
 اطالعیه پایانی
وری نهادهای همبستگیهشتمین مجمع عمومی حض  

 با جنبش کارگری در ایران ـ خارج از کشور بنام مجمع

همبستگی طبقاتی با کارگران افغانستانی در ایران(  )   

    ۵۱۴۲ژوئن ۷۲و ۷۷ بابرابر ۴۹۳۱تیر ماه ۷و ۶ زهایورهانوفر آلمان 

ژوئن در شهر   ۷۲و  ۷۲هشتمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی در روزهای 
هانوفر)آلمان (وبا حضور نماینده گان نهادها از کشورهای انگلستان، سوئد، آلمان، استرالیا ، کانادا و 

 فرانسه و نیز مهمانان حضوری، پالتاک و اسکایپ  برگزار شد. 

ها ،ضمن ارائه گزارش وپیش نویس دستور کاراز پیش کمیسیون تدارک سیاسی منتخب مجمع نهاد 
 تعیین شده به مجمع عمومی حضوری هانوفربه جمع آوری پیشنهادات تکمیلی حاضرین پرداخت.

این مجمع بنام مجمع همبستگی طبقاتی با کارگران افغانستانی در ایران نامگذاری شد و حاضرین  
پرستانه جمهوری اسالمی و شعارهای تفرقه ضمن حمایت از آنها سیاست های فاشیستی و نژاد 

اندازانه رژیم از سوی نهادهای ضد کارگری خانه کارگر وشورای عالی کار ووزارت کاردرروز 
 کارگر امسال درتهران را قویا محکوم کردند. 

مجمع عمومی نهادها با یک دقیقه سکوت بیاد جانباختگان جنبش کارگری و بعد از تصویب دستور 
ادی و افزوده هایی چند در خود مجمع و انتخاب هیئت رئیسه  به پیامهای رسیده پرداخت جلسه پیشنه

که طبق توافق قراراست در بولتن ویژه مجمع عمومی هشتم منتشرشود. نام گذاری هشتمین مجمع 
عمومی  ، محل اجالس حضوری آینده نهادها،  نفی اعدام، افزایش موج پناهنده گی، تقویت انواع 

جنبش کارگری ایران درخارج از کشور و ازجمله یاری رسانی های مالی ، اجالس سالیانه  حمایت از
سازمان جهانی کار) آی ال او( و حضور وزیر کارجمهوری اسالمی در آن، بحث آزاد در رابطه با 
اوضاع جنبش کارگری منجمله موضوع دستمزد، ایجاد کمیسیونهای جدید وگروههای کاری، تنظیم 

مع و نیز انتخاب هیئت هماهنگ کننده دور آتی از مواردی بود که در اجالس دوروزه پیامهای مج
 هانوفردر دستور قرار گرفت.

گزارشات کتبی نهادها که بر طبق مصوبات در برگیرنده فعالیت آنها است و قبال در اختیار اعضای 
سی فعالیت های نهادها قرار گرفته بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مجمع عمومی به برر

تاکنونی کمیسیون تجارب کارگری، بولتن اخبار کارگری و وبالگ نهاد ها پرداخت ودر مورد ترمیم 
گروه های کاری دستمزدها و ایجاد تشکل های مستقل کارگری، توافق نمود. در تاکید دوباره بر 

ون مالی ترمیم وباز استمرارو گسترش حمایت و یاری رسانی های مالی به کارگران در ایران ، کمیسی
سازی گردید. انتشارسالیانه روز شماراعتراضات کارگری و نیز حوادث کار مورد تاکید دوباره قرار 

 گرفت و دو گروه کاری برای آن انتخاب شد.



نفی هر گونه شکنجه و اعدام و ایجاد رعب و وحشت و عقب راندن اعتراضات اجتماعی، یکی از 
توافق جمعی قرار گرفت وقرار شد در انتشارات نهادها بطور مشخص مباحث پیشنهادی بود که مورد 

 منعکس شود. 

حاضرین درمجمع همزمان، در آکسیونی که توسط چهار نهاد ) از جمله کانون همبستگی با جنبش  
کارگری ایران ـ هانوفر( درمرکزشهرهانوفر در لغو شکنجه و اعدام وبر علیه رژیم وسیاست های 

 ان داده شده بود شرکت کردند.دولت روحانی سازم

مجمع زمانی را به بحث و تبادل نظر دررابطه با اجالس سالیانه ) آی ال او(در ژنو اختصاص داد . 
امسال نیز در اجالس مذکور نماینده های رژیم اسالمی و نیز وزیرکار شرکت داشتند و حتی پیش تر 

ارگر در روز کارگر بودند. مجمع ضمن تاکید نماینده های آی ال او در تهران ناظر راهپیمایی خانه ک
دوباره برمصوبات نهادها درمورد ماهیت سازمان جهانی کار به راههای موثردر رابطه با انعکاس 
خواست ها و نیازهای جنبش کارگری در خارج از کشور پرداخت. در این زمینه توافق گردید که 

سه دردوره آینده فعال تر از گذشته، جمعی نهاد ها رفقای نهاد همبستگی سوسیالیستی با کارگران ـ فران
را درگیربرنامه ریزی سالیانه در مقابل حضور نمایند ه های رژیم اسالمی در سازمان جهانی کار 

 نمایند .

بحث آزاد حول مسئله دستمزدها در بستر جنبش کارگری ایران وتشکل های کارگری زمان نسبتا 
همچنین مقرر شد که  ضرین بطور فعال درآن شرکت کردند.طوالنی را به خود اختصاص داد وحا

نهادها با جمعبندی بحث های مهم در این مجمع، بطور مستمر در طول سال با دخالتگری و فعاالنه در 
 این بحث شرکت نمایند و آن را موکول به تنها ماه اسفند که بحث دستمزدها داغ می شود نکنند.

در جهان و ایران، کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، مادران  مجمع چند پیام خطاب به کارگران 
وخانواده های جانفشانان و کنفرانس خودروسازان جهان صادر کرد که در بولتن مخصوص نهادها 

 بزودی منتشر خواهد گردید. 

کمیسیون تجارب کارگری اقدام به برگزاری جلساتی در رابطه با دستمزدها ، برخورد رژیم به 
ن افغانستان در ایران و نیز تشکل های مستقل و سراسری کارگری می نماید و گروههای کارگرا

کاری دستمزدها ، تشکل های مستقل کارگری و مالی  ملزم به تکمیل وتدوین طرح هایی به منظور 
 بحث و تبادل نظر و انتشاراز سوی نهادها شدند. 

 ونال به کار خود پایان داد.هشتمین مجمع عمومی با خواندن دستجمعی سرود انترناسی
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