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 بیانیه پایانی

 یازدهمین مجمع حضوری نهادهای همبستگی

 "مجمع همبستگی با خیزش نوین در جهت ایجاد تشکل های مستقل کارگری و مردمی"
!پیام به کارگران و زحمتکشان در ایران  

!یان سیاسی و خانواده های آنانپیام به فعالین کارگری زندانی ، زندان  

!قطعنامه در رابطه با توطئه رژیم اسالمی علیه تشکلهای مستقل کارگری در ایران  

 خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ، اعالم تاثر

 !به خانواده ها و مردم مریوان و کردستان

 !زنده باد اعتصاب کارگران
در کشور، ایجاد شوراهای  تنها راه حل فساد موجود" 

 . "کارگری و مردمی است
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 بیانیه پایانی

یازدهمین مجمع حضوری نهادهای همبستگی   

مجمع همبستگی با خیزش نوین در جهت ایجاد "

"تشکل های مستقل کارگری و مردمی  
 د ها از اعضاء نهاـ خارج از کشوربا حضور ایران یازدهمین مجمع حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری 

اصلی مجمع، روش و نوع  های بحث. برگزارشد۸۱۰۲ اوت ۵۲و  ۵۲در روزهایو ترکیه کشورهای اروپایی و کانادا 

فعالیت ونیزمصوبات و آرایش درونی نهادها بر مبنای اوضاع سیاسی جاری در ایران وموقعیت طبقه کارگر بود که با 

 . یش ببرندنهادها بتوانند اهداف خود را به پ ها، اتکا به آن

عبور سیاسی جامعه از اصالح طلبان و تمامیت " ۹۶مبنای فعالیت آتی نهادها بر بستر دو نکته محوری خیزش دیماه 

متکی است و به همین خاطر " تشکل های مستقل کارگری و مردمی در ایران" و نیزضرورت فوتی حاضر" رژیم

را برای " ایجاد تشکل های مستقل کارگری و مردمی مجمع همبستگی با خیزش نوین در جهت " نام   مجمع حضوری

از بیانیه پایانی ، تصویب قطعنامه مجمع عمومی و پیام هایی جدا  .خود برگزید و بیانیه حاضرماحصل مباحث آن است

و انتخاب هیئت  آنان خانواده و سیاسی زندانیان و زندانی کارگران به پیام ،ایران کارگران به پیام :چند از جمله 

از نتایج یازدهمین مجمع عمومی حضوری نهاد های همبستگی در شهر  هماهنگی برای دور آتی فعالیت های نهاد ها

 .آلمان بوده است -هانوفر 

بر بستر  یعنی جنبش عمومی علیه کلیت رژیم و همه جناح های آن ،  -ده روزی که ایران را تکان داد  - خیزش دی ماه 

موجودیت رژیم  هموارهزحمتکشان ایران که  مزدبیگران ، پرستاران، معلمان، گران ،جنبش سرمایه ستیزطبقاتی کار

علیه بی  ایران که طی سالیان گذشته به این سو، در هر گوشه  جنبش کارگری. تولد یافت، اسالمی را به چالش گرفته

ای تبدیل شدن به پیشتاز حقی عمومی و گسترش فقردرمیان خود، عقب نشینی نکرده ، اکنون ظرفیت عظیم خود را بر

در  آن سرمایه داری ونکبت های فاجعه بار  مبارزات مردم برای سرنگونی رژیم اسالمی ایران  به مثابه نگهبان نظام

 .را نشان می دهد ایران

مستقل و توده ای رشد و اعتالی مبارزات کارگری و مردمی اکنون بهترین فرصت برای ایجاد تشکل های  درایران 

به نیروی دگرگونی اکثریت در میدان  می تواند فراهم شده است به گونه ای که ظرفیت عظیم جنبش کارگری ماکارگری 

تشکل های موجود کارگری، تشکل های معلمان، پرستاران و پرسنل درمانی، رانندگان حمل . واقعی مبارزه مبدل شود

ه های این وحدت سراسری تشکل های توده نقل شهری و کشوری، بازنشستگان کشوری و لشکری سنگ بناها و طلیع

 .عظیم کارو زحمت هستند که سرنوشت آینده جامعه ما را رقم خواهند زد

سازمانی هر چه بیشتر توده کار و   پشتیبانی تشکل های کارگری بخش های مختلف از هم و یاری رساندن برای خود

ها و نهادهای مسئول جنبش کارگری ایران است زحمت در مبارزه مشترک برای رهائی، یکی از وظائف خطیر تشکل 

که نشانه های امید بخش آن در مبارزات جاری دیده می شود و در بستر رشد یابنده کنونی باید تقویت و گسترش هر چه 

این تنها نیرویی است که قادرخواهد بود مبارزه عمومی در جامعه را تا رسیدن به نیازهای آن حول مبارزه . بیشتری یابد

 .بقاتی علیه سرمایه داری سازمان دهدط

ما هشدار می دهیم؛ که رژیم اسالمی ایران که به هر وسیله ممکن سرکوب، برای جلوگیری از شکل گیری تشکل های 

مستقل توده کار و زحمت متوسل شده است، اکنون تالش می کند تا از طریق شکاف انداختن در درون تشکل 

بر همه . اوج کارگری ما را تضعیف کند ، جنبش رو به(هفت تپه سندیکای واحد و  سندیکای شرکتامثال ) موجود های

آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم سد  دشمنان فعالین مسئول ومتعهد است که با هوشیاری و درایت راه را براین توطئه های

این حقیقت بسته ا ند که رژیم  به بازیچه این ترفند جدید رژیم جمهوری اسالمی مبدل می شوند چشم بر کسانی. نمائید
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جمهوری اسالمی تا کنون از ایجاد تشکل های وابسته و مزدور، از طریق زندانی کردن فعالین کارگری، کشتن کارگران 

فعالین تالش کرده است تا تشکل های  زندانی، اخراج و فشارهای سنگین و به شالق کشاندن آنان ، بر موقعیت معیشتی

نیز به یمن هوشیاری و آگاهی فعالین کارگری  آنها توطئه جدید اما در این کار موفق نشده است و کارگری را نابود کند

 .خنثی خواهد شد  ایران

در چنگال بحران موجودیت   رژیم در شرایطی که. اسالمی ایران نیست که دشمن طبقه ما است حاکمیت  امروز تنها

تالش می کنند تا از فرصت موجود بهره جسته وبرای نجات  نی آنهادست و پا می زند،امپریالیسم آمریکا ومتحدان جها

 .یک ارتجاع دیگر را به مردم ایران تحمیل کنند نظام سرمایه داری 

را  به سرمایه جهانی    وابسته های جنبش کارگری ایران در پنجاه سال حکومت پهلوی نتایج مخرب این نوع حکومت

به امپریالیسم از طریق پوشش های رسانه ای و نیز انواع و اقسام نهادهای وابسته  امروز ایادی وابسته. تجربه کرده است

