف لطاضزازٍ
اؼت .تب ُط چَ ّاثؽتَ تط ثَ ؼطهبیَ زاضی خِبًی ـْین ،ثطّت هبى ضا ثَ غبضت ثطزٍ ُّط ظهبى اضازٍ
کطزًس گلْی آظازی ّ اؼتمالل ضا ًیع زض زؼتبى کثیف ذْز ثففبضًس.
زّؼتبى کبضگط ،ؼطهبیَ زاضی اًگل تدبضی ؼٌسیکبُب ضا هبًغ اظػولکطز ذبئٌبًَ ذْز هیساًس ّ اظ ًفْش
آًِب زض هیبى ظحوتکفبى زضُطاغ اؼت  .ؼطهبیَ زاضی هی زاًس آگبُی ّ ت ـکل عجمَ کبضگط زض
ؼٌسیکبُبی کبضگطی ؼسی هحکن زضهمبثل زؼتجطز ثَ آظازی ّ اؼتمالل ّ زؼتبّضزُبی کبضگطی اؼت .
زّؼتبى کبضگط ،ثبتْخَ ثَ هوبًؼت کبًبل ُبی ضؼوی اعالع ضؼبًی ثطای فؼبالى ؼٌسیکبیی ُّوچٌیي
اذتالف ًظط هب ثب ثؼضی اظگطزاًٌسگبى ؼبیت ُب کَ زیسگبُِبی هب زض چبضچْة هْاضغ ؼیبؼی آًِب
ًوی گٌدس،آًبى اظ اًتفبض زیسگبُِب ّ هغبلت هب ذْزاضی هی کٌٌس  .لصا هب ًَ تٌِب ثب فیلتطـسى ُبی پی
زضپی هْاخَ ُؽتین ثلکَ اظ عطف ثؼضی اظؼبیت ُب ًیعهْضز تحطین لطاض گطفتَ این،ثَ ُویي زلیل ُیچ
کبًبلی ثطای اًتفبض زیسگبُِبی ذْز ًساضین .
ذْاُطا ى ّ ثطازضاى ؼٌسیکبیی ،هب کبضگطاى فلعکبضهکبًیک زؼت یبضی ثَ ؼْی ـوب زّؼتبى
زضاظکطزٍ ،اظـوب اًتظبضزاضین تب ثَ کوک ـوب ثتْاًین زیسگبُِبی ذْز ضا زض خبهؼَ کبضگطی هٌؼکػ
کٌین ّ ایي تحطین ّ هحسّزیت ُب ضا ثب ـکؽت ضّثطّ ؼبظین.
دستبى کبرگزی ضوب تٌِب دستی است کَ هی تْا ى بَ آى اطویٌبى کزد .
کبضگطاى فلعکبضهکبًیک
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نقش و وظایف کارگر پیشرو
مازیارگیالنی نژاد*

