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 6صفحه   

 اِو سززنّو جس بزای کار ه جس بزای جان کيذن نا جاِی ىذارد!

  نا حق ىذارِم بهّزِم! نا حق ىذارِم بهّزِم! 

بزق "جهَُری" ه بزق "اسالم" را فُرا كطع کيّذ!بزق "جهَُری" ه بزق "اسالم" را فُرا كطع کيّذ!

بحزان بزق حاطل نستلّم سّاستَای تبعّض طبلاتی دهلت است. استيکاف عليی ه رسهی دهلت              
از تانّو نعّضت ه تانّو نلسهنات زىذگی کارگزان ه نزدم زحهتکش در طی دً ٍا سال کار را                  

 بٌ اِيجا رساىذً است. دهلت باِذ فُرا جُابگُ باصذ.  

اِزان تحت حکُنت اسالنی سزناٌِ        
سززنّو فلز ه فزسُدگی ه بّحلُكی ه         

 نزگ است. انا نا حق ىذارِم بهّزِم...

نا حق ىذارِم، ىباِذ فززىذان، عسِسان ه        
ٍهيُعان را در اِو سزىُصت تيَا           
بگرارِم ... نا حق ىذارِم کّفز خُاست        
پذر نادر ه رفلای خُد را زِز ٍز خاکی ه          
در ٍز كبزستاىی کٌ حُالٌ نان بذٍيذ،         

 دفو کيّم....

 کارگزان ه نزدم زحهتکش ىان ه آزادی ىدُاٍّذ!

 كاِم نُصک "اعتزاضات طيفی ه كاىُىی"!

 نطالبات سزاسزی ه صکل گّزی ِک جيبش كذرتهيذ سزاسزی کارگزی 
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 2صفحه     ———————— —————————————      74  

جوِْسی اعالهی سعوب دس همبثل تبهیي ثشق ّ آة اص خْد 

علت هغئْلیت کشدٍ اعت. کوجْد ثشق ثغشػت اثؼبد ثحشاًی 

ثخْد گشفتَ اعت ّ چٌگ ثَ خشخشٍ تْدٍ هشدم صحوتکؼ ّ 

الیَ ُبی پبییٌی جبهؼَ اًذاختَ اعت. تب ثحبل اگش تْسم ّ 

ثیکبسی ّ گشاًی ّ فمش  ثالی جبى هشدم صحوتکؼ ثْد ایٌجبس 

دیگش فمذاى ثشق صًذگی سا ثش هشدم حشام کشدٍ ثَ عشػت 

تلفبت جبًی سا  دسّ خْاُذ کشد. هغئْالى حکْهتی دس همبثل 

هشدم ُشاعبى  ُبج ّ ّاج خیشٍ هبًذٍ ّ خْد سا ثَ ًفِوی 

 هیضًٌذ. 

ثحشاى ثشق حبصل هغتمین عیبعتِبی تجؼیط غجمبتی دّلت 

اعت. اعتٌکبف ػلٌی ّ سعوی دّلت اص تبهیي هؼیؾت ّ تبهیي 

هلضّهبت صًذگی کبسگشاى ّ هشدم صحوتکؼ دس غی دٍ ُب 

عبل کبس سا ثَ ایٌجب سعبًذٍ اعت. دّلت ثبیذ فْسا جْاثگْ 

ثبؽذ. ثشق ُغت، اهب دم ّ دعتگبٍ دّلتی ّ هحالت ثشّتوٌذ 

ًؾیي دس اّلْیت لشاس گشفتَ اًذ.  ثشق یک صٌؼت آؽٌب ّ جب 

افتبدٍ دس جِبى اهشّص اعت. تْلیذ ثشق ّ رخیشٍ آى، ّ تکٌیک 

 هحبعجبت ّ تْصیغ آى دس دعتشط  اعت.  

 کفبري برق 

دّلت تب دیشّص یک ثٌگبٍ اًحصبسی فشّػ ثشق ثْد کَ ؽت 

ّ سّص سا ثَ تلکَ ّ جشیوَ ّ گشاًفشّؽی ثشق هیگزساًذ. 

اهشّص ُوبى دّلت لیبفَ ًِبد خذهتگضاس دس تِیَ ثشق سا ثخْد 

گشفتَ ّ ثشای ُویي کَ ُغت ُن هٌت هیگزاسد!  دس همبثل اص 

ُش اهکبى ّ فشصتی ثبیذ ثشای اػتشاض ّ ثشای سعْایی 

 دّلت اعتفبدٍ ثشد. 
 

دّلت هغئْل خغبسات ّاسدٍ ثَ هشدم اعت، ثبیذ جشیوَ ؽْد، 

 لجْض ثشق ُوگی ثبغل اعت.  

اّلْیت ثشق هْجْد ثبیذ فْسا ثَ ًفغ هشدم صحوتکؼ تغییش  

یبثذ. هشاکض ّ ًِبدُبی هزُجی ّ دّلتی ثبیذ خبهْػ ؽًْذ.   