و مردمی ایران ریخته و به این ترتیب بر جنبش رو به اوج کارگران  تالش می کنند تا اشک تمساح برای جنبش کارگری

جنبش .ه مان مبدل سازندو زحمتکشان ایران سوار شده و آن را به سیاهی لشکر تحمیل یک ارتجاع دیگر بر جامع

همه این ( سولیدارته سنتر و کارچرخانان آن زد"همان طور که دست رد به نهادهای مانند )کارگری ایران مانند گذشته

و به ا صطالح ...( مجاهدین مزدور دولت آمریکا، سلطنت طلبان، ترامپیست ها و) تالش های نیروهای طرفدار آن ها

 .ل آن ها را از صفوف خویش بیرون خواهد راندپروژه بگیران را خنثی و عوام

یکی از مهم ترین  به اینطرف ۶۹ ایران در فرایند بعد از دی ماه  تشکل های مستقل کارگریعمل و ایجاد استقالل شعار 

 دراین میان، اما هستند. وجه مشخصه این تشکل ها و نوید بخش توانمندی آینده آن بر روند تحوالت موجود می باشد

که با ایجاد تشکل های دست ساز وابسته به سازمان ها ی خود تالش می کنند تا از گلیم جنبش   نیروهائیش ها و گرای

این نوع نگاه یعنی تبدیل تشکل های توده ای کارگری به پیچ و مهره ها ی . کارگری کالهی برای خود دست و پا کنند

اصل احترام و به رسمیت شناختن استقالل تشکل های  گاهی کهن. در جنبش کارگری شکست خورده است تشکیالت ها،

پر بی جا  . سازد کارگری را انکار می کند وطبقه کارگر را در مقابل رژیم به سیاهی لشکرتشکل های سیاسی مبدل می

در کنفراس سازمان جهانی کار فهرستی از ( علی ربیعی) جمهوری اسالمی سابق نیست یادآوری این نکته که وزیر کار 

ن تشکل ها و اعالمیه ها آن ها را به عنوان شاهدی برای وجود آزادی تشکل کارگری درجمهوری اسالمی ارائه ای

   . میکند

جنبش کارگری ایران مهم ترین متحد جنبش های زنان، دانشجویان و جوانان، ملیت های تحت ستم ایران و جنبش محیط 

نقض حقوق ملیت  جوانان، ه شئون زندگی و بی آینده سازیعلیه تبعیض های جنسیتی، اسالمی سازی همونیز زیست 

اکثر زنان، دانشجویان و جوانان، توده ملیت های تحت . باشد های تحت ستم ایران و نابودی محیط زیست جامعه ما می

ستم ایران که در مناطق حاشیه ای زندگی می کنند، و آسیب دیدگان از فاجعه زیست محیطی ساخته و پرداخته رژیم 

این هم سرنوشتی طبقاتی موجب می شود که جنبش کارگری . جمهوری اسالمی به توده کار و زحمت ایران تعلق دارند

ایران به متحد اصلی این جنبش ها در مبارزه علیه تبعیض ها و ستم ها ی رنگارنگ تحمیل شده توسط رژیم جمهوری 

 .اسالمی مبدل شود

رخارج از کشور در این مقطع حساس و سرنوشت ساز که می رود به چهل ما نهادهای همبستگی جنبش کارگری ایران د

سال حاکمیت رژیم جمهوری ایران پایان دهد؛ تالش خواهیم کرد تا از طریق جلب توجه اتحادیه های کارگری پیشرو در 

یران پشتیبانی سراسر جهان و نیز افکار عمومی مترقی و با همه توش و توان از جنبش کارگری و توده ای رو به اوج ا

اتحاد و همبستگی  سرنوشت و سوسیالیسم در ایران به طور گسست ناپذیر با  آینده آزادی، دمکراسی سرنوشت .کنیم

  .پیوند خورده است در پیکارهای کنونی کارگران ایران طبقه کارگر

  پیش بسوی ایجاد

 تشکل های مستقل کارگری
 خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

nhkommittehamahangi@gmail.com 

 ۸۱۰۲ اوت
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 اسالمی رژیم توطئه با رابطه در قطعنامه
 ایران در کارگری مستقل تشکلهای علیه

 

 جهان سراسر در کارگری نهادهای و تشکلها به
 به ایران سراسر در حاکم رژیم کلیت علیه چپاول، و کشی بهره ب،سرکو سیاه حکومت دهه چهار از پس ایران مردم

 این در. است گرفته قرار ایران مردم مبارزات دستور در اسالمی جمهوری رژیم سرنگونی برای مبارزه و خاسته پا
 ود،خ مستقل تشکالت ایجاد با و سراسری و روزانه پیگیر، مبارزات با ایران کارگری جنبش ساز، سرنوشت مبارزه

 و مردمی اقشار و طبقات سایر همدوش امپریالیستی، و حکومتی ارتجاعی، آلترناتیوهای تمامی مقابل در کوشد می
 طاقت های هزینه و تلفات و ها سرکوب ترین گسیخته لجام تحمل با و دهد ارائه را خود مستقل آلترناتیو مبارز،
 .کند هموار را خم و پیچ پر و سخت راه این است، پرداخته کنون تا که کارگری فعالین فرسای

 
 و شکنجه زندان، بیکاری، هزینه پرداختن با  که است کرده تالش خود حیات طول تمامی در ایران اسالمی رژیم

 را کارگری جنبش صنفی، انجمنهای و کارگر خانه کار، اسالمی شوراهای نظیر ساز، دست های تشکل با سرکوب،
 شده مواجه جانبه همه شکست با کنون تا کارگری جنبش فعالین پایداری مدد به هاطرح این .نمایند افشاء و خنثی
 .است

 های تشکل ایجاد به اقدام کارگری، جنبش اراده برابر در کامل ورشکستگی از خود نجات برای حاکم رژیم اکنون
 های ارگان حمایت با اعیاجتم های شبکه در کارگری های تشکل جعلی های کانال یا و سندیکا نام به سازدولتی دست

 ارگان به وابسته سندیکای یک ایجاد برای رژیم تالش از توان می نمونه عنوان به .است نموده خود پلیسی و امنیتی
 طوالنی سابقه دارای که واحد شرکت کارگران سندیکای در شکاف ایجاد برای واحد، شرکت در امنیتی -پلیسی های

 انداختن شکاف برای کرد می قلمداد بخشش غیرقابل جرم یک را سندیکا نام حتی هک رژیمی .برد نام است، مبارزاتی
 .!کند؟ می دولتی سندیکاهای جعل به اقدام واقعی، تشکلهای در

 پرسنل و پرستاران معلمان، مانند کارگری جنبش های بخش همه در رژیم سوی از جعلی های تشکل نوع این ایجاد
 های جنبش ، زنان دانشجوئی، جنبش نظیر دیگر اجتماعی های جنبش نیز و نبازنشستگا درمان، و بهداشت بخش
 .دارد و داشته سابقه نیز ایران ستم تحت های ملیت

