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 گسارش نشست سراسری 

" شورای مشورتی کارگران اتومبیل سازی آلمان"

(AAR) 

Automobil Arbeiter Ratschläge  

 

صر ایي . آلوبى ثزگشار ػض –صر ػِز ثْسْم  0282طپتبهجز  81ایي ًؼظت صر تبریز ػٌجَ 

ثزهي، ُبًْفز، هًْیز، ثْسْم، اػتْتگبرت، اِطي، : ًؼظت ًوبیٌضگبًی اس ػِزُبی

کَ ...  صّطلضّرف، آیشًبر، ایشًِبین، کبرلظزَُّ، ثزاًؼْایگ، سّلیٌگي، صّرتوًْض ّ 

ّ ػوْهبً اس طیف چپ ّ هتزلی ثْصًض، ... ؼضبً کبرگزاى کبرسبًجبت اُپل، فْلکض ّاگي ّ ث

 . ػزکت صاػتٌض

ًفز ثب  4اس طزف ًِبصُبی ُوجظتگی ثب کبرگزاى ایزاى ًیش یک ُیئت ًوبیٌضگی هزکت اس 

 .آیی ػزکت ًوْصًضصػْت لجلی صر ایي گزصُن

صر ایي گشارع ثَ . ّع ػضثب گشارع ُیئت تضارک ًؼظت ػز 88جلظَ رأص طبػت 

اس جولَ چیي، )ّضؼیت ػوْهی کبرگزاى اتْهجیل طبسی صر آلوبى ّ صر ططخ جِبًی 

پزصاستَ ػض ّ هؼشصبً صر هْرص اس ثیي رفتي هذل کبر ...( ٌُضّطتبى، آهزیکب، یًْبى ّ 

-ثب اًتمبل طزهبیَ ّ کبر ثَ کؼْرُبی طْصآّرتز، تؼطیلی کبرسبًجبت ّ ثی( ػغل سصایی)

ّ ثزضزّرت ایجبص . هیلیْى کبرگزاى ایي رػتَ صر ططخ جِبى پزصاستَ ػض 5دضّص کبری 

ثظتگی کبرگزاى اتْهجیل طبسی صر ططخ آلوبى ّ جِبى ثزای ّ گظتزع یک جٌجغ ُن

ًِبص ػض کَ ثزای ایجبص چٌیي جٌجؼی همبثلَ ثب ایي ّضؼیت ّ تِبجن طزهبیَ تأکیض ػض ّ پیغ

 . ریشی ػْصثذث ّ ثزًبهَ

ًِبص فْق، ػزکت کٌٌضگبى فؼبالًَ ثذث کزصٍ ّ ضوي پیزاهْى گشارع ّ پیغصر ثذث 

تأکیض ثز هؼکالتی هثل ثذزاى التصبصی، جِبًی طبسی، ػضم طزهبیَ گذاری ّ سزّج 

هشصُب صر ّادضُبی کْچک ّ ثشرگ، ّضؼیت کبری، تفبّت صطتُب، هؼکل ثیطزهبیَ

ػبى ّ ُبیصُی کبرگزاى ّ سبًْاصٍکبرگزاى لزارصاصی ّ هْلتی، ػوْهبً ثز لشّم طبسهبى

کبرسبًجبت ُوظبیَ صر ططخ ُز ّادض، ُز ػِز ّ طزاطزی، ثَ ػکل فزاطبسهبًی ّ 

ُب سْاُبى هجبرسٍ ُبی رطوی پزصاستٌض کَ آىچٌیي ثَ ًمض اتذبصیَفزادشثی تأکیض کزصٍ ّ ُن

