حذف َ وبدیدي گزفته فعبلیت وٍبدٌبی ٌمبستگی بب جىبش کبرگزی درایزان ـ خبرج کشُر

در آکسیُن اعتزاضی ششم ژَئه ژوُ۶۱۰۶غیزمسئُالوً است

دس تشخی اص تاسًواُا اص جولَ اخثاس سّص ،افك سّؽي ّ گضاسؽگشاى دس تاسیخ ُفتن ژّئي گضاسؽی تَ
للن خاًن ًعْعي هحوذ خاًی غیاثًْذ ً دستاسٍ آکغیْى اػتشاظی ژًْدسج ؽذٍ اعت کَ تخؾی اصّالؼیت
سا ًادیذٍ گشفتَ ّکالهی دسآى تاسٍ ًیاّسدٍ اعت.
هتأعفاًَ دسایي گضاسػ تالؽِای ًِادُای ُوثغتگی تا جٌثؼ کاسگشی دسایشاى ـ خاسج کؾْسدس
ساعتای اًؼکاط صذای کاسگشاى ایشاى ّافؾای ًوایٌذ گاى دسّغیي اػضاهی جوِْسی اعالهی تَ
کٌفشاًظ ًَ ،تٌِا کاهالً ًادیذٍ گشفتَ ؽذٍ اعت ،تلکَ اصحعْسگغتشدٍ ایي ًِاد دسآکغیْى ژًْرکشی تَ
هیاى ًیاهذٍ اعت.
جای تؼجة اعت کَ خاًن گضاسؽگشتٌِا تک چادسی کَ دسهیذاى ًاعیْى ،هحل تشگضاسی آکغیْى
هغمشتْد ،یؼٌی چادسی سا کَ حتی تصْیشآى دسکٌاسهطلة ایؾاى دسج ؽذٍ اعت ّتْعػ ًِادُای
ُوثغتگی ًصة ؽذٍ تْد ،هؾاُذٍ ًکشدٍ تاؽذ ّؽؼاسُا ،پالکاسدُا ،ػکغِای کاسگشاى صًذاًی ّفؼالیي
هغتمل کاسگشی ،ػکغِای هثاسصات کاسگشی ،ػکظ تغیاستضسگ ؽالق اعالهی تشتي کاسگشاى ً آق
دسٍ ً ّتاتلْی دّهتشی ًام ًِادُای ُوثغتگی تَ دّصتاى فاسعی ّاًگلیغی ّتا حشّفی کاهالً دسؽت کَ
گشداگشد چادستثلیغاتی ًظشُا سا جلة هیکشد ًذ ،تَ ًظشایؾاى ًشعیذٍ تاؽذ ّ تشاکتِائی کَ تَ
چِاسصتاى فاسعی ،اًگلیغی ،فشاًغْی ّآلواًی دّستا دّسچادسلشاسداؽتٌذ ّصیشآًِا ًام ًِادُای