 خواهیم می کارگران حقوق مدافع نهادهای و ها کانون جهانی، سطح در پیشرو و مترقی کارگری تشکلهای همه از ما
 را رژیم ترفندهای موثر و ممکن شکل بهر گذشته مانند اسالمی جمهوری رژیم های توطئه از کامل آگاهی با که

 صد از بیش سابقه که شما .کنید دفاع ایران در اجتماعی های جنبش و کارگری واقعی های تشکل از و ساخته افشاء
 .هستید آگاه پشتیبانی این حیاتی اهمیت به کنید می حمل خود با را داری سرمایه و استبداد پیکارعلیه سال پنجاه و

 و کارگری واقعی های تشکل از شما پشتیبانی به خود ساز سرنوشت حیات از لحظه این در ایران کارگری جنبش
 !دارد نیاز اسالمی رژیم های توطئه افشاء

 زنده باد تشکلهای مستقل کارگری
 یازدهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

/nahadha.blogspot.comhttp:/ 

nhkommittehamahangi@gmail.com 

 ۶۱۷۲ اگوست ۶۶ با برابر ۷۹۳۱ شهریور ۴ یكشنبه
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  ایران ن و زحمتکشان دربه کارگرا پیام

 !زنان و مردان کارگر و زحمتکش

درودهای ( ۶۱۷۲ اوت ۶۶و ۶۲)درهانوفر خارج کشور –با جنبش کارگری در ایران  یازدهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی
 . فراوان خود را به شما عزیزان میفرستد

شروع شده    ۶۱۱۲نهادهای همبستگی در شرایطی مجمع خود را برگزار می نماید، که سرمایه داری جهانی با بحران ساختاری که از سال
تاثیرات این بحران . روبرو نموده است و هنوز به قوت خودش باقی است میلیاردها کارگر و زحمتکش را از نظر معیشتی با معضل جدی

سقوط  لایر در برابر ارز خارجی اکثریت جامعه را به ورطه . جامعه ایران را با اسفناک ترین شرایط اقتصادی سیاسی روبرو ساخته است
صی انباشت هشتاد درصد چهره کریه سیاستهای نئولیبرالی و انتقال هزار ترلیم  از بخش دولتی به بخش خصو. فقر و گرسنکی کشانده است

نقدینگی دراختیار اقلیتی هفده  و هیجده درصدی، اقتصاد ایران را با چنان بی ثباتی روبرو ساخته که در مدت بسیار کمی قدرت خرید 
 .  کارگران و زحمتکشان را تا پنجاه، شصت درصد نسبت به قبل کاهش داده است

ر زندگی می کرد، برای مطالبات و حقوقهای معوقه هر روز در صحنه مبارزه با گرچه طبقه کارگر قبل از این بحران هم زیر خط فق
اما امروزه با این بحران ارزی و گرانی سرسام آور حتی از حداقل مایحتاج زندگی محروم شده، و عمال و علنا . بورژوازی قرار داشت

 . روبرو هستند خانواده های کارگر و زحمتکش برای گذران روزمره زندگی با دشواریهای جدی

اگر تا دیروز گرانی، تورم، کاهش قدرت خرید، حقوق های عقب مانده، اخراجهای گسترده، بیکاری میلیونی، تعطیلی روزافزون واحدهای 
تولیدی، قربانیان رو به افزایش حوادث محیط کار به خاطر سودجویی هرچه بیشتر سرمایه داران قراردادهای موقتی و پیمانی و حداقل 

امروز بی ثباتی و از هم پاشیدگی . مزدها زیر خط فقر شرایط غیر انسانی و غیر قابل تحملی را به کارگران و زحمتکشان تحمیل کرده بوددست
ر اقتصادی جامعه ایران نه تنها میلیونها انسان را با بی افقی و ترس و واهمه مواجه ساخته بلکه عالمت سوالی هم در مقابل اکثر مردم قرا

 االخره این وضعیت به کجا ختم خواهد شد؟داده ب

تحت  ۷۹۳۶هر چند پاسخ به این سوال را توده های کارگر و زحمتکش در مبارزه بر علیه استبداد هار جمهوری اسالمی و در خیزش دیماه 
در یک حرکت گسترده  با زیر سوال بردن کل نظام سرمایه جمهوری اسالمی بدون توهم به این جناح و آن جناح" شورش گرسنگان"عنوان 

در بیش از صد شهر ایران پاسخ دادند، اما به علت غایب بودن نیروی اصلی یعنی طبقه کارگر و سازمان دهندگان آن نه تنها این خیزش 
 .  استفروکش کرد بلکه ابهاماتی هم در رابطه به باور مردم به نیروی خود در رقم زدن به سرنوشت خویش را رد درون جامعه ایجاد نموده 

در شرایط فعلی با تشدید این بحران ارزی، فقر و گرسنگی روز افزون از یکطرف و فشارهای محیط کار و اجبار به چند نوبت کار کردن 
 درروز، بسیاری از کارگران را از پا درآورده و سبب از هم پاشیدگی خانواده های کارگری شده است، در این میان زنان کارگر عالوه بر ستم

حمله و خشونت قرون وسطائی . ف، ازکمترین دستمزد یا هیچ دستمزدی برخوردار بوده و درعین حال جزء اولین قربانیان جامعه اندمضاع
به دستفروشان، تهاجم به حریم زندگی کارگران مهاجر، تجاوزبه حقوق کودکان کار و خیابانی، و ناتوانی خانواده های کارگری در مقابل 

بازنشستگان پس ازعمری تالش و کار، با چندر قاز . نشان صف کودکان گرسنه و خیابانی را گسترده تر نموده استتامین معیشتی فرزندا
طیف وسیعی از جوانان بیکار، در جستجوی نان و اشتغال با اعتراض هر روزه . حقوق بازنشستگی در بدترین موقعیت معیشتی قرار دارند

وهای سرمایه قرار دارند، کما اینکه بخش وسیعی از شورش گرسنگان دیماه را همین جوانان برعلیه وضعیت موجودشان در تقابل با نیر
فعالین کارگری دائم تحت نظر و تعقیب بوده و هر روز با شرایط و خطرات بیشتری مواجه هستند، کارگران زندانی و . بیکارتشکیل می دادند

وجود شرایط نامساعد محیط زندان و مبتال به بیماری تالشی برای معالجه آنها زندانیان سیاسی اکثراً سرگردان و بالتکلیف بوده و با 
اخیرا حمله و ضرب و شتم به زندانیان سیاسی با انتقال داعشیها به بندهای آنها افزایش یافته و زندانیان را با خطر جدی مواجه . نمیشود

  .نموده است

ا و سایر اشکال مقاومت و مبارزات شما کارگران تا به امروز، سازمانیابی و اعتراضات، مبارزات، اعتصابات، راهپیماییها، تحصنه
سازماندهی سراسری معلمین و دیگر مزدبگیران، نشا نۀ آن است که تن به ستم های طبقاتی نداده و برای دفاع از حقوق و کسب مطالباتتان 

