
هزّری بز هبارسات طبقاتی درخشاى جٌبش کارگزی در ُفت تپَ 

۱۵ 

ثبهجٌیثشخصْصیعبصیثٌبثَپؾتْاًَیكشهبىػلیخبهٌَای ،۱۳۹۴اعذثیگیُبعبل

ایيثبًذ.هیلیبسدتْهبىدسهضایذًٍیؾکشُلتتپَؽشکتکشدٍّثشًذٍؽذًذ۱۰پشداخت

.عبلپشداختؽْد۱۰هیلیبسدتْهبىخشیذًذکَهیثبیغتدس۱۲۰۰هبكیبییهدوْػَساثَ

ثَ.هبلکُلتتپَؽذًذاػتجبسگشكتٌذکَهیلیبسدتْهبىاصایيهجلؾ6تٌِبثبپشداختآًبى

۸ّیتبكْمدیپلندسطخْاًذٍّاص.اهیذاعذثیگیثشُشمهذستًؾبًیذٍؽذایٌگًَْ

.عبلگیًضدپذسدساختالطّكغبدتدشثَاًذّختَّكبسؽالتحصیلؽذٍثْد

ثبّخْداًتؾبسخجشلـْهبلکیتثخؼخصْصیدسهدتوغًیؾکشُلتتپَ،ّهْضغهؾخصّ

حذاهلکبسگشاىدسخلغیذاصهبلکیتخصْصیّثشهشاسیهذیشیتؽْساگشایبًَکبسگشاى،هٍْ

.هضبییَیسژیندسدعتثبًذخبهٌَایدساػالمسعویخلغیذ،ّهتکؾیهیکشد

ّاگزاسیُلتتپَثَثخؼخصْصیدس.اػالمدّلتیؽذى،ثشایحکْهت،یکخْدصًیثْد

َای،ّثٌبثَسًّذًئْلیجشالیغن۴۴چِبسچْةاثالؿیَاصل هبًْىاعبعیاصعْیػلیخبهٌ

.خِبًیؽذىاًدبمؽذٍثْد

 

