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 همذهَ 

هتي ضویوَ اظِار ًظر پٌداٍ کارگر در تارٍ دضتوسدُای پایَ ّ هثاحثات 

حْل ّ حاشیَ آى را در تر هیگیرد. هتي ُا از ضتْى  ًظرات هراخؼیي ضایت 

 "ایراى ..." خوغ آّری شذٍ اضت. 

طذ الثتَ ًمطَ پر حرارت  هْضْع رّی ًارضایی دضتوسدُای هظْب ّ 

ػْالة ضٌگیي ّ در هْارد زیادی ًتایح فاخؼَ آهیس آى تر رّی زًذگی 

کارگراى ّ اػضای خاًْادٍ آًِا اضت.  تسّدی خْاًٌذٍ هتي در  هفاُین ضادٍ 

ّ از زتاى خْد کارگراى للة خْد را در  اػواق تازٍ خریحَ دار خْاُذ 

یافت. اها هِوتر از ُر چیس اػتراع اضت کَ تا ُر ضطر خْاًٌذٍ را 

هطحْر خْد هیطازد. تا ُر کیص، کیفر خْاضتی ػویك ّ طثماتی در ُالَ 

ای از کیٌَ ّ تیساری خاى هیگیرد ّ تا خْى گرم تَ شمیمَ ُا هیذّد.  کلوات 

تا توام رّزهرگی خْد ّزى ضٌگیٌی از شرافت ّ ػست طثماتی کارگری را تا 

خْد ُوراٍ دارًذ. کْچکتریي اثری از ترحن ّ ػدس تچشن ًویخْرد. ُر چَ 

ُطت حك طلثی  اًطاى کارگر اضت کَ در هماتل ضْدخْیی ّ تِرٍ کشی 

ًفرت اًگیس کارفرهایاى در هشارکت تا دّلت لذ ػلن هیکٌذ.  تخظْص خالی 

طثماتی آى خایی اضت کَ تخشِای هختلف کارگری، ّ هِوتر از ُر چیس 

زًاى ّ هرداى طثمَ، چَ در خاًْادٍ ّ هحالت ّ چَ در هراکس تْلیذی را زیر 

 یک ضمف در کٌار ُن لرار هیذُذ.  

تدطن یک چِارپایَ در هیاى خوؼیتی کَ در  ایي تدرتیات ّ  در ایي خِاى 

تیٌی خْد را شریک هیذاًٌذ، ایي کلوات ّ هفاُین را در لثاش تارّت ّ آتشی 

تَ رلض درهیاّرد کَ تَ دًثال فرطت  هیگردًذ تا ضراضر خاهؼَ را فرا 

 تگیرًذ.
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 ایٌا کی ُطتي کَ هیشیٌي تظوین هیگیرًذ... 

آهب ثب ایه حوُم اصال ومیفً ظوسگی کطز، مه ثب زَتب ثچً اربضي ذُوهً َ هؽهػ زاض   هحوذ:

ثً ثسثرتی ظوسگی میکىم، مه ومیسَوم ایىب کی ٌؽته کً میفیىه تصمیم میگیطوس ثطا اكهعایهؿ 

تُمه. یً چیهع زیهگهً ایهىهکهً  ۷ثبـً کً ثب معایبؾ ثفً ۰۰۳۳حوُم. پبیً حوُم ثبیس حساهل 

اذً ذیلی ذُة حوُم میسن کً مبلیبت ثطاحوُم کبضگط میصاضن، ثؼس ٌمً ؼهطمهبیهً زاضا اظ 

 مبلیبت كطاض میکىه ظَضؾ ضا ضَ کبضگط ثسثرت میعاضوس.
 

 خذایا ترش تَ دادهْى ...

َال َاؼً مه زَ ٌفتصس َاضیع میفً کً ٌفتصس تُمه ثبثت مؽهتهبرهطی مهیهس  َ  هشیری:

ـفصس ٌم هؽػ َا  اظزَاد میس ، کال میمُوً یک َ چٍبضصس. ذت مه َؼیلً َاؼً ذهُوهً 

ثب ایه حوُم وبچیع مه چی کبض ثبیهس کهىهم یهک مهبي …..  ثرط  ثب ایه پُل یب ذطد مبـیه یب 

 کبض میکىم کبض  ٌم ذیلی ؼرتً. ذسایب ثطغ ثً زازمُن.
 

 دػا هیکٌن زّدتر زهاى هرگن ترضَ ... 

 یً رُضی میگیس زیسگبي تُن ضَ ثىُیؽس اوگبض ٌمیه كهطزا ٌهمهً چهی زضؼهت مهیهفهً.  ادیة:

 مه چٍل ؼبلمً كوػ زػب میکىم ظَزتط ظمبن مطگم ثطؼً َ ثط  ذالق.
 

 زًذگی خیلیییییی خیلیییییی ضختَ ... 

گلته ایه حطكب چً كهبیهسي ای زاضي َههتهی گهُؾ ـهىهُایهی وهیهؽهت. مهه ثهب مهسض   ًطریي:

کبضـىبؼی اضـس ظیط زؼت یً ؼطی آز  ثی ؼُاز ا  کهً تهُ ضكهبي کهبمهل ٌؽهتهه، حهوهُههبی 

ضٌَم  ۰۷۳۳مبًٌ ٌمُن  ۴ذُزـُن ؼطمبي پطزاذت میفً، مب چُن ویطَی ـطکتی ٌؽتیم 

َاهؼب ظوسگی ذیلیییییی ذیلیییییی ؼرتً. زَ ولطی زاضیم می زَیهم َلهی اصهال  .ثٍمُن وسازن

 .ذههست اوفههبک مفههکههل مههبضَ حههل کههىههً .کههلههبف مههرههبضد ذههُوههً ضَ وههمههیههتههُوههیههم ثههسیههم

 
 

 

 درّؽ هیگي ...

وهلهطي  ۴ؼال  مه اظ کبض اكتبزي کلی ٌؽتم ثب زَملیُن َ ؼیصس چی رُضی یً ذبوُازي خاتر: 

میلهیهُن ـهسي  ۰۳ضا تبمیه کىم. زضَؽ میگه حساهل حوُم ـسي زَملیُن َ ٌفتصس، ذػ كوط 

 .…اؼت. َاهؼب ومیفً ظوسگی کطز. ذسایب کمکم که

 

 تَ اًذازٍ یَ تطتَ ضیگارشًْن ًویشَ ...