آهنگ و همسو کردن مبارزات کارگران در محل کار و بخشهای تالش برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، هم. فعاالنه مبارزه میکنید
گامها و ... ایها در سایر واحدها، شهرها و دیگر کشورها، تلفیق کار علنی و مخفی و طبقهمختلف، حمایتهای روزافزون از مبارزات هم 

 . بش کارگری منجر خواهد شداشکال مؤثری از مبارزه است که تداوم آن به تغییر توازن قوا به پیشروی هر چه بیشترجن

خارج کشور، شرکت کننده در یازدهمین گردهمآ یی حضوری  –ما اعضاء و نمایندگان نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 
از حقوق  نهادهای همبستگی، با درود به شما کارگران مبارز، خود را جزیی از این طبقه عظیم دانسته و بار دیگر تعهد میکنیم که امر دفاع

 .کارگران را مهمترین وظیفۀ خود دانسته و میکوشیم با تمام توان پاسخگوی نیازهای مبارزاتی طبقه مان باشیم

 تشکل های مستقل کارگری پیش بسوی ایجاد
 سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسالمی در ایران

 زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران

 
 ۶۱۷۲ اگوست ۶۶ با برابر ۷۹۳۱ شهریور ۴ یكشنبه

 یازدهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

 



!کارگران جهان متحد شویم  

7937 شهریور                               !متشکل شویم، سازماندهی کنیم                                                   74شماره   

6 

زندانیعالین کارگری پیام به ف  

 زندانیان سیاسی وخانواده های آنان
ربر علیه نظام سرمایه داری برای دست یافتن به خواسته ها و مطالباتش،  مبارزه طبقه کارگر راب نظام سرمایه  درب

که هر حرکت اعتراضی کارگران با  این روست  از. اری جمهوری اسالمی غیر قابل تحمل و با خطر همراه استد

جمهوری اسالمی به هنگام بقدرت رسیدن وحشیانه . سرکوب و دستگیری، شالق زنی و زندان پاسخ داده میشود

بردن شوراهای کارگری در کارخانجات و  دستاوردهای انقالب را مورد تعرض قرار داد، و اولین تعرضش را با از بین

از آنزمان مبارزه بین طبقه کارگر و حکومت سرمایه داری . دستگیری و شکنجه کارگران مبارز و انقالبی اغاز نمود

و اخراج از کار و شکنجه و دستگیری روزمره رژیم سرمایه از هر شگردی از . اسالمی تا به امروزبیوقفه ادامه دارد

تا به امروز استفاده کرده، تالش نموده این مبارزات و مقاومتها را به عقب رانده، تا از این راه بتواند  اعدام کارگران

اما از آنجائیکه طبقه کارگر برای بقایش در جدال با سرمایه چاره . سلطه چپاولگرانه اش را بیشتر بر جامعه حاکم کند

ان و جنایتکاران جمهوری اسالمی نتوانسته اند مهر تعطلیلی بر ایی جز مبارزه و نبرد طبقاتی ندارد، هیچوقت سرکوبگر

کارگران با اعتصابات و اعتراضات خود هر بار مصمم تر به میدان آمده اند و بهای سنگینی از . این مبارزات بزنند

با  میی دیگر جمهوری اسالاز سو.  اخراج، زندان و شکنجه و حکمهای سنگینی در ازای این اعتراضات پرداخته اند

. بکار گیری انواع ترفندها از متشکل شدن کارگران و ایجاد تشکلهای مستقل کارگری تا کنون ممانعت بعمل آورده است

و دیگر  اما فعالین کارگری زندانی.  هر حرکتی برای متشکل شدن از طرف کارگران به زندان و اخراج ختم شده است

زندان را به عرصه دیگری از مبارزه ، سرکوبگران سرمایه مقابل  زندانیان سیاسی با مقاومت و ایستادگی خود در

  .طبقاتی تبدیل نموده و دشمن را به چالش کشیده اند

ت با سیاستهای مخالف ی در هرصدای. فعالین کارگری نیست درمورد زندان تنها ودستگیری  دررژیمهای سرکوبگر،

هدف از ایجاد زندان و شکنجه، درهم شکستن و خردکردن . استخطر دارد و زندان را پاسخگوی آن  ارتجاعی رژیم

زندانیان سیاسی بخوبی میدانند که هر چه  .، آزادیخواهان و مخالفین میباشدمقاومت و آرمانخواهی مبارزان روحیه

 پیچیده تر و وحشیانه ،جدی ترآنان  تر و مخالفت ها گسترده ترمیگردد، اعمال آزار و شکنجه در مورد مبارزه جدی

تا به امروز ادامه حکومت ننگین این درتمامی طول مخالفان جمهوری اسالمی کشتن  کشیدن و به بند .ترصورت میگیرد

دندان مسلح سرمایه اسالمی با خون هزاران انسان کمونیست ، ه حکومت تا بسند سیاه تاریخ دهه ی شصت و هفتاد  .دارد

ن کمونیست، انقالبی، نشان ترس و وحشت سرمایه از تداوم انقالب و اعدام هزارا .انقالبی و آزادیخواه نوشته شده است

رژیم سیاه جمهوری اسالمی اولین حمله اش را متوجه دستگیری و کشتار نیروهای کمونیست و . دستاورد هایش بود

ت فرودست و اما برای طبقا. این کشتارها از نظر جمهوری اسالمی پایانی بود به انقالب و دستاوردهایش. انقالبی نمود

 .زحمتکش جامعه ایران تازه آغازی بود از مبارزه با بورژوازی اسالمی و شکستن فضای رعب و وحشت

در طی این سالیان نه تنها جنایات و نسل کشی سران و مزدوران حکومتی در تاریخ ثبت شده است، بلکه در طول سه 

ند خیزش مردمی تداوم یافته است، خانواده های این دهه که از کشتار زندانیان سیاسی میگذرد و در حال حاضر در چ

عزیزان و نیروهای سیاسی و مردم آزاده جامعه ایران با زنده نگه داشتن نام این اسطوره های تاریخ بارها و بارها از 

طریق تجمع در خاوران، با برگزاری گرامیداشت و شبها و گردهمائی های اعتراضی تالش کرده اند با اتحاد و 

تگی خود ضمن فراموش نشدن نام این مبارزان راه آزادی و برابری، در ادامه مبارزه اشان مصمم تر و پیگیرتر به همبس

 .راهشان ادامه بدهند

خانواده های زندانیان سیاسی و همچنین انسانهای آزادیخواه با مبارزه بی امان خود و تجمع در جلوی زندانها و منعکس 

  .کوشش نموده اند جنایات رژیم را افشاگری نموده و آزادی عزیزان خود را خواستار شوندکردن اخبار آن در رسانه ها 

باروحیه ای رزمنده  و ندارند و فشارهای حکومتی باکی نداشته و تهدید مادران وخانواده های زندانیان سیاسی ازتوهین و