کشکشٍ هجلظ پبییي کؾیذٍ ؽْد. دعت هشاکض جبعْعی ّ 

عشکْة، ّصاست کبس ّ خبًَ کبسگش اص هصشف ثشق هْسد 

 ًیبص هشدم کْتبٍ ؽْد. 

 تعطیلی کبرخبوً ٌب َ خط تُلید

دس پی کوجْد ثشق ثٌب ثَ تصوین دّلت ظشفیت کبسخبًَ ُبی 

عیوبى ّ فْالد ثَ یک دُن کبُؼ یبفتَ ّ کبسگشاى هججْس ثَ 

پزیشػ هشخصی گؾتَ اًذ. اص ایي غشیك دّلت ّ کبسفشهبیبى 

 ثیؾشهبًَ کبسگشاى سا هجبصات کشدٍ اًذ.   

ثجض هشاکض  -دس ػْض ایي ُوَ هشاکض تْلیذی ّ کبسگشی 

اعت کَ  ثبیذ تب اغالع   –تْلیذ هبیحتبج ظشّسی جبهؼَ 

ثبًْی تؼطیل ؽْد. ثشق هْسد ًیبص هشدم ًجبیذ صشف تْلیذ ّ 

عْد آّسی کبسخبًجبت گشدد. ایي هشاکض ثبیذ تؼطیل ثْدٍ ّ 

 کبسگشاى دعتوضد کبهل دسیبفت داسًذ. 

 

 زوبن خبوُادي ٌبی کبرگری در مرکس روج َ تببٌی 

لطغ ثشق ثخصْؿ دس عیطشٍ هشگ کشًّب، گشهبی تبثغتبى 

ّ تْام ثب لحطی آة صًذگی هشدم صحوتکؼ سا ثَ ؽکل غیش 

لبثل ّصفی هختل کشدٍ اعت. فمش ّ گشعٌگی تْام ثب ثیوبسی 

ّ هؼعالت کْدکبى ّ عبلوٌذاى تْدٍ ُبی هشدم سا ثب 

عشاعیوگی ّ فبجؼَ ًضدیک هیکٌذ. ثبس عٌگیي ایي ّظؼیت 

 ثش دّػ صًبى خبًْادٍ ُبی کبسگشی عشؽکي هیؾْد. 

دس همبثل ثی هغئْلیتی هشاکض دّلتی ّ ثشای کٌتشل حتی 

الومذّس آعیت ُب، تکیَ گبٍ هشدم صحوتکؼ کغبًی خْاٌُذ ثْد 

کَ پب جلْ گزاؽتَ ّ هشدم هحالت سا حْل تؼبّى ّ ُوکبسی 

دس صهیٌَ ُبی هختلف تب حذ هوکي عبصهبى دٌُذ. ساٍ حلِبی 

فشدی ّ عشاعیوگی  ثبس کغی سا عجک ًخْاُذ کشد.  ایي تٌِب 

ّ هْثشتشیي ساٍ ثشای ًیشّی اػتشاظی اعت کَ جبى عبلن 

ثذس ثجشًذ، ؽبًظ آًشا ثیبثٌذ کَ حذاکثش ًیشّی هتحذ خْد سا 

ثش ػلیَ جوِْسی اعالهی، هغجت اصلی ایي ّظؼیت، ثَ 

 حشکت دسآّسًذ.   
 

 جمٍُری اسالمی در محبصري اعتصبببت َ حك طلبی

جوِْسی اعالهی هغجت ایي ّظؼیت اعت. جوِْسی اعالهی 

دس همبثل ػْالت ایي ّظؼیت ؽبًَ خبلی کشدٍ ّ ثبس فبجؼَ سا 

ثش دّػ هشدم عٌگیي تش هیغبصد. جوِْسی اعالهی اص فبجؼَ 

جبسی ؽکبسگبٍ فشصت ثشای ًب اهیذی ّ تفشلَ ّ عشکْة 

هشدم ّ حك غلجی آًِب سا دس دعتْس داسد. ُوَ چیض یبدآّس 

ثذتشیي سّصُبی جٌگ ثب ػشاق اعت. اص غشػ ُْاپیوبُبی 

ثیگبًگبى ّ اًفجبس ثوت ُب خجشی ًیغت، اهب دؽوي غجمبتی 

ثوشاتت ثیشحن تش اعت ّ ُیچ پشّتکل ّ همشسات اًغبًی سا 

بزق "جهَُری" ه بزق "اسالم" بزق "جهَُری" ه بزق "اسالم" 
  را فُرا كطع کيّذ!را فُرا كطع کيّذ!