ؼطهبیَ اؼت اهب ًمؿ اّ زض ُسایت زضؼت،آهْظؾ هجبضظٍ ّ
خلت اػتوبز عجمَ کبضگط،ـطط ضطّض ثطای هجبضظٍ پیؿ ضّی
عجمَ کبضگط اؼت .ثبآًبى ًبى هی ذْضز،کبض هی کطز،ثَ ظًساى هی
ضفت ،ظیط تبظیبًَ ُوچْى ثطازضاى کبضگطؾ فطیبز هی کفیس،تب
عجمَ کبضگط ثَ اهیس لِطهبى ًوبًس ّ ثساًس کَ لِطهبى ذْز اّؼت .
پیْؼتي ثَ ضّز ذطّـبى عجمَ کبضگط ثیي الوللی ثسّ آهْذت کَ
کبضگطاى زض خِبى هفکالتفب ى یکی اؼت عجمَ کبضگط زض هجبضظٍ
ثطای کؽت حمْق اًؽبًی ذْز ثَ خع ظًدیطی کَ ؼطهبیَ زاضی
.تب لجل اظ
ثسؼتبًؿ ظزٍ اؼت چیعی ضااظ زؼت ًرْاُس زاز
کْزتبی  28هطزاز حؽیي ؼوٌبًی ُب،خؼفطی ُب،عجطؼی
ُب،ؼوطلٌسی ُبآهْذتٌسکَ اذطاج اظ کبض،گطؼٌگی،ثی ؼطپطؼت
هبًسى ذبًْازٍ ّزضثسضی خعئی اظ ظًسگی ّ تالؾ کبضگطاى
پیفطّ اؼت ُ .وچٌبى اػتمبز زاـتٌس کَ ؼٌسیکبُبی کبضگطی زض
ضّظ ُبی ؼرت پفتیجبى هبلی ،ضّحی ّاذاللی ذبًْازُبـبى
اؼت،کَ زضغیبة آًبى ،زّؼتبى ؼٌسیکبیی ثَ یبضی فطظًساًفبى
ذْاٌُس ـتبفت .ـْضای هتحسٍ هطکعی کبضگطاى ّ ظحوتکفبى
ایطاى ثَ عجمَ کب ضگط آهْذت،هی تْاًٌس زضُط هؽئلَ ای کَ زض
خبهؼَ هغطذ اؼت اظِبضًظط ّ زذبلت کٌٌس  .ـْضای هتحسٍ
آهْذت کَ ؼٌسیکب ثطای ثَ لسضت ضؼیسى تالؾ ًوی کٌس ثلکَ ایي
ّظیفَ تفکلی زیگطاؼت  .ـْضای هتحسٍ ثَ آًبى آهْذت کَ ُوَ
ثطّت خبهؼَ اظ زؼتبى پطتالؾ ّ ظهرت ـوب تْلیس هی ـْز .
ثسّى ـوب عال زض هؼبزى خع ؼٌگی ثیؿ ًیؽت  .ثؼس اظ کْزتبی
 28هطزاز ؼوٌبًی کبضگط کفبؾ ّ ػضْ ُیبت هسیطٍ ؼٌسیکبی
کبضگطاى کفبؾ – خؼفطی کبضگط ذیبط ّزثیط ؼٌسیکبی کبضگطاى
ذیبط -عجطؼی کبضگط ثب فٌسٍ ّزثیط ؼٌسیکبی کبضگطاى ثبفٌسٍ
ؼْظًی،ؼوطلٌسی کبضگط هکبًیک پوپ ُبی اًژ کتْضی ّ ػضْ
ُیأت هسیطٍ ؼٌسیکبی کبضگطاى فلعکبض ّ هکبًیک ثَ خْاًبى
خْیبی ؼٌسیکب آهْظؾ زازًس کَ  ،آهْظؾ  ،تفکل ،اتحبز ّ اظ
ذْز گصض کطزى هی تْاًس ؼالذ کبضگط پیفطّ ثطای تفکیل
ؼٌسیکبی هؽتمل ّ هجبضظ ثبـس  .ثب تالؾ ثی اهبى ّ فساکبضی
کبضگطاى پیفطّ اؼت کَ هدوغ ػوْم ی ؼٌسیکب هولْ اظ کبضگطاى
هی ـْز  .ثب صجط ّ حْصلَ هی تْاى کبضگطاى تک افتبزٍ ضا ثَ
ؼیلی ذطّـبى تجسیل ّ زؼتآّضزُبی پسضاى کبضگطهبى ضا پطثبضتط
کطز ّ ایي ؼطهفمی ـس ثطای خْاز هِطاى گِط هؽئْل تجلیغبت
ؼٌسیکبی کبضگطاى کفبؾً ،صیطی زثیط ؼٌسیکبی کبضگطاى
فلعکبض هکبًیک -خضم زثیط ؼٌسیکبی کبضگطاى ًبًْا ،کَ اظ
ثیکبضـسى ًتطؼٌس ّ ثیوَ تأهیي اختوبػی ضا ثطای کبضگطاى کفبؾ
ّ فلعکبض هکبًیک ّ ًبًْا تحصیل کٌٌس  .ؼطٌُگ هْلْی هؽئْل
کبضگطی ؼبّاک آًبى ضا هْضز تِسیس ّ تُْیي لطاض هی زاز ّ
کبضفطهبیبى صٌف ثب حطثَ ثیکبضکطزى ،ؼؼی زض ثَ ظاًْ
زضآّضزى ایي کبضگطاى پیفطّ هی ًوْزًس .اهب آًبى زض ػعم ذْز