کی ازمکانهای اعتراضی و حضورجمعی ی .ایستادگی بیشتر درمقابل سرکوبگران رژیم ایستاده اند با و ومصصم تر
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نماد آرزوهای تحقق نیافته  گلستان خاوران، نماد آزادیخواهی و رادیکالیسم است، .مادران و خانواده ها، خاوران میباشد

تجمع این عزیزان دراین  .برابرموج وحاکمیت ارتجاعی به مبارزه برخاستند انقالبیون وچندین نسل است که شجاعانه در

از  ه اندحیله تالش کرد و انواع فشار تا جائیکه با ،ه استلرزه برتن حاکمان جنایتکارسرمایه انداخت ،ها و بارهابار مکان

اتحاد وهمبستگی تان توطئه مزدوران را  باخانواده های عزیز  شما اما. ی نمایندخانواده ها دراین مکان جلوگیر حضور

 راه فرزندان خود را با پارک الله تا جلو زندانها، انی از خاوران و از، در هرمحل و مکثابت نموده اید خنثی و به آنها

 .داد و همچنان خواهید  مقاومت و مبارزه ادامه داده

که جامعه ایران با بحران اقتصادی و سیاسی شدیدی روبرو است و قدرت خرید توده های زحمتکش تا جایی  اخیرا

" شورش گرسنگان"سفناکی روبرو هستند، و چاره ایی جز این نیست که کاهش یافته که اکثریت مردم جامعه با شرایط ا

با تشدید شدن این .. با بپاخواستن و مبارزه با دیکتاتورهای سرمایه داری شرایط را به نفع اکثریت جامعه تغییر دهند

ل زندانیان سیاسی را مبارزات است که توده های به خشم آمده مردم قادر خواهند بود درهای زندان را شکسته و آزادی ک

مردم ایران خواهند توانست، آزادی بی قید و شرط  ۷۵تضمین نمایند، بار دیگر نشان دهند با درس گرفتن از انقالب

   !   انسانهای انقالبی و آزادیخواه را با مبارزات خود تضمین نمایند

خارج کشور  –ایران در  نبش کارگریگرد هم آئی حضوری نهادهای همبستگی با ج یازدهمینما،  شرکت کنندگان در 

خستگی ناپذیر، شما مادران وخانواده های جانباختگان  به شما فعالین مبارزکارگری دربند ، شما زندانیان سیاسی مقاوم و

دارید، درود میفرستیم و همراه و همگام  پاس می سنگرآزادگی را مقاومت خود، و روحیه انقالبی وزندانیان سیاسی که با

برای آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالین کارگری دربند، همچنان مبارزه  با شما

  .خواهیم کرد

 نابود باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی

!یدئدرهای زندانها را بشکنید، زنجیرها را بازگشا  

 ۶۱۷۲ اگوست ۶۶ با برابر ۷۹۳۱ شهریور ۴ یكشنبه
 یازدهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

*********************************************************************** 

  ما را در توزیع وسیع بولتن اخبار کارگری نهادهای همبستگی

  به زبان انگلیسی یاری رسانید!

 

 وبالگ بولتن اخبارکارگری به زبان انگلیسی را

  به نهادها و تشکلهای کارگری جهانی بشناسانید!

https://alternativeworkersnews.wordpress.com/ 
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 خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ، اعالم تاثر

 !به خانواده ها و مردم مریوان و کردستان

 

 !مردم رنجکشیده وستم دیده مریوان دراتش وخون

روزبااااااااردیگرمردم مریاااااااوان ازعااااااام ازدسااااااات دادن عزیزانشاااااااان دریااااااا   ااااااا  مت اااااااد ومتشاااااااکل رژیااااااام  مساااااااتبد، ام

ایاااااان رژیاااااام درطااااااو  حیاااااااط خااااااود همااااااواره .خشاااااان،دیکتاتور وجنایاااااات کااااااارجمهوری اسااااااالمی را،بااااااه چااااااالش کشاااااایدند

کردساااااتان چهااااال سااااااا  اسااااات درمقابااااال دیکتاتورخشااااان ،فاسااااااد .ماااااردم کردساااااتان رادرفقروفالکااااات نگاااااه دا ااااااته اسااااات

ماااااااردم ساااااااتمدیده .نساااااااان ساااااااتیزوبربری  ااااااا ت حکومااااااات جمهاااااااوری اساااااااالمی ،مقاومااااااات ومباااااااارزه مااااااای کناااااااد،ا

اماهمچنااااااان مقاااااااوم وپیشرودرجنبشااااااهای اجتماااااااعی .کردباااااارای دفاااااااخ ازمطالبااااااات خااااااود هزینااااااه هااااااای زیااااااادی داده انااااااد

باااااه  ایااااان رژیااااام.مااااای روناااااد تازیربناااااای مباااااارزه ساااااتم ساااااتیزی و طبقااااااتی را مسااااات کم واساااااتوار،جان تاااااازه ای بخشاااااند

خااااااوبی میدانااااااد ایناااااا  ساااااانگرانقالب،به کااااااانون  ااااااکل گیااااااری تشااااااکالت مسااااااتقل کااااااارگری وتااااااوده ای باااااارای پیونااااااد 

اعتصاااااااب عمااااااومی درمخال اااااات بااااااا ترورواعاااااادام،خود ماااااادیریتی کماااااا  .مبااااااارزه طبقاااااااتی سراسااااااری،تبدیل  ااااااده اساااااات

یط بااااااه زلزلااااااه زدگااااااان ساااااارپل ،وایناااااا   اااااارکت وساااااایع مااااااردم باااااارای بااااااه خااااااا  ساااااا ردن چهارن رازماااااادافعان م اااااا

رژیاااااام سااااااتم ونابرابری،درمقاباااااال جناااااابش قاااااادرت منااااااد تااااااوده ای درکردسااااااتان . زیساااااات،گویای ایاااااان حقیقاااااات  اساااااات

ب اااااران  اقتصاااااادی ،رکود،تاااااورم لجاااااام کساااااایخته منجرباااااه ب اااااران ع ااااایم سیاساااااای .وایاااااران باااااه زاناااااو دراماااااده اساااااات

و نگردوساااااتی  هناااااوززخم تروراقباااااا  مااااارادی التیاااااام نیافتاااااه باااااود کاااااه چهارساااااتاره ر: بااااااری.واجتمااااااعی  اااااده اسااااات

ماااااا میااااادانیم در طاااااو  .باااااا طبیعااااات وانساااااان ، توساااااط رژیااااام جنایااااات کاااااارجمهوری اساااااالمی باااااه زماااااین کشااااایده  ااااادند

چهااااااااال ساااااااااا  حاکمیااااااااات فا یسااااااااات جمهاااااااااوری اساااااااااالمی ایاااااااااران، زخمهاااااااااای زیاااااااااادی برپیکروقامااااااااات تسااااااااالیم 

