
 

 

 

 

 

 

 

 
  (اسدیثِشت11) توٌاسثت اّل هاٍ هَ  1تشاکت شواسٍ 

 

  

-هسکي-کاس–کاسگشاى هثاسص؛ تاشؼاسهذْسی 

( 97اسدیثِشت11)تَ استمثال اّل هاٍ هَآصادی 

 تشّین
سال گزشتَ صذُاُضاسًفشاصکاسگشاى ّصدوتکشاى ّجْاًاى ّداًشجْیاى 

دسسشتاسشکشْسدساػتشاض تَ ّظؼیت التصادی،اجتواػی ،سیاسی 

ّصیست هذیطی ّدسهخالفت تا سژین جوِْسی اسالهی ّ جٌاح ُا ّدستَ 

جات ّاتستَ تَ آى، تَ خیاتاى ُا آهذًذ ّغثمَ داکن ّلذست سیاسی آى سا 

تشغن سشکْب تی سدواًَ تْدٍ ُای تَ پاخْاستَ اها .تَ هصاف غلثیذًذ

خشن ًّفشت کاسگشاى ّصدوتکشاى ُوچْى آتشی صیشخاکستش تاصُن 

.شؼلَ ّسخْاُذ شذ  

دسچٌیي ششایطی،اػتصاتات  سا  تَ اػتصاتات تظاُشاتی تثذیل کشدٍ ّ 

تا خشن جْاًاى ، صًاى ، تیکاساى ّ !تَ خیاتاًِا ّ هیادیي شِشُا تکشاًیذ

ًاسظایتی دسشِشُاّسّستاُا، ُوَ ُّوَ هشکض جارتَ خْد سا 

!دساػتصاتات کاسگشاى تیاتٌذ  

تایذ کاسی کشد تا کلیَ هشدم صدوتکش شِش ّسّستا چشن اًذاص تذمك 

هطالثات خْد سا دستذاّم ّپیشّصی هثاسصات کاسگشاى جستجْ کشدٍ 

!ّگشد سُثشاى ػولی جٌثش کاسگشی دلمَ تضًٌذ  

تٌِا غثمَ کاسگش است کَ لادس است هثاسصٍ ػلیَ هافیای لذست ّثشّت  

ّدّلت سشکْتگش اسالهی ّ هصائة ًاشی اص آًشا آغاص ّتَ سشاًجام 

!هطلْتش تشساًذ   

! کاسگشاى  هتذذ ّهتشکل شْیذ   
 ساصهاى اتذاد فذائیاى کوًْیست 
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( 97اسدیثِشت11) توٌاسثت اّل هاٍ هَ  2تشاکت شواسٍ   

 

  

!کاسگشاى هثاسص  
 

سال گزشتَ هثاسصات کاسگشاى دسشکل اػتصاتات ، تظاُشات  ّاشکال دیگش هثاسصٍ تشػلیَ 

تاتشذیذ هذاّم . تؼشض تیشدواًَ سشهایَ داساى ّدّلت سشکْتگشآًِا اتؼادی گستشدٍ یافت 

تذشاى التصادی ّتذاّم ستوگشی ّسشکْتگشی غثمَ داکن، هثاسصات کاسگشاى ّصدوتکشاى 

ُن ایٌک  غلیؼَ  تشذیذ هثاسصٍ غثماتی ّاػتالی جٌثش کاسگشی  . ُشچَ گستشدٍ تش خْاُذ شذ 

کاسگشاى ّصدوتکشاى تاس دیگش تشای تذست گشفتي سشًْشت خْد  ّتشای سُائی اص چٌگ فمش .  دسدال دهیذى است

.ّتذتختی ّستن ّاستثواس ّصّس ّسشکْب  تَ هیذاى هثاسصٍ آشکاس سّی خْاٌُذ آّسد   

سّص اّل هاٍ هَ  سا تَ هثاسصٍ  تشای ّدذت ّتشکل  ، سسیذى تَ خْاست ُای التصادی ّسیاسی ّ تَ هثاسصٍ تشای 

.تثذیل کٌین کاس، هسکي ،  آصادیتذمك شؼاس  

 

شؼاسُای هطالثاتی توام تخش ُای کاسگشی  ساغشح ّ خْاستاس ّدذت ّتشکل 

!کاسگشاى شْین   

!افضایش سطخ دستوضدُا هتٌاسة تا ًیاصُای یک صًذگی استاًذاسد  

شوْل تیوَ ُای اجتواػی تشای کلیَ کاسگشاى شاغل ّتیکاس دس شِش ّسّستاُا 

! 