اس طزف  "طبسع"ّلشّم " صزفَ جْیی"ًِبصػبى ثظتگی کبرگزاى ًیظتٌض، ثلکَ پیغّ ُن



جْیبًَ ُظتین ّ ثبیض پؼت ُن را کَ هب سْاُبى اتذبصیۀ هجبرسٍصر دبلی! کبرگزاى اطت

ًِبص ػض کَ یک فزاسْاى ثزای ًِبیتبً پیغ. هبى را تمْیت کٌینثظتگیصاػتَ ثبػین ّ ُن

 .ثظتگی تِیَ ّ هٌتؼز ػْصصُی ایي جٌجغ ُنطبسهبى

پیبم ّ گشارع کبرگزاى ایزاى سْصرّ کَ ُیئت ًوبیٌضگی هب کَ یک هیش اطالػبتی ػبهل 

، (هتي ضویوَ اطت)هؼشصبً اس طزیك رفمبی هب ثزای ایي ًؼظت ارطبل کزصٍ ثْصًض 

ثزگشار کزصٍ ... ثظتگی ّ ًؼزیۀ آلوبًی سثبى رفمبی ُبًْفز ّ چٌض اطالػیۀ ًِبصُبی ُن

رگزاى ّگْ ثب چٌض تي اس دبضزیي ثَ ػزح ّضؼیت کبثْص، صر ٌُگبم اطتزادت صر گفت

 .َ ػضُب پزصاستایزاى ّ جلت دوبیت آى

صر ثؼض اس اطتزادت ثب صػْت رئیض جلظَ، یکی اس رفمبی هب اس طزف ُیئت ًوبیٌضگی، 

-هبى، گشارع کْتبُی اس ّضؼیت کبرگزاى صر ایزاى ثَُبیضوي هؼزفی ًِبصُب ّ فؼبلیت

ارائَ صاص ّ ثَ ای اس پیبم کبرگزاى ایزاى سْصرّ را ّیژٍ کبرگزاى سًضاًی ّ فؼزصٍ

ًبهَ یب پیبهی صر ایي ًِبص کزص کَ ًؼظت، لطغصرسْاطت کبرگزاى ایزاى سْصرّ، پیغ

 .هْرص صبصر کٌض کَ هْرص پذیزع جوغ لزار گزفت

ًِبصػضٍ ثْص ّ صر اطتزادت تِیَ ػض، لزائت ّ ثَ ثذث گذاػتَ طپض هتي فزاسْاًی کَ  پیغ

ثؼض اس ثذث ّ ثزرطی . تصْیت رطیضثَ ًِبصاتی اصالدی ثَ اتفبق آراءػض کَ ثب پیغ

صُی، ًظیز تبریز ّ هذل ّ صطتْر جلظۀ ًؼظت ای هظبئل هبلی ّ طبسهبىپیزاهْى پبرٍ

کَ صر ّلت اطتزادت ثزای کبرگزاى ًبهَ ّ پیبهیثؼضی ّ اًتشبة ُیئت تضارک، هتي لطغ

 .ایزاى سْصرّ تِیَ ػضٍ ثْص، لزائت ّ هْرص تصْیت ًؼظت لزار گزفت

تزی ثب ًوبیٌضگبى صْرت گزفت، تؼضاصی آصرص ّگُْبی ثیغُب، گفتلۀ اطتزادتصر فبص

 .آّری ّ تجبصل ػض ّ ًؼزیَ ّ گشارع ایزاى سْصرّ تْسیغ ػضایویل جوغ

 .ّ ًین ثؼض اس ظِز ثب هْفمیت ثَ کبر سْص پبیبى صاص 4ًؼظت صر طبػت 

 

 

!همبستگی کارگری مرز نمی شناسد  

شهابیتا آزادی بی قید وشرط رضا   

!و دیگر کارگران زندانی از پا نخواهیم نشست  



 متن پیام وقطعنامه نشست کارگران اتومبیل سازی آلمان به کارگران ایران خودرو

Liebe ArbeiterInnen des Autowerkes „Iran Khondro“ im Iran 

Wir, die Teilnehmer des Vorbereitungstreffens für eine „Solidaritätsbewegung unter und mit 

Automobilarbeitern“ am 18.9.2010 in Bochum, bedanken uns sehr herzlich für euer 

Grußwort.                                                                                                                                              

Wir solidarisieren uns mit dem Kampf der iranischen ArbeiterInnen für ein 

menschenwürdiges Leben. Wir fordern die Freilassung aller inhaftierten iranischen 

Arbeiteraktivisten, darunter Herr Reza Schahabi, Vorstandsmitglied der 

Busfahrergewerkschaft im Iran. Wir unterstützen die 6-Punkte-Forderungen der 

Automobilarbeiter von „Iran Khodro“.*                                                                                                                 

Hoch die internationale Solidarität 

*- 6 Punkte werden bei gefügt 

 در ایران "ایران خودرو"صنایع اتومبیل سازی  گران عزیز کار

در تاریخ " جنبش همبستگی درکنار و با کارگران اتوموبیل سازی" ما شرکت کنندگان در جلسه 

9سپاسگزاری می کنیم صمیمانه آلمان از پیام شما –در بوخوم  8191.90181  

ما 9 یک زندگی شرافتمندانه اعالم می کنیمما همبستگی خود را با مبارزات شما کارگران ایرانی برای 