كکط وکىم ثب ایه اكعایؿ حوُهٍبیی کً تؼییه میکىىس ثفً ظوسگی کطز كوػ میفً یً چبزض  آدم:
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ذطیس َ ظیط ان ضَظَ ـجبمُوُ ثگصضَویم کً مؽُلیه ٌم ٌهمهیهىهُ مهیهرهُان چهُن ٌهمهفهُن 

زالض َ ۰زاضای چىسیه ـطکت زض کفُض ٌؽتىس کً میرُان ملت ثطاـُن کهبض کهىهیهم ضَظی

 زالض کً ثً اوساظي یً ثؽتً ؼیگبضـُوم ومیفً. كوػ ذسا میتُوً ثً زازمُن ثطؼً.۹۳مبٌی

 

 هیلیْى تْهاى ... ۶۸۱حمْق ّزیر کار شذٍ 

ٌمً مؽَُلیه میسَوه کً ثب ایه حوُهبومیفً ظوسگی کطز اَن ؼبالضی َ وُثهرهت كهوهػ  ػلی:

یک مبي حوُم ثبظوفؽتً ضَ ثگیطن میلٍمىس کً ـطمىسگی یؼىی چً. حهوهُم ـهطیهؼهتهمهساضی 

 تُمبن میگیطي. اظ ذسا ثتطؼیس. ۰۸۳۳۳۳۳میلیُن تُمبن ثً رٍىم کً کبضگط  ۰۸۱ـسي 

 

 چرا ها تایذ زیر خظ فمر زًذگی کٌین؟ ...

چطا ثبیس مب کبضمىسان ظیط ذػ كوط ظوسگی کىیم؟؟ چطا؟ ثطای چً چیع؟ ثً وظهط مهه  : زُرا

ٌیچ چیعی اضظـؿ ثیفتط اظ ویؽت کً زض یک ضكهبي وؽهجهی ظوهسگهی کهىهیهم چهیهعی کهً زض 

 کفُضمُن ثً ضاحتی زؼت یبكتىی اؼت، ٌیچ چیع.

 

 آخَ هي چطْری؟ ... 

 . ثىظط ـمب مهب قهفهط کهبضگهطد ثهطزي وهیهؽهتهیهم؟..ثطزگی ضَ یکی تؼطیق کىً تردٍ رّزگار:

امب ثً ضَؾ رسیس ...آذً مه زض حبل حبظط چطُضی ثب مبٌی زَ َ ویم تُمبن ذهطد ذهُز  

 َ ظن َ یً ثچً ضَ ثس ؟

 

 پْل آداهص تچَ ُای آلا زادٍ ُا ُن ًویشَ...

زٌیس پُل آزامػ ثچً ٌبی آهب ظازي ٌب ٌم ومیفً. تهبظي  کل حوُهی کً ثً کبضگطان می ًااهیذ:

ثبیس مبلیبت ٌم کؽط ثفً.ایه ظلم َ اؼتؽمبض کبضگطاوً ذسا ـبٌسي. َ حتهمهب تهُ ٌهمهیهه زوهیهب 

 مکبكبتفُ پػ میسٌیس.

 

 یکی ًیطت ی اػتراضی تکٌَ ...

ثزبی اثه ٌمً حطف کً چطا ایىب زاضن تصمیم میگیطن، یکی وهیهؽهت ی اػهتهطاظهی رضا: 

 ثکىً ٌمً كوػ ثطای حطف ظزن تُ ایىیؽتبگطا  َ ؼبیتٍب كوػ ظثبن زاضن.

 

 از اضة افتادین از ًطل ًیْفتادین ...

ذسای مب ثطزیم اظ ظوسگی ذیلی اَظبع مب ذطاة ٌؽت آذً ایه کفهُضٌهبی حهبـهیهً ّحیذ: 
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ذلیذ كبضغ وگبي کىیس وصق ایطان ؼطمبیً غجیؼی وهساضن َلهی مهطزمفهُ چهطهُض تهُ ضكهبي 

َآؼبیؿ ٌؽتىس َلی مب ثب زاـته تمسن اصیل آضیبی چطُض حؽطت ػطة ملد ذُض مهُوهسیهم 

چً زَضاوٍبی ثُزن ظمبن ـبي َ کُضؾ کً پبزـبٌبن ػطثؽتبن چهىهس مهبي وهُثهت مهیهگهطكهتهه 

زؼت پبزـبي ایطان ضَ ثجُؼه َلی حبال مبضَ تُ کفُضـُن ضاي ومیسن مب اظ مهُظاثهیهک ٌهم 

کمتط ـسیم اظ وظط ضكبٌیبت مطز  ٌط کفُض اظ اكـبوؽتبن پبییه تط ٌؽتم ذسا ثً زاز مؽُلیه 

ثطؼً. گط زویبی زیگً ای ٌم ٌؽت َلی ربَزان ثبز ایطان ظوسي ثبز اصبلهت ایهطان اظ اؼهت 

 اكتبزیم اظ وؽل ویُكتبزیم.
 

 هگَ ایي دّلت طاحة ًذارٍ... ّالؼا زشتَ ّاضتْى ...

حصف مبلیبت تُ ایه ثحطان ثیمبضی، کمکی کً ثً مطز  وکطزیس، تُض  ٌم مهطز  ضَ  افشیي:

وبثُز کطز، مگً ایه زَلت صبحت وساضي رلُ ایه چیعا ضَ ثهگهیهطي َاههؼهب ظـهتهً َاؼهتهُن. 

مبلیبت ضَ حصف کىیس اظ حوُم ٌب پُؼتمُن ضَ کهىهسیهس ٌهمهً رهب زاضیهم مهبایهبت پهطزاذهت 

 میکىیم. زیگً ایه مبلیبت حمبلی چی ٌؽت اظمُن میگیطیس.
 

 پٌدن ُر هاٍ چیسی ترای خْردى ًذارین ...