!لغْ فْسی  لاًْى لشاسدادُای هْلت ّاستخذام سسوی کاسگشاى لشاسدادی   

!تْلف اخشاجِا ّتاصگشت ُوَ اخشاج شذٍ گاى تَ سشکاسُای شاى   

 تشاتشی دمْق صى ّهشد ّسفغ ستن جٌسی دستواهی ػشصَ ُا

!پشداخت کوک هسکي استاًذاسدّ هتٌاسة تا دسآهذ خاًْاس ّسطخ اجاسٍ تِا   

!کوک اّالد ،لغْ کاسکْدکاى  ّایجاد اهکاًات تذصیلی ّ تفشیذی تشای آًِا    

!  آصادی صًذاًیاى سیاسی  آصادی هطثْػات ّتشکالت صٌفی ّسیاسی  
 

 صًذٍ تاد اّل هاٍ هَ سّصجِاًی کاسگش

 صًذٍ تاد اتذاد ُّوثستگی کاسگشاى سشاسش جِاى

 صًذٍ تاد سْسیالیسن
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( 97اسدیثِشت11) توٌاسثت اّل هاٍ هَ  3تشاکت شواسٍ   

 

 

 گشاهی تاد  اّل هاٍ هَ  سّصجِاًی کاسگش
 

 

کاسگشاى  اتذاد ، اتذاد، ػلیَ سشهایَ داس ػلیَ 

!اهپشیالیسن   
 

!صًذاًی سیاسی  آصاد تایذ گشدد ، شکٌجَ ّاختٌاق ًاتْد تایذ گشدد  
 

 تشّس شکٌجَ صًذاى تَ ًفغ غاستگشاى ،

! آصادی سیاسی  شْسای اًمالتی  تَ ًفغ صدوتکشاى  
 

 ساصهاى  اتذاد فذائیاى کوًْیست  
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!         کاسگشاى ّصدوتکشاى    

 

ّل هاٍ هَ سّصجِاًی کاسگش دساٍ است ّ کاسگشاى جِاى جشي ػظین ا

 شاى سا تشپاهیذاسًذ

 

اصُن اکٌْى کویتَ ُای تذاسک تشگضاسی  هشاسوِای اّل هاٍ هَ 

.ساتشکیل دُیذ   

 

  تشگضاسی هستمل تظاُشات دسهکاًِای هٌاسة ّپشجوؼیت شِشُا سا 

.ساصهاى دُیذ  

سا تؼٌْاى شؼاسهذْسی ایي سّص   !کاس ، هسکي ، آصادی  :شؼاس

. تشپشچوِای خْد تٌْیسیذ  

 ُوچٌیي  تا غشح شؼاسُای هطالثاتی خْد ًظیش

!لغْ لشاسداد ُای هْلت ،افضایش سطخ دستوضد ُا ،لغْ کاس کْدکاى  

 

!تْلف اخشاجِا ّ تاصگشت ُوَ کاسگشاى اخشاجی تَ سشکاسُایشاى  

 

!پشداخت هطالثات  ّدمْق ػمة افتادٍ تا هذاسثَ تِشٍ آى   

 

تشخْسداسی اصدمْق دّساى تیکاسی ّشوْل تیوَ ُای اجتواػی  تشای 

!کلیَ کاسگشاى  شاغل ّتیکاس  

!  تشاتشی دمْق صى ّهشد ّسفغ تثؼیط جٌسی   

!آصادی صًذاًیاى سیاسی ّ هطثْػات ّتشکلِای سیاسی ّصٌفی  
 

!خْاستاس اتذاد ّهثاسصٍ  کاسگشاى سشاسش کشْس تشای  تذمك آًِا شْیذ  
 ساصهاى اتذاد فذائیاى کوًْیست 
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( 97اسدیثِشت11) توٌاسثت اّل هاٍ هَ  4تشاکت شواسٍ   

رژین جوِْری اسالهی  اهسال ًیش ُوچْى سالِای گذضتَ اس !کارگزاى هبارس

تعطیلی رّساّل هاٍ هَ ّ صذّر هجْس راُپیوائی هستقل بزای کارگزاى 

. خْدداری خْاُذکزد

اها رّس اّل هاٍ هَ، رّستجلی ُوبستگی جِاًی کارگزاى است دربزابز ًظام 

ّکارگزاى درسزاسزجِاى درایي رّسبزغن هخالف سزهایَ داراى . سزهایَ داری

ّدّلت ،دست اسکارهیکطٌذ ّبا تظاُزات ّتجوعات خْد خْاست ُای خْدرا 

هااسکارگزاى سزاسزایزاى دعْت هیکٌین  رّساّل هاٍ  هَ  دست اسکار بکطٌذ ّ ایي . هطزح هیکٌٌذ

