حرفهاي كارگران جوان ديروز ،كارگران ميانسال امروز ،بازنشستگان فردا
ثسٍى همسهِ ضطٍع هي وٌين ،ضبيس ثيي سبلْبي ّفتبز ٍ ًِ تب ّطتبز ٍ يه ثَز وِ غحجتْبئي پيطاهَى سبظهبى تبهيي اختوبػي
هكطح ضس .وِ ،ايي سبظهبى ذيلي ثطٍتوٌس است .سطهبيِ فطاٍاًي زاضز ٍ تب ثِ اهطٍظ ثب ايي سطهبيِ ّب ولي هؼبهالت سَزآٍض اًدبم
زازُ (ثطاي هثبل  ،ذطيس هدوَػِ اي اظ ضطوت ّبي زاضٍئي ٍ سي زضغس اظ سْبم ضطوت پبضس ذَزضٍ ٍ يب پبضس الىتطيه ٍ ًْبيتبً
هدوَػِ اي اظ ضطوتْبي هرتلف وِ ثؼسّب تحت ػٌَاى ضستب هؼطفي ٍ هطَْض گطزيس ٍ ).هي گفتٌس هي تَاى اظ ايي سطهبيِ ّب
ثطاي زيگط ًْبزّب ٍ سبظهبًْبئي وِ ووجَز ثَزخِ زاضًس استفبزُ گطزز ،هثالً ثْعيستي ،وويتِ اهساز ٍ ...
اظ سَئي زيگط هي گفتٌس ،سبظهبى لػس زاضز ثطاي تؼَيؽ زفتطچِ ّبي ثيوِ ،هجلغي ضا ثگيطز ٍ يب ايٌىِ زضغس سْن پطزاذتي
ثبثت زاضٍ ٍ زضهبى ثيوِ ضسگبى ضا افعايص زّس ٍ يب ثبظًطستگي ثب حسالل زُ سبل سبثمِ وبض ٍ ضػت سبل سي ضا ثِ حسالل
ثيست سبل سبثمِ وبض تغييط زّس ٍ غحجتْبئي اظ ايي لجيل زض هيبى وبضگطاى وبضذبًدبت ٍ ضطوتْب هي پيچيس ٍ ثبػث اػتطاؾْبي
فطاًٍي ّن ضس ،اظ ًَضتي ًبهِ ّبي اػتطاؾي ،تَهبضّب ،تدوؼبت ٍ حتي يىجبض تؼساز ظيبزي وبضگط ،اظ تْطاى ٍ ضْطّبي اقطاف زض
همبثل سبظهبى تبهيي اختوبػي هطوع ثب ضؼبض:
(تبهيي اختوبػي ايي آذطيي پيبم است

خبهؼِ وبضگطي آهبزُ ليبم است)

اػتطاؼ ذَزضبى ضا ثِ گَش هسئَليي ضسبًسًس ثؼس اظ ايي اػتطاؾْب ٍ فطيبزّب ثَز وِ هسئَليي گفتٌس ،ذيط ،لطاض ًيست وِ لبًًَي
تغييط وٌس ٍ ضٍال ثِ ّويي ضىل وِ تب ثِ اهطٍظ ثَزُ ازاهِ پيسا هي وٌسٍ .لي هتبسفبًِ ،اظ آى ظهبى تب ثِ اهطٍظ هب ضبّس تغييطاتي
(ثط ػليِ هٌبفغ وبضگطاى ثَزين وِ آضام آضام زض ايي سبظهبى غَضت گطفت .ثِ قَض ًوًَِ ّط ثبض وِ ثِ زوتط ،آظهبيطگبُ ضازيَلَغي ٍ
ثيوبضست بى هطاخؼِ وطزين ثب ووبل تؼدت هي زيسين وِ سْن پطزاذتي هب ثيطتط ٍ سْن سبظهبى ووتط ضسُ است يب ثط ذالف ضٍال
