
!کارگران جهان متحد شویم  

  0011   مهر ان ـ خارج کشوردر ایر نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ن مجمع عمومی چهاردهمیشماره  ویژه  

1 

 

 

0011مهر  – 2120سپتامبر   

69 شماره  

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 

boltanxaberi@gmail.com 

https://t.me/nahadhayehambastegi 

 

 ویژه
 مجمع عمومی سالیانه نهادهای همبستگی

 
کشور خارج ـ ایران در کارگری جنبش با همبستگی نهادهای عمومی مجمع چهاردهمین   
  

(1211سپتامبر 11 – 11)   
 

 مجمع

 تقویت آلترناتیو کارگریتالش برای  
 

 

 

mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
mailto:boltanxaberi@gmail.com
https://t.me/nahadhayehambastegi


!کارگران جهان متحد شویم  

  0011   مهر ان ـ خارج کشوردر ایر نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ن مجمع عمومی چهاردهمیشماره  ویژه  

2 

یانیپا هیانیب  

یحضورمجمع  نیچهاردهم  

کشور ـ خارج  رانیدر ا یبا جنبش کارگر یهمبستگ ینهادها   

(تالش برای تقویت آلترناتیو کارگری )   

در  رانیدر ا یبا جنبش کارگر یهمبستگ ینهادها یحضور یوممجمع عم نیچهاردهم

از  یهمبستگ ینهادها ندگانیبا حضور اعضاء و نما 1211سپتامبر  11و  11 یروزها

از داخل  یهمانانیانگلستان، سوئد ، فرانسه وکانادا همراه با م ا،یآلمان ، استرال یکشورها

!دیزار گردبرگ یمجاز نیو همچن یو خارج از کشور بصورت حضور  

شد و با سرود  ینامگذار یکارگر ویآلترنات تیتقو یمجمع با عنوان تالش برا نیا

دستور  بیو تصو سهیرئ ئتی،انتخاب ه یخانباختگان جنبش کارگر ادیو  ونالیانترناس

.کار آغاز شد  

تشکل  جادیها و ضرورت ا تی؛ اولو یجنبش کارگر تی؛ موقع رانیا یاسیس اوضاع

به  ییامهایپ یمجمع عموم نیچهاردهم.قرار گرفت  یورد بحث و بررسکار م طیمح یها

 یاسیس انیدر جهان و خانواده جان باختگان و زندان یکارگر ی؛ نهادها رانیکارگران ا

 انیزندان یآزاد یمبارزه برا تیبا اهم ابطهدر ر. ارسال و انتشار صادر کرد یبرا

ضمن بحث .دیرس بیبه تصو یطعنامه اق زین ریو فراگ یاجتماع یبه مثابه جنبش یاسیس

 ینیگزیجا یبورژواز یها ویکه آلترنات یطی،در شرا یکارگر ویمسئله آلترنات یو بررس

 تیتقو»  وانتحت عن یا هیانیهستند، مجمع ب یریدر حال شکل گ یاسالم یجمهور میرژ

ج از در خار رانیا یبا جنبش کارگر یهمبستگ یو نهادها رانیدر ا یکارگر ویآلترنات 

با  رونینهادها و گسترش آن رو به ب  تیفعال یسازمانده. دیرسان بیبه تصو«کشور 

 یمستمرکمک ها یجع آور زیتشکل و نهادها در خارج از کشور و ن یبر همکار دیتاک

مورد  رانیدر ا یمستقل کارگر یرساندن به تشکل ها یاری یو گسترش آن برا یمال

 ئتینهادها مجمع چهاردهم ه یها تیفعال یهنگهما یبرا. دوباره قرار گرفت دیتاک

.دیدوره شش ماهه برگز کی یهماهنگ کننده خود رابرا  

و با سرود  یآت یها تیفعال یشرکت کنندگان برا شتریب یشور و همدل انیمجمع در م نیا

.داد انیبه کار خود پا ونالیانترناس  
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!به کارگران مبارز ایرانپیام   