زض حُظي کبضمىسی ویع ٌمیىگُوً اؼت. یک كُم لیؽبوؽم ثب ثیؽت ؼبل ؼبثوً  کِْری ًژاد:

میلیُن َ ؼیصس حوُم زضیبكت میکىم حبل ثب ٌمؽط َ زَ كطظوهس ۴زض ازاضي میطاث كطٌىگی 

میلیُن آن ٌعیىً اربضي َ هؽػ می ـهُز. مهؼهمهُال ضَظ پهىهزهم ٌهط مهبي  ۰وُرُان کً كوػ 

 .چهههههیهههههعی ثهههههطای ذهههههُضزن وهههههساضیهههههم َ ـهههههطمهههههىهههههسي ظن َ كهههههطظوهههههسیهههههم

 

 …تخذا، تخذا فمظ آرزّی هرگ دارم ُویي

ذػ كوط تُ ایه ـطایػ کزبؼت؟ مب چوسض حوُم میگیطیم؟ ثب ایه حوُهٍهب وهً مهیهتهُوهم  ضؼیذ:

ذُوً ذُثی َاؼً ظن َثچً ٌب  كطاٌم کىم قاؼتیزبضید وً لهجهبغ ذهُثهی وهً مؽهبكهطتهی وهً 

 ذُضز َذُضاکی َ... ثرسا ثرسا كوػ آضظَی مطگ زاض  ٌمیه.

 

یک ذػ كوط زاضیم یک ذػ كالکت کً ثب احتؽبة ایه ـهطایهػ مهب ظیهط ذهػ كهالکهت  رضا:

 ٌؽتیم... 
 

 تْ ایي کشْر حك کارگر خیلی اخحاف شذٍ...

ذسمت ٌمً ػعیعاوی کً ایه پیب  ضَ میرُوه مه كوػ میتُوم ثگم کهً تهُ ایهه کفهُض  ضؼیذ:

حن کبضگط ذیلی ارحبف ـسي. چطا ثً ذبغط ایىکً تب میبن زضصهسی اظ حهوهُم ظیهبز کهىهه 

کبضكطمبیبن می كطمبیىس مب اظ پػ پطزاذت ایه حوُم ثط ومی آیم َ اگط ایه اووسض ظیهبز ثفهً 
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 ۰ؼبل ؼبثوً زاض ، َلی هطاضزاز  ۰۸اذطاد می کىیم. ثلً َهتی مب اؼترسا  ویؽتیم، َهتی مه 

مب ٌؽت، ثلً، ثً ضاحتی میتُوم مه اذطاد کىً، مه كوػ مُوس  مه کهً زَ مهُتهُضي ٌؽهتهم، 

ٌمؽط  ـبؿلً اظ پػ ٌعیىً ٌبی ظوسگی ثط ومیب ، َای ثً حبل کؽی کً یً ولط کبض مهیهکهىهً 

ثبیس ـطمىسي ی ذبوُازؾ ثفً، زض آذط آضظَ میکىم ٌط چً کهً ثهطای مهب مهی ذهُان ثهطای 

ذُزـُن اتلبم ثیبكتً، َ یبزمُن وطي کً اووالة ـس تب کبخ وفیىی رمغ ثفً َلهی ثهستهط ـهس، 

ایه زویب کً زؼتمُن کُتبي َ َهتی حطكی ثعویم اظ کبض ٌم اذطاد میفیم، پػ زیساض مب ثهبـهً 

 اَن زویب، یب حن!
 

 در هاٍ یک تار هِوْى تیاد پیشت ... 

ثرسا ذزبلت اَضي. کبضگط ظؼیق تطیه هفط ربمؼً ٌؽتؿ. اذً مب چطُض اوتهظهبض  احطاى:

زاضیم حوُم کبضگط ثبال ثجطن ایىب ذُزـُن ٌمفُن ـطکت کبضذُوً زاضوس. اظ ذساـُن کهً 

ثً کبضگط کمتط حوُم ثسن. یً کبضگط ثسثرت ثبلایر حوُم میگیطي ثب زالض ذطد میکىً. یهک 

تُمهه ثفهً، تهُی ۰۳ولطي کً صجحُوً ورُضوس، وبٌبض ـبمفُن ضَظی کم کم کم ۴ذُوُازي 

تُمه، حبال ذطد ههجهط ٌهبی اة ثهطم گهبظ تهلهلهه مهُثهبیهل ٌهم ۰۰۳۳۳۳۳یک مبي میفً 

کىبضؾ، ثعاض اربضي ذُوً کىبضؾ، ثعاض مبٌی یک ثبض مٍمُن ثیبز پیفت ٌم کىبضؾ، ثهعاض 

 ذساَکیلی ایه اوصبكً التمبغ تلکط!
 

 ایي زًذگی ًیطت کَ ها هیکٌین ...

تُمبن ظوهسگهی کهه ثهجهیهىهم  ۰۰۳۳ضَظ ذُزت ثب  ۰۰آهبی مؽئُل وصق مبي یؼىی   شِاب:

میفً. زض حبلی کً ـمب وً ثسٌی زاضی، وً هؽػ زاضی، وً مؽهتهبرهطی، ثهجهیهىهم ثهب ایهه حهبل 

میتُوی ظوسگی کىی. ذسا ضیفً ظلم ضَ زض ثیبضي، اوفب هللا. ایه ظوسگی ویؽت کً مب میهکهىهیهم. 

 ثً َهللا ذسا حومُن ضَ ثگیطي.
 

 آخریي تار کَ لثاش خریذم اطال یادم ًیطت ...

زضصس ٌم ثب ایه تُض  کهم ٌؽهت.مهب االن زاضیهم كهوهػ ثهطای ۰۰۳زضصس کً ٌیچ ۰۰  رضا:

ـکممُن کبض میکىیم تب ذبوُازي اظ گطؼىگی ومیطن. آذطیه ثبض کً لجبغ ذطیس  اصهال یهبز  

ویؽت. مؽئُالن کفُض ـمب ضا ثرسا ثً كکط مب ٌهم ثهبـهیهس. ٌهط َههت ٌهط غهُض ذهُاؼهتهیهس 

 ٌمطاٌتبن ثُزیم ـمب ضا ثرسا مب ضا ٌم ٌمطاٌی کىیس اوصبف زاـتً ثبـیس.
 

 کارگر تایذ تویرٍ ...

