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ميريگ بكار  دفاع از منافع خودمان شناخته وی آارگران را برایتين حمايقوان  

اول سازمان جهانی آارقسمت            
  شش ماه هشتاد و آبان دهمهج                                                                                                   ینماشاهرخ ز

 
   

كه تمام نعمات جامعه يدر حال. باشد ی طبقه جامعه منين و محرومتريتر داری بی حقوق هيطبقه آارگر در جامعه سرما

جه ينت... وترها و ين آالت و آامپيكه پوشاك، خوراك، مسكن، ماشيباشد، در حال یمحصول آار پر درد و رنج او م

در مقابل طبقه زالو صفت . برد  ن همه نعمت خود ساخته نمیيای از ا چ بهرهي خود هیباشد، ول یت پر ثمر او ميفعال

 ثروت خود، یش نجومي دولت خود عالوه بر تصاحب دسترنج آارگران، عالوه بر افزایتيدار در چتر حما هيسرما

آزاد و (سازی آارخانجات، دانشگاهها و مدارس  خود در پوشش خصوصی ش سود ي افزای برایا هجوم گسترده

 سازی نظافت و یخصوص(خدمات عمومی ) مارستانهای دولتیيسازی ب خصوصی (و درمان  هداشتب) رانتفاعیيغ

در . .. گاز، معادن و  ئمثل نفت،ینيرزميعی زين استفاده از منابع طبيآنان در ع. نموده است... و ...) واحد شرآت

 مردم و ی ضروری و اساسیالهامت آايتصاعدی ق شين افزايهای گوناگون، در ع اتيش و استفاده از مالين افزايع

د صفوف خود را متحدتر يما آارگران با. بندند م می يم از آن استفاده آنيبتوان ای آه ما آارگران  هر روزنهیاز طرف... 

ت يده، نهايچند دم بر ن موجود، هرين تهاجمات از قواني مقابله با ایبرا... كاهای واقعی و يل سنديبا تشك آرده و

اد ين يشتر و استفاده از قوانيراستا برای شناخت ب نيدر ا. مي جهت احقاق حقوق هر چند جزئی خود بكناستفاده را در

 آار را آه یبدست آمده است ما قسمتهائی از اهداف اعالم شده سازمان جهان ه مبارزات ما آارگرانيشده آه در سا

دار  چهارچوب نظام برده ن درين قواني هر چند ا.ميآور رفته است می ياسالمی بر اثر فشار آارگران آنرا پذ جمهوری

  :باشد داری می  هيسرما

  ) آارسازمان جهانی(اهداف سازمان 
  
  .ماند دار می يآه پا ه عدالت اجتماعی استينكه صلح جهانی تنها بر پاي نظر به ا-

ن خود موجد يت و ات همراه اسي و محرومیعدالت یم آارگران با بيت عظي جمعیط موجود براينكه شراي نظر به ا-

  .آند ی را با خطر روبرو می جهانی است آه صلح و هماهنگیچنان ناخشنود

ت ي تثب-٢م زمان آار دستمزد ي تنظ-١: از جمله موضوع ط وين شراير الزم برای بهبود ايت اتخاذ تدابي نظر به اهم-

 یك زندگين دستمزد در خور يضم ت-۵كاری ي مبارزه با ب-۴قراردادهای آار   چگونگی-٣زمان روزانه و هفتگی 

ت از يحما -٧ از آار یی و حوادث ناشيا های همگانی و حرفهيماريت از آارگران در برابر بي حما-۶ سته انسانیيشا

ت اصل دستمزد برابر در ازای يتثب -٩ت از مستمری بازنشستگی و از آار افتادگی ي حما-٨آودآان، جوانان، زنان 

ت از آارگران مهاجر ي حما-١٢ای  های فنی و حرفه آموزش  سازمان-١١كائی يزادی سندت اصل آي تثب-١٠آاربرابر 

  ...و 
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ش گفتار اساسنامه حاضر را آه ين پيبر شمرده در ا  به هدفهاییابيز دست يدار در جهان و ني استقرار صلح پایبرا

   .آند ب می يبود تصو اساسنامه سازمان جهانی آار خواهد

  .رفته شدين سازمان پذي از طرف ا٨٧-٩٨های  نامه زات جهانی آارگران مقاولهن در اثر مباريهمچن

ن يد از اياسالمی ما با ن از طرف حكومت جمهوریين قوانيرش ايدوستان آارگر، همكاران نقاش با توجه به پذما 

های  مقاوله نامهنطور ي و هم١٠-٨-۶-۵-۴مخصوصًا اصول  مين استفاده را در جهت احقاق حقوقمان بكنين بهتريقوان

  .اسالمی نيز پذيرفته شده است  که توسط دولت جمهوری٨٧-٩٨
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