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!گزاهی تاد اّل هاٍ هَ رّستجلی ُوثستگی کارگزاى جِاى   

 

رّس تجلی ُوثستگی کارگزاى سزاسزجِاى را تَ  (97اردیثِطت11)ساسهاى اتذادفذائیاى کوًْیست فزارسیذى اّل هاٍ هَ 

.ُوَ کارگزاى ّسدوتکطاى ضادتاش هیگْیذ  

اّل هاٍ هَ سوثلی اس ُوثستگی ّ اتذاد کارگزاى درتزاتز . اّل هاٍ هَ  کارگزاى درسزاسزجِاى ایي رّسرا جطي هیگیزًذ

درػیي دال ًْیذ تخص دًیای ًْیٌی است کَ درآى اس استثوار اًساى تْسیلَ اًساى ّ اس سّر ّ . ًظام سزهایَ داری است

اّل هاٍ هَ درػیي دال ایي ًکتَ را یادآّری هیکٌذ کَ دردًیای پزتٌاقض ها دّ . سزکْب ّ تثؼیض ّ ستوگزی خثزی ًثاضذ

دریکسْ گزٍّ ! ، دًیای سزهایَ  ّدًیای کار؛ دًیای سزهایَ داری ّدًیای سْسیالیسن ًیزّ درتزاتز ُن صف آرائی کزدٍ اًذ

اًذکی  سزهایَ دار کَ سهیٌِا ،کارخاًَ ُا ،هشارع ّهؼادى ّاتشار ّّسایل تْلیذ را تَ هالکیت خصْصی خْد درآّردٍ اًذ 

تادردست آًِا .تزثزّت خْد هیافشایٌذّاسقِثَل استثوار ًیزّی کار کارگزاى ّ غارت ّچپاّل  هٌاتغ طثیؼی ّدستزًج سدوتکطاى .

 ّضغ هْجْد را دفع کٌٌذ ّدرسْی دیگزاًثٍْ تزآًٌذ کَ قذرت سیاسی تا تْسل تَ فزیة ّسزکْب  ّجٌگ ّ کطتار داضتي

 کَ تْلیذ کٌٌذگاى اصلی  ًؼن هادی  ّثزّت ُای اجتواػی ُستٌذ کَ خْاستار تغییز تٌیادی ًظن  استاًساًِائی

.هْجْدًذ  

هذْ ستن ّاستثوار  ّتوام تثؼات ّیزاًگز . راستا ّچطن اًذاس هثارسٍ اردّی کار تزػلیَ سزهایَ  درسزاسز جِاى یکی است 

. ًاضی اسآى ؛ ایجاد ًظاهی کَ درآى استثوار فزد اسفزد ، کارهشدّری  ّفقز ّتیکاری ّجٌگ ّکطتار رخت تزتستَ تاضذ 

. ّدست آّردُای تطزی درخذهت اًساى  ّدر راٍ رضذ ّتکاهل ّارتقای سطخ سًذگی  جاهؼَ تَ کارگزفتَ ضًْذ  

.اّل هاٍ هَ تجلی اتذاد ُّوثستگی کارگزاى جِاى درچٌیي راستائی است   

 کارگزاى هثارسایزاى

هثارسٍ کارگزاى ایزاى ًیش توثاتَ گزداًی اس کارگزاى سزاسز جِاى درُز سطخ ّضکلی کَ تْدٍ تاضذ درراستای چٌیي چطن 

. هیکٌذ طی طزیقاًذاسی   

رادردالی جطي هیگیزین کَ دریک سال گذضتَ اػتصاتات ّ تظاُزات ػظین تْدٍ ای اّل هاٍ هَ رّسجِاًی کارگزاهسال 

اػتصاتات هتؼذد کارگزاى،اػتزاضات اجتواػی ّ .تزػلیَ ستن ّاستثوار ّسّر ّسزکْب ًظام داکن را پطت سزگذاضتَ این 

 ،اػتزاضات سًاى، کطاّرساى، فؼالیي هذیظ سیست، خلقِای تذت ستن ّاستثوا ّ دیگزاقطار 96تظاُزات سزاسزی دیواٍ 

رژین ًاتْاى اس .هذزّم جاهؼَ  چطن اًذاس ًْیٌی را درهثارسٍ تزای رُائی اس ستن ّاضتثوار ّ تثؼیضات هختلف، گطْدٍ است 

پاسخگْئی تَ هطالثات ّخْاستَ ُای تْدٍ ُای کارگز ّ سدوتکص هزدم دراستیي تزدى ّ دتی کاُص سهیٌَ ُای ػیٌی 

سیاستی کَ ًا . اجتواػی  اػتصاتات کارگزی ّ اػتزاضات  تْدٍ ُای سدوتکص،  تَ سیاست  سزکْب اداهَ هیذُذ

ّآًِا ًاتْاى اسهقاتلَ تا هیلیًِْا کارگز ّ سدوتکطی ُستٌذ کَ  طثقَ داکن ّدّلت . کارآهذی خْد را ًطاًذادٍ است

، هثارسات کارگزاى لذا تزغن سزکْب ّ ستوگزی طثقَ داکن . ارتجاػی ّ هذُثی آى تَ خاک سیاُطاى ًطاًذٍ است

اّل هاٍ هَ اهسال فزصتی است تا کارگزاى ایزاى دست اسکارکطیذٍ . ّسدوتکطاى ُزچَ گستزدٍ تز خْاُذ ضذ

ّدرتظاُزات ّهتیٌگِای خیاتاًی  توثاتَ ًوایٌذٍ خْاست ُا ّهطالثات کارگزاى ّ پیطگام قذرتوٌذ سایزتْدٍ ُای رًجذیذٍ 
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ظاُزضذٍ ّ تا طزح هطالثات ّضؼارُای  اقتصادی ّ سیاسی  قذرت ،اتذاد ّآهادگی خْدرا تزای تذاّم هثارسٍ تاپیزّسی 

  .ًِائی ًطاى دٌُذ

هثارسٍ  تزای  ّدذت ّتطکل  کارگزاى ، تَ تَ  کار، هسکي ،  آسادی ا ضؼار سزاسزی رّس اّل هاٍ هَ  را ب

. اقتصادی ّسیاسی جطي تگیزینهثارسٍ تزای دستیاتی تَ  هطالثات  

رّس اّل هاٍ هَ ضؼارُای هطالثاتی توام تخص ُای کارگزی  راطزح ّ خْاستار ّدذت ّتطکل کارگزاى تزای تذقق آًِا 

!ضْین   

 

! زوده باد اول ماه مه روزجهاوی کارگر  

!زوده باد اتحاد وهمبستگی کارگران سراسر جهان  

 سزًگْى تاد رژین جوِْری اسالهی   تزقزار تاد جوِْری فذراتیْ ضْرائی

 سًذٍ تاد سْسیالیسن

1397اردیثِطت هاٍ 3ساسهاى اتذاد فذائیاى کوًْیست    

 

 

 

 

 

 