اَلُیت برق هُجُد بایذ فُرا بٍ يفع هردم زحمتکص تغییر یابذ. هراکس َ يهادهای هذههذ ذ  َ 
دَلت  بایذ خاهُش ضُيذ.   کرکرٌ هجلس پاییى کطیذٌ ضُد. دست هراکس جاسُس  َ سذرکذُ   

 َزارت کار َ خايٍ کارگر از هصرف برق هُرد يیاز هردم کُتاٌ ضُد. 
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ثشعویت ًویؾٌبعذ، "ثوت" همشسات ّ هصْثبت دّلتی ثیْلفَ 

ثیوبساى سا اص ثیوبسعتبًِب هحشّم هیغبصًذ، گشاًی ساٍ ًبى ّ 

ًبًْاخبًَ ثش تْدٍ هشدم ثغتَ اعت، اص  سّؽٌبیی خجشی 

ًیغت، جوؼیت هیلیًْی دس فمش ّ گشعٌگی ّ ثیکبسی غْغَ 

ّس ُغتٌذ. ساعتی هگش دؽوي ّ دؽوٌی ثَ چَ هؼٌبعت؟ هگش 

 دؽوي چمذس ًضدیک تش هیتْاًغت پیؾشّی کٌذ؟ 

 

ُش چَ ُغت، فبسؽ اص سّیبُبی کثیفی کَ عشهبیَ داس ّ 

حکْهت اعالهی آى اص پیشّصی  دس عش هیپشّساًٌذ، کبسگش ّ 

صحوتکؼ دس ایشاى جبیی ثشای ػمت ًؾیٌی ثیؾتش ًذاسد؛ 

تش اص ایي  لبًْى کبسػ  اص ُوَ ثٌذُبی ثشدگی تبسیخ  چشکیي

ًویتْاًذ ثؾْد؛ عٌگ دیگشی اص فشیت ّ کالؽی ًیغت کَ 

خبًَ کبسگش عش اػتشاض ّ حك غلجی کبسگشی سا ثَ آى 

ًکْثیذٍ ثبؽذ؛ کبسخبًَ ای ًیغت کَ دعتوضدػ سا دس آى 

ًذصدیذٍ ثبؽٌذ؛ صًذاًی ًیغت کَ  اّ سا ثَ صالثَ ًجغتَ ثبؽٌذ؛ 

 لبًْى ًیغت کَ فمیشتش ّ ثی پٌبٍ تشػ ًکشدٍ ثبؽٌذ ... 

 

ُش چَ ُغت، "ّغي" ثشای ُش کظ ُش  هؼٌبیی هیخْاُذ 

داؽتَ ثبؽذ، کبسگش ثَ ایي ُْا ًیبص داسد تب حك غلجی خْد سا 

ػلیَ جبًیبى عْدجْ ّ پغت فطشت  فشیبد ثضًذ؛ ثَ ایي خبک 

ًیبص داسد تب هبسػ آصادی ّ ثشاثشی کبسگشی سا ثش سّی آى 

هؾك کٌذ؛ ثَ ایي کبسخبًَ ُب ًیبص داسد تب ًٌگ اعتثوبس ّ فمش 

ّ فشّدعتی سا یکجب لالدٍ ثضًذ؛ ّ کبسگش ثَ ایي جغشافیب ًیبص 

داسد کَ پبی حکْهت کبسگشی سا دس الصی ًمبغ آى دساص کٌذ 

ّ عبصًذگی ّ کبس ّ خاللیت سا ثب عؼبدت ّ سفبلت کبسگشی 

دس آى، ثش سّی صهیي عفت پیشّصی ُبی پبیبى ًبپزیش کْچک 

 ّ سّصهشٍ  ثَ جْالى دسآّسد. 

  

 ُش چَ ُغت... 

دیش یب صّد ایي  ثغط ثبیذ ثتشکذ. عشًْؽت هشدم ثبیذ دس 

 کٌتشل  خْد آًِب لشاس ثگیشد. 

دس گبم ًخغتیي ّ فْسا ثبیذ ثشق ّ آة ّ ًبى سا اص گلْی 

 جوِْسی اعالهی عشهبیَ ثیشّى کؾیذ

   

 

 

ایي عشصهیي جض ثشای کبس ّ جض ثشای جبى کٌذى هب جبیی 

 ًذاسد!

خجش ُب حکبیت اص ثحشاى لجش دس ایشاى داسًذ. ثش اثش هشگ ّ 

هیش ًبؽی اص کشًّب دس عیغتبى ّ ثلْچغتبى ثبصهبًذگبى 

لشثبًیبى اپیذهی دس صفِبی ُش چَ غْالًی، حتی دس سّعتبُب 

عشاعیوَ ثذًجبل هحلی ثشای دفي هشدگبى خْد عشگشداى 

ُغتٌذ. اخجبس اص ثِؾت صُشای تِشاى حکبیت اص تلکَ ّ دکبى 

عْدجْیی خفت آّس هغئْالى دّلتی دس اخبری لیوت ُبی 

عٌگیي ّ ؽشم آّس ثیغت هیلیْى تْهبًی ثشای یک ّجت 

خبک دس دّس افتبدٍ تشیي ثیبثبًِب هٌطمَ داسد. ایي دس حبلی 

اعت کَ اص عیغتبى ّ ثلْچغتبى تب تِشاى لجش ُبیی ثب لیوت 

گشاى دس اًتظبس هؾتشی پْل داس دُي ثبص کشدٍ ّ خویبصٍ 

 هیکؾٌذ. 