سبلْبي لجل ،ثب آهسى سبل خسيس ،چٌس هبّي ضا ثبيس هٌتظط ثوبًين وِ زٍلت وطيوِ چمسض اظ سطهبيِ ذَزهبى ضا حبتن ثرطي وٌس
ٍ هجلغي ًبچيع ،ثِ حمَلْبيوبى اؾبفِ وٌس ٍ اذيطا ّن ثب اًتػبة ٍ آهسى خوبػتي ثِ سبظهبى وِ ضبيس تب ثِ اهطٍظ ،ثَي تبهيي
اختوبػي ّن ثِ هطبهطبى ًرَضزُ ،ثب ظبّطي ثسيبض ذيطذَاّبًِ ٍ تحت ػٌَاى ،زفبع اظ حمَق ثبظًطستگبى ٍ ثبال ثطزى هيعاى
حمَق هبّيبًِ ثِ حسالل ّفتػس ّعاض تَهبى اٍال سبل  ٍ 19زّْب ٍػسُ اهيسٍاض وٌٌسُ زيگط ٍ زض ايي اٍاذط (ًيوِ زٍم سبل  )19ثب
چطذطي ًبگْبًي ضبّس غجحتْبئي ًِ اظ ًَع تغييط ثلىِ ثيطتط اظ ًَع ضرن ظزى لَاًيي سبظهبى تبهيي اختوبػي آًْن ثط ػليِ
هٌبفغ وبضگطاى هي ثبضين.
وِ (لبًَى ايي سبظهبى ذيلي لسيوي ا ست ٍ ثبيس تغييط وٌس) ٍ اگط اظ سطهبيِ سبظهبى ثِ ّويي ضٍال استفبزُ ضَز .چٌس ٍلت
زيگط پَلي ثطاي پطزاذت حمَق ثبظًطستگبى ثبلي ًوي هبًس ّ ،عيٌِ ّب ًسجت ثِ زضآهس افعايص يبفتِ ٍ ثب خوالتي هبًٌس (ٍضٍزي
ّب ون ضسُ ٍ ذطٍخي ّب فطاٍاى) ثِ ّويي ذبقط اگط فىطي ًىٌين ٍضضىستگي هب حتوي است ٍ اغال سي اهيس ثِ ظًسگي زض زًيب
تغييط وطزُ ٍ ثبيس زض ايطاى ّن تغييط وٌس ٍ چطا هب ثبيس افطاز ضا ثؼس اظ سي سبل وبض ثِ ذبًِ ّبيطبى ثفطستين؟ ايٌْب افسطزُ
هيضًَس ٍ ثْتط است سي ٍ پٌح سبل وبض وٌٌس!!!
اغالً چطا ثبيس هجٌبي پطزاذت حمَق ثبظًطستگبى وبضگطي زٍ سبل آذط ثبضس چطا پٌح سبل ًجبضس ٍ يب حتي سي سبل ًطَز؟ ٍ
ذالغِ اگط ضاّي پيسا وٌٌس زض آيٌسُ ذَاٌّس گفت (آلب چِ زليلي زاضز وِ افطاز ثبظًطستِ ضًَس ٍ حمَق ثگيطًس تب ضٍظي وِ وبض
هي وٌٌس ذت وِ حمَلطبى ضا هي گيطًس ٍ ثؼس ّن ثيبيٌس همساض پَلي ضا وِ زض ايي سبظهبى پس اًساظ وطزُ اًس ثِ آًْب ثط
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هيگطزاً ين ٍ ذالظ) اغالً پطزاذت حمَق ثبظًطستگي چِ هؼٌي هي زّس؟ ٍ ظبّطاً ّن ثب تبئيس ٍ تىصيت حطفْبي يىسيگط ،لطاض
است ثِ ظٍزي تغييطات غَضت گطفتِ ًْبئي ٍ ثِ زٍلت ،هدلس ٍ  ...فطستبزُ ٍ زض غَضت تػَيت اخطائي گطزز.
