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 تبذیل نماییم 

 
 

سّص خِبًی صى دس ؽشایغی پیؼ سّ اعت کَ سژین صى عتیض خوِْسی 

اعالهی ثیؼ اص عی عبل اعت ظلن ّ عتن هضبعفی سا ثش صًبى سّا 

داؽتَ ّ اص اثتذایی تشیي حقْق اًغبًی صًبى سا هحشّم ًوْدٍ 

ّ عیبعی صًبى ّعیعب هْسد  حقْق هذًی،اختوبعی،اقتصبدی.اعت

تعشض قشاس گشفتَ ّ هیلیْى ُب صى دس ایشاى دس ثبتالق عبختَ ّ 

اهب دس ایي ثیي . پشداختَ هٌبعجبت حبکن دعت ّ پب هی صًٌذ

صًبى کبسگش ّ صحوتکؼ اص ُوَ ثیؾتش هْسد اعتثوبس ّ عتن قشاس 

گشفتَ اًذ ّ اص ؽشایظ ثَ هشاتت ّخیوتشی ثشخْسداسًذ، ّ الجتَ 

وَ ایي عبل ُب ثٌب ثَ ؽشایظ ّ هْقعیت ُبی هوکي ثبسُب ّ عی ُ

ثبسُب دعت ثَ اعتشاض ّ هجبسصٍ صدٍ اًذ؛ اص ُوبى عبل ُبی پظ 

کَ عشهبیَ داساى هزُجی ثش عش کبس آهذًذ، تِبخن  75اص اًقالة 

خْد سا ًَ فقظ ثشای ثبص پظ گیشی آصادی ُبیی کَ هحصْل اًقالة 

خٌجؼ صًبى ّ ثب تْعل عشکْة ثْد،آغبص کشدًذ، ثلکَ ثب تِبخن 

قْاًیي استدبعی ضذ صى سا ثَ کشعی ًؾبًذًذ ّ اعتثوبس هضبعف 

عی عی عبل حکْهت صى عتیض فشصت . صًبى کبسگش سا افضایؼ دادًذ

ُبی ؽغلی ّ اهکبى هعبػ ثشای صًبى کبسگش ّ صحوتکؼ ّ سّؽٌفکش 

هشحلَ ثَ هشحلَ کبُؼ یبفت ّ ثیکبسی ّعیع ّ هؾبغل دعت چٌذم 

ًبى ّاگزاس گشدیذ؛ ثغیبسی اص صًبى کبسگش ّ صحوتکؼ ثَ ص

ًبچبسؽذًذ ثب دعتوضدُبیی ًبچیض ّ ثخْس ًویش ّ حتی ثغیبس 

فشٌُگ هشد .پبییٌتش اص حذ اقل دعتوضد سعوی هؾغْل ثکبس گشدًذ

عبالساًَ سا ثب حوبیت قْاًیي ّ داسّدعتَ ُبی هدشی آى، دس 

وَ ثیؾتش دس ایي خبهعَ سّاج دادًذ ّ صًبى فشّ دعت خبهعَ اص ُ

اهب ثب گزؽت صهبى ّ اًجبؽتَ . ساثغَ هْسد عتن قشاس گشفتٌذ

دسگشفت  88ؽذى خؾن ّ کیٌَ کبسگشاى ّ هشدم،خٌجؼ ّعیعی دس عبل 

آغبص هْج دّم . کَ اهیذُب سا ثشای آصادی ّ سُبیی صًذٍ کشد

هجبسصات هشدهی دس یک هبٍ گزؽتَ پیؾشّی ثیؾتش خٌجؼ سا ًْیذ 

 .ی ًجشدُبی ًِبیی دس آیٌذٍ ُوْاستش هی گشددهی دُذ ّ ساٍ ثشا

 

 

 !زنان کارگر ً زحمتکش

 