ثشای آى پیکش داخل جؼجَ چْثیي، ثشای آى صى یب هشد، حك 

پْعیذى آخشیي حمی اعت کَ حغشت آى، ثش آخشیي ثمبیبی 

ّجْد اّ عٌگیٌی هیکٌذ. رسٍ رسٍ آى پیکش هؾحْى اص 

حغشت، حغشت آعْدگی، عیش ثْدى، عالهتی، ؽبدی، 

حغشت احتشام ّ اسظبء ًیبصُب، حغشت غشّس ّ اهٌیت 

 اعت.... 

ثشای آى پیکش داخل جؼجَ چْثیي لجش اّلیي هبهٌی ًیغت کَ 

دس ثشّیؼ ثغتَ هیؾْد. اّ سا ثبسُب ّ ثبسُب لجال ثب دعت 

خبلی اص هذاسط، کبسخبًَ ُب، سعتْساًِب، آپبستوبًِب، 

 ثیوبسعتبًِب، تفشیحگبٍ ُب پظ ساًذٍ اًذ.... 

 نا حق ىذارِم بهّزِم! 

اعتصابات َ ه ارزات کارگری با حك طل   َ ضُر اتحاد َ هن سريُضت   با تکیٍ بٍ 
سازهاو َ استخُاي ًذی ره راو با هطال ات دستمسد َ بیمٍ ها َ به ُد ضرایط کار 
پرچن زيذگ  را برافراضتٍ ايذ. در حالیکٍ دضمًاو ها  جس در همسایگ  هُضهای کُر 

 بیابايهای دَر افتادٌ جای  برای عمب يطیً  برای ها بال  يگهاضتٍ ايذ؛ 
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ثشای آى پیکش داخل جؼجَ چْثیي داعتبى پْچ ّغي تبصگی 

ًذاسد. اّ ایي خبک سا هیؾٌبعذ؛ اّ ثب دعتِبی خْد اص ایي 

خبک ّ ثش ثغتش ثیبثبًِبی ثشُْت ؽِشُب، ساُِب ّ جٌگلِب ّ 

تبعیغبت ّ آعوبى خشاؽِب؛ لصشُب، ّیالُبی سفبٍ ّ ػیبؽی 

سا آفشیذٍ اعت ّ ُویؾَ اص ثیغْلَ ُب، صثبلَ داًیِب، صًذاًِب ّ 

ًبکجب آثبدُبی فمش ّ اعتثوبس ّ ثِشٍ کؾی عش ثش آّسدٍ 

 اعت... 

 

اهب غٌض تلخ ایي سّیذاد ّ اُویت ایي خجش دسثبسٍ جؼجَ چْثیي 

ّ هشدگبى ًیغت. داعتبى اهشّص، پشدٍ آخش دسدًبک عشًْؽت 

کغی اص کغبى هب ًیغت، عشگزؽت خْد هب اعت. ایي خْد 

هبیین، خبغشات ّ صخن ُب، هحشّهیت ُب، حشؿ ّ خفت ُب، 

ًفشیي ُب، هؾت ثَ دیْاس کْثیذى ُب اعت کَ یکجبسٍ جبى 

هیگیشًذ. ایي ُیْالی اعالهی عشهبیَ اعت، کَ دس توبم ُیجت 

ججي ّ دسیْصگی، یکجبس دیگش جلْی سّی هب عجض هیؾْد، 

غلجکبس اعت، ؽبًَ ثبال هیبًذاصد ّ دعت اخبری ثَ جیت هب 

دساص هیکٌذ. غٌض تلخ ایي خجش سّ ثَ هب اعت، ّ پژّاک 

ّالؼیتی کَ ُش سّص دس ُضاس ثیبى خْد سا دس تٌِبیی ّ دس 

 جوغ ثَ دس ّ دیْاس هیکْثذ: 

 

ایشاى تحت حکْهت اعالهی عشهبیَ عشصهیي فمش ّ 

فشعْدگی ّ ثیحمْلی ّ هشگ اعت. اهب هب حك ًذاسین 

 ثویشین...

هب حك ًذاسین، ًجبیذ فشصًذاى، ػضیضاى ّ ُوٌْػبى سا دس ایي 

عشًْؽت تٌِب ثگزاسین ... هب حك ًذاسین کیفش خْاعت پذس 

هبدس ّ سفمبی خْد سا صیش ُش خبکی ّ دس ُش لجشعتبًی کَ 

 حْالَ هبى ثذٌُذ، دفي کٌین....