شرکت کارگران  رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای از جمله یخواهان آزادی همه فعالین کارگر

9در ایران از زندان هستیم اتوبوس رانی واحد  

حمایت می کنیم؛ کارگران خودروسازی آلمان به کنفرانس شما بند اعالم شده درپیام 6ما  از   

ان دادن به قوانین ضد انسانی سرکوب واختناق ودستگیریپای -8  

های سیاسی وعقیدتی وصنفینداندن زبرچی - 0  

اعتصاب، اعتراض، تجمع  های سیاسی وآزادیآزادی بی قید و شرط بیان و آزادی - 3  

 های کارگری بدون کسب اجازه از کارفرمایان و نهادهای دولتیآزادی بی قید و شرط ایجاد تشکل - 4

کارگری و بر چیده شدن تمامی نهادهای غیر کارگری از  المللیو پذیرفتن کلیه کنوانسیونهای بین

ن اجتماعی و اقتصادی و کار و محاکمه سرکوبگران و نقض کنندگان حقوق کارگرا  محیط های

 9خانوادگی

نبشهای لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه فعالین کارگری و دیگر ج - 5

  9اجتماعی از زندان

لغو اتهامات کلیه دستگیرشدگان جنبش کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی و صدور حکم منع  - 6

  9تعقیب قضائی آنان

 زنده باد همبستگی بین المللی

کنفرانس خودروسازان آلمان   

8191.90181 -بوخوم   



 پیام جمعی از کارگران ایران خودرو

گران اتومبیل سازی آلمان به کنفرانس سراسری کار  

 حضار محترم 

 ما جمعی از کارگران ایران خودرو 

هزار کارگر شاغل در خود شرکت وبا  02بزرگترین خودرو سازی کشور ایران باداشتن بیش از 

درصدی بازار خودرو در شرایطی این پیام 72هزار نفر در صنایع وابسته وسهم   852داشتن بیش از 

رم می فرستیم که به علت شرایط خفقان وسرکوب از داشتن هر گونه آزادی را برای شما حضارمحت

وتشکل کارگری محرومیم وامکان ارسال پیام از سوی نمایندگان کارگران وجود ندارد چون ما حتی 

نمی توانیم از نام واقعی خود استفاده کنیم چون بالفاصله دستگیر واز کار اخراج خواهیم شد نمونه 

بود که هنوز به سر کار  80نفر از نمایندگان ما کارگران در تابستان سال  86روشن آن اخراج 

المللی کارگران اتومبیل سازی در ما مایل بودیم که نماینده ای برای شرکت در کنفرانس بین9برنگشتند

ولی با توجه به شرایط حاکم بر کشور ما متأسفانه موفق نشدیم، امید است 9 شهر هانوفر بفرستیم 

9نیم در کنفرانس بعدی با شرایطی بهتر شرکت کنیمبتوا  

 حضار محترم

مایلیم مراتب همبستگی خودمان را با مبارزات حق طلبانه دیگرکارگران سراسر جهان در فرصت 

 مناسبی که برگزاری  کنفرانس شما فراهم کرده است  اعالم کنیم

ه کارگر در اعتراض به اقدام شما در برگزاری چنین کنفرانسی در تقویت صف نیرومند طبق

 سیاستهای ضد کارگری کشورهای سرکوبگر موثر واقع خواهد شد

 اعالم همبستگی شما کارگران با ما به پیشبرد مبارزات ما کمک شایانی خواهد کرد

اتحاد تاریخی طبقه کارگر در قطعنامه ها وفراخوانهای مشترک و با حضور خود در روز جهانی 

این حضور حمایت کارگران در روز 9 ر با شکوه خودرا نشان می دهدکارگر در اول ماه می تبلو

جهانی همبستگی از یکدیگر است واین همبستگی جهانی با جمایت از همدیگر می تواند و  باید 

 متحدانه وهمیشه ادامه داشته باشد

ده ما خودرا جزئی از این جنبش عظیم می دانیم ضمن حمایت از کنفرانس شما ،تاکید میکنیم آما

هرگونه همکاری وهماهنگی در پیشبرد این مبارزات هستیم وازشما می خواهیم مارا از تجارب خود 

 آگاه کنید

 حضار محترم

وضعیت خودرو سازی در کشور ما یک صنعت وابسته به کشورهای بزرگ جهان سرمایه داری 

9کار ما فقط  مونتاژکاری است9وخودروسازان بزرگ جهانی است   



ی بازارهای کشورهایی در حال توسعه را بین خود تقسیم کرده اند بازار خودروایران کشورهای اروپای