  اعتصاب بزسز چیست؟ 

ػذمتْاًوٌذیّصالحیت"ایيپشعؼاصعْیهدتجییْعلیًوبیٌذٍحکْهتیاصاُْاص

اّؽکبیت!ًوبدیکتجَکبسیثًَوبیؼگزاسدٍهیؽْدّتؼشیقهیؽْد"ثشخیهذیشاى

دؿذؿَصٌلی"؟چشا«چشاخْصعتبىدساػتصبة،ستجَاّلدسکؾْسساداسد»هیکٌذکَ

؟ّیهبهْساعتّثَخْثیهیداًذکَ"کبسگشاىثَاػتصبةّتحصيتجذیلهیؽْد

اػتصبة،اػتشاضکبسگشػلیَعتنطجوبتیّهٌبعجبتضذاًغبًیایيعیغتناعتجذادی

 .یبؽیٍْیهذیشیتاعتًَّتٌِبػلیَدّلتّ



اعذثیگیثیؽشفاختالعگشتباًّدبحوْم»:کبسگشاىػلتاػتصبةساایٌگًَْتؼشیقکشدًذ

ثؼذّهتیهب.ُبیوبىساًذادکَُوکبسهبثَثچًَْصادػثدبیؽیشخؾکآةّؽکشهیذاد

اػتصبةهیکٌینکَظبلنچشاثشاتکبسکشدمدعتوضدمساًویذی،اّىهذیشاىثیُوَچیض

تّْاهثبلتْاص.ؽوبیگبىّیژٍّثبصخّْاداسٍاهٌیتساخجشهیکٌٌذکَهبساعشکْةکٌٌذ

كبعذّسؽٍْخْاسّعشکْثگشیهبًٌذؽشیؼتی"هذیشاى"تب...اػتصبةکبسگشیًبساحتُغتیذ

اعتبًذاسّدیگشاىدسکٌبساعذثیگیُبُغتٌذ،دصدیاهْالهبکبسگشاىاداهَداسٍّهبًبچبسین

حبخیػلیَاػتصبةکبسگشی.اػتصبةکٌینکَحوْمهْىسااصگلْیُشاژدُبییدسثیبسین

اگشیکخْؽشفداؽتَثبؽیاصاػتصبةکبسگشیدكبعهیکٌیّػلیَکبسكشهبیبى!ؽؼبسًذٍ

 «.كبعذّصّسگْیبىهیایغتی

کبسگشاىدستدشثَدسسًّذاعتثوبسّعتنطجوبتیّهْضغحکْهتّکبسگضاساىّّثبًذُبی

اصْلگشا،اصالذطلت،هیبًَسّ،چپ،ساعت،»حکْهتیدسػولثَایيدسیبكتسعیذًذکَ

کح،ّالیی،كٌبیی،ؿشثگشا،ؽشمگشا،هؼتذل،هشطْة،خؾک،گشم،عشد،ُوَعشتَیک

کشثبعيّایيهْسددسكغبدهشثْطثَاعذثیگیُبدسُلتتپَکبهالهؾِْداعت،هجال

ثشخیاصکبسگشاىكکشهیکشدًذکَكغبد،كوظهشثْطثَدّلتسّحبًیاعتّثبسكتي

سّحبًیُوَچیضگلّثلجلهیؽْد،ّلیهؾبُذٍؽذکَثبسكتيسّحبًیُنهؾکلی

حلًؾذّهؾکلدسخبییثبالتشاصسیبعتخوِْسیهیثبؽذّكغبددستبسّپْدًظبمسخٌَ

کشدٍّچپّساعتّثبالّپبییيآلْدٍؽذًذّخْىکبسگشاىّهشدمسّدسحبلهکیذى

 .ُغتٌذ

ایٌدبایشاًَ،خبییکًَوبیٌذٍهدلظسّهیخشی،هبضیسّهیخشی،سییظخوِْسسّهیخشی،

 «!حبالیکیثبالتشیکیپبییيتش!ّصیشهیخشی،ایٌدبُشکیهیوتیداسٍ

كغبدعشاپبیسژینّتوبهیگْؽَُبیصیشكشهبىاعالهیعشهبیَداسیاّساكشاگشكتَ،

کبسگشاىتدشثَکشدًذکَ.حکْهتثَهبًٌذیکاسگبىكبعذثَػلًْتّػلًْتصاییدچبسؽذٍ

اثشاُینسئیغیثشایاًتخبثبتاصکبسگشاىاصاثضاسُلتتپَعْءاعتلبدٍکشد،سایخلغیذسا



پظاصآًکَثَکبسگضاسیحکْهتعشهبیًَؾبًیذٍ.چٌذیيهبٍثبیگبًیکشدتبکبسگشاىساثلشیجذ

ّلیهب»:کبسگشاىثباداهَاػتصبةاػالمکشدًذ.ؽذ،دساخشایخلغیذعٌگاًذاصیکشد

عشاًدبم«.کبسگشاىُلتتپَدیگَدعتؽوبسّخًْذینّسّثشّیؽوبخْاُینایغتبد

.ساهطشذکشدًذ«ایذرّ»كشیجیثًَبم

تزفٌذ ایذرّ ّ ُفت طزح 

ایذسّ.ثبسدیگشثَهیذاىآّسدٍؽذ(صوت) تجارت ّصٌایع هعادى ایذسّصیشهدوْػَّصاست

ثبكشیتطشذّاگزاسیثَثخؼ93ُوبىاثضاسیثْدکَهبلکیتسادسدعتداؽتّدسعبل

صهیٌَ،خصْصیساثَایيثِبًَکَؽشکتصیبىآّساعتثبیذثَثخؼخصْصیّاگزاسؽْد

ّثشایّهتگزساًیاصایذسّثَهیذاىآّسدٍؽذتبدّثبسٍؽشکتساثًَبچبس.عبصیکشدٍثْد

دیگشیّّاثغتَ«اختالطثیگی»اعذثیگیُبثَخْدثبصگشداًذتبدسكشصتهٌبعجیثَیک

.ثَخٌبذدیگشیاصحکْهتگشاىّاگزاسؽْد

ثبایيتشكٌذّكشیتکَهدتوغًیؾکشاصایذسّّّصاستصوتثَّصاستاهتصبدثبثبًکُبی

ثَاخشادسآیذُفت طزحدّلتیثغیبسیکَدسصیشهدوْػَداسد،طشذتْعؼًَیؾکشیبُوبى

 .ایيّصاستتجذیلؽْدُفت تپَ بَ ُشتویي طزحّ

حکنثبصگؾتّلـّْاگزاسیثَثخؼخصْصی،حکنلـْدیگشثخؼُبیخصْصیؽذٍاص

اصخولَهبؽیيعبصیتجشیض،هدوتغكْالد،دؽتهـبى،ُپکّْآرسآةّّّکَُوچٌبىدس

.اثِبمهبًذٍثْدًذدسپیداؽت

ثبایيّهتکؾیُبثْدکٌَُْصاحغبىهللااعذثیگی،سئیظُیبتهذیشٍُْلذیٌگُبی

:ّهبلکؽشکتُلتتپَ،ثَایلٌبهیگلتؽشکتگشٍّصٌؼتیآسیبکصٌؼتداتیظثغیبسّ

 ."سایلـّْاگزاسیؽشکتٌُْصثَایيهدوْػَاثالؽًؾذٍاعت"