اگش لشاس ثبؽذ اًتخبة کٌین ًَ دس تٌِبیی ّ فمش، ًَ دس پغتْی 

اًتظبس ثیوبسعتبًِب ثلکَ دس صف اػتصبثیْى ّ دس صف 

ثیمشاسی تصشف ّصاست کبس؛ دس ثبسیکبدُبی تصشف هٌبغك 

ثشّتوٌذ ًؾیي، ؽکغتي دس اًجبس احتکبس ًیبص هشدم ّ دس 

تذاسک تحمك ػطؼ آصاد عبصی صًذاًیبى خْد صًذگی سا ثَ 

ثبصی هیگیشین. اگش لشاس ثبؽذ لجشعتبًی اًتخبة کٌین، ًبم ّ 

ًؾبى ّ یبدگبس ؽشیف تشیي اًغبى ُبی تبسیخ هؼبصش سا اص 

گوٌبهی خبّساى ّ لؼٌت آثبدُب ثَ للت ؽِشُب خْاُین آّسد. 

اگش یک ّجت خبک ًوٌبک کوتشیي ّ حذالل احتشاهی اعت 

کَ هیتْاى ثؼٌْاى ّظیفَ یک جبهؼَ هتوذى دس همبثل ّجذاى 

اًغبًی اًتظبس داؽت؛ هب دس صف هشدم آصادٍ جبهؼَ اػوبق 

خبک صًذاًِب، کبسخبًَ ُب، چِبس ساٍ ُبی فمش ّ تي فشّؽی 

سا دس ادای احتشام ثَ ؽشافت ّ اسصؽِبی اًغبًی ثب چٌگ ّ 

 دًذاى صیش ّ سّ خْاُین کشد.

اهب ُوَ همبثلَ هب ثب جوِْسی اعالهی عشهبیَ ثش عش صًذگی، 

صًذٍ هبًذى ّ ثِتش صیغتي اعت. دعت ایي حکْهت سا لجل اص 

هشدگبى ثبیذ اص عش صًذگبى کْتبٍ کشد. دعت تلکَ ّ جیت ثشی 

ثجبی خْد، هِوتش اص ُش چیض ثبیذ هبؽیي اعتثوبس ّ ثِشٍ 

کؾی سا هِبس صد. لجشعتبى ثجبی خْد، دس دفبع اص پیکشٍ صخن 

دیذٍ هشدم اص حکْهت عشهبیَ ثبیذ خْد هشگ سا دس ایشاى 

لالدٍ صد. ایي دلیمب ُوبى اهشی اعت کَ هْج اػتصبثبت 

 کبسگشی دس همبثل خْد لشاس دادٍ اعت. 

اػتصبثبت ّ هجبسصات کبسگشی ثب حك غلجی ّ ؽْس اتحبد ّ 

ُن عشًْؽتی، ثب تکیَ ثَ عبصهبى ّ اعتخْاًجٌذی سُجشاى ثب 

هطبلجبت دعتوضد ّ ثیوَ ُب ّ ثِجْد ؽشایػ کبس پشچن صًذگی 

سا ثشافشاؽتَ اًذ. دس حبلیکَ دؽوٌبى هب، جض دس ُوغبیگی 

هْؽِبی کْس ثیبثبًِبی دّس افتبدٍ جبیی ثشای ػمت ًؾیٌی 

 ثشای هب ثبلی ًگزاؽتَ اًذ؛ 

ایي جٌجؼ ثبیذ لْی، ُوَ گیش ّ تؼشظی ثبؽذ. دعت اتحبد ثِن 

ثذُین ّ پشچن حك غلجی ّ غشّس خْد سا ثب اًجبى ثبسّت کیٌَ 

ّ ًفشت ثَ ػضم فتح للَ ُبی ثشّت ّ سفبٍ ّ آعبیؼ ثَ حشکت 

 دس آّسین.

 

ایي جٌجؼ ًویتْاًذ ثَ چیضی کوتش اص دس ُن کْثیذى کل هبؽیني 

هشگ اعالهی عشهبیَ دس کنبسخنبًنَ ُنب، صًنذاًنِنب ّ دعنتنگنبٍ 

  لبًًْگزاسی سظبیت دُذ. 

 

اگر لرار باضذ ل رستاي  ايتخا  کًین  يام َ يطاو َ یادگار ضریف تریى ايساو های 
 تاریخ هعاصر را از گمًاه  خاَراو َ لعًت آبادها بٍ للب ضهرها خُاهین آَرد. 
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دس ّاًفغبی تبهیي هؼبػ ّ دس لحطی عبدٍ تشیي ثذیِیبت صًذگی 

یکی ثؼذ اص دیگشی همبهبت حکْهتی جلْ صحٌَ ظبُش هیؾًْذ ّ 

ثب کوبل ّلبحت خػ ّ ًؾبى هیکؾٌذ، تْجیِبت هغخشٍ عش ُن 

هیکٌٌذ، ّػذٍ صذ هي یک غبص هیذٌُذ ّ حشف آخشؽبى یکی 

اعت: هشدم ًبى ًخْاُیذ، آة ّ ثشق ًخْاُیذ، کبس ّ عالهتی ّ 

 اهٌیت جبًی، حشهت فشدی ّ اجتوبػی ًخْاُیذ!! 
 