ظهبًی کَ کلوَ کبضگط پیفطّ ضا ثَ ظثبى هی آّضین زّؼتبى
کبضگط اظ هب هی پطؼٌس کبضگط پیفطّ چگًَْ اًؽبًی اؼت؟ هب کَ
ؼبلِبؼت اظ یک گؽؽت ثیي ًؽلی ضًح هی ثطین ـبیس ثؽرتی
ثتْاًین ؼیوبی یک کبضگط پیفطّ ضا هدؽن کٌین  .زض ثیي ؼبلِبی
 1285تب  ّ 1320اظ  1320تب  ّ 1332اظ  1332تب 1357
ثسلیل ضًّسی کَ زض اختوبع ّخْز زاـت ُط ًؽل کبضگطی اظ
ًؽل لسیوی تط ،تدبضة ّ ضهْظ هجبضظٍ کبضگطی ّ اظ ُوَ
هِوتط آضهبى گطایی ضا فطا هی گطفت .فساکبضیِبی آًبى ضا هی زیس
ّ غضهفك ذْز لطاض هی زاز  .تالؾ کبضگطاى خْاى ثطای ُوتب
ـسى ُوچْى گصـتگبى ثطای آًبى افتربضی ّصف ًبپصیط ثْز زض
ؼبلِبی  1285ثَ ثؼس ّتفکیل اّلیي اتحبزیَ ُبی کبضگطی،
کبضگطاى پیفطُّیی ُوچْى هحوس پطّاًَ اّلیي هؤؼػ اتحبزیَ
کبضگطاى چبپ ّؼیس هحوس زُگبى ضُجط اضخوٌس ظحوتکؿ اى ّ
هسیط اتحبزیَ هطکعی کبضگطاى ایطاى،ضفتبضّ کطزاضکؽبًی چْى
حیسضذبى ػوْ اّغلی  ،ؼتبضذبى ّ ،ػلی هؽیْ ضا ؼطهفك ذْز
لطاض زازٍ ثْزًس .تِْض ـدبػت ّ فساکبضی زض ضاٍ آضهبى عجمَ
 .ثطای
کبضگط اهطی ػبزی ّ اظ اصْل ذسـَ ًبپصیط آًبى ثْز
کفبؾ – اثطاُین
هِسی کی هطام زثیط ؼٌسیکبی کبضگطاى
هحضطی کبضگط ّ ضئیػ ـْضای کبضگطاى کبضذبًَ شّة هػ
تِطاى،ـکط الَ هبًی کبضگط ًؽبج ّ ضُجط اتحبزیَ کبضگطاى ًؽبج
 ،اثْالفضل فطُی ضُجط اتحبزیَ لبلی ثبفبى هفِس فؼبلیت کطزى زض
ثیي کبضگطاى ّ زضک ـطایظ ظًسگی ّ ذْاؼتَ ُبی آًبى ّ زض
یک کالم ظًسگی ثب کبضگضاى خعّ اصْل پصیطفتَ ـسٍ ثْز ّ یک
ؼٌسیکبلیؽت ثسّى ایي ّیژگی ُب ًوی تْاًؽت زض ـطایظ
ضضبذبًی ضاٍ ضا اظ چبٍ تفریص زُس .زض ثیي ؼبلِبی ّ 1320
 1330زیگط زضثسضی  ،ـکٌدَ،ظًساىً ،یع خعّ ذصْصیبت
کبضگط پیفطّ ّ فؼبالى تفکیالت کبضگطی ـسٍ ثْز  .ضهضبى کبٍّ
هؽئْل اتحبزیَ کاضگطاى ًفت زضاُْاظ تْؼظ هصجبذ فبعوی
اؼتبًساض ذْظؼتبى ّـید تطیبک کَ ثطای ـطکت اًگلیؽی ًفت
هعزّضی هی کطزًس،ضثْزٍ ّپػ اظـکٌدَ ُبی ثؽیبض ثَ ـِبزت
ضؼیس  .ثطای ػلی اهیس ضُجط کبضگطاى ًفت خٌْة ًیع هؽدل
ـسٍ ثْز کَ تٌِب آهْظؾ – آهْظؾ ّ آهْظؾ ضا ثبیس ؼطلْحَ کبض
لطاض زاز  .آهْظؾ ًَ زض کالغ ُبی ـؽتَ ّ ضّفتَ ثلکَ زض هیبى
کبضگطاى ،آًبى زضذبًَ ًوی ًفؽتٌس تب عجمَ کبضگط ثسًجبل آًِب
ثیبثیس ،ثلکَ آًبى ثَ هیبى کبضگطاى ضفتَ ثصض آگبُی،تفکّل ّهجبضظٍ
ضاهی پبـیسًس .ضضب ضّؼتب ضُجط ـْضای هتحسٍ هطکعی کبضگطاى
ّ ظحوتکفبى ایطاى هی زاًؽتً ،مؿ کبضگط پیفطّ زض آگبٍ ثْزى
ّ آگبُی پطاکٌسى اؼت  .اّ آهْذتَ ثْز کَ عجمَ کبضگط شاتبً ضس
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ضاؼد تط هی ـسًس .تب آًدب کَ زض ضّظ ًجطز ًِبیی  22ثِوي هبٍ
 57ثطا ی ًبثْزی ضژین کبضگط ؼتیعهحوس ضضب ـبُی  ،هحوس
خبًدبًیبى ػضْ ُیأت هسیطٍ ؼٌسیکبی کبضگطاى ثبفٌسٍ ؼْظًی ّ
ًبصط گبضؼچی اظ اػضبی ُیأت هسیطٍ ؼٌسیکبی کبضگطاى
فلعکبض هکبًیک حتی اظ ثصل خبى ًیع ًتطؼیسًس.