ثٍمُن مهیهسن تهب حهطف  ۰۴۳۳۳۳۳َاال مب کً اكعایؿ ٌمیه ؼبل ٌم وساـتیم، کال  ػثاضی:

 ثعویم، اذطاد میکىه، یب َصلً میچؽجُوه کً ذُزت ثعاضی ثطی ، کبضگط ثبیس ثمیطي.
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 یٌی ُر رّز خْدکشی هیکٌن...

ذسایی حبال ایه وظطاتی   میىُیؽیم ضَ کی میرُوً چٍبضتب آز  ؿطم زض مفکهل  اضواػیل:

 ۰۰صت تهب  ۱ؼبلً اظ صت ؼبػت  ۰۰ثً ذسا مه یً پؽط مزطز …  مخل ذُزمُن میرُوً

تُمه گیط  میبز اَوم ثب تهبذهیهط َ  ۴ـت کبض میکىم. یىی ٌط ضَظ ذُزکفی میکىم. تً تٍؿ 

 ۴تُمىُ ذطد پسض مبزض ثیمبض  کىم؟ ذطد ذس  کهىهم. اذهً ایهه  ۴ٌعاضتب مىت. آذً مه ایه 

تُمىُ چیکبضؾ کىم ثب ایه َظغ ممکلت. ذسایی ایه اوصبكً؟ ثؼس ثگیه چطا رَُن ثهسثهرهت 

ظن ومیگیطي. چطا رَُن ثسثرت ذُوً ومیگیطي. چطا رَُن ثسثرت تفکیل ذهبوهُازي وهمهیهسي. 

 .…ذسایی زاضیه چً ؼط مب رَُوب میبضیس؟

 

 حرف تسًی اخراخی ...

تؼییه کطز ، ٌمُن زَلت کزبؼهت ثهیهبز  ۰۸۳۳َهتی زَلت حساهل حوُم ضَ پبضؼبل  شیوا:

 میساز ؟ ثبیس ثً کزب ـکبیت کطز؟ حطف ثعوی اذطاری. ۰۸۳۳ثجیىً کبضكطمب حوُم مب ضَ

 

 ًویشَ یَ زًذگی آترّهٌذاًَ ای داشت...

ثً َهللا تب پبوعزي ضَظ کلبف ومیکىً. ومیفً یً ظوسگی آثطَمىساوهً ای زاـهت. ٌهمهیهفهً  اکثر:

ـطمىسي ذبوُازي ٌؽتیم . ؼبل ثؼس ٌم حتمب تُض  ثبالیی ذُاٌیم زاـت َ مفهرهصهً کهً كهطم 

آوچىبوی زض کیلیت امطاض َ مؼبؾ ظوسگی ورُاٌیم زاـت. امؽبل ٌم کً اظبكً کبضٌب ضا کهم 

کطزي ثُزوس َ مبٌبوً ٌلتصس تُمبن اظ حوُم کؽط میفس. چطا کؽی ثً زاز مب وهمهیهطؼهً. ایهه 

زضصهس  ۰۰ٌمً ـکبف غجوبتی ػبزالوً ویؽت . ثطای كطزی کً ـؿ میلیُن حهوهُم زاـهت 

اكعایؿ زض ؼبل رسیس میتُوً اكعایؿ ذُثی زاـتً ثبـً َلی ثطای حوُم کبضگطی ثط مجىهبی 

 . زضصهههسی کهههمهههک آوهههچهههىهههبوهههی وهههرهههُاٌهههس وهههمهههُز ۰۰ؼهههً مهههیهههلهههیهههُن اكهههعایهههؿ 

 ذسا ٌؽت َ ذسا ٌؽت َ ذسا ٌؽت.
 

 از گشٌگی هیویرین ...

اهب پبیً ضَ ثکىه زي ملیُن َهتی ضئیػ ـطکتب معایب ضَ ومهیهسن، حهن اَالز  گْیذ: هی هحطي

چً كبیسي مب کبضگطا کبض میکىیهم َ اظ گفهىهگهی مهیهمهیهطیهم، یهً …. ومیسن، حن مؽکه ومیسن

 كکطی ثً حبل مب ثکىیه، ذسای ـطمىسي ظن ثچمُن ـسثم.

 ظلن کارفرها ّ ضتن دّلت رّ تا گْشت ّ اضتخْاى حص کردى...

مه اظ هجل اظ اظزَاد ثً کمک ذبوُازي ذبوً ذطیس  َلی حبال کً ؼً ؼبل اظ اظزَارهم  ًیوا:

ومیتُوم ظوسگیم ضَ ثگصضَوم. ثؼسـم مه مُوس  چطا زایمب میگیس "مؽئهُلهیهه  ۰۰۳۳میگصضي ثب 

محتط "؟!!! آیب اَوب "محتط " ٌؽته کً ریت مه َ ـمب ضَ میعوه؟ ثچً ٌبـُن ثً ضیؿ مهب 

زضصس اظ رهُاوهبوهی کهً تهب ثهحهبل  ۰۳میرىسن. ثرسا هؽم اگط ؼبل زیگً حوُم ٌب کلبف وسي 
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ؼبلم ظوسگی کطزي اوس ثً زظزی اظ کبضكطمب َ زیگطان زؼت ذُاٌىس ظز. چُن ظلم کهبضكهطمهب 

َ ؼتم زَلت ضَ ثب گُـت َ اؼترُان حػ کطزن. زیگً کؽی ثً کؽی ضحم ورُاٌس کطز کهً 

 !زامه ـمب ضا ٌم میگیطز اوگل ظازي ٌبی پؽت. ذُز زاویس

 

 فکر هیکٌی تتْاًٌذ تفِوٌذ حمْق کارگری چیَ؟ 

گیطی میکىىس، ذطیس مىعلفُن ضا ثهطاـهُن اوهزهب   آهبیُوی کً ثطای مه َـمب تصمیم  حطي:

ٌب ـُن ثٍتطیه ؼطَیػ َ ثٍتطیه مسضؼً میطوس، ثهؼهس مهی  زٌىس، یرچبلٍب ـُن پطي، ثچً می

گیطی میکىىس کً حوُم کبضگط چوسض ثبـً، كکهط مهیهکهىهی  آیىس ثطای مه َتُی کبضگط تصمیم

ثهبض  ۰ثتُاوىس ثلٍمىس حوُم کبضگطی چیً؟ كوػ حوُم کبضکىبن ضؼمی ازاضاتفُن ضا امؽهبل 

 اكعایؿ زازوس، کبضگطان ـطکتی ٌم ثً زض  اصلل صبكلیه...
 