!هم طبقه های رزمنده و خستگی ناپذیر  

درودهای ( 1211امبر سپت 11و  11روزهای )چهاردهمین مجمع حضوری نهادهای همبستگی در 

فراوان خود را به شما عزیزان می فرستد که با اعتصابات و اعتراضات خود خیابانها و مراکز کاری 

را تسخیر نموده اید و برای احقاق مطالبات بر حق خود بدون ترس و واهمه مبارزه را بر علیه نظام 

.سرمایه داری جمهوری اسالمی ادامه میدهید  

واحد  ١٢١، چندماه از مبارزات شکوهمند شما در گاز و پتروشیمی ده پیمانیهم طبقه ایهای رزمن

. صنعتی میگذرد،  پیگیری و اتحاد و همبستگی شما در کسب خواستها و مطالباتتان قابل تحسین است

که با دستهای توانای شما و بستن  ۵٧،  نقش اعتصاب تاریخی شما کارگران  امروز اعتصاب عظیم

اعتصاب شما هر روز .  ق شد را در اذهان  جامعه میلیونی ایران زنده نموده استشیرهای نفت متحق

.گسترده تر و سازمانیافته تر شده و با شجاعت بیشتری به خواستها و مطالبات خود پافشاری میکنید       

هفت تپه نیز دوباره به  در کنار اعتصاب شکوهمند شما ، اعتصاب کارگران مبارز و خستگی ناپذیر

، ضمن فریاد زدن خواستها و مطالبات خود در اتحاد و همبستگی با شما کارگران عتصاب دست زدندا

برآمده ،اعتصاب و اعتراضات خود را از محیط کارخانه به خیابانها کشانده اند، تا پیوند پتروشیمی  

.نمایند خود را درهمراهی و همسویی با خیزشهای خوزستان و  دیگر شهرهای ایران برقرار و محکم  

،  شما خیلی مصرانه بر خواستها و مطالباتتان پافشاری نموده و با سر دادن  هم طبقه ایهای عزیز

به "! همه می شینیم تا حقمونه بگیریم" ،" ما برده نیستیم و دیگر به این بردگی تن نخواهیم داد" شعار 

.مبارزه ادامه میدهید   

و نیشکر هفت تپه در کنار بخشهای دیگر وشیمی شما کارگران بخش های مختلف گازو پتر امروز

کارگری با اعتصابات شکوهمند تان سبب اعتماد به نفس در سطح جامعه شده، و شرایط پیوستن 

حاکمیت جمهوری اسالمی اهمیت و جایگاه . اعتراضات شهری به این اعتصابات را فراهم آورده اید

این اعتصاب و استفاده از ترفندهای مختلف  این اعتصاب را می شناسد ودر تالش است با نفوذ در

این حرکتهای اعتراضی که با . صفوف کارگران اعتصابی را درهم شکسته و سبب تفرقه بین آنها شود

پیوستن بخشهای دیگر کارگری و همزمان اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف، بخصوص خیزش 

ق و تخریب محیط زیست و حمایت چند قهرمانانه مردم خوزستان در اعتراض به بی آبی و قطع بر

شهر دیگر از این حرکت گسترده تر شده، تا به امروز از آن درجه از سازماندهی برخوردار است که 

.اعتصابات  تداوم  و گسترش یابد   

و کارگران نیشکر هفت تپه به اعتصاب   گازوپتروشیمی فراخوان بجا و بموقع شما کارگران پیمانی

درک طبقاتی و سازمان یافته ی شما کارگران در کسب مطالباتان را نشان می   میزان رشد آگاهی و

ها و طرحهای پیمانکاری، بهبودی  سازی  اعتراض به دستمزدهای زیر خطر فقر، لغو خصوصی. دهد
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های معوقه، اخراج و بیکارسازی،  تن تشکل، پرداخت حقوقشرایط کار و محیطهای کاری ، حق داش

عدم امنیتی شدن محیط کارو بازگشت بکار همکاران اخراجی  امروز خواست و مطالبات مشترک 

.تمام بخشهای طبقه کارگر ایران است  

:این پیام را میدهد پتروشیمیسخنان کارگر مبارز   

مایه داری می توانند حقوق و مطالبات خود را به کارگران تنها با یک مبارزه آشتی ناپذیر با سر 