 هیگْیٌذ: کبسگشاى!
 اگش جبهؼَ غشق دس ًؼوت ّ سفبٍ اعت، 

اگش کوش ؽوب ّ خبًْادٍ ؽوب صیش ثبس ّحؾیبًَ تشیي اعتثوبس ّ 

 ؽشایػ کبس ّ تجؼیط ؽکغتَ اعت، 
اگش عِن ؽوب اص ُوَ ًؼوبت ّ اهکبًبت عبختَ دعت خْدتبى جض 

 فمش ّ عیَ سّصی ًیغت، 
اگش دس ػْض سعتْساًِب، آپبستوبًِب ّ تفشیح گبُِب ّ ثیوبسعتبًِب 

ؽوب سا دس ثیغْلَ ُب، الثالی کبستي ُبی ثی خبًوبًی، دس صثبلَ 

 داًی، دس ًْاًخبًَ ُب ّ دس صًذاًِب جب دادٍ اًذ؛
 

هیگْیٌذ: ثب ایي فالکت ثغبصیذ، ؽکش کٌیذ کَ صًذٍ ُغتیذ، ؽکش 

کٌیذ کَ دعت دیگشتبى ٌُْص ًؾکغتَ اعت، دػب کٌیذ جبى عبلن ثذس 

 ثجشیذ تب ثتْاًیذ ثیؾتش ّ ثیؾتش ّ ثشدٍ ّاس کبس کٌیذ!! 
 

 هیگْیٌذ: کبسگشاى ؽبغل ّ ثیکبس!
ثیوَ ثیکبسی ًخْاُیذ، هغکي ًخْاُیذ، چِل عبػت دس ُفتَ 

ًخْاُیذ، تؼییي حذالل دعتوضد ثْعیلَ ًوبیٌذگبى هٌتخت خْد سا 

 ًخْاُیذ، لغْ اظبفَ کبسی ًخْاُیذ!!
 

 هیگْیٌذ: صًبى ّ هشداى کبسگش!
صذ الجتَ ؽوب کَ ًبى دس عفشٍ ًذاسیذ، آصادی ػمیذٍ ّ ثیبى سا ُن 

ًخْاُیذ، آصادی تؾکیالت ّ اجتوبػبت، آصادی اػتصبة، ثشاثشی 

صى ّ هشد، جذایی دیي اص دّلت، آصادی عیبعی ثشای ُوگبى ّ 

 احضاة سا ُن ًخْاُیذ!! 
 

اهب دس ػْض، ثشای هشدم آصادٍ ّ صحوتکؼ پژّاک ًکجت ثبس 

تجبُی دیگش ثظ اعت. هشدم سًجذیذٍ دس تت اًتمبم هیغْصًذ ّ 

ثشای ایي اًتمبم ُن کَ ؽذٍ ًبى ّ آصادی ّ ثشاثشی ّ اتحبد ّ 

 اػتصبة ...سا ثیؾتش اص ُش ّلت دیگش ًیبص داسًذ ّ هیخْاٌُذ. 
جوِْسی اعالهی حکْهت ّ ًوبیٌذٍ غجمَ عشهبیَ جض ثش خبکغتش 

تجبُی ّ تشط ّ ثی حمْلی غجمَ کبسگش اعتْاس ًجْدٍ ّ ًیغت. 

یکجبس ثشای ُویؾَ ثبیذ عبیَ ایي حکْهت ّ خیل اّثبؽبى عشکْة 

ّ عشهبیَ سا اص عشًْؽت ایي جبهؼَ کْتبٍ کشد. ُش دسجَ اص ًبى 

ّ آة ّ آعبیؼ ّ سفبٍ ّ آصادی سا ثبیذ اص حلمْم جٌْى اعالهی 

عشهبیَ ثیشّى کؾیذ ّ دس ایي ساٍ ثبیذ هتحذ ؽذ، ثضسگتشیي ًیشّی 

اتحبد سا ثشای یک حکْهت کبسگشی ّ جبهؼَ ای هجتٌی ثش آصادی 

 ّ ثشاثشی عْعیبلیغتی گشد آّسد.

کارگزان ه نزدم زحهتکش ىان ه 
 آزادی ىدُاٍّذ!!!