کیا موتور )داده اند عالوه بر فرانسه کشورهای دیگر مثل کره با( پژو ورنو)را به فرانسه 

ژاپن، ایتالیا ،ترکیه،روسیه،برزیل وچین در بازاز خودرو ایران حضوردارند(پروتون)مالزی با(پراید  

مالی یکی از چالشهای اصلی صنایع خودرو سازی ایران است بدون حمایت دولت صنایع بحران 

 خودرو سازی قادر به ادامه حیات نیست

ساختار مریض گونه صنعت که فقط با رانت خواری می چرند ونقش سیاست در آن رل مهمی را 

از قانون سرمایه داری  صنعت ایران نه سرمایه داری است نه9بازی می کند باعث این مشکالت است

9پیروی کند ونه دولتی است که از قانون دولت بهره مند باشد  

تمام ادارات وصنایع ایران امروز از 9بحران مالی همیشه چون شمشیر باال سر کارگران قرار دارد 

با بهانه قرار 9کوچک وبزرگ برای فرار از این مشکالت دیواری کوتاهتر از نیروی انسانی نمی بیند

ادن مشکالت دست به اخراج گسترده نیروهای انسانی میزنند ودوباره با تاسیس شرکتهای پیمانکاری د

9که عمده مدیران انها از خودافراد این شرکتها هستند نیروی جدید با حداقل حقوق جایگزین میکنند  

ورد می رسندآمدیران شرکتها از این کار به چند دست   

کارگران مجبور 99دیگر کسی مزاحم کار آنها نخواهد شد9 ص می شوندقدیمی خال9از شر نیروهای متشکل  -8
وتا بخواهند به خود بیآیند وهمدیگر را بشناسند قرار داد آنها 9هستند با این دستمزدهای کم به کار ادامه بدهند

رند با تمام واخراج می شوند واگر کسانی بخواهند بمانند ازقبل گزینش شده اند که افراد مزاحم نیستند وحاض
واین بزرگترین مشکل کارگران است که مانور هر گونه چانه زنی را از 9کمترین دستمزد به کار ادامه بدهند

به علت امار باالی بیکاری وجود افراد آماده 9کارگران می گیرد واجازه تشکل یابی رابه کارگران  نمی دهد
ی سیاسی جو خفقان واختناق سرکوبهای عریان به کار، نبود تشکل های کارگری نبود آزادیهای بیان وآزادیها

 وبیکار سازیهای صنفی مزید بر علت این همه سیاستهای ضد کارگری می باشد
 مدیران با دادن دستمزد کمتر با کاهش هزینه ها از بحران مالی فرار می کنند -0
 9ست می یابندبا اخراج کارگران وتشکیل شرکتهای پیمانکاری توسط عوامل خود به منابع مالی بهتری د -0

 
 حضار محترم

گذشته ، نه تنها تغییری در بهبود شرایط زندگی شان ایجاد نشده  هایطبقه کارگر ایران در طول سال

تا آنجا که امروز 9 است بلکه روزبروز بر ابعاد فقر، فالکت و بی حقوقی آنان افزوده گردیده است

یا میداند که کارگران در آن در بدترین ایران را یکی از سه کشور اصلی در دن ،سازمان جهانی کار

وشرایط زندگی وضعیت کار 9 شرایط کار میکنند و پایه ای ترین حقوق شان بشدت نقض میشود

امنیت شغلی نبود قانون کار نبود استخدام های  به یک معضل اساسی تبدیل شده است، نبودحداقلی 

وجود شرکتهای پیمانکاری با ، اقشار حقوق طبقه کارگر با سایر  ایمنی کار، تبعیض دایمی نبود

بلکه هر گونه امید  قراردادهای موقت یکماهه و سفید امضا به تنها شکل استخدام کارگران تبدیل شده

حداقل دستمزد  کارگران را برای آینده وبازنشستگی ازبین برده است پایین بودن سطع دستمردها یعنی

نها خانواده کارگری در نتیجه عدم پرداخت بموقع کارگران چهار برابر زیر خط فقر است و میلیو

دستمزدهای نان آورانشان بطور دائمی در غیر انسانی ترین شرایط برای زنده ماندن خود دست و پا 

میزنند و موج عظیم بیکاری و خطر بیکار سازی کارگران شاغل، زندگی را بر آنان و خانواده 

است وتنها راه برون رفت از این شرایط غیر انسانی  هایشان به جهنمی غیر قابل تصور تبدیل کرده

