
 
 قطعنامه درباره ضرورت حمایت از جنبش کارگری ایران

  آزادی فعالین کارگری زند انی

 و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی
 

علیه استبداد ، سرمایه و رت کشورمان،ستون فقرات اصلی پیکاطبقه کارگرایران، همراه با اردوی پرشمار کار و زحم

امپریالیسم جهانی را تشکیل داده و سنگ بنای اصلی مبارزه ، برای عملی ساختن بدیل سوسیالیستی در ایران است.  "اتحاد 

که اتحاد واقعی نیروهای چپ ایران زمان عملی خواهد شد که بخش های  چپ سوسیالیستي ایرانیان " بر این باور است

مختلف طبقه کارگر و اردوی کار و زحمت ایران، پراکندگی و عدم سازمان یابی کنونی را پشت سر نهاده و با فشرده 

وب استبداد، ساختن صفوف خود جبهه نیرومند و متحد کار را ،علیه رژیم جمهوری اسالمی،و  همه اشکال غالب و مغل

 سرمایه و امپریالیسم جهانی را به وجود آورند. 

 

در شرایطی که طبقه کارگر ایران با حاکمیت درنده خو وسرکوبگری مانند رژیم جمهوری اسالمی دست و پنجه نرم می  

رین کند که حافظ  استثمار قرون وسطائی طبقه کارگر است ؛ در شرایطی که همه تشکل های کارگری در زیر شدیدت

سرکوب ها قرار گرفته و فعالین کارگری در همه سطوح به بهانه های  مختلف دستگیر، شکنجه، و زندانی می شوند و یا 

ناچار به تبعید می شوند، در شرایطی که تحریم های اعمال شده توسط سرمایه داری جهانی و فروپاشی اقتصاد و فقرزدگی 

ادی علیه همه خانواده های کارگری و زحمتکش ایران مبدل شده است ؛ در گسترده ناشی از آن، به یک جنگ روزمره اقتص

چنین شرایطی  تشکل و سازمان یابی طبقه کارگر چالشی بزرگ و سرنوشت ساز است که سمت وسوی جنبش اجتماعی  

 کشورمان را رقم خواهد زد.

 

جنبش کارگری برای تشکل و سازمانیابی را  در  با توجه به همه حقایق باال، " اتحاد چپ سوسیالیستي ایرانیان" حمایت از 

صدر  وظایف خود دانسته و تالش خواهد کرد که با همه امکانات خود، یار و یاور طبقه کارگرایران در امر تشکل و 

سازمان یابی بوده و از جمله برنامه تلویزیونی دریچه به تریبونی برای انعکاس نظرات فعالین کارگری  و مسائل جنبش 

 گری ایران مبدل شود.کار

 

افزایش فشار بر روی تشکل ها و فعالین جنبش کارگری موجب پیگرد، دستگیری و زندانی کردن آن ها توسط رژیم 

از فعاالن سندیکای شرکت  –جمهوری اسالمی شده است. ما خواهان آزادی فوری و بی قید شرط رضا شهابی ،افشین اسانلو 

یم زاده ، مهدی فراحی شاندیز، پدرام نصرالهی ، شاهرخ زمانی ، محمد جراحی ، و دیگر واحد تهران و حومه ؛ بهنام ابراه

فعاالن  کارگری ، فریبرزرئیس دانا، اقتصاددان، عضوهیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و از یاران کانون مدافعان 

رضي كه درخطر اجرای حکم اعدام حقوق کارگر، رسول بداغي عضو كانون صنفي معلمان و عبدالرضا قنبري معلم معت

 قرار دارد، هستیم.

 

دستگیری و قتل ستار بهشتی وبالگ نویس جوان آزاد اندیش از جدیدترین و مسلما" نه آخرین جنایات موحش "جمهوری 

  شکنجه و اعدام حاکم" بر ایران است. جمهوری شکنجه و اعدامی که تاریخ بیش از سه دهه حاکمیت آن با خون و اشک و با

وحشیانه ترین جنایات و قتلعام های سیاسی نوشته شده است. عبدالفتاح سلطاني، سعید متین پور، فریدون صیدی راد، سعید 

جاللی فر، سروش ثابت، یاشار دارالشفاء، وحید علی قلی پور، داور حسیني، رضا انصاری راد، اسداله اسدي، غالمرضا 

رزمیان و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی باید بالفالصله و بی قیدوشرط خسروي، علی معززي، کامران ایازي، امید خوا

 آزاد شوند. 

  

فعالین زنان در شرایط حاضر در زیر شدیدترین پیگردها و فشارها ضدانسانی قرار داشته و حتی اولیه ترین حقوق آن ها به 

مثابه زندانی از آن ها دریغ می شود. ما خواهان آزادی نسرین ستوده، بهاره هدایت، نازنین دیهیمی، ژیال بنی یعقوب، شیوا 



ری، ژیال کرم زاده مکوندی، نسیم سلطان بیگی، راحله زکایی و همه فعالین زن نظرآهاری، مهسا امرآبادی، حکیمه شک

 زندانی هستیم. 

 

فعالین مناطق ملی در معرض شدیدترین سرکوب های ضدانسانی رژیم جمهوری اسالمی  قرار دارند به طوری که در چند 

ر چشم گیری افزایش داشته و تعدادی زیادی سال اخیر میزان اعدام های سیاسی در کردستان، خوزستان و بلوچستان به طو

از فعالین مناطق ملی نیز دستگیر، شکنجه و زندانی شده اند. ما خواهان توقف موج اعدام ها در مناطق ملی کشورمان و 

 آزادی بی قیدوشرط همه فعالین زندانی هستیم.

 

ریم به طور تنگاتنگ و با همه امکانات در اولین اجالس " اتحاد چپ سوسیالیستي ایرانیان " اعالم می کند که ما حاض

کارزارهای مشترک برای دفاع از جنبش کارگری، آزادی فعالین کارگری در بند و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی با 

 سازمان ها ونهاد های همگرا با اهداف " اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان " همکاری کنیم! 

 

 

 !چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است

 همه زندانیان سیاسی و عقیدتی باید فورا" و بی قید وشرط آزاد شوند!

 حکم اعدام باید فورا" ملغی شود!

 مرگ بر جمهوری اسالمی 

 زنده با آزادی، زنده باد سوسیالیسم 

 اولین اجالس " اتحاد چپ سوسیالیستي ایرانیان "

 2162نوامبر  61و  61، 61

 کانادا -تورنتو

  

 

 
 