ُضاسدالسُضی۲۵ٌَاهیذاعذثیگیثَُوغشاعتبًذاسخْصعتبىؿالهشضبؽشیؼتی،دعتکن

عتبد»تٌِباعتبًذاسخْصعتبىًجْد،.علشتلشیحیخبًْادٍُّضیٌَگشدؽگشیتبهیيکشدٍثْد

 .کَاصًیؾکشُلتتپَالکلهیخشدًیضیکیاصساًتّسؽٍْخْاساىثْد«اهذاداهبم





 هالک ُفت تپَ یک ّ ًین هیلیارد دالر ارس دّلتی را دچار چزخش کثیف در کشْر کزد

َؽٌجَ دسپبعخ1399دی9احوذًبدسی،ًوبیٌذٍهدلظاعالهیدسًؾغتػلٌیسّصع

ثَدژپغٌذّصیشاهتصبدّداساییدسپیشاهْىعجتاعتٌکبفعبصهبىخصْصیعبصیاصاخشای

:سأیصبدسٍاصعْیدیْاىهحبعجبتهجٌیثشخلغیذهبلکؽشکتُلتتپَچیغت،گلت

ُلتتپَتجذیلثَیکپبؽٌَآؽیلثشایًظبمخوِْسیاعالهیایشاىؽذٍآىُنثب

هبخشااصایيهشاساعتکَ...ًبکبسآهذیُبییکَدسدّلتآهبیسّحبًیهبهؾبُذٍهیکٌین

یکاثشهتِناسصیحذّدیکًّینهیلیبسددالساسصهیگیشدکَثَخبسجثشّدّکبالیاعبعی

ایيكشد.. .هْسدًیبصهشدمساتأهیيکٌذّثَداخلکؾْسّاسدکٌذتبهشدماصآىهتٌؼنؽًْذ

پْلسادسایياتبمهیگیشدّدساتبمثـلآىساتجذیلثَسیبلهیکٌذّثذّىایٌکَدالسیاصایي

پْلساخبسجاصکؾْسکٌذّثذّىایٌکَکبالییّاسدکؾْسؽْدّایيپْلیکًّینهیلیبسددالس

ؽشّعثَچشخؼکثیقدسکؾْسهیکٌذًِّبیتبتجذیلثَیکهٌجغثشاییکعشیکبسُبی

گضاسؽبتآىُنهْخْداعتّدسحبلسعیذگیدسدادگبٍاعتّهشاخغ.ؿیشهبًًْیهیؽْد

6ثبثخؼاًذکیاصایيپْلیؼٌیحذّد»:ّیاكضّد«.اهٌیتیُنایيساتصذینهیکٌٌذ

هیلیبسدتْهبىُلتتپَساخشیذاسیهیکٌذیؼٌیهٌؾأخشیذُلتتپَُوبىاسصیاعتکَاص

صهبًیکَُلتتپَخشیذاسیهیؽْدهبلکآىؽشّعثَیکغشیکبسُب.دّلتگشكتَاعت

 (i)«.هیکٌذکَاهٌیتاعتبىّصًذگیّهؼیؾتکبسکٌبىاختاللایدبدهیکٌذ

آةثشًیضاسُبثغتَؽذ،حن.کبسگشاىثبسدیگشدساًتظبسهدلظعشهبیَداساىحبکنهبًذًذ

آثًَیؾکشُلتتپَثَدعتْسحکْهتثبیذلـْهیؽذتبکبسگشاىّؽْػُّلتتپًَبثْد

ثٌبثَ.اػتصبةسااداهَهیدادًذ(۱۴۰۰)کبسگشاىاصخْدگلَکشدًذکَثبیذخشدادّتیش.ؽًْذ

کبسگشاىدالیلاػتصبةسااػالم.اسصیبثیکبسگشاى،اػتصبةثشایتؼییيتکلیقًِبیی،ضشّسیثْد

:کشدًذ

 :دالیل اعتصاب ها

 !بزای تسزیع در رًّذ تعییي تکلیف



 ! هاٍ دقْق هعْقَ دارین۳

 ! اًجام ًشذٍ است(ii)اّرُال

 !کشت اًجام ًگزفتَ است

 تعییي ّتکلیف ًیزُّای اخزاجی فصلی

 تعییي ّ تکیف ًیزُّای اخزاجی هطالبَ گز

 !ُوچٌاى خیاًت هیکٌذ (اسالهی)شْرا 

 :آؿبصؽذ1400ٍخشداد۲۶دساػتصبثیکَاص ُفت تپَ ًیشکز کارگزاى خْاست ُای

 