ُوثغتگی دسج ؽذٍ تْدً ،ظشایؾاى سا تَ خْد جلة ًکشدٍ تاؽذ .جای تؼجة کن هاًٌذی اعت کَ خاًن
گضاسؽگشصحثتِای خْد تا یکی اصخاًوِای ػعًِْادُای ُوثغتگی دسهْسد پخؼ اغالػیَ
دستشاتشیکی اصدستِای ّسّدی عاختواى کٌفشاًظ سا ًیضاصحافظَ خْد صدّدٍ تاؽذ .ؽایذ ایؾاى
اصفؼالیت ُای ًِادُا پیؼ اصتشگضاسی کٌفشاًظ اصجولَ یک اغالػیَ هؾتشک تا ً اتحاد ػول تؾکل ُای
چپ دسآهشیکای ؽوالی ً ّیک اغالػیَ هؾتشک تا ً اتحاد تیيالوللی دسحوایت اصکاسگشاى دسایشاى ً کَ
ّعیؼا ً دسؽثکَ ُای هجاصی پخؼ ؽذًذ ُّوگاى سا تَ اجتواع اػتشاظی دسسّصؽؾن ژّئي فشاخْاًذٍ
تْدًذ ّعایشفؼالیتِای ًِادُا تشای ؽشکت ُشچَ ّعیؼتشدستظاُشات ػلیَ سژین ظذ کاسگشی جوِْسی
اعالهی ّهضدّساى اػضاهی دّلتی اغالػی ًذاؽتَ اعت ّیا ًخْاعتَ اصآًِا هطلغ ؽْدّ ،لی آًچَ
دسهماتل دیذ ُشسُگزسی ػیاى تْدٍ ،دیگشًوی تْاًذ اصچؾن ایؾاى پٌِاى هاًذٍ تاؽذ ًَ .اًغاًِاًَ ،
چادس ًَ ،پالکاسدُا ّتشاکتِا ًَ ،ػکغِا ّؽؼاسُا آًمذسسیضًثْد ًذ کَ ایؾاى احتیاج تَ رسٍ تیي هی
داؽت.
فؼالیي ًِاد ُای ُوثغتگی ػالٍّ تشتالؽِائی دسهیذاى ًاعیْى ( هحل تشگضاسی آکغیْى ) اصلثیل استثاغ
تا عایشفؼالیي حاظشدسآکغیْى ،هصاحثَ تا سعاًَُا ّتْصیغ تْلتي اًگلیغی ًِادُا ّاغالػیَ ّؽؼاسُا
ّاسائَ اغالػات دستاسٍ ؽشایػ ّّظؼیت کاسگشاى ایشاى ّسّؽٌگشی دستاسٍ اًْاع ّالغام فؾاسُای
اهٌیتی ػلیَ فؼالیي هغتمل کاسگشی دسایشاى  ،کْتاٍ هذتی پیؼ اصؽشّع ًؾغت کٌفشاًظ ًیضکْؽیذ ًذ
هطالثی تَ صتاى اًگلیغی دساختیاسؽواسی اصًوایٌذ گاًی کَ دسحال ّسّد تَ هحل ًؾغت کٌفشاًظ
عاصهاى جِاًی کاستْد ًذ ،لشاسدٌُذ ّدسهْسد کاسگضاساى هضدّسجوِْسی اعالهی سّؽٌگشی کٌٌذ.
هعوْى ایي هطالة چٌیي تْدًذ:
 ۰ـ کاسگضاساى اػضاهی جوِْسی اعالهی ًوایٌذٍ کاسگشاى ًیغتٌذ ،تلکَ عشکْتگشفؼالیي ساعتیي
کاسگشی ُغتٌذ.
 ۶ـ اػتصاب غزای جؼفشػظین صادٍ دسصًذاى.
 ٣ـ گضاسػ فؾشدٍ ای اصًمط حمْق کاسگشاى ّعشکْب فؼالیي کاسگشی غی دّهاٍ اخیش.
 ۴ـ اغالػاتی دستاسٍ تؾکالت هغتمل کاسگشی ّفؼالیي کاسگشی دسایشاى.
 ۵ـ اغالػاتی دستاسٍ تؾکالت تَ اصطالح کاسگشی ّاتغتَ تَ سژین جوِْسی اعالهی.
 ۶ـ رکشهِن تشیي خْاعتِای کاسگشاى ایشاى ّدسسأط آىُا ایجاد تؾکالت هغتمل کاسگشی.
 ۷ـ گضاسػ اػتشاظات ّهثاسصات کاسگشاى ایشاى دسیک عال گزؽتَ.
 ٨ـ تشجوَ ًاهَ عشگؾادٍ هحوْد صالحی تَ آی  .ال  .اّ.
 ۹ـ تشجوَ ًاهَ عشگؾادٍ تٌِام اتشاُین صادٍ اصصًذاى.
 ۰۱ـ تشجوَ ًاهَ عشگؾادٍ ً اتحاد یَ آصاد کاسگشاى ایشاى ً تَ آی .تی .یْ .عی.
 ۰۰ـ تشجوَ ًاهَ عشگؾادٍ جؼفشػظین صادٍ اصصًذاى.
یکی اصکاسگضاساى اػضاهی سژین جوِْسی اعالهی تَ هأهْسحفظ اهٌیت عاختواى کٌفشاًظ ػلیَ
حعْسفؼالیي ًِادُای ُوثغتگی ّپخؼ اغالػیَ ّتْلتي اػتشاض کشد کَ هأهْسفْق تا تِذیذ تَ
دسخْاعت کوک اصپلیظ ،اصاداهَ ی تْصیغ هطالة هزکْسجلْگیشی ًوْد .آًگاٍ تْصیغ کٌٌذ گاى
کْؽیذًذ دسهیذاى تظاُشات ّپیادٍ سُّای اغشاف کٌفشاًظ ،اغالػیَ ُا ّتْلتي سا تَ دعت ؽشکت کٌٌذ
گاى دسکٌفشاًظ تشعاًٌذ .دسایي آکغیْى  ۴۱۱اغالػیَ ّتؼذاد صیادی تْلتي اًگلیغی کَ دّاصدٍ صفحَ
هیثاؽذ ،تْصیغ گشدیذ.
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