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 المللی درحمایت ازکارگران درایران اتحاد بیه

 

 

 ژوُژَئه در  6 آکسیُن اعتراضی از گسارش مختصر
 

خزداد آغبسگزدیذ  10تبریخ دّشٌجَ  اس ژًْ شِز در یکصذّپٌجویي اجالص طبلیبًَ طبسهبى جِبًی کبر

ُوچْى طبل ُبی گذشتَ ایي ثبر ًیش  طالهی ایزاىرژین جوِْری ایبفت. خزداد اداهَ  21تب جوؼَ  ّ

 .کزدٍ ثْدًوبیٌذگبى کبرگزاى ایزاى ثَ ایي ًشظت اػشام ُیئت  اسهشدّراى خْد را ثَ ػٌْاىیي ًفز چٌذ

صٌفی ُبی  غالهزظبػجبطی، رئیض  ًکبًْى ػبلی اًجويػجبرت ثْدًذ اساػعبی ایي ُیئت  اس جولَ

ْی  اسط هذوذ یبر ادوذیبى طیذ، رئیض ًکبًْى ػبلی شْراُبی اطالهی ً ّ کبرگزاى ً، اّلیبػلی ثیگی 

ًوبیٌذگی کبرگزاى را یذک هی  ػٌْاى ت کَافزاد ایي ُیئ . ُیچ یک اسهجوغ ًوبیٌذگبى کبرگزاى ً"

الح ًوبیٌذگبى رطْاتز ایٌکَ ایي ثَ اصطّ  ،ثْدًذ اسطْی کبرگزاى ایزاى اًتخبة ًشذٍ، ًذیذکش

تْطػ همبهبت اهٌیتی ّ طز راطت  ،ًجْدًذ دتی هٌتخت اػعبی آى طَ تشکل دّلتی ًیش کبرگزاى،

یکی اسایي طَ تشکل دّلتی  . فزاهزستْفیمی ػعٍْ ثْدًذطت چیي شذدرژین ثزای ایي هبهْریت 

 هبُیت ّ کبرکزد ایي تشکل ُبی دطت طبس ّ دّلتی  ّ "دطت آّرد" یؼٌی  ًهجوغ ًوبیٌذ گبى کبرگزاى ً

هی اّ  ؛د، ثَ خْثی اشکبر هی طبسدًکَ ثَ ژًْ گظیل شْدتی پیش اس آ راادتوبلی ایي ُئیت اػشاهی 

تْاى ثزاطبص رّال ُزطبلَ دذص سد کَ ایي ًشظت دطتبّردی ثزای کبرگزاى ایزاى  هی: » گْیذ

ّلتی دراًتخبة اػعبی تشکلِبی کبرگزی درططخ ّادذُبی » کَ:  الزارهی کٌذّ « ًخْاُذ داشت

تْلیذی، اطتبًی ّکشْری آساد ًیظتین ًِّبدُبی دیگزی اسثیزّى ثزای کبرگزاى تصوین گیزی هیکٌٌذ، 

ّهی افشایذ: « کٌٌذ، دطتبّرد شبى ُیچ خْاُذ ثْد طفز اػعبی کًٌْی ثَ ژًْ ُزکض دیگزی ًیشثَ جش

آیذ ُّوْارٍ  دیگزًِبدُب ثبال هی ّ شْد سیزطبیَ ًّظبرت ّسارت کبر ُزکض درایي تشکلِب ػعْ» 

)ّثالگ تأهیي ـ رطبًَ « لَ ثَ دبشیَ راًذٍ هیشْدصکٌذ، ثالفبثّاثظتَ خْاُذ هبًذ. اگزاػتزاظی ُن 

اػشاهی جوِْری ُیئت دّلتی ثْدى  آری  (. 1395خزداد  20للوزّرفبٍ ّثیوَ ُبی اجتوبػی ـ 

تشکالت ایي  ّاػعبئی اس دتی ػعْچٌبى اشکبر اطت کَ  ،طبسهبى جِبًی کبراطالهی ثَ اجالص 

 ًیشهججْرثَ الزارشذٍ اًذ. رژینثبصطالح کبرگزی ّاثظتَ ثَ 

 

 ّ ى ایزاى ػالٍّ ثزتذول فمزکبرگزاهی شًْذ، کَ  ًشبًذگبى دّلتی ثَ ًشظت ژًْاػشامدطت  دردبلی

شذیذتزیي طزکْة اهٌیتی، تؼمیت،  سیز ز، درًبشی اس دطتوشد ُبی تب یک چِبرم سیزخػ فم گزطٌگی

اساًتخبة ًوبیٌذگبى ّالؼی خْد ّایجبد تشکل هظتمل کبرگزی هذزّم ، ثظز هی ثزًذسًذاى ّشالق 

