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 ایران جيان ً بو کارگران 

  خٌاهعذالت بو انسان ىای آزادیخٌاه ً 

خِبى در پٌَِ ًوبًذٍ است. اهزّس کبرگزاى  (۲۰۱۶)خِبًی کبرگزرّس ،(۵۹۳۱اردیجِطت اّل هبٍ هَ )فزصت سیبدی ثَ 

خْد،  یکی کبیی ّ اتسبدیَ ای یسزاسز فزاًسَ ، اس طزیك هجبرسات سٌذدرثب ًظبم سزهبیَ ُستٌذ. رّیبرّیی ُبی ثشرگ 

ػلیَ اصالزبت لبًْى فْق ارتدبػی کبر فزاًسَ ّ کبُص دستوشد ، افشایص درگیزی ُبی طجمبتی خْیص را  یيثشرگتزاس 

ثبت ّ ًوبیص خیبثبًی ثَ ُوزاٍ اػتصب۲۱۰ثیص اس در راپبیوبل ضذى زمْق کبرگزاى ّری ّ ثبال رفتي سْد سِبهذاراى ثیکب

 هَ دارد . اادتظبُزات ثَ پیص ثزدٍ اًذ ّ

ى یباػتزاضبت کبرگزاى سبختوبًی در چٌذ ًمطَ سْئذ ثذل ثَ تظبُزات ّ اػتصبة ّسیغ ضذٍ ّ در ایي هیبى کبرفزهب

کبرفزهبیبى ثب چٌذ اتسبدیَ ثَ ثَ هصبف ُن ثز آهذٍ اًذ. سبختوبًی سبت سبختوبًی ّ اتسبدیَ صبف کبراى ضزکت ُبی تبسی

پٌح اتسبدیَ کبرگزی  ُویي راثطَدر ًیست. دیگز رسیذًذ کَ هْرد لجْل چٌذیي اتسبدیَ افشایص دستوشد درصذی  ۲تْافك 

 ُوچٌبى اداهَ دارد.اهسبل تبًَ اّل هبٍ هَ آسًذ درّیي رثزای افشایص دستوشد ثَ هذاکزٍ هطغْلٌذ ّ اکوبکبى در سْئذ 

هبًذى ثیطوبر کبرگزاى ُستین . در لطز آّارکبرگز هؼذى ّ سیز ۱ّ کطتَ ضذى ؼذى سغبل سٌگ هاًفدبر  ُذبدر پبکستبى ض

 ثب هطکالت ػذیذٍ ای رّثزّ ُستٌذ. ّ در دّزَ ّ ًمبط دیگز خبّرهیبًَ ّ ُوچٌیي در تزکیَ کبرگزاى

 است. ضذٍ ّسیؼی اس دًیب اػتزاضبت ّ اػتصبثبت ثخطی اس سًذگی کبرگزاى ّ سزوتکطبى در ثخص 

 اّل هبٍ هَ هی رًّذ.  پیطْاسچٌیي ّضؼیتی کبرگزاى ایزاى ثَ در 

کبرگز ایزاى ثزاٍ پیص ثَ ًبم طجمَ  هذت ُبُفتَ کبرگز را اس ثبصطالذ ، ًوبیص ّ ػْاهل سزکْة گزین ضذ کبرگزی ژر

افغبى را کَ تْسظ ػْاهل خبًَ هِبخز ُن اکٌْى خجز هی رسذ؛ کَ تسزکبت ًژاد پزستبًَ ػلیَ کبرگزاى  اساًذاختَ اًذ. 

 گذارًذ.َ ًوبیص ثبر دیگز ثاست، لصذ دارًذ تی ُوچْى سبل گذضتَ طزازی ضذٍ کبرگز ّ ًِبد ُبی اهٌی

ػذم دریبفت زمْق ُبی هبُیبًَ  زی اس ثیکبر سبسی،یگضبت ّ اػتصبثبت کبرگزاى ثزای خلْاهزّس ُوچْى گذضتَ اػتزا

بًی تؼییي هُشار ت۲۵۲ْ َ اػتزاض ّسیغ کبرگزاى ثَ دستوشدی ثخص خصْصی ّ هسئلُب کبرگزاى اس دّلت ّ کبرفزهب

ضذٍ در سبل خبری کَ دست کن ثب خظ فمز ثزای یک خبًْادٍ چِبرًفزٍ فبصلَ چٌذ ثزاثزی دارد، ُوچٌبى هضوْى اصلی 

 ت.تسزکبت کبرگزی دّرٍ اخیز اس



 تدوغ ّ اػتزاضبت خْد ثزای  زمْق ُبی ػمت افتبدٍ ُشاراى کبرگز فبسُبی چٌذگبًۀ هٌطمۀ ّیژۀ ػسلْیَ، ُز رّسٍ ثب 

ُوآٌُگ ّ ُوشهبى ػلیَ اخزاج پیوبًکبرُبی اصلی ّ دست چٌذم تالش هی کٌٌذ.  کبرگزاى هؼبدى سزاسز کطْر،   اسسْی