رّس بشرگ را بَ رّس اتذاد ُّوبستگی ّ تطذیذ هبارسٍ علیَ سزهایَ داری ّ رژین پاسذار آى تبذیل 

. کٌٌذ

کاسگشاى جِاى هتذذ شْیذ  »

صًجیشُای تشدگی سا تگشائیذ  

شواتااستش ُای تضسگ خْد هیتْاًیذ  

« .تشُشخْدکاهگی فائك آئیذ

تشتْلذ تششت  

ساصهاى اتذاد فذائیاى کوًْیست 
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 فزاخْاى  

 فزاخْاى ساسهاى اتذادفذائیاى کوًْیست

 (97اردیبِطت11)بَ بزگشاری تجوعات ّتظاُزات بوٌاسبت اّل هاٍ هَ 

 

 رفقای فذائی، ّ فعالیي جٌبص کارگزی، پیطزّ هبارس ّکارگزاى

- کار با طزح ضعار هذْری ّسزاسزی بوٌاسبت رّس اّل هاٍ هَ ،  

 دستجوؼات ّتظاُشات کاسگشاى ،آسادی- هسکي

کاسگشاى سا تَ اػتصاتات ّتظاُشات اًمالتی تشای تذمك خْاست ُای التصادی ّسیاسی .ششکت کٌیذ 

 .تخْاًیذشاى فشا 

دسکٌاس شؼاسُای ػوْهی تطْس غثیؼی کاسگشاى ُشکاسخاًَ خْاستِای صٌفی ّالتصادی ّسیاسی هختص تخْد سا 

 .دىًیضدسایي سّص غشح هیکٌٌذ کَ تایذ هْسد پشتیثاًی  لشاسگیش

ضوي ضادباش  اتذاد فذائیاى کوًْیست ها بوثابَ بخطی اسکارگزاى ّفعالیي کوًْیست هتطکل درساسهاى

فعالیي ساسهاى را بَ ساسهاًذُی ّ ضزکت درتظاُزات اّل هاٍ هَ ّرّسجِاًی کارگز،ُوَ کارگزاى پیطزّ 

 . ّ سایز هطالبات پایَ ای کارگزاى فزاهیخْاًینآسادی-هسکي-کارّطزح ضعارهذْری 

 سًذٍ باد اّل هاٍ هَ رّسجِاًی کارگز

 ًابْد باد ًظام سزهایَ داری

 سًذٍ باد سْسیالیسن

 ساسهاى اتذاد فذائیاى کوًْیست
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  (اسدیثِشت11) توٌاسثت اّل هاٍ هَ  6تشاکت شواسٍ 

 

 

اّل هاٍ هَ را بزگشارهیکٌین 

کاسگشاى هثاسص سشاسش ایشاى  

 ّصادثاى لذست ّثشّتسژین جوِْسی اسالهی  

 دسسّص اّل هاٍ هَ   کاسگشاىاص تَ هیذاى آهذى

 .دى ّدشت داسّخْاست ُای کاسگشاىّغشح  هطالثات 

دسست اصکاس تکشین ،خْاست ُا  (اسدیثِشت11) اّل هَ 

ّهطالثات خْدسا دستظاُشات ّتجوؼات هستمل خْیش هطشح 

 سا ًمش تشآب سیاست سشکْتگشاًَ ّظذکاسگشی سژین ًوْدٍ ّ

. ساصین

ها ُوَ کاسگشاى سا تَ ششکت  هتذذاًَ دسفشاخْاًِای کویتَ ُای 

. کاسگشی ، کاسگشاى پیششّ ّ ساصهاًِای اًمالتی  فشاهیخْاًین

ّػذٍ ها دسسّص اّل هاٍ هَ  

هذل تجوؼات سا اصغشق هختلف  تْسیلَ دّستاى ّآشٌایاى 

 تَ اغالع ػوْم کاسگشاى هذل  دسدستشطّاستثاغات ّ اهکاًات

 .  کاس ّصًذگی خْدتشساًیذ 

ساصهاى اتذادفذائیاى کوًْیست  
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( 97اسدیثِشت11) توٌاسثت اّل هاٍ هَ  8تشاکت شواسٍ   

 