 اتِبهبت گًْبگْى ثَ سًذاى هذکْم هیشًْذ. ّثبلزار دارًذ فؼبلیي کبرگزی تذت پیگزد ُظتٌذ ّ 

  

تذت ػٌْاى  کَ  گبى دّلتیاًتصبة شذایي  ثَ دراػتزاض، الوللی ًِبدُبی ُوجظتگی ّاتذبد ثیي

فشبی اثب ُذف  ّ ،شزکت هی کٌٌذدر اجالص طبسهبى جِبًی کبر ُز طبلَ درّغیي ًوبیٌذ گبى کبرگزی



، ّ ُوکبری طبسهبى جِبًی کبر ثب آى جٌبیبت رژین جوِْری اطالهی ظذ کبرگزی ُّبی  طیبطت

 ّ پی اػالم رطوی رّس دادًذ ّدر کبرلزار دطتْر هشتزکبً در را ژًْ  ثزگشاری ّشزکت درآکظیْى

ثَ دػْت ،  طبػت ایي آکظیْى اسطْی طَ تشکل ایزاًی طبکي طْئیض، دریک اغالػیَ هشتزک

 الذام کزدًذ. طزاطزی

 

ی طیبطی، هذًی ّ تشکلِبدیگزاس ثزخی ػالٍّ ثزدّتشکل ًبهجزدٍ، ،درآکظیْى ششن ژّئي درژًْ

تؼذاد شزکت کٌٌذگبى در هجوْع  .اػتزاظی شزکت فؼبل داشتٌذایي اکظیْى در ی ًیشپٌبٌُذگبى ایزاً

جذاگبًَ ثَ سثبًِبی ثْلتي ُب ّ اػالهیَ ُبی  ،. اسطْی ُزدّتشکلهی رطیذ دّیظت ًفزدر اکظیْى ثَ  

ثَ  فذَ ای اتذبد ثیي الوللیص یيثْلتي چٌذًظخَ اسصذُب : اًگلیظی، فزاًظْی ّفبرطی تْسیغ گزدیذ

فؼبلیي ثگیز ّ ثجٌذ  کَ ثطْر فشزدٍ ّظؼیت ّ هجبرسٍ کبرگزاى ایزاى،سثبى اًگلیظی ّ فزاًظْی 

رژین اطالهی ّ ًمط صزیخ ّ فبدش  تْطػ  تشکل ُبی هظتمل کبرگزیهؼلوبى، طزکْة  کبرگزی ّ 

 اػعبی ُئیت ُبی ًوبیٌذگی  در ثیي رژین را   تشزیخ هی کزد، اس طْی دمْق پبیَ ای کبرگزاى 

اًگلیظی ًِبدُبی  دّاسدٍ صفذَ ای ثْلتيصذُب ًظخَ اس ُبی هختلف پخش شذ.  ُوچٌیيکشْر

ُبی فؼبلیي کبرگزی اسجولَ  ُوجظتگی کَ دبّی چکیذٍ ای اسهجبرسات یکظبلَ کبرگزاى ایزاى، ًبهَ

ثٌِبم اثزاُین سادٍ ّجؼفزػظین سادٍ ّهذوْد صبلذی ثَ طبسهبى جِبًی کبر، تشکالت کبرگزی 

ثیي شزکت کٌٌذگبى ثْد  یزی ّتؼمیت فؼبلیي کبرگزی ، اّظبع جٌجش کبرگزی ایزاى، دطتگدرایزاى

 غیزایزاًی پخش گزدیذ. 

فؼبلیي اتذبد ثیي الوللی ٌُگبم پخش ثْلتي درفبصلَ دّ اجالص، جلْی درة ّرّدی طبلي دّ ًفز اس  

ّ  ػجبطی رّثزّشذًذایزاى ثَ طزپزطتی غالهزظب اػعبی ُیئت لالثی  کبرگزی اس  کٌفزاًض ثب 

شالق سدى کبرگزاى ثب غزح  آًِبُوبًجب رّ در رّ ثَ دعْر آًبى در کٌفزاًض اػتزاض کزدًذ. 

، اًشجبر اشبرٍ ثَ اػتصبة غذای جؼفزػظین سادٍّ سًذاًی کزدى فؼبلیي کبرگزی  هؼتزض درایزاى ّ

 ذ. ثیبى داشتٌ ّ دکْهت ظذکبرگز جوِْری اطالهی خْد را اس ایي اػوبل ّدشیبًَ

 

هزثْغ ػکظِب ّپالکبردُبی ثب دعْر در هذل اکظیْى ّ هشبُذٍ ثْیژٍ اسآفزیمب  ،تؼذادی اسًوبیٌذ گبى

خبًن کبتبریٌب ی  ثَ هْظْع ًشبى دادًذ.  ایزاى، تْجَ خبصدر ثَ اّظبع کبری ّاػتزاظبت کبرگزاى 