هجبرس هدتوغ ایبی پزداخت ًطذٍ، ُوزاٍ ثب خبًْادٍ ُبیطبى هی کْضٌذ. کبرگزاى زمْق ُب ّ هشثزای ُبی ُز رّسٍ ّ 

ًیطکز ُفت تپَ ّ ثْیژٍ ًی ثزاى، ثزای اهٌیت ضغلی ّ ػلیَ خصْصی سبسی پیگیزاًَ هجبرسٍ هی کٌٌذ. کبرگزاى ًفت ّ 

صٌبیغ ًسبخی، کبضی سبسی ُب،  پتزّضیوی ُب ُز رّس ثزای کست هطبلجبت خْد ثَ هجبرسٍ اداهَ هی دٌُذ. کبرگزاى

سیوبى، کْرٍ پشخبًَ ُب، هخبثزات، اتْثْسزاًی ُب ّ هتزُّب ّ کطتی سبسی صذرا، ضِزداری ُب، راٍ آُي، ثزق ّ ... ثَ 

بر کطیذٍ، ثَ کتطکلی، ثَ صْرت خْدخْش، دست اس  اضکبل هختلف ّ ثب استفبدٍ اس ُز اهکبًی ّ هسزّم اس ُز گًَْ

لجبت خْد را فزیبد هی سًٌذ. اهب پبسخ توبهی ایي تالش ُب ّ زمْق اّلیَ اس سْی رژین، فطبر، تِذیذ، خیبثبى هی آیٌذ ّ هطب

 اخزاج، سزکْة ّ ثگیز ّ ثجٌذ است.

، الذام ثَ سبسهبًذُی ض ثَ ضزایظ هشد ًبثزاثزالیل اػتزَ دثکبرگزاى هؼبدى هس هیذّک درضِزثبثک طی رّسُبی گذضتَ 

لزار تبهیي ّ ّثیمَ آساد کَ ثؼذ اس دّ رّس ثب کٌٌذ، آًبى را ثبسداضت هی  اسًفز ۵۱ اهٌیتی  هأهْراى .ثْدًذ اػتزاض کزدٍ

 .هی ضًْذ

کبرگز هؼتزض ّ سبسهبًگز هؼذى سٌک آُي ثبفك ٌُْس کَ ٌُْس است؛ هختْهَ اػالم ًطذٍ ّ آًِب را  ۳پزًّذٍ لضبیی  

ُوچٌیي پزًّذٍ لضبیی کبرگزاى هدتوغ هس خبتْى آثبد ّ طزسٍ هختْهَ ًطذٍ  هی کطبًٌذ. بٍُ ثزای چٌذهیي ثبر ثَ دادگب

 است. 

ّ اکجز  اسوبػیل ػجذی ، ػلیزضب ُبضوی ، هسوْد ثِطتی لٌگزّدی در سًذاًٌذ؛ ُوچْى ٌُْس هؼلوبى دلسْس ّ سبسهبًگز 

زکن . تجؼیذ کزدٍ اًذّ ثلْچستبى  ُبی سیستبى ساثل اس ضِزستبىثَ هٌطمَ ثذ آة ّ ُْای دٍ سبلَ اش ثبغبًی را ثَ سًذاى 

سَ سبل زجس هدذد رسْل ثذالی در دادگبٍ تدذیذ ًظز تبئیذ ضذ ّ رسْل ثؼذ اس ضص سبل زجس ثذّى هزخصی، تمزیجب پٌدبٍ 

خؼفز ػظین ، ثٌِبم اثزاُین سادٍ، هسوذ خزازیهجبرسى کبرگزادر صذ اس ثیٌبیی چطن چپ خْد را اس دست دادٍ است. ٌُْس 

 ٌذ!سًذاًدر ، زجسزکن ضص سبل ثب  ئت هذیزٍ اتسبدیَ آساد کبرگزاى ایزاىسادٍ دثیزُی

خلیل هسوذی فؼبل  زسي رسْل سادٍ اس اػضبئ کویتَ ُوبٌُگی ثزای کوک ثَ ایدبد تطکل ُبی کبرگزی ّآسادی هْلت 

 . ُبی سٌگیي اًدبم گزفتَ است ثب لزار ّثیمَ کبرگزی، 

زی ّ سًذاى ثزای آلبیبى داّّد رضْی ، اثزاُین هذدی ّ رضب ضِبثی اس یستگازکبم ددر پبیبى سبل گذضتَ ثبر دیگز ثب 

چِزٍ ُبی ضٌبختَ ضذٍ سٌذیکبی ضزکت ّازذ اتْثْسزاًی تِزاى ّ زْهَ رّثزّ ثْدین. ضبُذ هسکْهیت یکسبل سًذاى 

ًَ  ّرصذ؛ زیتؼشیزی ثزای ػثوبى اسوبػیلی فؼبل کبرگزی ػضْ کویتَ ُوبٌُگی ثزای کوک ثَ ایدبد تطکل ُبی کبرگ

