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زاضی ، ًقس اقتصاز ؼطهایَ بحطاى فطاگیط ؼطهایَ
[i]

 

(۸۱) 

ژاًِْغ زض هیساى.  ًوازی با ؼطی زّ چِطٍ، ،«اًْغژ»

جاهعَ، کَ یک ؼْیؿ بَ گصـتَ ّ ؼْی زیگطؾ بَ آیٌسٍ. 

ًواِز ًفی ّ ایجاب، زض یک ؼْی، تعی کَ ایؽتا  هاٍ ژاًْیَ،

اؼت ّ زض ؼْی زیگط، بطابطًِازی کَ ؼٌتع  ّ اضتجاعی

 زض فطاؼْی زاضز. ضا آظازی

کالقیک ثسؽاى اًجبنت، ًَ ظؼ ثؽاثؽ  ّخَ ثسؽاى، ًَ ظؼ ثؽاثؽ« ضٌثی قبؾ» ُبی  یبفت ّ ؼٍُا  گطایؿ

تْاًٌع کبؼقبؾ ثبنٌع. لبًْى  ًوی یک ُیچ هبلینبضص کًٌْی آى، یؼٌی ثسؽاى ثسؽاى قبضتبؼی ّ 

  هبؼکف، لبًْى گؽایم لِؽی هیبًگیي ًؽش قْظ، ُوبًٌع لبًْى ثمل ؾهیي، پؽقم ًبپػیؽ اقت. قؽهبیَ

ًبگؿیؽ اقت. ی ضْیم  ثؽای ًدبت تٌَی گؽظل،  چؽش قٌگیي گؽظًَّ ًبچبؼ ثَ لطغ پبی ضْظ ظؼ ؾیؽ

ُبی ؾیؽیي ثَ هؽگ کهبًیعٍ  ُب کبؼگؽ ّ ؾزوتکم ّ الیَ هیلیْى ًیوَ اًتسبؼی، ثؽای ایي گؽیؿ

 ضْاٌُع.  نًْع. ضعایبى لؽثبًی هی هی

 اًگلؽتاى

ظؼ پی ثبؾگهت ظیْیع کبهؽّى ًطكت ّؾیؽ ًْلیجؽال اًگلكتبى اؾ ًهكت اظطؽاؼی اتسبظیَ اؼّپب، 

پؽقتبؼاى،  ّیژٍ کبؼگؽاى آتم ًهبًی، ُبی هؽظم، ثَ تْظٍ ۰۹۲۰هِؽ هبٍ  ۰۲۰۰/۰۲اکتجؽ  ۰۲نٌجَ 

 ُبی لٌعى ػلیَ  ظّلت ثَ اػتؽاض ثؽآهعًع.  آهْؾگبؼاى ّّّ ظؼ ضیبثبى

 

 

 

 نؼبؼُبی:

 زیْیس کاهطّى بایس بطّز!  -

 اعتصاب عوْهی تا پیطّظی -

 ُای اًقباضی ًَ بَ ؼیاؼت -
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ال،  نع. ظیْیع کبهؽّى ّ هتسعاى زؿثی هی نٌیعٍ ؽ، ثیم اؾ ُوَ اؾ قْی افؿّى ثؽ یکصع ُؿاؼ ًف

ُب  ًوبیٌعگبى طجمَ زبکوَ، قفؽٍ تِی هؽظم ؼا ثؽای خجؽاى کكؽی ثْظخَ ّ پؽظاضت ثَ ثبًک ظؼخبیگبٍ

اًع. ظّنبظّل ثب لٌعى، ظؼ اقکبتلٌع ّ ایؽلٌع نوبلی، ظُِب ُؿاؼ تي ظؼ ایي ؼّؾ ثَ  خٌجم  ًهبًَ گؽفتَ

 ظاؼی پیْقتَ اًع.   ؽهبیَاػتؽاظی ظع ق

ُبی کبؼگؽی ؾؼظ ّ ؼفؽهیكت، ثؽای اػوبل اؼاظٍ قؽهبیَ ّ قیبقت هِبؼ ّ کٌتؽل  ؼُجؽاى اتسبظیَ