حطف هب وبضگطاى (يؼٌي پسضثعضگْبيوبى ،پسضاًوبى ٍ فطظًساى ا هطٍظي وِ ّوگي ًسل اًسض ًسل اظ ظهبًْبي گصضتِ تب ثِ اهطٍظ ،شضُ
شضُ آى پَلْب ضا زض آى غٌسٍق خوغ آٍضي ًوَزُ) ايي است وِ لجل اظ ايٌىِ حمَق هبّيبًِ ضا زضيبفت وٌين اٍل سْن ثيوِ ،ثؼس
سْن هبليبت ٍ  ...ضا اظ حمَق هب ثطزاضتِ ٍ تِ هبًسُ آًطا ثِ هب زازُ اًس ثِ ايي اهيس وِ زض فطزاي پيطي ٍ ًبتَاًي ،ثتَاًين ثب ّويي
سطهبيِ ّبي ذَزهبى ،چٌس ضٍظُ ثبليوبًسُ ػوط ضا ًيع سپطي وٌين حبال ضوب زٍض ّن خوغ ضسُ ايس ٍ هي ذَاّيس ثطاي هب تػوين
ثگيطيس چِ اتفبلي افتبزُ وِ غبحجربًِ ثيگبًِ ضسُ ٍ ضوب تجسيل ثِ غبحجربًِ ضسُ ايس؟
اغالً هگط ايي پَلْب ٍ سطهبيِ ثِ ضوب تؼلك زاضز وِ ّط ضٍظ يه تػوين خسيس ثطايص هي گيطيس؟
هگط ًِ ايٌىِ سْن هبّيبًِ اظ حمَق ٍ زستوعز هب ّفت زضغس ٍ سْن وبضفطهب اظ ثبثت وبضگط ًيع ثيست ٍ سِ زضغس ٍ خوؼب سي
زضغس اظ حمَق ٍ هعايبي هبّيبًِ هب ثِ آى سبظهبى سطاظيط هي ضَز؟ حبال ضوب چٌس زضغس پطزاذت هي وٌيس وِ ّوِ وبضُ ضسُ
ايس؟
هگط فمف ايي لبًَى لسيوي ضسُ ،هگط ًِ ايٌىِ اظ ػوط لبًَى تدبضت ثيطتط اظ ضػت سبل هيگصضز؟ ( )9لبًَى تدبضت وِ لسيوي
تط ٍ هْوتط است .چگًَِ فيلتبى يبز ٌّسٍستبى وطز ٍ ثِ فىط لسيوي ضسى لبًَى تبهيي اختوبػي افتبزُ ايس؟ هگط ًِ ايٌىِ ضوب ّط
وبضي ضا وِ ثِ ًفؼتبى ثَزُ ٍ ذَاستِ ايس اًدبم زّيس ثِ لَاًيي گصضتِ حتي پٌدبُ سبل لجل استٌبز وطزُ ايسٍ ،لي ثِ حك ٍ
حمَق هب وبضگطاى وِ هي ضسيس لبًَى ضا لسيوي هي زاًيس.