در کٌبر تذاّم ثبسداضت ّالَ سهبًی ّ ػلی ًدبتی ّ ، زٍ ضٌبختَ ضذٍ فؼبل کبرگزیِسبل سًذاى ثزای هسوْد صبلسی ایي چ

اللیت اػتزاضبت دستفزّضبى ّ  ،سًبى، پزستبراى، در هؼبدى ّ خٌجص اػتزاضی هؼلوبىتؼزض گستزدٍ ثَ فؼبلیي کبرگزی 

 ثْدٍ این.  ایي اللیت ُبػذام ّسیغ ّ ادستگیزی  ػزة سثبى ُّبی ثِبیی ّ

 خوِْریرژین رّین کَ  داضت اّل هبٍ هَ، رّس رسم هطتزک خِبًی کبرگز هی هیاس ایٌزّ اهسبل در زبلی ثَ پیطْاس گزا

گستزش دادٍ است. در ُویي زبل فؼبلیي سبیز خٌجص ُبی رادیکبل، ػلیَ فؼبلیي کبرگزی ّ اسالهی ایزاى، فطبر سٌگیٌی را 



ّ هجبرسات کبرگزاى، سًبى ّ هؼلوبى ّ داًطدْیبى تزلیخْاٍ ّ اّج اػتزاضبت طزفذاراى هسیظ سیست ّ اػتزاضبت 

 ضبُذین .  ، ضزکت فؼبل خبًْادٍ ُبی کبرگزاى در اػتصبثبت ّ زوبیت اس کبرگزاى اػتصبثی ّ ًیش زوبیت هزدم راخْاًبى

کبرگزاى ّ ُز رّسٍ ّ گستزدٍ د ثبلی  است. اخزاج هطبلجبت ثیْاسطَ ّ اًجبضتَ ضذٍ کبرگزاى اس سبل ُب پیص ثمْت خْ

ثی آثی  ّ خطکسبلی ، کْچ اخجبری رّستبئیبى ثَ طزف  ،ثیکبر سبسی ُب ّ ثَ تؼطیلی کطبًذى ّازذ ُبی تْلیذی ّ صٌؼتی

 ضِزُب، رضذ زبضیَ ًطیٌی ّ افشایص ثیکبری خْاًبى ّ ّیزاًی تْلیذات رّستبیی را ثذًجبل دارد. 

جبرسات هذاّم کبرگزاى، ُوچٌبى اس پزاکٌذگی رًح هی ثزد. ُوگزایی ُبی چٌذ خبًجَ ثزسز هجبرسٍ در چٌیي ضزایطی ه

پیًْذی ُبی فؼبالى کبرگزی را سطر ّسیغ تز ُوگزایی ّ ُن  اداهَ ی، ستوشدُب ثَ ضکل ثیبًیَ ُبی هطتزکدتؼییي زذالل 

 ستبًَ اّل هبٍ هَ اهسبل طلت هی ًوبیذ. در آ

ب ث( ، ۲۰۱۶) ۵۹۳۱خبرج کطْر ، درآستبًَ اّل هبٍ هَ  -ُوجستگی ثب خٌجص کبرگزی در ایزاى فؼبالى ًِبد ُبی هب، 

ػلیَ تؼزضبت رژین ثَ هجبرسات  ّخْاست لغْ ازکبم صبدرٍ ثزافزاضتي ضؼبر آسادی کبرگزاى سًذاًی ّ سًذاًیبى سیبسی ، 

افغ خٌجص ذی هختلف ، دیگز ًیزُّبی هدر ُوبٌُگی ثب دیگز تطکل ُبی هْاسی در سطر کطْرُب زك طلجبًۀ کبرگزاى،

 .کبرگزی ایزاى را ثَ ُوکبری ّ اتسبد ػول ّسیغ در ایي سهیٌَ فزا هی خْاًین 

ضزکت هْثز در  بی هطتزک،ایٌکَ ثتْاًین ثب ثزپبیی ضت ُبی ُوجستگی ، هیشُبی اطالػبتی ّ فزاخْاى ُثب تالش ثز

سادیخْاٍ را ثَ زوبیت ُز چَ گستزدٍ تز کبر ػوْهی هتزلی ّآاف ، کطْرُبی هختلفهبرش ُبی خیبثبًی اّل هبٍ هَ در 

ثزای ّ اّل هبٍ هَ اهسبل را ثَ سٌگز اػتزاض ثیي الوللی اس خٌجص کبرگزی ایزاى ثخصْظ کبرگزاى سًذاًی فزاثخْاًین 

 !کبرگزاى ثذل ًوبیین  ّ هطبلجبت ثیْاسطَ اس خْاستَ ُب دفبعّ رُبیی کبرگزاى سًذاًی ّ سًذاًیبى سیبسی 

 باد اًل ماه مو، رًز ىمبستگی جيانی کارگران! زنذه
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