تمام تاریخ سرمایه داری تا به امروز گواه این است  که . کارفرماها و دولت سرمایه تحمیل نمایند

هیچگاه سرمایه داری به تمایل و خواست خود به مطالبات طبقه کارگر تن نداده بلکه تمامی 

.تشکل بدست آمده استپیشرویهای طبقه کارگر با مبارزه متحد و م  

خانواده میلیونی طبقه کارگر تنها در شرایطی می تواند به خواست و مطالبه خود دست یابد  که با هم 

و  را به همراه داشته سازمانیابی اعتصاب با شکوه شما رشد جنبش کارگری. متحد و متشکل  باشند

شاهراه ، عزیزان کارگر پیمانی .زمینه را برای تشکیل تشکلهای مستقل کارگری فراهم آورده است

اقتصاد ایران در دستان پرتوان شما است، این اعتصاب سرمایه داران را غافلگیر نموده در پی آنند با 

اما هشیاری و درایت شما تا کنون . متحد شما اخالگری کنند صفوفهر توطئه و دسیسه ایی شده در 

بود که حکومت سلطنتی   گازو پتروشیمیاعتصاب کارگران . نموده استاین توطئه ها را خنثی 

پهلوی را به زباله دان تاریخ فرستاد، این حرکت شما همزمان با اعتصاب و راهپیمایی های کارگران 

هفت تپه نقطه عطفی در تاریخ جنبش کارگری ایران است که تداوم آن خواهد توانست در به میدان 

در متشکل شدن طبقه کارگر و تغییر قوا به نفع آوردن دیگر بخشهای جنبش کارگری یاری رسانده، و 

.جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی بیشترین نقش را داشته باشد  

با  نیروی . زمانی پیروزی از آن ما خواهد شد که نیروی طبقاتی ما در بُعد سراسری به حرکت در آید

، بی حقوقی ، نابرابری و هر چه متشکل تر و متحد تر می توان در مقابل اینهمه فالکت و فقر

سرمایه داران در تمامی زمینه ها متشکل . تبعیضاتی که سرمایه برای ما آفریده است ایستادگی کرد

هستند و از تمامی امکانات و ظرفیت ها برای سرکوب ما استفاده می کنند و سعی دارند به اشکال 

ایجاد تشکل های تحاد و همبستگی وگوناگون مبارزه ما را به  انحراف و به  شکست بکشانند، پس ا

. پیش شرط پیروزی ما کارگران در مقابل توحش نظام سرمایه داری است بین آنها پیوند محیط کارو

پس با دیگر کارگران معترض، با کارگران بیکار و شاغل، با زنان کارگرو زحمتکش، با بازنشستگان 

رگری که بنا به ضرورت تاریخی امسال در و معلمان و پرستاران هم صدا شویم و حول آلترناتیو کا

آن را درایجاد تشکل  یشرو و مبارز پرچمتشکل کارگری و دیگر فعاالن پ ١۵بیانیه  ١۰۴۴اول ماه مه 

!برافراشته اند، متحد شویم هماهنگی در یک شورایوهماهنگی بین آنان    

! با درود به رزم پایدارتان  

٢۴٢١سپتامبر   
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:بیانیه مصوبه  