کَ ُوعقت ثب زؿة ؼلیت ظؼ زبکویت، « زؿة کبؼگؽ»خٌجم کبؼگؽی، اؾ زؿة ظعکبؼگؽی 

 کؽظًع.« اًتمبظ»ضْاُبى پبئیي ًگَ ظانتي قطر  ظقتوؿظُب نعٍ، ثب لفبظی 

ُبی زؿة  ، ؼُجؽ زؿة کبؼگؽ، ًتْاًكت هبُیت قیبقت«اظ هیلیجٌع»ظؼ ایي ؼّؾ اػتؽاض قؽاقؽی، 

بطابط کاضگطاى ّ هعتطضیي لٌسى ضا تؽریط ظعکبؼگؽی ضْیم ؼا پٌِبى قبؾظ. اّ ظؼ قطٌؽاًی ضْظ ظؼ 

ثطهی نع  اگؽ ظّلت کبؼگؽ ُن ثؽ قؽ کبؼ ثْظ ًبچبؼ هی»یک کبؼگؿاؼ قؽهبیَ گفت:  ظؼ خبیگبٍ کٌیس!

 کبؼگؽاى اّ ؼا یکكؽٍ ُْ کؽظًع.« ُبی ػوْهی ؼا کبُم ظُع. اؾ ُؿیٌَ

 
ُبی  ظاؼاى زبکن ّ قیبقت ظُِب ُؿاؼ ًفؽ ظؼ لٌعى ّ ُوچٌیي ظؼ اقکبتلٌع ّ ایؽلٌع نوبلی ػلیَ قؽهبیَ

 ظاؼاى،تظبُؽات کؽظًع. ثٌعی التصبظی قؽهبیَ خیؽٍ

یکبؼاى ّ کبؼگؽاى نبغل ّ ًوبیٌعگبى قٌعیکبُب ّ ازؿاة ث ،ًهبًبى ّ پؽقتبؼاى ّ آهْؾگبؼاى آتما

ظؼ ایي تظبُؽات گكتؽظٍ  زبکن، لؽثبًیبى هٌبقجبت  گبى،ن زْؼظُوَ ؾضهطبلف ظّلت ظیْیع کبهؽّى، 

ثَ ؼُجؽی پؽّلتبؼیبی آگبٍ ّ قبؾهبى یبفتَ ًجْظ تب زکْهت  ضایي یک اػتؽاکَ، ظؼیغب  نؽکت ظانتٌع.

 قؽهبیَ ؼا ظؼًجؽظی طجمبتی ثَ ؾاًْ ظؼ آّؼظ.

 :یبفت تب ثگْیعؼا   ىآظؼ ایي ًجْظ ّکبقتی هدبل « بىق یًْی»ظیْ پؽًتیف، ظثیؽ کل قٌعیکبی 

ُؿاؼ نغل ظؼ ثطم ظّلتی ّ آقیت پػیؽی الهبؼی چْى پؽقتبؼُب  000هب اؾ یک طؽف نبُع زػف » 

ّ کبؼکٌبى ضعهبت ظؼهبًی ّ اؾ طؽف ظیگؽ نبُع ثؽّتوٌعتؽ نعى ثؽّتوٌعاى ظؼ کهْؼهبى ُكتین. ایي 

«ؼًّع ثبیع هتْلف نْظ.
[ii]

  

 گْیٌع: ظاؼاى هی قؽهبیَُبی  تئْؼیكیي

 نْظ. ّؼی ثیهتؽ کبؼ ّ اؼؾاًتؽ نعى کبال هی ؾظایی اؾ قؽهبیَ ثبثت، قجت ثِؽٍ افت اؼؾل یب اؼؾل

 بطًس. ًاى بَ زؼتوعزُا یْضؾ هیآ .اؼت اؼتسالل کاشب افعایؿ زؼتوعزُا، تْضم ظاؼت،ثیبى 
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ظؼ ؾهبى ّ  آّؼی خعیع ظؼ یک ؼنتَ تْلیعی، ثٌعًع کَ قؽهبیَ گػاؼی ثؽ في آًبى ثؽ ایي ّالؼیت چهن هی

ی ثَ گكتؽٍ خِبى پیًْع ّ  ا ظٌُع، ّ ثَ تبؼیطی ظؼ گػنتَ تب اکٌْى ظؼ پٌَِ هکبى ُبی ثبثت ؼش ًوی

 ًكجت ثَ پٌدبٍ قبل پیم ثب هبنیي چبپهیبًگیي لیوت آّؼی ًْیي، ثَ هثبل،  ّاثكتگی ظاؼظ. ایي في