 بیوَ دفتزچَ توذیذ ّ هعْقَ دقْق ُای فْری پزداخت ✅

 شذٍ اخزاج ُوکاراى بزای فْری کار بَ باسگشت ✅

 بیگی اسذ اهیذ فْری باسداشت ✅

 تپَ ُفت اس خصْصی بخش ّ اختالسگز کارفزهای فْری یذ خلع ✅

 کارگزاى بَ شذٍ اختالص ثزّت ُای فْری باسگزداًذى ✅

 باسًشستَ هذیزاى کار پایاى ✅

ٍاًذ ؽذتیبثیكوشّكالکتػوْهی،ؽیْع.کبسگشاىایيثبسدسؽشایطیدیگشثَخیبثبىآهذ

دسدادگبٍّاصخلوَاتِبمیکًّینهیلیبسد«اخاللگشکالىاسصی»۲۱گغتشدٍکشًّبّهحبکوَ

حکْهتتالػداسدتبثَ.دالسكغبدهبلیکَاهیذاعذثیگی،هتِنسدیقاّلآىًؾغتَثْد

سّػگزؽتَثبّػذٍّصخشثبپشداختهطشٍایثخؾیاصهطبلجبتگزؽتَثبتشكٌذتلشهَّ

 .كشیتّتِذیذکبسگشاىسااصاػتصبةهٌصشفعبصد

كؼبلیيهدوغًوبیٌذگبىّكؼبلکبسگشی،آگبُبًَثبخشدخوؼیکبسگشاى،اػتصبةسا

ُوکبساىگشاهیكشداثشایتؼییيتکلیقخْدهبىّؽشکتوبىدسةهذیشیتؽشکت».كشاخْاًذًذ



خشدخوؼیّسایگیشییؼٌیثَایي.خوغهیؾْینتبثشایاػتصبةتصوینخوؼیثگیشین

 .ؽکل،پظحضْسصذدسصذیالصماعت

 كشداؽشّعاػتصبةخذیذُلتتپَ،دسةهذیشیتؽشکت:ثشایاػتصبةكشاخْاىدادٍؽذ

 اًتؾبسآصاددسگشُّبّثیيُوکبساىخْدلطلبهٌتؾشکٌیذ

کبًبلهغتولکبسگشاىُلتتپَ:پیبمُوکبساىدسگشٍُّبیّاتضاپی،ثبصًؾش



 ۱۴۰۰ هِز ۶- بزگشاری اّلیي رّس اعتصاب کارگزاى ُفت تپَ، سَ شٌبَ 

 :اُن هطالبات کارگزاى اعتصابی

 تعییي تکلیف فْری هذیزیت شزکت ّ شفاف ساسی ًذٍْ ّ قیوت ّاگذاری شزکت-

 پزداخت فْری دقْق ُای هعْقَ- 

 تسزیع در اًجام عولیات کشت ّ تزهین کارخاًَ- 

 باسگشت بَ کار اخزاجی ُا- 

 توذیذ قزارداد فصلی ُا- 

 رستوی در پزًّذٍ اختالص-اعالم ّ اجزای دکن صادر شذٍ علیَ اسذبیگی- 

 هختْهَ شذى پزًّذٍ خاًن فزساًَ سیالبی- 

کبًبل-،ُلتتپ1400َهِز هاٍ .تا رسیذى بَ هطالبات، اعتصاب در ُفت تپَ اداهَ دارد

هغتولکبسگشاى

 