و رانیدر ا یکارگر ویآلترنات تیتقو  

درخارج از کشور یبا جنبش کارگر یهمبستگ ینهادها   

از  میرژ رییه حول تغحاکم بر جامع یاسیماه نود و شش گفتمان س یقبل از د تا

" با شعار 69ماه  یدر د دهیستمد یتوده ها زشیخ. بود یدرون و اصالح طلب

آنچه در . را کنار زد یگفتمان نیچن"تمومه ماجرا  گهیاصالح طلب اصول گرا، د

و  یومطالبات اجتماع تهاحول خواس یکارگر رینظ یدو دهه و با اعتراضات ب یط

مراسم مستقل روز کارگر  یمستقل  و برگزار یاتشکل ه جادیا یمبارزه برا زین

ماه نود و شش بازتابش را در  ید زشیرا گامها به جلو برد، در خ یجنبش کارگر

نشان  رانیدر ا یاسالم میررژییتغ یبرا یاجتماع یرویمبارزه مستقل و اتکا به ن

از آن  شی، که پ یاسالم میرژ یماه نود و شش، سرنگون ید زشیبعد از خ.  داد

 یکارگران و توده ها نیتر شدن شکاف ب قیاز جامعه بود، با عم یشامل بخش

 میرژ یاز آن زمان مسئله سرنگون. شد  لیتبد ینیع یبه ضرورت میبا رژ دهیستمد

.شد لیدرجامعه تبد یاسیس یآن به ضرورت ینیگزیجا ویوآلترنات   

وهشت و  ماه نود وشش و آبان نود ید یسراسر زشیچهار سال گذشته  دو خ یط

 زیدر خوزستان و ن یآب یب زشیکشتار سوختبران در بلوچستان و خ هیعل زشیخ

 یاسالم میرژ یکرونا  ینیمرگ آفر یها استیبه س یاعتراض یها زشیخ

،  آذراپکارگران هفت تپه و واحد، فوالد و هپکو و  یبموازات جنبش اعتراض

هر چه  یمیگاز و پتروشنفت و  یمانیها ، کارگران پ یمعادن ، راه آهن وشهردار

منافع مشترک در مقابل رفع بحران  یبر مبنا ی، ضرورت اتحاد سراسر  شتریب

 یاسیو س یدر برابر بحران اقتصاد میرژ یناتوان.را گوشزد کرد یاجتماع ریفراگ

و اختالس ،  یدر رانت خوار دهیتن یبرالینئول یها استیس یبا اجرا یدار هیسرما

به حاکم شدن فقرو فالکت بر زنده  رانیدر ا یالملل نیب یاو تنش ه یبحران منطقه ا

.منجر شده است دهیستمد یکارگران و توده ها یگ  

توان  یرا م یاسالم میبرون رفت از بحران حاضر و رژ ویآلترنات یمحور مسئله

در رابطه با رفع  یاسالم میکه اکنون رژ نیضمن ا. کرد  میعموما به دو دسته تقس
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 زیشده که به آن ن شیآرا دیتجد زناچارازیاش ن یاسیشتن نظام سبحران و نگه دا

.شود یاشاره م  

 یاسالم میدر مقابل رژ ییبورژوا ویبه آلترنات دنیدر شکل بخش تیاول فعال دسته

در جهت  یاسیس  یآن به دولت ها و رسانه ها و چهره ها و اشکال یاست که اتکا

و " یقانون اساس رییتغ یشورا"، "ردوران گذا تیریمد یشورا. "انتقال قدرت است

 یکه با گفتمان عام دموکراس اندزمره  نیدر ا" یاسالم ینه به جمهور نیکمپ"