هٌتؿع اؾ ظؼاؾای ثؽیعٍ ّ خِبًی ّ ًَ ؾهبى ّ هکبى کًٌْی -یُبی تبؼیط ؾهبى ّ هکبى نوبؼ آّؼظى   ثَ

ُب، اقتوؽاؼ یبفتَ ّ اؾ  ُبی ظیگؽ، گؽاًتؽ ًیؿ نعٍ اقت. ظؼ ایي ؼنتَ، قؽهبیَ گػاؼی یص ّ هکبىتبؼ

ظؼ  تْلیع  ایي ّقیلَظّؼ آغبؾیي تب ثؼع، پیْقتَ، ثَ ُن گؽٍ ضْؼظٍ ّ تْالی ظانتَ اقت. هیبًگیي اؼؾل 

اقت کَ ثبیع ثَ نوبؼ آیع. قؽهبیَ ثبثت ثَ  ی هکبًی ظؼ یک قؽؾهیي یب زتی خِبًی ایي ظؼاؾا ّ گكتؽٍ

ظاؼی ثَ  اگؽ ثب ًمع التصبظ قؽهبیَ ایي گًَْ،َ ث نْظ.  تؽ ًوی یچگبٍ اؼؾاىایي گًَْ، ثَ ثیبى هبؼکف، ُ

یبثین کَ ًَ تٌِب  کبالُب اؼؾاًتؽ ًهعٍ، ّ قؽهبیَ ثبثت ًیؿ اؼؾاًتؽ توبم  ایي هٌبقجبت ثٌگؽین، ظؼ هی

کَ ایي کبُم اؼؾل ًكجی کبالیی ّیژٍ اقت کَ ُكتی ضْظ ؼا ثَ اؼؾل افؿایی قؽهبیَ ظؼ  ثل  نْظ، ًوی

 ظُع.   قپبؼظ. اقتجعاظ غاتی قؽهبیَ چٌیي فؽهبى هی ثَ ثؽظگی ّا هی «آؾاظ»ثبؾاؼ 

 

 ثٌبثؽایي:

 اضظؾ ظزایی ؼطهایَ )کاُؿ ُعیٌَ( هاًع ؼیط ًعّلی ًطخ ؼْز، ًوی ـْز.

کهی اؾ ًیؽّی کبؼ، ثب ثبال ؼفتي اخجبؼی تؽکیت اؼگبًیک قؽهبیَ ثؽای ثمب ظؼ  افؿایم هیؿاى ثِؽٍ

 تالنی اقت ثؽای ضٌثی قبؾی ثسؽاى ّ گؽایم ًؿّلی هیبًگیي ًؽش قْظ.ؼلبثت، ثَ ثیبى هبؼکف، تٌِب 

ّؼی اؾ ًیؽّی کبؼ، هِبؼ ّ کبُم  افؿایم ثِؽٍثب ؼفؽهِبی قبضتبؼی  ،ظاؼی ظؼ قؽاقؽ خِبى قؽهبیَ

ظقت ثَ   ،ػؽیبى ، فالکت آفؽیٌی ّ قؽلتقؽکْة همبّهت ّ اػتؽاض ُب کبؼگؽی ثب اػوبل اقتجعاظ، 

 ؼقبًع. ؼا ثَ فؽظا هی گؽیجبى ثسؽاى، اهؽّؾ

 

ثسؽاى ؼیهَ ظاؼتؽ، گكتؽظٍ تؽ ّ هِبؼ ًبپػیؽ نعٍ  تؽ نعٍ ّ هی نْظ،  ػویكُبی قؽهبیَ ظاؼی  تٌبلط

قلطَ قؽهبیَ هبلی ّ پیچیعٍ نعى ایي ی، ظاؼ قؽهبیَ هبلی ّ اػتجبؼی ًِبظُبیظیگؽ ثبًک خِبًی ّ اقت.

ُبیی  قؽؾهیي  قؽهبیَ،نْک ظؼهبًی  طك . ظؼ ثؽضی هٌبقؽظؼگوی ػویمی آفؽیعٍ اقت ی هطْف، نجکَ

 ُوبًٌع یًْبى ؼا ثَ فلح هؽاکؿ زكی کهبًیعٍ اقت.

ُبی    ثَ نیٍْ ؼلبثت قیبقی ّ التصبظی ّ ًظبهی ثب چیي ّ اتسبظیَ اؼّپب ّ ؼّقیَ اؾ قْی آهؽیکب

  آنکبؼ ّ پْنیعٍ ثَ پیم هی ؼّظ.