 پژوهااااااای، دمحم)معلمان،کاااااااارگران ،کاااااااولبران واینااااااا  چهارفعاااااااا  م ااااااایط زیسااااااات.ناپذیرکردساااااااتان،وارد اماااااااده اسااااااات

 حساااااین) پو ااااای کهناااااه امیاااااد و بااااااجور  اااااری  و مریاااااوان طبیعااااای مناااااابع نیروهاااااای از ن ااااار دو نیاااااا، حکیمااااای رحمااااات

 سااااارمایه گندیاااااده سیساااااتم خشااااام اتاااااش هاااااای  اااااعله قرباااااانی  اااااهریور ساااااوم  ااااانبه روز( زیسااااات، م ااااایط فعاااااا  ،(زاده

 بااااااارای الشو،تااااااا ساااااااتیزی سااااااارمایه درپیوناااااااد اجتمااااااااعی ودیگرجنبشاااااااهای کاااااااارگری جنااااااابش بیشااااااا . ااااااادند داری

 پیونااااااااد رادرراه خااااااااواه وازادی سوسیالیساااااااات فعااااااااا ن ناتمااااااااام ،مشااااااااقهای وبرابااااااااری ازادی،عاااااااادالت بااااااااه رساااااااایدن

 کردسااااااتان سااااااتمدیده ومااااااردم امروزکااااااارگران.کاااااارد طبقاااااااتی سراسااااااری ،ت ریاااااار خواهاااااادو کااااااارگری مسااااااتقل جناااااابش

ی ساااااااازش در ااااااا  مت دومتشکل،سیاساااااااتها(ناااااااان، کاااااااار،ازادی)طالباااااااات م اااااااوریوم هاااااااا ازخواساااااااته دفااااااااخ بااااااارای

کارانااااااااه ،ت رقااااااااه افکنانااااااااه وعااااااااوام فریبانااااااااه ماااااااارتجعین م لاااااااای وکارگااااااااذاران حکوماااااااات سااااااااراپا فاسااااااااد وجنایاااااااات 

 .کارجمهوری اسالمی رابه چالش کشیدند

ا حساااااا  ضااااامن  ...فعاااااا ن نهااااااد هاااااای همبساااااتگی گااااارد آماااااده در مجماااااع عماااااومی حضاااااوری نهااااااد هاااااای همبساااااتگی 

م ازدسااااااااات دادن ایااااااااان عزیااااااااازان  اااااااااری  مااااااااای واعاااااااااالم همااااااااادردی باااااااااا قربانیاااااااااان ایااااااااان جنایااااااااات،خودرا درعااااااااا

مادرکناااااارتوده هاااااای مبارزوساااااتمدیده کردساااااتان تاااااالش خاااااواهیم کرد،تاباااااا کمااااا  باااااه ایجااااااد تشاااااکالت مساااااتقل .دانااااایم

و طبقاااااااااتی کااااااااارگران وهمچنااااااااین  ااااااااوراهای مردمی،درهرنقطااااااااه ایااااااااران سااااااااایه ننگااااااااین  فا یساااااااات جرم،جنایاااااااات 

 . واستثماررژیم جمهوری اسالمی برچیده  ود

 خارج کشور –مبستگی با جنبش کارگری در ایران نهادهای ه

http://nahadha.blogspot.com  

 ۸۱۰۲ اگوست
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 تضمین تنها کارگران ما همبستگی و اتحاد
 !است تپه هفت مبارزات پیروزی

 
هر دوره مصافهای پیشین با . مبارزه کارگران هفت تپه سالهای طوالنی است که در جریان است

مین روز خود شده  ۷۲اعتصاب کارگران هفت تپه که اینک وارد . ه استچالشهای جدیدی همراه بود
است، نه تنها برای حقوق عقب افتاده و دیگر مطالبات فوری بلکه اساسا مبارزه ای است علیه 
خصوصی سازی هفت و تجزیه آن توسط کارفرمایان و دالالن و سودجویانی که آماده اند زندگی 

  .ه های آنها را به نابودی بکشانندهزاران کارگر زحمتکش و خانواد
 

حفظ اتحاد و همبستگی کارگران اعتصابی و حمایت از این مبارزه توسط خانواده ها و مردم و اهالی 
نباید اجازه داد با تهدید و احضار . هفت تپه، شوش و کل منطقه و سراسر ایران اینک حیاتی است

کارفرما و مقامات . ارزه را به بن بست بکشانندنمایندگان کارگران و با وعده های دروغین این مب
دولتی بدانند که تنها پاسخ قابل قبول برای کارگران پرداخت کامل حقوق و مزایای آنها و توقف روند 

  .تجزیه کشت و صنعت هفت تپه و به تاراج بردن آن توسط بخش خصوصی است
 

  شکی نباید داشت که
با تایید و همراهی مسئولین دولتی در سطوح مختلف تاراجی که در هفت تپه در جریان است  

در واقع کارگران هفت تپه نه تنها با کارفرما و مدیریت و حراست شرکت بکه با . صورت گرفته است
صفی از . فرماندار و استاندار و نیروهای انتظامی و امنیتی منطقه و حتی تهران درگیر هستند

در مقابل این صف . گران بی حقوق هفت تپه ایستاده اندماموران نظام سرمایه داری در مقابل کار
در مقابل این صف . ضدکارگری تنها میتوان با اتحاد، یگانگی و همبستگی کارگری مقاومت کرد

سرمایه داران و زمین خواران و مدافعین آنها تنها می توانیم بر نیروی متحد خودمان و بر تشکالت 
در مقابل صف مدافعین کارفرما تنها میتوانیم به صف . نیممستقل و نمایندگان منتخبمان تکیه ک

اجازه ندهیم عوامل کارفرما، عناصر دست نشانده در صفوف ما . کارگران متحد و متشکل اتکا کنیم
کارگران رخنه کنند، ما را خسته، کالفه و یا مرعوب کنند و به اتحاد و عزم ما برای نجات هفت تپه 

از سندیکا و شورای نمایندگان منتخب کارگران . ندانمان ضربه وارد کنندو برای آینده خودمان و فرز
نتیجه . در این اعتصاب حمایت کنیم و یکپارچه تا دست یابی به مطالباتمان به این مبارزه ادامه دهیم

فوری این اعتصاب هر چه که باشد، یادمان نرود که با اتحاد و همدلی، تشکل مستقل و خرد جمعی 
 .شد به پیروزی نهایی دست یابیم قادر خواهیم

 

 !زنده باد کارگران و زحمتکشان هفت تپه
 !کارگران ما همبستگی و اتحاد باد زنده

 
 

 ۷۹۳۱شهریور  ۳جمعه 
 

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
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!شود برچیده باید  اسالمی جمهوری نظام کلیت  