درصدد  ییبورژوا ویآلترنات.قدرت از باال هستند زیبدنبال انتقال مسالمت آم یمردم

 میرژ یبا وجود نا کارآمد رانیدر ا یاقتصاد یاسیآن است که از آنجا که بحران س

 طیشرا جادیو ا دهیستمد یکارگران و توده ها یابی، در صورت سازمان یماسال

تر خواهد شد، با  ریپذ بیآس شتریهر چه ب رانیدر ا یدار هی،نظام سرما یانقالب

.ممانعت کند یطیشرا نیاز تحقق چن یدار هیهدف حفظ اقتصاد سرما   

 یگ ندهیرا نما هدیستمد یاست که کارگران و توده ها یکارگر ویدوم آلترنات دسته

. است یمتک رندیگ یپا م یمستقل که از درون مبارزه طبقات یو بر تشکلها  کندیم

 طیدر مح یاجتماع یتشکل ها جادیا ویآلترنات نیو گسترش ا یریلذا الزمه شکل گ

 ییشورا یتشکل ها و هماهنگ یاراست که با خود ضرورت همک یکار و زنده گ

پانزده  هیانیب.را به همراه خواهدداشت یش طبقاتشدن جنب یسراسر یدرون آنها برا

مبارزات گسترده  یبه جمعبند یکردیرو نیبا چن 1022تشکل درروز کارگر 

ی منافع مشترک تا گسترش تشکل ها یاز اتحاد جنبش ها بر مبنا. پرداخت  یتاکنون

.آنها نیب یهنگهما یشورا جادیو ا مستقل   

به  دنیشکل بخش یحاضر برا طیه در شرامتضاد ک یطبقات یاسیس شیجز دو گرا به

 یاسالم میکنند از درون رژ یمبارزه م رانیدر ا یاسالم میرژ ینیگزیجا ویآلترنات

 ،به و رفع بحران یحفظ حکومت اسالم یموجود برا ریبا درک از بحران فراگ زین

 یدر مبارزات اجتماع کافش جادیا یبرا یشدن ، از طرف کدستیو شیآرا دیتجد

رشد توازن قدرت در  گریآن و از طرف د یدر هم شکستن سازمانده موجود و

بحران  طیدر شرا یسیانتصاب دولت رئ. بر آمده اند یالملل نیمنطقه و در سطح ب

و با هدف  رانیاز طرف نظام حاکم در ا یدار هیسرما ی، اقتصاد یاسیس قیعم

 یق بااستراتژدر انطبا یگذار هیموانع سرما فعو ر یاسیثبات در نظام س جادیا

با اتکا به نظام حاکم در منطقه و  رانیا یدار هیقدرت سرما شیو افزا یدار هیسرما
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با  یشده است که الزمه آن در درجه اول چالش جد یضرور یالملل نیسطح ب

 یجیبس انیدانشجو لیمنجمله گس. است  یاجتماع یجنبشها یابیگسترش و سازمان

 گریطبقه کارگر و د انیشکاف در م جادیا یاها بر یمحور مقاومت ایو  لتخواهعدا

 نیمبارزت طبقه کارگربرا یسازمانده یرویو درهم شکستن ن یاجتماع یجنبش ها

.استوا راست  

است که  یضرور رانیدر ا یاز مبارزه طبقات ینیع یکردیرو نیتوجه به چن با

ا خود ر یآت یها تیدر خارج از کشور فعال یبا جنبش کارگر یهمبستگ ینهادها

 یخود را بصورت سراسر تیپانزده سال گذشته فعال یما که در ط. سازمان دهند

در  یکارگر مستقل یو تشکل ها  یدر اتکا به رشد و گسترش مبارزات کارگر

 شیاز آن به پ یالملل نیب یو انعکاس آن در خارج از کشور و جلب همبستگ رانیا

آنها در خارج از  نیابم یاز همان ابتدا گسترش تشکل ها و همکار میبرده ا

اکنون با . ما را بخود اختصاص داده است  یها تیاز فعال یمهم زبخشیکشورن

و با توجه به  رانیآن در ا یابیسازمان لحو تیتوجه به گسترش مبارزات وفعال

و اتحاد بر سر منافع  یهمکار یبرا طیگسترش تشکل ها در خارج از کشور، شرا

.شده است لیتسه شتریهر چه ب یجنبش اجتماع   

 ، یکار و زندگ طیکه روند اتحاد جنبش ها ، گسترش تشکل ها در مح میباور نیا بر

 یها هیمبارزات ، پا یسراسر یابیآنها و سازمان انیدر م یهمکار یشورا جادیا

 تیو تقو عیتسر یبرا. خواهد بود رانیدر ا یکارگر ویبه آلترنات دنیشکل بخش ینیع

خود  یآت یها تیکشورحول آن فعال زدر خارج ا زیناست ما  یضرور یروند نیچن

ها ،فارغ از  ستیالیسوس یاست تمام یضرور یطیشرا نیدر چن. میرا سازمان ده

منافع طبقه کارگر ،جنبش  ی، و تنها بر مبنا یاسینوع تشکل ها و نظرات س

 فهیظو نیا. کنند تیتقو ییبورژوا یها ویرا در مقابل انواع آلترنات یکارگر ویآلترنات

.که در مقابل ما قرار دارد ستا یخیتار  

کشور ـ خارجـ رانیدر ا یبا جنبش کارگر یهمبستگ ینهادها  

1211سپتامبر  ازدهی  

 
 