 

اػتشاظبت ػلیَ لطغ ثشق ُوچٌبى اداهَ داسد. ّلتی دس غنْل 

ُفتَ داهذاساى اصفِبًی ّ خنْصعنتنبًنی ثنب کؾنبًنذى ینک ساط 

گبّهیؼ ثَ عبلي فنشهنبًنذاسی ّ ینب خنبلنی کنشدى هنحنصنْالت 

لجٌیبت دس هحل اداسٍ دّلتی اػنتنشاض خنْد سا ثنینبى داؽنتنٌنذ؛ 

 صذای تِذیذ همبهبت ثلٌذ ؽذ. 

 

ُبی خٌذٍ آّس جنونِنْسی اعنالهنی  "اػتشاظبت آسام" اص ُزیبى

اعت. "سعبًذى صذای ؽکبیت ّ ؽکنٍْ هنظنلنْهنبًنَ ثنَ گنْػ 

هغئْالى هحتشم"  تحفَ خبًَ کنبسگنش ثنْد، "گنالینَ هنشدم" اص 

فشٌُگ لغت هضخشفبت تْلینذ ؽنذٍ  لنن اعنت کنَ کنبسگنش، سا 

داخل آدم ثحغبة ًوینبّسًنذ، تنب چنَ ثنشعنذ  حنك ّ اػنتنشاض 

 کبسگش سا ثشعویت ثؾٌبعٌذ.

  

دم ّ دعتگبٍ حبکن ّ فشهبیؾبت فشػْى هٌؾبًَ ثبیذ ثجخؾنٌنذ کنَ 

کبسگش ّ هشدم صحوتکؼ ًیض ػمل داسًذ ّ غبلنتنؾنبى اص ّػنذٍ 

ُبی صذ هي یک غبص غبق ؽذٍ اعت.  ثبیذ ثجنخنؾنٌنذ کنَ دّسٍ 

دّسٍ ثؼذ اص ُفت تپَ اعت ّ آفتبثَ لنگني "ػنذالنت" ّ کنبسگنش 

پٌبُی دیگش ثشّ ًذاسد. اص آى هغخشٍ تش همْلَ ًظن اعنت. ایني 

کذام ًظن اعت کَ جوِْسی اعالهی عٌگ آًشا ثَ عیٌَ هینضًنذ؟ 

کذام ًظن اعت کَ هٌت ثشکبت آًشا سّی عش هنشدم هنینگنزاسد؟ 

ایي کذام ًظن اعت کَ ثب ُش اػتصبة کبسگشی کنک ثنَ تنٌنجنبى 

 غیشت  ّ ّغي پشعتی حعشات هیبًذاصد؟ 

 

"آی ًظن!"  تب آًجب کَ  ثَ  ثْسژّاصی هشثْغ هیؾْد، اص ینک 

ُبست ّ پْست ثی اسصػ فشاتش ًویشّد. ایي یک ُؾذاس ثنشای 

ثْسژّاصی دس اعتمجبل اص یک دّسٍ "ًباهٌی" ثشای عشهنبینَ ّ 

ثغبغ عْدجْیی ّ ثشای اّثبؽبى حکْهتی اعت. دعت پیؼ دس 

همبثل کؾوکؼ ُبی غْالًی هذت پیؼ سّ اعت. ثنشای غنجنمنَ 

 کبسگش ّ هشدم صحوتکؼ جض تؼشض ساٍ دیگشی ثبلی ًیغت.

 

ثبیذ جوِْسی اعالهی سا ثَ هحبصشٍ اػتشاظبت ّ اػتصبثبت 

خْد دسآّسد. ثبیذ هبؽنیني حنکنْهنتنی سا هنخنتنل عنبخنت، اًنشا 

صهیٌگیش کشد ّ پؾیوبى عبخت.  هشدم صحوتکنؼ هنجنبل ثنبصی 

هغننخننشٍ هننْػ ّ گننشثننَ "ػننذالننت ّ ًننظننن" یننب لننبیننن هننْؽننک   

"اػتشاض صٌفی ّ لبًًْی" ثنب دؽنونٌنبى کنونش ثغنتنَ خنْد سا 

 ًذاسًذ. 

كاِم نُصک "اعتزاضات طيفی 
 ه كاىُىی"!
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جٌجؼ جبسی کبسگشی هِوتشیي پذیذٍ جبهؼَ ایشاى ثشای هنمنبثنلنَ ثنب 

فالکت ػویك دس هغیش صًذگی ؽبیغتَ اًغبًی اعت. ایني جنٌنجنؼ ثنب 

اػتصبثبت کبسگشاى پشّژٍ ای ًفت ّ پتشّؽیوی، تنذاّم اػنتنصنبة 

ًیؾکشی ُبی ُفت تپَ،  دس هنشکنض آى پنشچنن حنك غنلنجنی سا دس 

 ؽشایػ غشق دس ثحشاى ّ فالکت ثش افشاؽتَ اعت. 