 دیگَ تؼضی ّلتا تخذا فکر کشتي خْدم هیکٌن... 

مه کً چىس ؼبلً وبمعز ، چىس ؼبلً ـت ضَظ زاض  کبض میکىم، ثهب ایهه حؽهبة حهتهی  فرُام:

ثرسا وتُوؽتم یک زَوً ظطف ثگیط ، اخ چکبض کىیم ثب ایه ثس ثرتیب، ثرسا کم آَضزیهم زیهگهً، 

 ثؼعی َهتب ثرسا كکط کفته ذُز  میکىم، تب ضاحت ـم اظ ایه ظوسگی.

 

 اگَ خذا تا هاضت ...

یهبز …. .  مب هفط کبضگط ٌمؿ میگیم تُکل ثطذسا، ذسا ثب مبؼت، زضؼت میفهً َ رّذ هللا:

كیلمی می اكتم اظ المبن کً زض رىگ رٍبوی ثُزن َ زـمه زاـت ثب تهیهطثهبض ؼهطثهبظان اَن 

کفُض ضا هتل ػب  میکطز َ كطمبوسي زاز میعز: "وتطؼیس، ذسا ثب مبؼت". ؼهطثهبظی ثهلهىهس ـهس 

 گلت: "اگً ذسا ثب مبؼت پػ کی ثب اَوبؼت؟اَوب کً زاضن مب ضا وبثُز میکىه.!"

حبال حکبیت مب ـسي، اگً ذسا ثب مبؼت پػ کی ثب هفط مطكً ٌؽت کهً ٌهط ضَظ پهُلهساضتهط 

 میفه َ هفط ظؼیق ٌط ضَظ ظؼیلتط!

 

 تخذا خدالت ُن چیس خْتیَ ...

اَل ایىکً، ضئیػ کل ثبوک مطکعی اصال تُ ایطان ظوهسگهی وهمهیهکهىهه کهً وهطخ  اهیر ػلی:

تهبـهُ رهٍهت  ۰۹۳زضصس وطخ تُض   ۱۳۳تُض  زؼتفُن ثبـً، ثً ٌمیه ذبغط ثىسي ذسا اظ 

زضصهس مهبثهوهی ضَ ٌهم یهبزـهُن  ۴۰۳ضظبیت موبمبت ثبالتط وبزیسي گطكتً، ثؼس اَن صلط 

ضكتً. مه اگً ربی ایىب ثُز  اظ ذزبلت َ ـطمؽبضی اظ ذُوم ثیطَن وهمهیهُمهس ، کهً ثهب ایهه 

ملت ـطیق ضَ زض ضَ ثفم، چً ثطؼً ثً ایىکً ثرُا  ثطاـُن حوُم ثرُض َ ثمهیهط تهؼهیهیهه 

میلیُن تُمه زض مبي ذبضد اظ  ۰۳۳َ  ۰۳۳کىم. ایه حعطات حن زاضن کً ثب حوُم مبٌی 
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معایبٌب َ اذتالؼبـُن َظؼیت ظوسگی کبضمىسان َ کبضگطان ضَ ولٍمىس. ثرسا ذهزهبلهت ٌهم 

 .ایه ملت ثچً ویؽتىس کً ثرُاییس ؼطـُن ـیطي ثمبلیس…. چیع ذُثیً ضَؼب َ َظضاء َ 
 

 فمظ دفي ّکفي ارزاى کٌیذ... 

ثبؼال  زمتبن گط  ثبایه حوُم ظیبزی کً میسیس مب کً پؽتً گُـت مطؽ تهرهم مهطؽ  هرتضی:

ضَؿه ذیبض ٌَعضان چیطي زیگً تُی ایه اضظاوی كطامُؾ کطزیم ، كوػ زكه َکهلهه اضظان 

 کىیس ،الاهل مطزي ضَ ظمیه ومبوً!
 

 اگَ حمْلِا کوَ تشیٌیذ تْ خًَْ تاتاتْى..

ذیلی ٌم حوُم ذُثیً. ثب حوُم یً مبي کبضگط ؼبزي تُ کفُضٌبی زیگً یً ضَؿه ٌهم  هحوذ:

ومیفً ثرطی. ایطان ذُثً میفً ثبحوُم یک مبي حمبلی تُن حتی یً کهلهؿ ثهرهطیهه! زیهگهً 

 !چی میرُایه؟ اگً حوُهٍب کمً چطا میطیه؟ ثفیىیس تُ ذُوً ثبثبتُن
 

 هٌتظرم زّدتر لحظَ هرگن ترضَ ...

اَوبیی کً َاؼً مب کبضگطا پبیً حوُم تؼطیق میکىه ٌیچ زضکی اظ ارهبضي وفهیهىهی َ  اهیذ:

كوط َ گطؼىگی مبٌب وساضن مِه کبضگط ثب ایه حوُم وبچیع َ تهُض  ثهبال ٌهط ضَظ كهوهیهطتهط 

میفم َ ٌیچ امیسی ثً آیىسي َ ظوسگی وساض  َ مىتظط  ظَزتط لحظً مهطگهم ثهطؼهً َ اظ ایهه 

 ظوهههسگهههی کهههً حهههبکهههمهههیهههت َ کهههبضكهههطمهههب َاؼهههم ؼهههبذهههتهههً ذهههالق ثفهههم. َالؽهههال .

 

 تایذ ترم دزدی ...  

مه کبضگط ثب ایه حوُم تُ ؼبل رسیس ثبیس ثط  زظزی تهب ثهتهُوهم ؼهطذهبوهُازي ا  ضَ  ّحشی:

 ثچطذُوم لطلب ضؼیسگی کىیس تب ربمؼً زظز ثبظاض وکطزی.

 

 ُوش درّغَ ... 

َاال ٌمؿ زضَؿً، مه تُ پمپ ثىعیه کبض میکىم. مبٌی یک َ پبوصس میگیط  ، پهُل  کارگر:

 وساض  اظزَاد کىم... 