هگط ضوبّب يه ضجِ سبظهبى تبهيي اختوبػي ضا ثِ غٌسٍق تبهيي اختوبػي تجسيل ًىطزيس ٍ ثبظ غٌسٍق ضا ثِ سبظهبى تبهيي
اختوبػي تغييط ًسازيس ٍ ثبظ هگط تب چٌس سبل پيص ًوي گفتيس وِ ايي سبظهبى يىي اظ ثعضگتطيي سبظهبًْبي التػبزي ايطاى است
حبال چِ ثالئي سطش آٍضزيس وِ هي ذَاّس ثِ ٍضضىستگي ثيبفتس؟ هگط آى ظهبى وِ ٍؾغ التػبزي سبظهبى ذَة ثَز سْن ثيوِ
وبض گطاى ضا اظ ّفت زضغس ثِ پٌح وبّص زازيس وِ حبال هي ذَاّيس تػوين ثگيطيس ثطاي ًدبت هبلي سبظهبى سْن ثيوِ وبضگطاى
ضا اظ ّفت زضغس ثِ ًِ زضغس تغييط ثسّيس؟ ضٍظًبهِ ّوطْطي زٍم آثبًوبُ  9919غفحِ ()9
آًْن زض ايي ٍاًفسبي گطاًي ّب ٍ تَضم .ثِ لَل ذَزتبى (ايي سطهبيِ هتؼلك ثِ وبضگطاى ٍ ًسلْبي لجلي آًبى هي ثبضس) حبال چي
ضسُ وِ زض تػوين گيطيْب وَچىتطيي ًمطي ثِ ايي غبحجبى سطهبيِ زازُ ًوي ضَز؟
زضست است وِ هب وبضگطاى ظيط ذف فمط ظًسگي هي وٌين ٍلي يبزهبى ًطفتِ چٌس هبّي ثؼس اظ وطف (ثعضگتطيي اذتالس التػبزي
ايطاى) ثِ يىجبضُ اذتالسي زيگط ضٍ ضس وِ ّوگبى ضا ضَوِ وطز ٍ آًْن زض ودب؟ زض سبظهبى تبهيي اختوبػيً ،وبيٌسگبى هدلس ٍ
زيگط هسئَليي ّوگي زست ثِ وبض ضسًس ٍ ثِ وويتِ تحميك ٍ تفحع هبهَضيت زازُ ضس تب لؿيِ اذتالس زض سبظهبى تبهيي
اختوبػي ضا پيگيطي ٍ ثِ ًتيدِ ثطسبًس وِ آى وويتِ ًيع ثب خوغ آٍضي اسٌبز ٍ هساضن ذػَغبً اظ ضطوتْبي تحت پَضص تبهيي
اختوبػي (ضستب) هجلغ اٍليِ اذتالس ضا ثيص اظ يىْعاض هيليبضز تَهبى (اظ سطهبيِ وبضگطاى ٍ ثبظًطستگبى) اػالم وطزًس وِ سط ٍ
غساي ظيبزي ًيع پيطاهَى ايي اذتالس ايدبز گطزيس هب وِ غبحجبى ايي سطهبيِ ثَزين ذجط ًساضتين وِ چي ثَز ٍ چي ضس ٍ
يىجبضُ ٍضق ثطگطت ٍ ثِ زستَض ضئيس هدلس اظ ازاهِ وبض تحميك ٍ تفحع ٍ پيگيطي آى اذتالس هوبًت ثِ ػول آهس ٍ اًگبض وِ
اتفبلي وِ زض آى سبظهبى ًيبفتبزُ ثَز .حبال خوبػتي ًطستِ ايس ٍ ثطاي ظًسگي ٍ سطهبيِ هب ثطًبهِ ضيعي هي وٌيس.
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ضاستي اگط ضٍظي آهس ٍ هب ثطاي ضوب تػوين گيطي وطزين ضٍظي ّعاض ثبض فطيبز ًوي ظًيس ذَز ضا ثِ زض ٍ زيَاض ًوي وَثيس اگط
شضُ اي اظ پَل خيجْبي ضوب ون ضَز فطيبز ٍاهػيجتب سط ًوي زّيس؟ هب وِ ثِ لَل ذَز ضوبّب (هستؿؼف ،ضطافتوٌس ،ظحوتىص،
حمَق ثگيط ًبچيع ظيط ذف فمط ،الطبض آسيت پصيط ٍ زّْب المبة ٍ ػٌبٍيي زيگط ّستين) ًوي ضَز زستْبي هجبضوتبى ضا اظ سط هب
ثطزاضيس ٍ اخبظُ ثسّيس ثب ّويي ثسثرتي ّب ذَزهبى ثسبظين.