 

 



!کارگران جهان متحد شویم  

  0011   مهر ان ـ خارج کشوردر ایر نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ن مجمع عمومی چهاردهمیشماره  ویژه  

8 

  :سند  مصوبه

یاسیس انیدر رابطه با مسئله زندان  

 یبر اساس استراتژ یاسیس یمقوله زندان شبردیپ نهیزم نیدر ا تیهدف از فعال -الف

 هیکردن و ارا یاجتماع یبرا تیفعال یها هیاز پا یکیونهادها . است یوکارگریترناتآل

.دباش یم نهیزم نیدر ا یعمل یراهکارها و ظرفها  

است و تا  یو اجتماع یاسیو س یمقوله کامال طبقات کی یاسیس یمقوله زندان و زندان -ب

وجود خواهد  یاسیس یهست ، زندان و شکنجه و زندان یدار هیسرما ستمیس کهیزمان

پروژه کوتاه  کی یاسیس یزندان و شکنجه و دفاع از زندان هیمبارزه عل نیبنابرا. داشت

در  یادیبن راتییتا بروز تغ یدرازمدت و طوالن یتیبلکه کار و فعال ستیمدت و گذرا ن

.جامعه است  

همچون  انیدر رابطه با زندان یاسالم یجمهور میرژ یاست با شگردها یضرور – ج

مبارزه کرد و با  یتیسوخته امن یشکنجه و طراح ریز یریو اعتراف گ یواب سازت

 یروزیبه پ دیمقاومت هزاران انسان مقاوم را برجسته کرد تا ام،اسناد  هیو ارا ییبازگو

 دیام یرویشود و ن نهیآگاه در جامعه نهاد ینسانهابرجسته مقاومت ا یمبارزه و نمونه ها

.شود تیو مقاومت تقو  

 یو موثر دیمف یها تیتا بحال فعال نهیزم نیدر ا ییجمع ها وکانونها داستیاگفته پن -د

و  یدائم یو مبارزات یاجتماع یبا گسترش آن به مسئله ا ستیبا یم یانجام داده اند ول

 یدر رابطه با زندان و شکنجه و  و دفاع از زندان  یهمبستگ ینهادها.شود لیمستمر تبد

را  یاسیس یرار دهد که دفاع از زندانقرا مد نظر  نیا ینبروشبا  ستیبا یم یاسیس

 یشاوندیو خو ییبلکه همسو ندیب یموجود نم اناتیو جر روهایبا ن کیولوژیدیمبارزه ا

در مشترک بودن مشکالت  یاسیس یگان جهان و زندان دهیبا ستمد یجنبش کارگر

 یدار هیسرما ستمیس نیلما در جوامع سرکوب شده از جانب عام یبرخاسته از عمق زندگ

مشکالن بدور از گروه  نیبه حل ا ییجوابگو یکند که برا یما را ملزم م نیو ا.  است

و  یکیولوژیدیعمل نموده و مسئله را  بصورت محدود و مبارزه ا سمیو سکتار ییگرا

مربوط  یو مسئله ا ستیگروه ن ایفرد  کیمسئله  نیا. میقلمداد نکن یدرون گروه یاسیس

باشد که با وجود تعدد نظرات و تشکل ها در آن  یطبقه کارگرم یجتماعا بشبه جن

.باشد یم یمنفعتش در نبود هر گونه زندان و زندان  
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رگران ،پیام به کا  

!تشکلهای کارگری و مترقی در جهان   
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران،  چهاردهمین مجمع عمومی حضوری

بار دیگر براهمیت و ضرورت همبستگی جهانی (  1211سپتامبر 11و  11روزهای )