 

 کردم...  اگر هدثْر ًثْدم ایي خفت رّ لثْل ًوی

مه زذتط مزطز  کبض میکىم ثب یک میلیُن حوُم ثسَن ثیمً ٌلت ؼبل ٌم کهبض کهطز    زیثا:

ثُزي تب االن ـسي یک میلیُن، مه اگط مزجُض وجُز  ایه ذلت ضَ هجهُل ۰۳۳حوُهم اظ مبٌی 

 کطز ، ٌیچ َهت، َهتی کبض ویؽت. ومی
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 کارگر ُا ُن هثل تازًشطتگاى هی ریسى تیرّى...

ومیسَوم َاهؼب ایه مؽئُلیه ذزبلت ومیکفهه کهً ایهىهطهُض مهیهگهه. ذهُزـهُن ثهب  ضیذ حاهذ:

میلیهُن ۴زضصس اظبكً حوُم ضاظی میفه یب وً، َ ایىکً اگً ؿیط ایه ثفً کً حوُم تب ۴۳

 ثبال تط وفً،  کبضگط ٌب ٌم مخل ثبظوفؽتگبن می ضیعن ثیطَن.

 

 

 …خذا تَ فریاد ایي هلت ترضَ

ثب ایه حوُم كوػ میفً ٌعیىً مؽکه َ اة َثطم َگبظ َوهٍهبیهت وهبن ذهبلهی ذهبوهُازي  هًْا:

ضاتبمیه کطز تٍیً ثویً اهال  مخل مُازپطَتئیىی َثطوذ َضَؿه َمیُي َثویً مبیحتهبد ظوهسگهی 

َپُـب  َتحصیل كطظوسان ثً ضَیهب تهجهسیهل ـهسي ، ثهطای رهُان ذهبوهُازي اظکهبض َزضآمهس 

َاظزَاد زیگً ذجطی ویؽت َپسضَمبزضٌبی میبوؽبل َپهیهطذهبوهُازي ٌهب تهىهٍهب تهبمهیهه کهىهىهسي 

مبیحتبد ذبوُازي ٌؽته ، کفُض زاضي ثبـیت تىسی ثً ؼمت كویطتطیه کفهُضٌهبی زوهیهب مهیهطي 

َمطز  ٌیچ چبضي ای وساضن، کىتطل ٌیچ چیعی زضزؼت مطز  ویؽت، زضحبلی کً ؼطمبیً َ 

حطَت ایه کفُض زض اوحصبض مطلن یک ػسي اظذساثیرجط هطاضگطكتً کً ثً ٌیچ احسی ضحهم 

 …وکطزي َذُزضا ربوفیه ذسا زضظمیه میساوىس ذسا ثً كطیبز ایه ملت ثطؼً

 

 ًفریي ّ فحش هی دین... 

مب کً اظ ظوسگی زؼت ـؽتیم . ولطیه َ كحؿ می زیم کً ؿمجبز وگیطیم ، ٌیچ امیسی  کارگر:

وساضیم َ ثً ـست آضظَ می کىیم ایه چىس صجبس ٌم ظَزتط ثگصضي َ ثمیطیم تهب ضاحهت ثفهیهم 

 اظ ایه ظوسگی وکجت.

 

 ُوش فیلن ّ اریت کردى هردهَ...

اَآل ٌطکی ثب اَوب ثبـً َ ثی َرسان ثبـً پُؽت َ موب  ثٍؿ میسن، ؼىگسل َ ثیطحم  ػلی:

 ثبـً َگطوً چً زلیلی زاضي ثب ایه اكعایؿ حوُم مؽرطي ـُن مطز  ضَ اشیت کىه؟

 یؼىی چفمؿ ایىٍمً تُض  َ گطاوی ضَ ومی ثیىً؟؟

 اَوب ذُزـُن هبوُوٍب ضَ َظغ میکىه حبال چطُض زلفُن ثً حبل مب َـمبٌب میؽُظي؟؟

ثبیس … یؼىی َظیط کبض ومیساوً چوسض تُض  زاضیم َ چوسض ثً حوُم کبضگط َ کبضمىس َ

 اظبكً ثفً؟؟

ثبثب ایىب ٌمؿ كیلم َ اشیت کطزن مطزمً.، اگط ثرُان ٌطچىس زضصس اظبكً کىه ثطاؼبغ 

 تُض  اظبكً میکىه زض یک رلؽً زَلت َ مزلػ تصمیم میگیطن َ تمب .
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 َگطوً چً زلیلی زاضي تب میطؼً ثً اكعایؿ حوُم کبضگط ثیچبضي كُضآ رلؽً پفت رلؽً!

 ایه یؼىی زَلت ضاظی ثً ایه مجلؾ اكعایؿ ویؽت.
 

 از ضر کار تری خًَْ ُیچی ًثاشَ گشٌَ ضر رّ تالشت تساری... 

زضصس حوُم کبضگطان ضَ اكعایهؿ مهیهسیهه، ثهؼهس ۰۰َاهؼب ثطاتُن متبؼلم.  هحوذ ػیي اتاد:

زضصس اكعایؿ میسیس، مطز  ضَ گُل وعویهس، ثهً ذهسا ذهُزتهُن کهً مهبٌهیهبوهً ۴۳کل ارىبغ 

ؼبػت کبضی زض ضَظ ۰۰ذساتُمه پُل میگیطیس، ثً كکط کبضگطان ثسثرت ٌم ٌؽتیه کً ثب 

ثب مبٌی زَ میلیُن ٌفتصس ثبیس چکبض کىً؟ اربضي ذُوً ٌؽتؿ، هؽػ ثبیس ثسیم، ذهطد ثهچهً 

ٌبمُوُ ثسیه، ذؽتً ـس  ایىوسض کً ـطمىسي ظن َ ثچً ٌب  ـس . تُ ضَ ذهسا ارهىهبغ اضظَن 

 کىیس. 

تُ ضَ ذسا یک ضَظ مخل یک کبضگط ظوسگی کىیس، اظ ؼط کبض ثطی ذُوهً، ٌهیهچهی وهجهبـهً، 

 ٌب ضَ زض ضَ وفی، ظَز ثرُاثی...  گفىً ؼط ضَ ثبلفت ثعاضی، اظ تطغ ایه کً ثب ثچً

 ذُایم كوػ میرُاٌیم ارىبغ گُـت ثطوذ ضَؿه اضظَن ثفً. مب حوُم ظیبز ومی

 

 ًظف حمْق ًوایٌذگاى هدلص رّ تذى تَ کارگر ... 