 

هطزم 

اضّپا 
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 بَ ذیعیس!

 

 

 جیطٍ ًاى زض بطابط باظپػ ؼتاًیّام یطٍ ج
 

 
 

ثبیع،  ؼتجَ التصبظی فؽاًكَ یک ظؼخَ ظیگؽ قمْط کؽظ. ظؼ فؽاًكَ  ۰۲۰۰ًْاهجؽ  ۰۲ؼّؾ ظّنٌجَ 

هیلیْى  ۵یْؼّ ظؼ قبل، ثبکبُم پؽظاضت هكتوؽی ُب ّ زمْق   بؼظهیلی ۰۰ُبی ظّلت تب  کبُم ُؿیٌَ

 خجؽاى نْظ.  کبؼهٌع ضعهبتی اقت،

ظُن ظؼصع ّ ًؽش ؼنع التصبظ ُلٌع ، ًؽش ؼنع قبالًَ التصبظ یًْبى هٌِبی ُفت ّ ظّ ۰۲۰۰قبل 

کهْؼُبی  گؽفتبؼ ؼکْظ ظؼ بًگؽ التصبظفؽاًكَ ًوبیهٌِبی یک ّ یکعُن ظؼصع ثْظ. نؽایط ُلٌع ّ 

اؾ  ی پیم ؼنع قَ هبَُفؽاًكَ  .اقت ایوي تؽ اؾ ثسؽاى ثَ خٌْة، ًكجت نوبلی کَ -اقتنوبل اؼّپب

 ؼقیع! صفؽ هؽؾ ثَّ  ظاظ "افؿایم"آى ؼا قَ ظُن هٌفی، 

  

ظؼ   پبؼلوبى ظؼ هسبصؽٍ اػتؽاض، ؼای ۰۰۱ؼای ظؼ همبثل  ۰۶۱ثؽًبهَ ثْظخَ ثب قؽاًدبم    یًْبى، ظؼ

اؾ  آّؼ، ی هؽگ تصْیت نع. تصْیت ایي ثؽًبهَ ظؼگیؽی ّ قؽکْة کبؼگؽاى ّ هؽظم هؼتؽض هیبى

ثؽای پؽظاضت ّام  -اتسبظیَ اؼّپب  ، ثبًک هؽکؿی اؼّپب ّالوللی پْل صٌعّق ثیي  -بخولَ نؽایط تؽائیک
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 ّؼنکكتگی خِت ثَ تؼْیك افکٌعى  ثؽای ظّلت، چکبًی لطؽٍ)قی ّ یک ّ ًین(  ؼّییهیلیبؼظ یْ ۹۰.۵

].ثْظ کهْؼ یًْبى
iii
] 

گی کبؼ، کبُم زمْق  ُب، تهعیع اقتثوبؼ، افؿایم ثؽظٍ ظقتوؿظُب، کبُم زمْقکبُم ثبؾُن ثیهتؽ 

ظؼ ُبی  پبؼلوبى   ُب، ؼثْظى آضؽیي لموَ اؾ گلْی هؽظم، اؾ خولَ هصْثَ  ثبؾًهكتَ گبى، افؿایم هبلیبت

  . ثؽاثؽ نؽّط گؽّگبى گیؽاى هبلی ثْظ

 

 
 

ع صظؼ ۱(. هؽؾ ۲۱/۶ع ؼقیعٍ ثْظ )صظؼ  ۱اّؼاق لؽظَ اقپبًیب ثَ هؿؼ  ثِؽٍ  ، ۰۲۰۰ظؼ هبٍ ًْاهجؽ 

هیلیبؼظ  ۰۵۲ ،هیالظی ۰۲۰۲تب قبل  ثبیع ظؼ اقپبًیب، ظّلت هبؼیبًْ ؼاضْی،آقتبًَ ّؼنکكتگی اقت. 