 

دس جبهؼَ ایشاى عٌگ سّی عٌگ ثٌذ ًیغت. تالغن اجتونبػنی ینک 

دم فشّکؼ ًذاسد. گشاًی، ثیکبسی، ثی خبًوبًی، کوجْد آة یب ثشق، 

ػشّج  الػالج ثیوبسی کنشًّنب دهنبس اص سّصگنبس اکنثنشینت هنشدم 

 صحوتکؼ دس آّسدٍ اعت. 

  

اػتشاظبت ّ اػتصبثبت جبسی ًْک کٍْ یخ ػظیوی اعنت کنَ ثنش 

پبیَ ُوغشًْؽتی ّ ّجذاى کبسگشی جبهؼَ اعنتنْاس اعنت. ایني آى 

سگَ ای اعت کَ هٌبفنغ خنْد سا اص هنٌنبفنغ دینگنشاى دس هنْلنؼنینت 

هؾتشک جذا ًویکٌذ. ساٍ حل فشدی سا ػبس هیذاًذ ّ ثینشّى کؾنینذى 

گلین خْد  ثشای ًجبت سا حمیش هیؾوبسد. ُش اػتصبة داعتبى ًمؾَ 

ّ تذاسک، ػضم ّ دل ثَ دسیب صدى تنؼنذاد صینبدی کنبسگنش اعنت کنَ 

تْلیذ ّ عْد سا هتْلف عبصًذ، کنینفنش خنْاعنت ّ ادػنبی خنْد سا 

 جلْی صحٌَ لشاس دٌُذ.

 

اػتشاظبت کبسگشی ثذًجبل پیشّصی اعت. هنطنبلنجنبتنی کنَ ثنبینذ ثنَ 

کشعی ًؾبًذٍ ؽْد. سفمبیی کَ ثبیذ ثَ عش کبس ثبصگشدًنذ. ُنلنِنلنَ ّ 

غشّسی کَ ثبیذ جبس صدٍ ؽْد. تبسیخی کَ ثبیذ ثنش دینْاس سخنتنکني 

کبسخبًَ حک ؽْد ّ ثَ یبدگبس ثوبًذ. جٌجؼ کبسگشی اص تنک تنک 

اػتشاظبت ًیشّ هیگیشد، اهب ُوضهبى ثبینذ ثنتنْاًنذ پنینؾنشّی ُنبی 

 ثخؼ ُبی هختلف سا هؼٌبی عشاعشی ثجخؾذ. 

ثب اػتصبة ًفت ّ پتشّؽیوی یکجبس دینگنش ؽنْق ّ اًنتنظنبس ؽنکنل 

گیشی یک جٌجؼ کبسگشی عشاعشی دس ایشاى جبى تبصٍ ای گنشفنتنَ 

اعت. هکبًیغوِبی استجبغ ّ ُوجغتگی عشاعشی، ثَ کشعی ًؾبًذى 

هطبلجبت عشاعشی، خالصی اص تنکنشاس اػنتنصنبثنبت فنشعنبینٌنذٍ ّ 

دعتبّسدُبی ًبپبیذاس ُوگی اص هِوتشیني گنشٍ گنبٍ ُنبی پنینؾنشفنت 

صننف اػننتننشاظننی کننبسگننشی دس ایننشاى اعننت. جننٌننجننؼ عننشاعننشی 

کبسگشی دس ایشاى ثب تکنینَ ثنش اػنتنصنبثنبت، ؽنجنکنَ ُنونفنکنشی ّ 

ُوکبسی سُجشاى، ّ کبًبلِبی ثحث ّ هجبدلَ ّ اًتمبل تنجنشثنَ ینک 

ّالؼیت ؽؼف اًگیض ّ اهیذثخؼ تحْالت جبهنؼنَ اهنشّص هنب اینشاى 

اعت. ایي جٌجؼ ثبیذ چْة دعتی ُبی خْد سا کٌبس ثگزاسد ّ جنبی 

ؽبیغتَ خْد سا دس عبصهبًذُی لذست تؼشظی اػتنشاض کنبسگنشی 

 دس ایشاى ثَ تصشف دسآّسد.

 

 

 

   

اعتزاضات کارگزی بذىبال پّرزهزی  
است. نطالباتی کٌ باِذ بٌ کرزسری    

 ىضاىذً صُد. 

 . رفلاِی کٌ باِذ بٌ سز کار بازگزدىذ

ٍلَلٌ ه غزهری کٌ باِذ جار زدً صُد. تارِدی کٌ باِذ بز دِرُار   
رختکو کارخاىٌ حک صُد ه بٌ ِادگار بهاىذ. جيبش کارگزی از    
تک تک اعتزاضات ىّزه نّگّزد، انا ٍهسنان باِذ بتُاىذ پّضرزهی  

 ٍای بدش ٍای ندتلف را نعيای سزاسزی ببدضذ. 

نطالبات سزاسزی ه صکل گّزی ِک جيبش 
 كذرتهيذ سزاسزی کارگزی 

mailto:info@a-bikari.com