 وصلً حوُهی کً مؽئُالن َومبیىسگبن مزلػ میگیطن َ ثسن ثً کبضگطا   افشیي:

 َلی اكؽُغ کً اَوب اَل ثً كکط حوُم ذُزـُوه

تب ضَظی کً کبضگطان ؼطوُـت ذُز ضا ثً زؼت وگیطوس، ٌمیه اؼت مؼىبی ػهسالهت  ضؼیذ:

 کُض اؼالمی.

 : كوػ ثبیس ذُز کبضگطان متحس ثبـىس َ اگً حوُهٍب هبثل هجُل وجُز، کبض وکه. هحوْد رًدثر

 

 خذا لؼٌتتْى کٌَ!..

ؼبلً زاضیم. یهً مهبي زیهگهً  ۰ٌؽت. مؽتبرطیم َ یً ثچً  ۰۰۳۳حوُم ٌمؽط  مبٌی  : ُارٍ

هلُ میسي. ثب ایه حوُم ٌب َاهؼب ومیفً ظوسگی کطز. كوػ ذسا لؼىتتُن کىً َ حهن ۰ذسا ثٍمُن 

 کههههههههههههههههههبضگههههههههههههههههههط ضَ اظتههههههههههههههههههُن ثههههههههههههههههههگههههههههههههههههههیههههههههههههههههههطي.

مىٍبی پُل اربضي ذُوً ثب مبثوی حوُم كوػ میتُویم پُـک َ ـهیهط ذفهک َ ٌهعیهىهً ٌهبی 

زضمبوی ثچً ٌبی ضَ پطزاذت کىیم. ذُزمُن ٌم احتمبال ثبیس كتهُؼهىهتهع کهىهیهم چهُن ثهب ایهه 

 ثبـً. …  َظغ كکط وکىم پُل ثطای گُـت َ مطؽ َ ثطوذ َ وبن َ حجُثبت َ 

 

 حاال ها تا چی ازدّاج کٌین؟...
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مه مزطز ثب مبٌی زَ َ ٌفتصس کً ؼیصس ٌم اظؾ کم میفً ، میفً مبٌی زَ َ  هطلن:

پُوصس ایه زَ َ پُوصس ضَ زهیوب میس  کطایً ضكت َ ثطگفت اظ ذُوً تب محل کبض. حبال مب 

 ثب چی اظزَاد کىیم؟

 

 کارگرُطتن... 

یً ثچً ی مؼلُل َ ایه حوُم وبچیع. لطلب یً َاکؽهه …. کبضگط ٌؽتم، مؽتبرط ػلی ایسدی:

تُلیس کىیس ثً کبضگطان ثسیس َ اػعبی ذبوُازي کبضگط، کً ظوسگهی ضَ ة پهبیهبن ثهطؼهُوهه، 

 یؼىی ضاحت ثفه اظ ایه ظوسگی كالکت ثب ایه حوُم َ تُض .

 رّزی رّ هیثیٌن کَ ثرّتوٌذاى دًثال ضْراخ هْشي..

مه كویط چهیهعی وهساض  اظ زؼهت … اصال حوُم ظیبز وکىیه ثجیىیه ظطض کی میکىً هحوذ:

ثجیىم اَوی کً حطَتؿ چىس ثطاثط میفً میتُوً ثب ذیبلت ضاحت ثچهطذهً.. ثهبیهس پهُلهؿ …  ثس 

ضَ ثطا حلبظت ربن َ مبلؿ ذطد کىً چُن مه كویط ثبیس اظ یً رب زضآمس کهبكهی زض ثهیهبض ، 

کی ثٍتط اظ لومً آمبزي.. ضَظی ضَ میجیىم کً حطَتمىسان زوجبل ؼُضاخ مهُـهه.. وهکهىهیهه کهً 

 كوط ثبػج کبضی ثفً رجطان وفً.
 

 ایٌا خْدشًْْ خذا هیذًّي ها کارگرُا رّ آشغال ... 

مب کبضگطٌب ٌط چوسض زاز ثهعوهیهم صهسامهُن ثهً گهُؾ ٌهیهچ کؽهی وهمهیهطؼهً، ایهىهب   کارگر:

 کبضذُزـُوُ میکىه، کبضگط ثطای ایىٍب اضظـی وساضي.

یک ضَظ کبضكطمبی مه ثب یک مٍىسغ ثی ـؼُضتط اظ ذُزؾ حطف میعز زضثبضي گهبضگهطا  

َ آووسض ثی ـؼُض ثُز کً رلُی مه َچىس تب کبضگطي زیگً گلت: "کبضگط مخل پهُـهک ثهچهً 

میمُوً ٌط َهت کخیق ـس ثىساظ ثیطَن".  ایىب ذُزـهُ وهُ ذهسا مهیهسَوهه مهب کهبضگهطٌهب ضَ 

 اــبل. ثیریبل ثحج حوُم ثفیه کبض ذُزـُوُ میکىه ایىٍب. 

 

 خْاب اػتراع ُن گلْلَ ضرخَ ... 

َاهؼب اظ مؽئُلیه تفکط می کىم کً ایىوسض ثً كکط ؼطمبیً زاضٌهبٌؽهتهه َ کهبضگهطٌهب  ضارا:

ضَ ظیط پب لً می کىه تُ ـطکتی کبض می کىم کً كوػ امؽبل صبحت ـطکت اظ زضآمهس كهُم 

الؼبزي ای کً زاـت کبزَؾ ثطای تُلس پؽط کُچکؿ مبـیه چىس میلیبضزی ثُز اَوهُههت مهه 

ثب ایه حوُهی کً می گیط  حتی یً پطایس ومی تُوم ثرط  .ٌمً هبوُن ثً ظطض مىً َلهی کهال 

ولغ هبوُن ثً ؼُز صبحت ـطکتٍب َ کبضذُوً زاضٌبؼت .رُاة اػتطاض ٌم گلُلً ؼطذً . 

ثبظ ٌم تفکط اظ مؽئُلٍب، ذزبلت وکفیس، تُ ضَ ذسا یکم ثیفتط حوُهٍب ضَ ثیبضیه پبییهه تهب 

 مب اظ گفىگی ثمیطیم! 
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 طذ رحوت تَ تردٍ داری لذین ... 