 !تاس سیاسی زندانیان از مملو رژیم زندانهای
 

و وحشت، زندان، شکنجه و اعدام،  با تشدید رعب  

 رژیم جمهوری اسالمی در ایران می خواهد 

!از بحران سیاسی و اجتماعی نجات دهد  خود را  

 برای آزادی فوری، بدون قید و شرط  زندانیان سیاسی 

  !شویم متحد و متشکل

!پیروزی ما در اتحاد و سازماندهی ماست  

 زندان،کشتارواعدام علیه
 !پاخیزیمب متشکل و متحد

 
 جمهوری اسالمی ایران سرمایه داری سرنگون باد رژیم
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جنبش  و تقویت به حمایت

!ب ا خیزیم اعتراضی در ایران  
 

 

 

بیشماران،  تنها نیروی

!تغییر دهنده است نیروی  
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 .ندهیم دست از را فرصت و  دریابیم را زمان

 :و مردم شریف ایران کارگران ، معلمان، دانشجویان، پرستاران ، بی کاران ، جوانان 

با دقت بیشتر به اوضاع  کشور نگاه کنیم ، به اطراف خود توجه کنیم ، به نقطه عطف تاریخی نزدیک می شویم ، 

شرایط در جوش و خروش است ، چنان از عمق به قلیان می آید که  شوراهای کارگری در محل کار و زندگی با 

تالطم  با طنین صدای هر لحظه افزاینده به ما نهیب می زند ، روز شرایط م. رویکرد مبارزه جویانه شکل میگیرند

تنها با اتحاد و در صورت متشکل شدن و ایجاد همبستگی . آزادی ، روز حاکمیت مردم بر مردم نزدیک می شود

به  ما کارگران همیشه و صد البته امروز بیشتر از هر زمانی . طبقاتی می توانیم چنین پیروزی را در آغوش بکشیم

 . وحدت و تشکیالت احتیاج داریم 

امروز گام نخست برای حرکت به سمت همبستگی طبقاتی و گسترش شوراهای کارگران و زحمتکشان با حمایت از 

شوراهای کارگران هفت تپه، شورای فوالد اهواز، شورای بیکاران و دیگر شوراهای تازه پایه گذاری شده بر داشته 

ای شورای به اقصا نقاط محل کار و زندگی کارگران و زحمتکشان وهمه انسانها تا و با گسترش تشکل ه. می شود

همبستگی شوراها در شکل تشکل های سراسری به عنوان عالیترین تشکل کارگران و زحمتکشان می توانیم 

 . همبستگی طبقاتی را ممکن کرده و به طبقه ای برای خود تبدیل شویم

معلمان، پرستاران ، بازنشستگان، زنان و مردان و از تمامی تشکل های مستقل ما از تمامی کارگران، جوانان ، 

از جمله سندیکا ها و کانون های صنفی و کمیته ها و اتحادیه های مستقل و آزاد ... کارگری و معلمان و پرستاران و 

ساخته شده اقدام به  و دیگر اشکال تشکل های مردمی می خواهیم ضمن اعالم حمایت همه جانبه از شوراهای مبارز

 .ایجاد شوراها در محل کار و زندگی خود نمایند

همه می دانیم و تاریخ بارها ثابت کرده است که در شرایط بحرانی شوراهای کارگران و زحمتکشان بخش مهمی از 

شد را پر تشکل های هستند که می توانند خالء موجود کنونی در جامعه و خالء ی که در آینده نزدیک ایجاد خواهد 

 . کرده و به  آلترناتیو برای هدایت همه جانبه مبارزات طبقاتی و اجتماعی  تبدیل شوند

امروز زمان برای همه ما تعیین کننده است ، نباید فرصت سوزی کنیم ، اگر امروز آماده نشویم ، و از شوراهای 

سراسری کردن آنها نکنیم، فردا روز تعیین تازه تشکیل شده همه جانبه حمایت و دفاع نکنیم ، و اقدام به گسترش و 

تکلیف در نقطه عطف تاریخی با دست خالی تحت سلطه آلترناتیو های دیگران ، بقیه طبقات خواسته های خود را بر 

ما دیکته خواهند کرد و ما تنها به زائده بی اختیار نیروهای سرمایه داری و ضد انقالب تبدیل شده، علیه منافع 

 .وء استفاده قرار خواهیم گرفتخودمان مورد س

 .زمان را دریابیم

 .حمایت کنیم... از شوراهای هفت تپه، فوالد اهواز ، بیکاران و 

 .شوراهای محل کار و زندگی را بسازیم

 .پیش بسوی ایجاد تشکل های سراسری کارگران و زحمتکشان

 

 سندیکای نقاشان استان البرز

 0931شهریور  8جمعه 
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 بدون قید و  رطبرای آزادی فوری، 

  کارگران زندانی
!بکو یمبه هر  کل که میتوانیم،  دیگر زندانیان سیاسیو  

  رژیم ضد کارگر در ایران به وحشیانه ترین شکلی

.با زندانیان سیاسی رفتار می کند  

 رژیم سرمایه داری

 شکنجه های جسمی و روحی قرون وسطائی، 

.علیه زندانیان سیاسی اعمال میکند  

رگر در ایران احکام سنگین ورژیم ضد کا  

سالها بازداشت برای کارگران زندانی و    

 شروط و وثیقه های سنگینی 

.برای آزادی موقتی کارگران تصویب می کند  

رژیم حامی سرمایه برای خالی تر کردن سفره کارگران، جریمه های نقدی سنگینی را بر 

.کارگران برای آزادی از زندان تحمیل می کند  

.ان کش، زندانی می کند، شکنجه میکند، اعدام می کندرژیم انس  

.تا طبقه کارگر و جامعه را به سکوت وا دار  نماید  

. باید و می توان رژیم را بعقب نشینی وا داشت. باید  بر علیه این وضعیت برخاست  

خارج کشور  –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران   

را فرامیخواند که به ... ازمانها، تشکلها ، گروهها و همه کارگران و فعالین کارگری، س

 هرشکل و با هر توانی که دارند 

کمپینهای سراسری برای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی سازماندهی 

،شرکت نمایند نموده و  

 تا شرایط آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان

. سیاسی هرچه بیشتر، فراهم گردد  
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 !کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی ب یوندید به کم ینهای آزادی

کم ین آزادی کارگران زندانی را تقویت کنید و خواست آزادی کارگران 

 !را هر چه بیشتر به گوش جهانیان برسانیم
  !مرزی ندارد نهمبستگی جهانی کارگرا

 همبستگی و پشتیبانی کارگران، 

 ارگری، سندیکا ها، ات ادیه های ک

 ...و  نهادهای مترقی و سوسیالیستی

برای آزادی فوری و بی قید و رط کارگران زندانی 

 !ضروری است
باور داریم که در ایران نیز طبقه کارگر متشکل در تشکل های طبقاتی 

و توده ای اش، پایان دهنده زندان،  کنجه،  اعدام و کلن ن م موجود 

دن به این مبارزه، در جهت برای کم  و یاری رسان. اجتماعی است

 در خارج و داخل ایران آزادی کارگران زندانی با هر توانی که داریم

این ی  گام واقعی در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی . بکو یم