ی ثْؼژّاؾی، ظؼ  خٌبیتکبؼاًَ ایي العام ؾیؽ ًبم صؽفَ خْیی ّ قیبقت اًمجبظی اؾ هؽظم ثؽثبیع. یْؼّ 

ّیژٍ هبلیبت ثؽ َ زمْق کبؼهٌعاى ّ زمْق ثیکبؼی، افؿایم هبلیبت ث ظقتوؿظُب، کبُم ی ثؽگیؽًعٍ

ظؼ اؼؾل ّ ظیگؽ ضعهبت ػوْهی اقت کَ  کبُم ثْظخَ ثطم ظؼهبى ّ آهْؾل اقت ،اؼؾل افؿّظٍ

 .ظاؼظ   ؼیهَ، ی ثؽآهعٍ اؾ اقتثوبؼ ًیؽّی کبؼٍ افؿّظ

 

ُبی  کویكیْى، UGT) ی پؽتغبل )کبؼگؽ  اؾ خولَ اتسبظیَ ُبی ؼفؽهیكتی  چٌیي نؽایطی اتسبظیَظؼ 

فؽاضْاى  ظؼ یکُبی صٌفی ظؼ اقپبًیب، ثؽای ًطكتیي ثبؼ   اتسبظیَ  کٌفعؼاقیْى،  (CCOO) کبؼگؽاى

ّ ثكیبؼی اؾ کهْؼُبی  ،ایتبلیب ظؼ فؽاًكَ،  پؽظاضتٌع.ثَ اػتؽاض  ۰۲۰۰ ًْاهجؽ ۰۲ؼّؾ ظؼ ههتؽک 

 . َ نعلوللی پبقص گفتا ثَ ایي فؽاضْاى ثیي وبى ّ قْئع،اؼّپبیی اؾ خولَ آل

تكطیؽ ظژ ظّلت، ثَ ّقیلَ صعُب تي اؾ هؼتؽظیي تكطیؽ نع. ظؼ اقپبًیب ّ  ًوبظثؽج پیؿا ظؼ ایتبلیب ثَ 

اثؽ زکْهت، ثب ضهًْت ّزهیبًَ ًیؽُّبی فؽاًكَ ّ پؽتغبل ّ ایتبلیب، ضیؿل کبؼگؽاى ّ هؽظم ظؼ ثؽ

ُبی ثؽلی، ؾثبى ًؽم  نْکگبؾ فلفل ّ  ثؽلی ّ ؼّثؽّ گؽظیع. گبؾ انک آّؼ ّ ثبتْم   قؽکْة،

 ثْظ. ثبل آهبظٍ ظؼکهتبؼ  ثؽای، ظاؼاى ظؼ ثؽاثؽ زکْهت نًْعگبى ثْظ. اؼتم ظع نْؼل قؽهبیَ



6 
 

 
 ۲۱۸۲ًْاهبط  ۸۱ پطتغال 

 

 ًؽرَ آهطیکایی

ظؼ اؼّپب تب کٌْى  کبُم ًؽش ثِؽٍ، کبؼت ُبی اػتجبؼی، ُب پبییي آّؼظى هبلیبت، تهْیك هصؽف گؽایی

 ثؽظ ًجْظٍ اقت. ؼاٍ

 «ذٌثی ؼاظ» کاضُای ضاٍ

 :افؿایم هیؿاى ثِؽٍ کهی ثب ثبال ؼفتي تؽهیت اؼگبًیک. ثَ ثیبى هبؼکف

 

ی هیعاى  گطایؿ باالضًّسٍ گطایؿ ًطخ ؼْز بَ ؼقْط، بَ»

کفی بؽتگی زاضز... ُطزّ ُن باالضًّسگی ًطخ اضظؾ  بِطٍ

چیعی جع اـکال ذاصی اظ اضافی ّ ُن ؼقْط ًطخ ؼْز، 

زاضی   ًیؽتٌس، کَ تحت ـطایط ؼطهایَ ّضی ضـس یابٌسٍ  بِطٍ

«یابٌس. تباضظ هی
[iv]

 

 

ثطم ُبیی  ،ُب ، ثبًکثیوبؼقتبى ُب، ظؼهبى ،، ثِعاؼییهْؾنًِبظُبی  ثبؾُن ثیهتؽ ضصْصی قبؾی

ؾًبى ثؽای تي هبفیبی هْاظ هطعؼ، صعّؼ ّ ّّ،  ای ، اؼتم ُبی هؿظّؼ ّ کؽایَاؾ ًیؽُّبی قؽکْة

 تمبظبیی ظاؼظ، فؽّنی، قالذ ّ ُؽچَ کَ  ضْاُبًی ّ

ّام ُبی قٌگیي ثِؽٍ ثَ کهْؼُبی پیؽاهًْی ، ظّلت ُبی  زعالل، ُب ضصْصی قبؾی، هبلی قبؾی ُب