کارگزاى هبارس  

تالش بزای تطکل دشبی ّ تْدٍ ای 

، دّعزصَ الیٌفک هبارسٍ هتذذ کارگزاى 

درتذقق هطالبات اقتصادی ّسیاسی جاری  

ّسزاًجام بزاًذاختي ًظام سزهایَ داری  

سطخ . ّبزپائی جاهعَ سْسیالیستی است

آگاُی طبقاتی خْدرا ارتقاء دُیذ ّصفْف 

خْدرا دربزابز ًظام سزهایَ داری فطزدٍ 

 .تزکٌیذ

 سًذٍ باد اّل هاٍ هَ رّسجِاًی کارگز

 ًابْد باد ًظام سزهایَ داری

 سًذٍ باد سْسیالیسن

فزّردیي 22، ساسهاى اتذاد فذائیاى کوًْیست
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  (اسدیثِشت11) توٌاسثت اّل هاٍ هَ  9تشاکت شواسٍ 

 ساسهاى اتذادفذائیاى کوًْیست

ُوَ کارگزاى را بَ ضزکت درتظاُزات 

. فزاهیخْاًذ (97اردیبِطت 11)اّل هاٍ هَ 

ُزکجا کَ ُستیذ ّ بَ ُزطزیق کَ هیتْاًیذ  

دراتذاد باُن  با ساسهاًذُی تجوعات ّتظاُزات  ّ 

طزح ضعارُا ّهطالبات خْد ایي رّس بشرگ را 

 . گزاهی داریذ

تالش کٌیذ دراتذادعول با   ًیزُّای پیطزّ 

ّاًقالبی کارگزی  رّس اّل هاٍ هَ را بَ رّس 

گستزش ُزچَ بیطتز هبارسات علیَ ًظن 

 .استثوارگزاًَ ّستوگزاًَ داکن بذل کٌیذ

بیست ّ دّم - ساسهاى اتذادفذائیاى کوًْیست

 97فزّردیي
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  (97اسدیثِشت11) توٌاسثت اّل هاٍ ه10َتشاکت شواسٍ  

 

کاسگشاى هثاسص اّل هاٍ هَ سّصجِاًی کاسگش دسپیش 

است 
سژین جوِْسی اسالهی ُوَ سالَ هاًغ تشگضاسی هستمل هشاسوِای اّل هاٍ هَ اصسْی 

اگشدسسّصُای آیٌذٍ چٌیي اجاصٍ ای تشای  افشادی  ًظیش کوالی ، هذجْب ّ . کاسگشاى هیشْد

غیشٍ  کَ خْد سا تاصطالح ًوایٌذٍ جاهؼَ کاسگشی هذسْب هیذاسًذ، صادسشْد، تٌِا توٌظْس گشدآّسی ػذٍ ای اص 

کاسگشاى تشای تشگضاسی هشاسن اّل هاٍ هَ . خْاُذتْد «اّل هاٍ هَ »کاسگشاى  تشای ًوایش هعذک هشاسن دّلتی تٌام 

سّصی است کَ کاسگشاى .ایي سّص هتؼلك تَ جٌثش کاسگشی است . سّصجِاًی کاسگش ًیاصی تَ اجاصٍ گشفتي ًذاسًذ

. سشاسش جِاى  تا غشح هطالثات  خْد  دسصف هتذذی دستشاتش ًظام سشهایَ داسی ظاُش هیشًْذ   

دسُشکجا کَ   (1397اسدیثِشت 11)ساصهاى اتذادفذائیاى کوًْیست اصُوَ کاسگشاى دػْت هیکٌذ  تا دسسّص اّل هاٍ هَ 

ُستٌذ دست اص کاس تکشٌذ  ّتا ساصهاًذُی تجوؼات ّگشدُوائیِای هختلف ُوثستگی خْد سا تا ُن غثمَ ای ُای خْد 

.دسسشاسش جِاى اػالم داسًذ  

 

 کارگزاى پیطزّ ، رفقا ّ فعالیي ساسهاى 

درُزجا ّ هکاًی کَ هٌاسب هیذاًیذ فزاخْاى . بزای بشرگذاضت اّل هاٍ هَ ّارد اتذاد عول بطْیذ

.تجوع  ّتظاُزات بذُیذ   

باضعارُا ی هستقل .اعالهیَ ُا ،تزاکت ُا  ّفزاخْاى ُا بَ ایي هٌاسبت را بذست کارگزاى بزساًیذ

.خْد درسایز تجوعات  ّهزاسن ُا ضزکت کٌیذ  

 سًذٍ باد اّل هاٍ هَ رّستجلی ُوبستگی کارگزاى سزاسزجِاى

 سًذٍ باد سْسیالیسن

 ساسهاى اتذاد فذائیاى کوًْیست 
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