 .سرمایه داری است

  آزادی کارگران زندانی

 و تمامی زندانیان سیاسی

 درگرو 

 !گسترش مبارزه مت دانه ماست
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 که ... و استثمار ستم،  کنجه، زندان، اعدام، به انقالب،  کست با اسالمی جمهوری داری ایهسرم رژیم

و  حمله رسیدنش، قدرت به بدو از رژیم این .داد ادامه بود، نیزرایج پهلوی سلطنت و  اه زمان در

 اکنون و است دا ته دستور در را مترقی اجتماعی دیگرنیروهای و کارگری تشکلهای و سرکوب کارگران

 بیکاری، با را ب ران بار خود نجات برای اما است، رفته فرو عمیقی اقتصادی و ب ران سیاسی در

هیچ جناح و دسته و گروه و  .است گذا ته جامعه اکثریت بردوش خانمانی بی و فقر، گرسنگی گرانی،

 . ودکلیت این ن ام باید برچیده  . جمعی از این رژیم دوست کارگران و زحمتکشان نیست

 

 .است سیاسی زندانیان و زندانی کارگران از مملو رژیم زندانهای

 
 نهادها، کارگری، فعالین و کارگران کشور، خارج – ایران در کارگری جنبش با همبستگی نهادهای

 در که فرامیخواند را کارگری جنبش هواداران و دوستداران تمامی و مترقی احزاب تشکلها، سازمانها،

 در کارگری جنبش با همبستگی نهادهای با همراهی در هستند، که کشوری و  هر نطقه،م م ل کار، هر

 سازماندهی را ... و اعتراضی تجمعات و ت اهرات اعتراضی، پیکتهای آکسیونها، خارج کشور،–ایران

 . ویم سیاسی زندانیان تمامی و زندانی کارگران  ده، دستگیر کارگران آزادی وخواهان کرده

 

 زندانیان سایر دستگیر ده، کارگران تمامی آزادی تا

 .دارد ادامه بیوق ه مبارزه سیاسی،
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برای همبستگی و همیاری بیشتر با جنبش کارگری در ایران به 

خارج کشور  –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

!بپیوندید  

م کم ینها و کارزارهای دفاخ از آزادی بی قید و  رط کارگران زندانی و تما

!زندانیان سیاسی، تا آزادی همگی این عزیزان، بیوق ه ادامه دارد  

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران و دیگر فعالین، هوادارن و 

دوستداران جنبش کارگری تا کنون کم ینها و کارزارهایی بیشماری را با 

خواست آزادی بی قید و رط کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی 

گزارکرده و نیز در جریان است، سازمانها و نهادهای بین الملی بیشماری به بر

پیوسته و علیه رژیم ضد کارگر در ایران اعتراض کرده  و کارزارها این کم ینها

این کم نها و کارزارها تا آزادی تمامی کارگران زندانی و تمامی . و میکنند

تگی با جنبش کارگری در نهادهای همبس. دا ت زندانیان سیاسی ادامه خواهد

ایران همگان را فرا میخواند که به هر کل که میتوانند، در هر کجا که هستند، 

با هر توانی که دارند به ایجاد نهادهای همبستگی با جنبش کارگری پرداخته و 

به هر کل که میتوانند به ادامه کم ینها و کارزارهای همبستگی با جنبش 

.رسانندکارگری در خارج کشور یاری   

برای آزادی کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی بیوق ه به هر  کل و  

. نامی که میتوانیم، بکو یم  

آکسیونهای اعتراضی و مبارزاتی، برای همبستگی  کارزارها، به کم ینها،

هرچه بیشتربا جنبش کارگری در ایران و نیز آزادی کارگران زندانی و تمامی 

ندید و به هر کل که می توانید  دای خواسته ها و زندانیان سیاسی ب یو

  .اعتراضات جنبش کارگری را به گوش همگان برسانید

 ات اد مبارزاتی ما، رمز پیروزی ماست!
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Resolution of the solidarity committees in 

regards to the conspiracy of the Islamic Regime 

Against the independent Labor Organizations 

 

To the organizations, Unions, and Labor institutions around the world, 

 

After four decades of dictatorial clergy rule, repression, exploitation and 

plunder, the Iranian people have stood against the entire ruling class 

throughout Iran, and the struggle to overthrow the Islamic Regime is in their 

agenda. 

In this battle, that determines their destiny, the Iranian labor movement, with its 

continuous struggle, daily and throughout the country, is trying to establish its 

independent organizations.  As an alternative to all reactionary alternatives- 

government and imperialist made, in harmony with other classes and layers of 

militant masses, offers its own independent alternative, by enduring the most 

repression, casualties and the overwhelming cost of labor activists that have 

paid so far, will pave this difficult, uneven, and meandrous path. 

The Islamic Regime of Iran, throughout its entire duration, has attempted to 

neutralize and expose the labor movement, by taking into account the cost of 

unemployment, imprisonment, torture and oppression, with hand-crafted 

organizations, such as The Islamic Labor councils, Labor House, and guild 

associations. However, so far, these plans with the help of the resistance of the 

labor movement’s activists, have failed in all cases.  Now, the ruling regime, in 

order to save itself from total bankruptcy, against the will of the labor 

movement, has commenced to establish government – made organizations in the 

name or Syndicates or fake channels of the labor movement in social media, 

with the help of its security and police agents. 

For instance, we could mention the regime’s attempt at creating a Syndicate 

that is affiliated with the police and security organs in Sherkate Wahed (Tehran 
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Bus Syndicate), in order to split the Tehran Bus Syndicate, which has a long 

history of struggle. In a regime that even mentioning the name of the Syndicate 

is an unforgiving offence, for the sake of splitting the real organization, the 

regime has proceeded to forming a government syndicate!? 

The establishment of such fake organizations by the regime in all sectors of the 

labor movement, such as teachers, nurses, and healthcare personnel, retirees 

and other social movements, such as student movement, women, and the 

oppressed minorities, has a long history as well. 

We call on all the progressive and vanguard labor organizations worldwide, 

centres and institutions protecting worker’ rights, which with the full knowledge 

of the plans of the Islamic Republic Regime, as before, to expose it in any 

possible and effective way, and defend the real labor and social movements in 

Iran. You are aware of the vital importance of these supports and solidarities, 

due to your history of struggle against tyranny and capitalism, for more than 

one hundred and fifty years.  

The Iranian labor movement at this vital moment of its destiny needs your 

support and solidarity for the real labor organizations and the exposing of the 

Islamic Regime’s conspiracies! 

 

Long live independent Labor organizations! 

 

Eleventh General Assembly of the 

 Solidarity Committees with Iranian Workers moment in Iran-abroad 

 

26 August, 2018 

solidarityciwm@gmail.com 

/http://nahadha.blogspot.com 

 

https://alternativeworkersnews.wordpress.com/ 
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