اؾ ثیي ثؽظى  -قبضتبؼی تطجیك  اًجٍْ، ُبی  ثیکبؼقبؾی، ّ ثَ گؽّ گؽفتي ایي کهْؼُب، ّ ظؼیف تؽ

اًتمبل ، ّ اًجبنت همبثلَ ثب کبُم ًؿّلی ًؽش قْظ ثؽای ثبال ثؽظى -ثَ قْظ قؽهبیَ هبلی ثْهی تْلیعات

زٌثی قبؾی ثسؽاى ُبی قؽهبیَ ثؽای هِبؼ  یبفت ّّّ اؾ خولَ ؼٍ، تْلیع ثَ هٌبطك کبؼگؽ اؼؾاى

 التصبظی ُؽآیٌَ اًفدبؼی ّ نْؼل آفؽیي هی ثبنٌع.
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 ُبی ػظین هبلی ّ صٌغتی.  ثبایي ُوَ نبُع قمْط قؽهبیَ، ّؼنکكتگی ثبًک ُب ّ نؽکت

 ًْاهجؽقبل گػنتَ تْاًكت ثب قؽکْة، ضیؿل ّال اقتؽیت تكسیؽ کٌین ؼا  ۰۱پلیف ًیْیْؼک ظؼ ؼّؾ 

ُبی قٌتی کبؼگؽی،  ثَ ایي اػتؽاظبت، ًَ ًمطَ  پیْقتي اتسبظیَّال اقتؽیت ثَ پل ُب ػمت ثؽاًع. اؾ 

گؽظاًع. ایي یک ًفْغ   ن ّ پبقیفیكن ؼا چیؽٍ هیکَ ًفْغ ّ قؽاًدبم ؼفؽهیك  ،اػتؽاض لْت ّ ظقتبّؼظ

هاًٌس هْؼیقی بسّى   زیپلْهاؼی، بسّى ّؼایل ًظاهی،»گفتَ ثْظ « فؽیعؼیک کجیؽ»ثْؼژّایی اقت. 

 «ابعاض هْؼیقی اؼت.

 

ضا بَ پایاى بطؼاًس. فْکْ ُاها، ذاهْؾ هاًسٍ « پایاى تاضید»بایس ایي  اصلیآًتا گًْیؽن تْلیس کٌٌسگاى 

اؼت، پایاى تاضید ضا پایاًی اؼت. هاتطیالیؽن زیالکتیک، ضاٍ حل ذْز ضا زاضز. ًفی زض ًفی ایي 

 ظًس. آًتاگًْیؽن، تاضید زیگطی ضا زض هاتطیالؽن ضقن هی

 

پب ظؼ کهع،  ُبی ضْظ ؼا ثَ ظّل هی ؼ زبلیکَ تٌبلطًظن قؽهبیَ، ًبپبیعاؼ ّ هٌملت ظ ًظبم خِبًی ثی

 .ثسؽاى هبًعٍ اقت، ثسؽاى ؼا پبیبًی ًیكت هؽظاة

 بحطاى ضا پایاًی اؼت؛ پایاى ؼطهایَ، تاضید پایاى هٌاؼبات ؼطهایَ. 

              حلقَ اؼتکِلن

  gmail.coma.mansouran@ ػجبـ هٌصْؼاى

 ۰۹۲۰هبٍ  هبٍ آثبى-۰۲۰۰ ًْاهجؽ 

 

                                                           
i  اًذ)با پىزش از   های زیر بازتاب یافته ایي ًىضتار از جوله در سایت پیطیي های   بخص

 :های دیگری که از بازتاب ایي ًىضتار از سىی  آًها بی خبرین( اًذر کاراى سایت  دست
 چطن اًذاز کارگری  آزادی بیاى، حسب کوىًیست ایراى، پیام، ،
,http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=28834 های  سایت 
, www.communshoura.com

http://www.gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=11727&tx_ttnews[back
Pid]=23&cHash=f258e91d6f, 

http://www.ofros.com/maghale/mansoran_bohran.htm, 
http://www.tipf.info/bohrane,sakhtare,sarmaei. 

ii http://persian.euronews.com/2012/10/20/london-thousands-take-part-in-anti-
austerity-protest/  یىرو ًیىز 
iii
 http://persian.euronews.com/2012/11/11/more-protests-loom-before-greece-2013-budget-vote 

 iv  ۴۳۲کارل هارکس، کاپیتال،  کتاب سىم ظ. 
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