ضاٍ توبغ ثب عجمَ کبضگط ضا فمظ اظ ضاٍ ایٌتطًت،ضاٍ چبضٍ هیساًس ّ
آهْظؾ ضا فمظ زض فضبی هدبظی ثطای ذْز فؼبلیتی پِلْاًبًَ
هیساًس.حبل ایي ضفتبضُب چگًَْ ؼطهفمی ذْاُسـس ثطای
کبضگطاى تالـگط کَ ثسًجبل ضاٍ هفطی ثطای هفکالت ذْز ُؽتٌس
ًوی زاًین؟

هتأؼفبًَ پػ اظ تؼغیلی ؼٌسیکبُب زض ؼبل  ّ 1362ثبظذطیسُبی
ثی اهبى زض عی ؼبلِبی  65تب  ّ 70ذبلی کطزى کبضذبًَ ُب اظ
کبضگطاى ثب تدطثَ ّ ؼپػ زض زَُ ُفتبز ثب ضّاج لطاضزازُبی
هْلت ،عجمَ کبضگطاى خْاى ًَ تٌِب اظ تدطثَ هجبضظاتی کبضگطاى
لسیوی هحطّم ـس ،ثلکَ تیغ اذطاج چْى ُیْالیی آًبى ضا تِسیس ثَ
گطؼٌگی ّ ثیکبضی هی کٌس  .کبضگطاى خْاى زض پی یبفتي چبضٍ
کبض ،کوتط ثب کبضگطاى گطاًوبیَ ّ فساکبض لسیوی ضّثطّ هی
ـًْس .اهطّظ غن ًبى ،تطغ اظ ثیکبضـسى ّ ضّثطّ ـسى ثب ػْاهل
ضس تفکیالتی ّ آضظّی ضّظُبی گفبیؿ فضبی اختوبػی ّ
تطغ اظ ؼتبضٍ زاضـسى فطظًساى ّ «ایٌکَ لطاض ًیؽت ُوَ هؽبئل
کبضگضی ضا اهطّظ حل کطز » ،ثؽیبضی اظ فؼبلیي ثَ اصغالذ
کبضگطی ضا ضّاًَ گْـَ ذبًَ کطزٍ اؼت .اـطافیت کبضگطی تٌِب

ّظیفَ کبضگط پیفطّ  ،آگبٍ ـسى ّپطاکٌسى ثصض آگبُی زضهیبى
عجمَ کبضگط اؼت ُ .طخب عجمَ کبضگط اؼت کبضگطاى پیفطّ ثَ
هیبى ـبى ذْاٌُس ضفت  .ثب صجط ّ حْصلَ آهْظؾ ذْا ٌُس زاز،
یبز هی زٌُس ّ یبز هیگیطًس ٌُْ .ظ زض ظهبى ایٌتطًت ثِتطیي
آهْظؾ ّ زضک ذْاؼتَ ُبی عجمَ کبضگط ّ خلت اػتوبز آًبى
ضّثطّ ـسى ّ ُن ًفػ ـسى ثب عجمَ کبضگط اؼت .کبضگط پیفطّ
هی زاًسکَ ثیکبض ذْاُس ـس ،زضثسضی ذْاُس کفیس،ثَ ظًساى
ذْاُس افتبزّ،لی فساکبضی زض ضاٍ آض هبًؿ ضا اظ ُوَ ایي ضًح ُب
ّاالتط هیساًس ّ ػفك ثَ عجمَ کبضگط ضا ّاالتطیي لصت.

*عضو ىیات بازگشایی سندیکای فلسکارمکانیک

بب دذف یبراًَ ُب اس سبختبر التصبد کطْر ّ جِبًی ضذى
لیوت کبالُب  ،ببیذ دستوشد سدوتکطبى ًیش جِبًی ضْد.

هزدم ایزاى بب تذزین خزیذ کبالُبی خبرجی هطببَ داخل ،بزادراى ّ
خْاُزاى کبرگزضبى را در ّادذُبی تْلیذی بیکبر ًخْاٌُذ کزد.تذزین
خزیذ کبالُبی خبرجی ،هببرسٍ بب سزهبیَ داری اًگل تجبری ّابستَ بَ
سزهبیَ داری جِبًی است.

ابزاُین هذدی ،رضبضِببی،اعضبی سٌذیکبی کبرگزاى ضزکت ّادذ
اتْبْسزاًی تِزاى را اس سًذاى آساد کٌیذ.
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