صس ضحمت ثً ثطزي زاضی هسیم اَن ظمبن ثطزي ٌب ٌطچىس کبضـُن ؼهرهت ثهُز، َلهی  ػلی:

كکط ذُزضَ َ پُـب  َ کزب ثرُاثم َ چی ثرُض  وجُزوس َ حساهل ؼط ـبن ضا ثهسَن كهکهط 

ؼبػت کبض  ۰۴كطزا َ زؿسؿً كوػ َ ثسٌکبضی َؿیطي ثً ثبلیه میگصاـتىس َ میرُاثیسن االن 

 …میکىی ثً ٌیچ رب ومیطؼی َ ٌمؿ كکط اربضي َ هؽػ َ ـٍطیً ثچً َ

 

 یَ لثر تذیذ حذالل ترین تویرین...

ذرد ذسایب ثب ایه حوُم اذً چطُض میفً ظوسگی کطز؟ یکؽبلً کً گُـت ومیرُضیهم،   ػلی:

 كوػ زاضیم پُل کطایً ذُوً میسیم، ٌیچی ومیمُوً ثطامُن. 

َاهؼب زمتُن گط ، آهب ومیرُاز اظبكً کىیس، یً هجط ثسیس، حساهل ثطیم ثمیطیم، چُن َاهؼب پهُل 

 اَوم وساضیم. ظوسگی میرُا  چیکبض؟
 

 ٠٧چَ خاکی ترضر کٌین تا ضي

ولط، ثبیس ذُزکفی کطز، حتهی وهبن ۰مؽتمطی می گیط  ثب  ۰۰۰۳۳۳۳مه کً  احوذ ًظری:

 ؟ ۷۳ذبلی ٌم ومی ـُز، چً ذبکی ثطؼط کىیم ثب ؼه
 

 یَ هشت هفرذ تی درد کثافت حرّم لموَ ... 

تُمه زي زضصس مهبلهیهبت زض  ۰حوُم ضا کطزیس چٍبض َ صس َ ثطای حوُم ثیفتط اظ  هطلن:

وظط گطكتیس.  یً مفت ملطس ثی زضز کخبكت حطَ  لومً ثطای مؼیفت مطز  تمبغ میهگهیهطوهس 

کً زض كوط میرُان ربمؼً ضا ثً لزه ثکفىس. ثرسا مه ثچفم ذُز  زیس  ظن ٌمکبض  کً تهُی 

تؼسیل ویطَ ثیکبض ـسي ثُز، ثٍم گلت: یً حلت چٍبض کهیهلهُیهی ضَؿهه ذهُضاکهی ثهطای مهه 

ثگیط، مه زض اذتیبضتم، گلتم چطا؟ گلت پبوعزي ضَظي وً ثطوذ زاضیهم، وهً مهطؽ، وهً ػهسغ، 

ٌیچی. ؼً تب ثچً زذتط زاـت، َ ذزبلت ثچً ٌبی گطؼىً ضا میکفیس. حکُمت ػهسل ػهلهی 

 کزبیی؟ 
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ٍهٌ نیذاىيذ، کودک خاىوادً کارگزی ةا شیز نادر "نی آنوزد" کٌ چارً کارگرزا     

اتحاد اصت. ٍیچ کش حق ىذارد زىذا  ةسرگ "کار نسدی" کٌ توش و توا  کارگزا   

ةٌ زىجیز تانیو ىا  روزنزً نیکشذ و تفزكٌ  ةٌ خوی و ةٌ خو  او تسریق نیکيذ را   

دصت کم ةگیزد.  انا ةهزاتب ةیشتز، کضی حق ىذارد، ظزفیت و توا  و ترجرزةرٌ       

پیزوزی ٍای طتلٌ کارگز را ىذیذً ةگیزد. دصتهسدٍا ةٌ عزصٌ نحوری تلاةل طتلاتی  

و نضالٌ حیاتی طتلٌ کارگز تتذیل شذً اصت، پاصخ نیطلتذ و پاصخ آ  چیسی جرس  

 یک ةضیج اىلالةی کارگزی ىهیتواىذ ةاشذ. 

ةضیج اىلالةی کارگزی ةٌ نعيای ةزچیذ  ةضاط نضدزً "فضل دصتهرسدٍرا"    

 پایا  ةدشیذ  ةٌ دللک ةازی خاىٌ کارگز و ىهایيذگی کرایی کارگزی؛ 

ةضیج اىلالةی کارگزی ةٌ نعيای دخالت عهلی تودً کارگزا  در نرزاکرس     

 تولیذی در روىذ تعییو دصتهسدٍا؛ 

ةضیج اىلالةی کارگزی، ةٌ نعيای دخیل کزد  تودً کارگزا  در فعالیت ٍای 

"شذىی" و کضب پیزوزی ٍای ٍز چيذ کوچک کٌ راً را ةزای اتحرادٍرای     

 ةسرگ ٍهوار نیضازد.

ةضیج اىلالةی کارگزی ةٌ نعيای دخالت خاىوادً ٍای کارگزی و نکاىیرضرم   

 ٍای نزةوط ةٌ نحیط زیضت کارگزی؛        

ةضیج اىلالةی کارگزی ىهیتواىذ ةٌ چیسی کهتز از یک طوفا  از نرجرانر     
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عهونی کارگزی رضایت دٍذ کٌ نضوةٌ دصتهسدٍا را ةٌ ةحث و رای گیرزی  

 نیضپارىذ. 

در  ایو نجان  کارگزا  تضهیم نیگیزىذ کٌ ةا ایو نضوةٌ و ةا ىتایج آ  چرٌ  

 خواٍيذ کزد. 

در ایو نجان  نتاحث و نضوةات جتت شذً، و ةزای جلضٌ پیگیزی تاریخ نرعریرو    

 نیگزدد. 

در ایو نجان  طزف حضاب کارگزا  کارفزنا و ىهایيذگا  دولت اصت. خاىٌ کارگز  

 و شوراٍای اصالنی و "عجس و الةٌ کارگزی"، لطفا خفٌ خو !

در ایو نجان  و یا نجان  عهونی نشاةٌ در نحالت، اةزاز وجود و دخالت خاىوادً 
 ٍای کارگزی ةطور جذی نورد تعلیب كزار نیگیزد.