(۱۴۰۰هِش۱۵-پٌحؽٌجَ)هجوع ًوایٌذگاى کارگزی

عبلَیخْددسحبل40کبسگشاىثَایيًتیدَسعیذٍثْدًذکَحکْهتدساداهَكشیجکبسیُبی

خشیذّهتّثَعبىاثضاسعشکْةّكشهبًشّاییطجوَعشهبیَداساداهَُوبىّظبیقطجوبتی

هدوغ.ثبایيؽٌبختاصهبُیتحکْهت،اػالماػتصبة،عالذکبسگشاىثْد.خْداعت

:اصکبًبلهغتولُلتتپَاػالمؽذ.ًوبیٌذگبىثشایهدوغػوْهیدسکبسخبًَكشاخْاىداد

سَ گشیًٌَتیدَسایگیشیؽْساییاهشّصدسهدوغػوْهیکبسگشاىُلتتپَثیي»

هقابل -3ّیبجادٍ تزاًشیتی-2،راٍ آُي ایستگاٍ ُفت تپَ-1:پیؾٌِبدیکبسگشاى

ًتیدَ.هْاكوبىّهخبللبىؽٌیذٍؽذخشدخوؼیًظشخْاُیؽذّ.ثْداستاًذاری اُْاس 

.یسایگیشیّتصوینخوؼیکبسگشاىُلتتپَاػتشاضدسثشاثشاعتبًذاسیخْصعتبىثْد

سّصؽٌجَثَاُْاصّهوبثلاعتبًذاسیهیسّینّاػتشاضوبىساثَ»:کبسگشاىاػالمکشدًذ

هبخْاُبىپیْعتيثَُلتطشذُغتینّتب.ثالتکلیلیؽشکتدسآًدباػالمهیکٌین

خوؼیاص)«.ّضؼیتثَایيؽکلثبؽذهبدعتاصاػتصبةّاػتشاضثشًخْاُینداؽت

 .(کبسگشاىُلتتپَاصثخؼُبیهختلق

 !سًذٍ باد ُفت تپَ، پایتخت اعتصاب جِاى

 !سًذٍ باد اتذاد ّ ُشیاری کارگزی

اسادٍیخوؼیثٌبثشخشدخوؼیثشاداهَیاػتصبةّثشگضاسیُوبیؼاػتشاضیدسثشاثش

تا رسیذى بَ :اعتبًذاسیخْصعتبىثَعبىًوبدحبکویتاعالهیعشهبیَدسایشاىثْد

 !هطالبات بَ اعتزاض ّ اعتصاب اداهَ خْاُین داد

ُوبًطْسکَاصدیشّصاػالمؽذٍّسایخوؼیُوَهبثْدٍثَاُْاصهیشینتب.ُوکبساىػضیض»

اصكؼبلیيهغتولُندسخْاعتداسیناگش.اداهَاػتشاضخْدهْىسّدماعتبًذاسیاًدبمثذین

تْعظاعتبًذاسیثَداخلّثشایهزاکشٍدػْتؽذًذثَاعتبًذاسثگيثیبدثیشّىاصدكتشػّ



ایٌکَاعتبًذاسهیگًَبهًَْؽتنّ.دسخوغُوَکبسگشاىتدوغکٌٌذٍُشحشكیداسٍثضًَ

 «.توبطگشكتنهؾکلهبسّحلًویکٌَ

تصوینثَحضْسدساُْاصّهوبثلاعتبًذاسیتصوینخوؼیُوَهبثْدًٍَّ»کبسگشاىاكضّدًذ

اگشایيدّعتبىصحوتیهیکؾٌذكوظصحوبتیاص.هجوع ًوایٌذگاى کارگزیًوبیٌذگبىهبدس

طشفهبثشگشدًؾْىُغتّاگشُنهشاسثبؽَكشداثشىخلغَُوًْدبثبیذسایگیشیکٌین

کبسگشاىدسیبكتَثْدًذکَثَسُجشیاثشاُین«.ّثگینخظهشهضهبچَچیضُبییُغتي

هیخْاداّلهوذاسی»:کبسگشاىاػالمکشدًذ.سئیغی،تْظئَثشایخصْصیعبصیاداهَداسد

تؼویشاتثؾَثؼذؽشکتسّثذٍخصْصیعبصیثؼذثذىثَعتبداخشایییبعپبٍیبثٌیبد

بارُا اعالم کزدین یا شزکت بایذ .هبثَُیچػٌْاىایيسّػّكشیتسّهجْلًذاسین...یب

تواها بَ اسن کارگزاى بشَ یا هْقتا دّلتی ّ سیز ًظز ُفت طزح اّى ُن با ًظارت 

 «.شْرایی کارگزی ّ با خزد جوعی ُوَ کارگزاى

ساعت ُفت صبخ اس هیذاى ّرّدی »:خجشكشاخْاىدسکبًبلهغتولکبسگشاىُلتتپَ

فزدا شزکت رّ تعییي . شزکت دزکت هیکٌین بَ سوت اُْاس ّ استاًذاری خْسستاى

  «.تکلیف خْاُین کزد



گل گزفتي در شْرای اسالهی 

 :کبسگشاىاػالمکشدًذ« !فزدا چِار شٌبَ در اتاق شْرای اسالهی را خْاُین بست»