دانی از همبستگی طبقاتی تشکلهای کارگری در جهان ما ضمن قدر. نمود کارگری تاکید

بارزات جنبش کارگری در ایران، در این سال پر تالطم و مرگ آفرین کرونایی از م

شاهد هزاران اعتصاب، گردهمائی واعتراض کارگری در بخشهای مختلف صنایع در 

سیاستهای سرمایه داری نئولیبرالیستی مسلط بر ایران نیز نشان داد که به . ایران هستیم

ابتدایی مردم، آب، نان ، مسکن وآموزش و  بن بست رسیده و نمی تواند به خواست های

بهداشت و تامین معیشت لشگر میلیونی ستمدیگان و استثمار شوندگان که در زیر خط فقر 

مارش اعتصاب واعتراض در مقیاسی گسترده تراز همیشه ادامه . قرار دارند پاسخ دهد

زندان  دارد و نظام حاکم مثل همیشه منطقی جز بکار بردن زور، سرکوب، شکنجه،

در چنین وضعیتی  طبقه کارگر در ایران نیازمند همبستگی های هر چه . واعدام ندارد

 بیشتر هم طبقاتی های خود در سطح جهانی در مبارزه پیش رو علیه سرمایه داری

.هستند  

 بیشتر چه هر اتحاد با و خود مستقل نیروی به اتکا با ایران در ستمدیده وتوده کارگران

 یاری به مبرمی نیاز سراسری، تشکل ایجاد برای اجتماعی جنبشهای یگرد با همراهی در

 دارکه سرمایه اقلیتی مقابل در بتواند تا دارند حاکمه طبقه با مقابله برای جهانی کارگران

 سازماندهی با نیز و سازی خصوصی با را جامعه عمومی اموال و امکانات تمامی

. بایستند هستند، نیز منطقه در جدی خطر سرکوبگرکه و مسلح ارتجاعی، نیروهای

 نظام این علیه ستیز حال در وقفه بی سالهاست نابرابر، جنگ یک در ایران در کارگران

 به را دستهایتان هستید که جاهر. هستند مختلف اشکال به استثمارگر و ستمگر تبعیض،

.داریم آرزو برایتان را ها بهترین و فشاریم می گرمی  

 !قه کارگر مرزی نمی شناسدهمبستگی جهانی طب
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 پیام به خانواده های جانباختگان و

!زندانیان سیاسی در ایران  

توسط رژیم اسالمی در ایران بدون  96و کشتار تابستان  92قتل عام زندانیان سیاسی دهه  

این مجمع در حالی برگزار می شود که . شک یک نسل کشی و جنایت علیه بشریت است

، از عوامل دست اندر کار هیئت مرگ در نسل کشی زندانیان (عباسی ) وریمحاکمه حمید ن

 .در داد گاهی در کشور سوئد در جریان است،در زندان گوهر دشت  96سیاسی  سال 

ما نمیتوانیم چشمان مان را ببندیم و سکوت کنیم، نمیتوانیم یاران مان را فراموش کنیم، نمیتوانیم 

ودکان، مادران، و پدران را ترسیم کنیم که حتی نشان و امکان انتظار و حسرت و حال زنان، ک

اما .سوگواری در گورستان خاوران و دهها گورستان بی نام و نشان را از آنان سلب نموده اند

سازِی  ما علیه فراموشی و عادی. مان را فریاد کنیم ی یاران توانیم فریاد در گلو خفته می

در سراسر ایران، و توده های ستمدیده هم صدا با کارگران ما . سرکوب، ایستادگی خواهیم کرد

دهیم ؛ نه تنها  خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی هستیم بلکه خواهان لغو  فریاد اتحاد سر می

 .فوری هرگونه شکنجه و اعدام می باشیم

انیم و ما باید آرمانهای واال و انسانی به خون خفتگان این نسل کشی را به گوش جهانیان برس 

در ضمن  تاکید کنیم که هر گونه دادخواهی از طریق سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی ایران 

  .ممکن می گردد انقالب اجتماعی وبا انجامو با اتکا به جنبش های اجتماعی 

های اجتماعی  های رژیم جمهوری اسالمی مملو از زندانیان سیاسی از گروه امروز نیز زندان