ثب تْخَ ثَ دّس خذیذ هجبسصات خٌجؼ، ؽوب هی تْاًیذ ًقؼ ثغیبس 

هْثشی دس پیؾشّی آى ایفب ًوبییذ؛ اعبعب دس ایشاى ُوْاسٍ، چَ 



ّ چَ پظ اص آى دس ُوَ عشصَ ُبی هجبسصٍ  75دس دّساى اًقالة 

کبسگش ّ صحوتکؼ حضْس هْثشّ هغتوشی داؽتَ اًذ ّ ُوْاسٍ صًبى 

ّ ایي دّسٍ اص هجبسصات ًیض ثَ ساعتی،ُوْاسٍ  88دس خٌجؼ عبل 

دس ًجشد علیَ استدبع ثبثت قذم ّ هقبّم ثْدٍ اًذ؛ خٌجؼ ُبی 

خٌجؼ کبسگشی،خٌجؼ هشدهی،خٌجؼ صًبى ّ خٌجؼ  -خبسی دس خبهعَ

ثب دعتگبٍ  ُش یک ًیشُّبی قذستوٌذی دس هجبسصٍ –داًؾدْیی 

عشکْة ّ اعتثوبس ُغتٌذ ّ ثخصْؿ خٌجؼ صًبى اص پتبًغیل ُبی ثَ 

هشاتت قْی تشی اص آًچَ ُغت ثش خْسداس هی ثبؽذ ّثبل قٍْ هی 

تْاًذ هیلیْى ُب صى کبسگش ّ صحوتکؼ ّ سّؽٌفکش سا ثش علیَ 

هٌبعجبت حبکن ثغیح ًوبیذ ّ دس اتحبد ثب دیگش خٌجؼ ُب ّ 

عشهبیَ داساى ّ هشتدعبى حبکن سا ثخصْؿ خٌجؼ کبسگشی ثغبط 

ثشچیٌذ؛ ُن اکٌْى ًیض ثب تْخَ ثَ تْاًبیی ُبی خْد ّ ُوشاُی 

ثب خٌجؼ هشدهی دس هْقعیت کًٌْی،قبدس اعت ثَ هْج قْی تشی اص 

هجبسصات ایدبد ًوبیذ ّ ُش چَ ثیؾتش ثَ تذاّم ّ پیؾشّی خٌجؼ 

دس ایي دّسٍ اص هجبسصات .کبسگشی ّهشدهی ّ صًبى کوک ًوبیذ

اتحبد خٌجؼ ُبی رکش ؽذٍ ُش چَ ثیؾتش ضشّست هی یبثذ ّ ثش 

سا هی تْاى ثَ عشصَ ای دیگش ( اعفٌذ 75)ُویي هجٌب ُؾت هبسط

 .اص کبسصاس تجذیل ًوْد

 

 !کارگران ً مردم آزادیخٌاه

 

هی داًین کَ سژین استدبعی خوِْسی اعالهی ٌُْص اص ظشفیت ُبی 

اختیبس داسد،اهب  عشکْة ثش خْسداس اعت، ّ هضدّساى صیبدی دس

خٌجؼ هشدهی ًیض قذستوٌذ گشدیذٍ ّ ُضاسى کبسگش ّ هشدم 

آصادیخْاٍ دس هقبثل آى صف آسایی ًوْدٍ اًذ،دیگش حکْهت ثب یک 

یب دّ گشٍّ ّ یب تعذادی فعبلیي عیبعی ّ کبسگشی سّدس سّ ًیغت 

ثلکَ ثب ُضاساى ّ ؽبیذ هیلیْى ُب ًفش هقبثلَ هی کٌذ ّ ُش 

ُب دعت ثَ عشکْة هی صًذ، ضشثَ ای ثش پیکشػ ثبس کَ دس خیبثبى 

ایي خٌجؼ سیؾَ دس .ّاسد هی گشدد ّ قبدس ثَ ًبثْدی خٌجؼ ًیغت

داسد ... دٍ ُب عبل اعتثوبس،عتن،عشکْة،کؾتبس،صًذاى،ؽکٌدَ ّ 

ّ حبل کَ ثَ هیذاى آهذٍ ثب توبم ًقبط ضعف ّ افت ّ خیض ُب، 

ى عشصَ ای سّص خِبًی ص. آتؾی اعت کَ ؽعلَ ّس ثبقی هی هبًذ

دیگش اص هجبسصات خٌجؼ اعت کَ ُن ثشای سُبیی صًبى ّ ُن ثشای 

اعتثوبس ّ عتن هضبعف ثش صًبى ًَ فقظ . تذاّم خٌجؼ ضشّسی اعت

هغئلَ اکثشیت صًبى خبهعَ هب،ثلکَ هعضل ُوَ هب کبسگشاى ّ 

هشدم هی ثبؽذ؛ ثب پیْعتي ثَ خٌجؼ هجبسصاتی صًبى، ثخصْؿ دس 

 .گشی اص هجبسصٍ سا ایدبد ًوبیینسّص خِبًی صى،کبسصاس دی

 

صًذٍ ثبد خٌجؼ صًبى،صًذٍ ثبد خٌجؼ کبسگشی،صًذٍ ثبد خٌجؼ 

 هشدهی
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