اػالماًحاللؽْسایاعالهیکبسساثباهضب.کبسگشاىدسؽْسایاعالهیهدتوغساگِلگشكتٌذ

دسایياهذامعوجلیکثشای.ثَطْسسعویاًدبمگشكتَثْد97کبسگشدسعبل2000ثیؼاص

اًحاللاًوالثیؽْسایاعالهیکبس،یؼٌیاسگبىعشکْةّایذئْلْژیکحکْهتیّطجوبتی،ثب

 :کبسگشاىاػالمکشدًذ.تصوینخوؼیّاػالمهجلیاخشاؽذ



هبثَساحتیتْاىایيساداسینکَُشكشدیکَػلیَکبسگشُلتتپَّػلیَكؼبلیتُبی»

ُشکغیثبؽذُّشاعنّ.ُلتتپَحشفهیضًذّگشایاهٌیتیهیذُذساسعْاکٌین

ثشای....هِنایياعتثشخیثبظبُشدكبعاصکبسگشداسًذتخشیتهیکٌٌذ.سعویداؽتَثبؽذ

سّؽيؽذىرُيُوکبساى،اًجُْیاصاعٌبدّاهْالیکَثبًبمکبسگشُلتتپَخوغکشدیّ

«....ثَخیتخْدتصدیسّاػالمخْاُینکشد

۱۴۰۰هِش۷-چِبسؽٌجَ-خوؼیاصکبسگشاىُلتتپَاصثخؼُبیهختلق

فزدا، رّس سْم بزای ُوایش در بزابز . ۱۴۰۰دّهیي رّس چِار شٌبَ ُفتن هِزهاٍ 

استاًذاری با خزد جوعی  اعالم 

 :شذ

ةاعتبًذاسیخْصعتبىیبسسّصاػتصبةدسداخلکبسخبًَثشایاداهَاػتصبةثَد۳پظاص»

 «.كشهبًذاسیؽْػ،سایگیشیخْاُینکشد

ثیيعَگضیٌَپیؾٌِبدیکبسگشاىیؼٌیساٍآُيایغتگبٍُلتتپَ،خبدٍتشاًضیتیّدسثشاثش

اعتبًذاسیاُْاصّاسائَاعتذاللهْاكوبىّهخبللبى،عشاًدبمسایگیشیؽذّتصوینخوؼی

اعتبًذاسیثشّینّاػتشاضوبىساثَ»کبسگشاىُلتتپَ،ُوبیؼؽٌجَدساُْاصّدسثشاثش

هبخْاُبىپیْعتيثَُلتطشذُغتینّتبّضؼیت.ثالتکلیلیؽشکتدسآًدباػالمکٌین

 «.ثَایيؽکلثبؽذهبدعتاصاػتصبةّاػتشاضثشًخْاُینداؽت

 ۱۴۰۰هِش۱۵-پٌحؽٌجَ-خوؼیاصکبسگشاىُلتتپَاصثخؼُبیهختلق

 دقْق خْد را هی گیزین



 ّاکسیٌاسیْى ُوگاًی ّ هعتبز -  

 پایاى دادى کارگزی ّ عولی بَ جاسْص خاًَ شْرای اسالهی خیاًت کار  -

 دوایت اس ّکیل با شزافت کارگزاى ُفت تپَ خاًن سیالبی- 

ُفت تپَ دارد هی هیزد، ًجات دٌُذٍ شزکت فقط ها کارگزاى ّ فزسًذاى ُفت تپَ 

. ُستین

  … «تشکل پایذار ها هجوع ًوایٌذگاى ّ شْرای هستقل هاست»

  ایران کمونیست حزب سیاسی ارگان /امروز جهان 

                                                           
i http://www.rajanews.com/node/343100 

ii  -اّرُالoverhaul) ) کْچکتشیيهطؼبتّلْاصمهکبًیکیُشچیضی،اصاعبعی،تؼویشاتباسآهاد یب

ٍُبّاثضاسصٌؼتی الکتشًّیکی ّ  .گلتَهیؽْدگشكتَتبدعتگب

http://www.rajanews.com/node/343100
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9