ّفت زضغس ون است؟ ّويي همساض ثطاي هب ظيبز ّن ّست هب ضٍي ّعاض تَهبى زضآهس هبّيبًِ هبى حسبة ثبظ وطزُ اين ،حبال
هي ذَاّيس ًِ زضغسش وٌيس ٍ تبظُ اظ قطف ذَزتبى اخبظُ هي زّيس وِ سبليبًِ هكبثك ثب ًطخ تَضم ثيطتط ّن ثطزاضيس ٍ افعايص
زّيس ،فؼال ّوِ اش زم اظ ذَثي ّبي ايي تغييط لبًَى هي ظًيس ٍلي حتي يه ولوِ ًيع ًوي گَئيس وِ ايي تغييط چِ ثالئي ثط سط
قطف همبثل هي آٍضز .آضي ثِ لَل ذَزتبىٍ ،ضٍزي ّبي ضوب (وِ ّوبى خوغ آٍضي پَل اظ خيت سَضاخ ٍ سفطُ ذبلي وبضگطاى
است) ظيبز هي ضَز ٍلي ذطٍخي ّبي ضوب وِ ّعيٌِ ّب ٍ ّوبى وبضگطاى زض ضطف ثبظًطستگي ّستٌس لجل اظ ضسيسى ثِ آى سي
تلف هي ضًَس چِ ضسس ثِ افعايص آى ٍ ،ضبيس اغال ذبضج ًطًَس ،ثب ايي لطاضزازّبي يه هبِّ ،سِ هبِّ ،ضص هبِّ ٍ ذيلي
ذيلي ّن وِ ضبًس ثيبٍضي يىسبلِ ٍ زٍثبضُ فسد لطاضزاز ٍ ثؼس اگط وبض زيگطي ضا پيسا وٌي زٍثبضُ لطاضزاز ثستي لكغ وبض ٍ ثبظ
ّن لطاضزاز ثستي هگط ثب ايي ٍؾؼيت هي ضَز ثطاي ضوب سي سبل وِ ّيچ ،سي ٍ پٌح سبل سبثمِ خوغ آٍضي وطز ٍ ثبظًطستِ
ضس.
وبضگطاى ٍ ّوىبضاى ًسل لجلي هب وِ ّوگي ضسوي ثَزًس ٍ اظ اهٌيت ًسجي ضغلي ثطذَضزاض ثَزًس ٍؾؼيتطبى آى ضسٍ ،اي ثط حبل
هب وِ ّوگي لطاضزازي ّستين ٍ چيعي ثِ ًبم اهٌيت ضغلي ثطاي هب ٍخَز ًساضز آًَلت هي ذَاّيس هب ثطاي ضوب سي ٍ پٌح سبل
سبثمِ خوغ آٍضي وٌين هكوئي ثبضيس هب لجل اظ ضسيسى ثِ آى سي اظ ثيي هي ضٍين ٍ ثؼس ّن آئيي ًبهِ زيگطي ضا اغالح ٍ تٌظين
هي وٌيس وِ قجك ؾَاثف ٍ لبًَى فالى ٍ  ...همساض ًبچيعي اظ سطهبيِ ثيوِ ضسُ ضا ثِ ذبًَازُ اش ثپطزاظيس ٍ يب ًپطزاظيس ٍ زض آذط
ّن ،سب ظهبى ضوب وِ لجالً هتؼلك ثِ هب ثَز پَلساضتط هي ضَز ٍ سفطُ هب وبضگطاى ذبلي تط ،ضوب پَلساضتط ،اضلبم اذتالسْب ثبالتط ٍ ،هب
ّن فميطتط ٍ ثِ لَل ضوب (آسيت پصيطتط).
هب وبضگطاى ٍ ثبظًطستگبى ػبخعاًِ اظ ضوب تمبؾب زاضين ثطٍيس ٍ ثطاي سبظهبًْبي زيگط ثطًبهِ ضيعي وٌيس ضوب ًوي ذَاّس ثِ فىط
فطزاي هب ثبضيس ،هكوئٌب هب آًمسض ػمل ٍ ضؼَض زاضين وِ ثتَاًين ثطاي سطهبيِ ّبي ذَز ثطًبهِ ضيعي وٌين ،ضوب وبفي است سبيِ
(ضيرت ٍ پبضْب ،حمَلْبي آًچٌبًي ،اذتالسْبي ّعاض هيليبضز تَهبًي ٍ زيگط ثطزاضتْبئي وِ هب ّيچگبُ اظ آًبى ثبذجط ًطسُ ٍ
ًرَاّين ضس ).اظ سط هب ثطزاضيس ،هب وبضگطاى هي زاًين وِ ثبيس چِ وبضي ضا اًدبم زّين ٍ احتيبخي ثِ وبضضٌبسبًي هثل ضوب ًساضين
هب ضا ثِ ذيط ضوب ًيبظي ًيست ضط ًطسبًيس.