سثبى آلوبًی  ثَ دّثب طخٌزاًی ثْد کَ در تظبُزات شزکت کزدٍ  ssp طْئیظی پزلیت، رئیض طٌذیکبی

 ّتظبُزکٌٌذگبى اػالم داشت. فزاًظْی دوبیت خْد را اس هجبرسات کبرگزاى درایزاى  ّ

 

رفتٌذ ّ پْشَ ای  طبسهبى جِبًی کبردفتز  ثَ ثَ ًوبیٌذگی اس تظبُزات کٌٌذگبى، یک ُئیت چٌذ ًفزٍ،  

یکبی طٌذ ّدْهَ،اتْثْطزاًی تِزاى  ُبی طٌذیکبی کبرگزاى شزکت ّادذشبهل تزجوَ ًبهَ 

را هذوْدصبلذی ّجؼفز ػظین سادٍ  ثٌِبم اثزاُین سادٍ،کبرگزی ّ ًبهَ ُبی  ًِبد  4 ُفت تپَ،ًیشکز

 ،کَ ُوگی خطبة ثَ اجالص طبسهبًی جِبًی ًْشتَ شذٍ ثْدًذ را دراختیبرخبًن کْریي کْرتیض

طْی کویتَ ثزگشار  کَ اس اػتزاظی ای ُوچٌیي ًبهَ هظئْل اهْرطٌذیکبئی ایي طبسهبى لزاردادًذ.

رتیض دادٍ ْثَ خبًن ک ،طبسهبى جِبًی کبر ًْشتَ شذٍ ثْددثیز کل خطبة ثَ  طْئیض-کٌٌذٍ تظبُزات

اس جولَ ًمط کٌْاًظیْى  در ایزاى  کبرگزاىای ًمط فبدش دمْق پبیَ افشبی شذ. در ایي ًبهَ ظوي 

ثطْر هشخص هوبشبت ایي طبسهبى ثب رژین هْرد   ،ُبی طبسهبى جِبًی کبر تْطػ رژین اطالهی



ثَ اصطالح کبرگزی رژین اس ایي طبسهبى  گزفتَ ّ در خْاطت شذٍ ثْد کَ ُیئت اػتزاض لزار

 اخزاج  شْد. 

 

ُبی  آغبسشذ ّاداهَ یبفت. تؼذادی اسشزکت کٌٌذگبى درطخٌزاًی ّپیبم یتظبُزات درهذیطی صویو

درایزاى ّافشبی جٌبیبت ظذکبرگزی جوِْری اطالهی  خْد ثَ تْظیخ سًذگی ّهجبرسات کبرگزاى

آساد کبرگزاى ایزاى ً ثْد کَ ثَ دیَ هظئْل طبثك ثخش آهْسشی ً اتذب ختٌذ. اسجولَ طخٌزاًبى،پزدا

ى هبُیت ّ طیبطت ُبی ظذ آکَ در طٌبهَ پبیبًی تظبُزات ؼ. ل شذٍ اطت ثَ تزک کشْرتبسگی هججْر

ُیئت ًوبیٌذگی  ایي رژین در طبسهبى جِبًی کبر افشب ّ هذکْم  رژین جوِْری اطالهی ّکبرگزی 

 ٌٌذٍ ک تْطػ یکی اس اػعبی کویتَ ثزگشار خْاطتِبی اجتوبػی ّهذًی ثْد،ل هبشّ شذٍ ثْد 

 پبیبى یبفت.  خْاًی ثَ سثبى کزدی . تظبُزات ثب آّاستظبُزات خْاًذٍ  شذ 

 

ت کٌٌذگبى ثیش اسطبلیبى پیش تؼذاد شزک: یشثْدهْفك آه ثَ جب ّ الذاهی ژّئي در هجوْع  6 تظبُزات

شزکت کٌٌذٍ اسدمْق  ، ًِبد ُب ّ طبسهبى ُبی تظبُزات در هذیطی گزم ّ صویوبًَ ثز گشار شذ ثْد،

اهیذ  ثز کبر ُب دبکن ثْد.ًظن  تمزیجب ُوَ چیش ثَ خْثی تذارک دیذٍ شذٍ ثْد ّ یکظبى ثزخْردارثْدًذ،

ّظیفَ خْد هی داًین کَ اس کَ ُز گًَْ کوجْد ّ ًبرطبیی در دزکتِبی هشبثَ در آیٌذٍ هزتفغ گزدد. 

ت داشتٌذ ّ زکش فؼبالًَ توبهی شزکت کٌٌذگبى، رفمبیی کَ اس صجخ سّد در ایي اکظیْى اػتزاظی

 کویتَ ثزگشار کٌٌذٍ ایي تظبُزات لذرداًی کٌین.     

 

 داری جمٍُری اسالمیسروگُن باد رژیم سرمایً 

 زوذي باد سُسیالیسم
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