ن کارگری، زنان، دانشجویان، معلمان، وکال، فعاالن محیط زیست، فعاال: متفاوت است

های مذهبی ، دگرباشان جنسی، فعاالن ملل تحت  نگاران، جوانان، اقلیت نویسندگان و روزنامه

ی آنانی که برای آزادی و برابری  همه. که در دوران سخت کرونایی در زندان هستند... ستم و

سیاسی گمنامی، که تحت شدیدترین شرایط غیر انسانی در زیر کنند و صدها زندانی  مبارزه می

های جان باختگان  ی ما در کنار شما خانواده همه. شوند شکنجه  قرار دارند و تهدید به مرگ می

علیه هر گونه فراموشی، و سرپوش گذاشتن بر « کنیم بخشیم و نه فراموش می نه می»با شعار 

و امروز نیز که یکی از کارگزاران . ای شما خواهیم بودصداین جنایات مبارزه خواهیم کرد و 

رژیم جمهوری اسالمی  در دادگاه سوئد در برابر چشم صد ها تن از اعضاء خانواده های 

 .دقاطعانه حمایت خواهیم کر شود،شاکیان و شاهدان به محاکمه کشیده می  -جانباختگان 

زندانیان سیاسی جدا از مبارزه طبقاتی  ما بر این باوریم که مبارزه برای لغو زندان و آزادی

نیست و امروزه به مثابه جنبشی اجتماعی می بایست  سازماندهی این امر را در دستور کار 

 .مستمر و دائمی خود قرار دهیم
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 نهادهای همبستگی

 !پانزده ساله شد 
 

به  ر فضایی سالم و با احترامسال با فعالیت جمعی د 11نهادهای همبستگی موفق شد طی 

، همبستگی و حمایت از مبارزات شور و مشورت، بحث و تبادل نظر نظرات متفاوت و

طبیعتن این امر بدون احساس . کارگران در ایران را در صدر فعالیتهای خود قرار دهد

 . مسئولیت تک تک نهادها و اعضایشان به هیچ وجه عملی نبود

بطور  بستگی از آنجا که فعالیتها و تصمیماتش جمعی وای همتجربه شکل کار نهاده

بوده و اعی مستقیم مربوط به مبارزات و خواسته های طبقه کارگر و دیگر جنبشهای اجتم

نشان داد که الگویی برای مبارزه موثر و ادامه کار بوده و میتواند با تکیه بر هست ،

فردگرایی، شخصیت سازی، و  اشتراکات و در اولویت قراردادن منافع طبقه کارگر، از

سال در کنار هم  11الیت جمعی پایبند بوده و کماکان به فع،گروه گرایی فاصله گرفته 

 . دنبخشن برای جنبش کارگری مفید واقع گرد

احث داغ و فراز و نشیبهای بیشماری در این سالها روبرو بوده، مبطبیعتن جمع ما، با

بش کارگری هم با مسائل بیشماری دست و همچنانکه جناست ،سختی را پشت سرگذاشت 

آنجا که همگی ما به منافع مستقل کارگران و با اتکا به تشکلهای  از. پنجه نرم کرده است

به اهداف توانستیم  مدن به سختیها شده و مستقل کارگری تاکید کردیم، موفق به فائق آ

  .خود نزدیک شوییم 

جنبش تگی هر چه بیشتر مبارزات رشد هر چه بیشتر تشکلهای مستقل کارگری، پخ

خواسته های کارگری، طبیعتن مسئولیت  طرحاعتراضات وکارگری و پیشروی در 

 . سنگینتری را بردوش نهادهای همبستگی قرار میدهد

و  با توجه به شرایط و اوضاع سیاسی مجمع عمومی حضوری چهاردهم تصمیم گرفت

ات به مبارزبیش از پیش ما را د که، فعالیت نهادها را طوری تنظیم کنجنبش کارگری 

 . ساله را استوارتر ادامه دهیم 11و راه زنده و جاری طبقه کارگر نزدیک تر کرده 