ًيبظّبي اهطٍظ ،ثطًبهِ ّبي آيٌسُ ،وبض،ظًسگي ٍ ثبظًطستگي هب ضا وسبًي هي تَاًٌس هسيطيت ًوبيٌس وِ ذَزضبى وبض وطزُ ،ظحوت
وطيسُ ٍ زضزّبي ظًسگي وبضگطاى ٍ ثبظًطستگبى ضا لوس وطزُ ثبضٌس.
ًيبظ هب آى ًيست وِ ضوب تطريع زازُ ايس ٍ الظم ًيست ٍضٍزي ّبي سبظهبى ضا ثِ خيت ٍ سفطُ هب ٍغل وٌيس ،ثلىِ اگط هيضَز
هطحوت فطهَزُ ٍ اظ ايي ّوِ ثطٍتْبي ثي حسبة ٍ وتبة ،اظ ايي ّوِ فطٍش ًفت ٍ گبظ ٍ هؼبزى ٍ  ...اًسوي ّن ثِ غٌسٍق تبهيي
اختوبػي ٍاضيع وٌيس .تب هب هدجَض ًجبضين ،زض سبلْبي پبيبًي ػوط ٍ وبض ٍ ًعزيه ثِ ايبم ثبظًطستگي وِ احتيبج ثِ استطاحت
ثيطتطي زاضين سبػبت ثيطتطي ضا تحت ػٌَاى اؾبفِ وبضي ،خبى وٌسُ،ثِ اهيس ايٌىِ زض فطزاي ثبظًطستگي چٌس تَهبًي ثيطتط ثِ
حمَق ثبظًطستگي ّبيوبى اؾبفِ گطزز.
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ًيبظ هب ايي است وِ ثتَاًين هطىالت ثيوبضي ٍ زضهبى آى ضا ثِ ضاحتي حل وٌين تب ًبچبض ًجبضين ثِ هحؽ اتوبم وبض ٍ ضطٍع
ثبظًطستگي ،زفتطچِ ثِ زستّ ،ط آًچِ ضا وِ اًسٍذتِ اين غطف ثبظسبظي سالهتي ذَز وٌين.
ًيبظ هب ثطًبهِ اي است تب زض فطزاي ثبظًطستگي ،ضطهٌسُ ذبًَازُ ذَز ًجبضين ٍ حسالل ًيبظّبي آًبى ضا ثطآٍضزُ سبظين ،تب ًبچبض
ًطَين ثطاي خجطاى وسطي ّبي زضآهسّبيوبى ثِ وبضّبئي هبًٌس هسبفطوطي ،سيگبض فطٍضي ،زستفطٍضي وٌبض ذيبثبًْبً ،ظبفتچي،
ًگْجبًي ٍ وبض زض خبّبي هرتلف ثب يه چْبضم حمَق ثبظ ّن وبض وٌين.
ٍ حطف آذط هب ايي است وِ زض ثْتطيي سٌيي ػوطهبى فمف ثِ وبض ،اؾبفِ وبض ٍ پطزاذت ثسّي ٍ السبـ فىط وطزين ٍ زض آذط ّط
هبُ ّويطِ (ّطتوبى گطٍ ًْوبى) ثَز هب وِ اظ ايي ظًسگي لصتي ًجطزين ٍ چيعي ّن ًفْويسين الالل اخبظُ ثسّيس وِ ضاحت
ثويطين.
جمعي از كارگران صنايع داروئي ،آرايشي ،بهذاشتي ،صنايع خودروسازي ،مراكس
صنعتي و مخابرات ،كارگران بازنشسته
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