9 نیاز به یک تغییرات اساسی در تمام سطوح اقتصادی و اجتماعی را میطلبد  



گذشته طبقه  هایشرایط ضد انسانی فوق در حالی بر کارگران ایران تحمیل شده است که در طول سال

ی خود محروم بوده و هر گونه اعتصاب و کارگر ایران از تمامی حقوق برسمیت شناخته شده بین الملل

اعتراض کارگران و تشکل خواهی آنان با سرکوب، تهدید، بیکاری، زندان و اتهامات امنیتی مواجه 

9 شده است  

در طول سالهای گذشته علیرغم وجود سرکوب و خطر زندانی شدن و خودروکارگران ایران 

ا به میدان آمده و در برخی مراکز با برپایی بیکارسازی، در اعتراض به شرایط مشقت بار خود باره

تشکلهای خود و اعتصابات و تجمعات بی شمار در دهها و صدها مرکز تولیدی و صنعتی نشان دادند 

اعتصاب کارگران ایران 9 حاضر به تحمل شرایط غیر انسانی حاکم بر کار و زیست شان نیستند

 خودرودر اسفند ماه وتیر ماه  

رانخودرو دیزل در تیرماهاعتصاب کارگران ای  

سالهای ابعاد این اعتراضات را در اعتصاب کارگران مهرکام پارس ،ایپکووساپکو از این نمونه اند 

میبنیم که بسیاری از شرکت کنندگان در اعتراضات خیابانی از زنان، جوانان و کارگران و  اخیر

9 هایشان هستند خانواده  

 در زندان اخراج ویا از فعالین کارگریدهها نفرد که هنوز شو در شرایطی برگزار می کنفرانس شما

در انتظار صدور حکم و تعدادی از فعالین  شدگان ، بسیاری از دستگیرهستند در زیر حکم اعدامویا 

9 بصورت بالتکلیف منتظر بازگشت به کار هستندکارگری   

انسانی و شرافتمندانه و  که داشتن یک زندگیخودرو کارگران ایران ما های  ما امیدوارم خواست 

در این اجالس مورد بررسی قرار  ایطی قطع نامه بدور از هر گونه سرکوب و رعب و وحشت است

9به آن پرداخته شود کنفرانسبگیرد و در طول   

: در شرایط حاضر عبارتند از ی ما کارگرانها فوری ترین و حداقل ترین این خواست   

ی سرکوب واختناق ودستگیریپایان دادن به قوانین ضد انسان-8  

برچیدن رندانهای سیاسی وعقیدتی وصنفی-0  

اعتصاب، اعتراض، تجمع  و آزادیهای سیاسی وآزادی آزادي بیان  آزادی بی قید و شرط -0  

آزادی بی قید و شرط ایجاد تشکلهای کارگری بدون کسب اجازه از کارفرمایان و نهادهای دولتی و  -4

المللی کارگری و بر چیده شدن تمامی نهادهای غیر کارگری از محیط  ای بینپذیرفتن کلیه کنوانسیونه

اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی  ،های کار و محاکمه سرکوبگران و نقض کنندگان حقوق کارگران  

لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه فعالین کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی  5

 از زندان 

و اتهامات کلیه دستگیرشدگان جنبش کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی و صدور حکم منع لغ 6

 تعقیب قضائی آنان 

 جمعی از کارگران ایران خودرو

8/9/0282 – 8089شهریور  87، تهران –ایران   



گیری معرفی کوتاهی ازشکل  

 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 
9 می گذرد" نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج از کشور"ت منظم برای ایجاد سال از اولین جلسا 5بیش از 

 باشند، ها و شعرهای مختلف فعال میدر کشور که" همبستگی با جنبش کارگری ایران درخارج از کشور هادهاین"گیری شکل

کیل سندیکاهای هفت تپه، شرکت اتوبوسرانی واحد، تش 9استدر ایران بوده انقبل از هرچیز مدیون برآمد نوین مبارزات کارگر

های کاری گیری گروهحال شکلودرعین999 های اتوموبیل سازی، الستیک سازی، وسندیکای نقاشان، گروه کارگری کارخانه

تر همان مسممما را به را999 و " کمیته پیگیری"، "های کارگریکمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل"تر مانند سازمانیافته

9استکرده  

تربا خود را حمایت و همبستگی وسیعاصلی وظیفه  "نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج ازکشور" روازاین

های این جنبش در تقابل با نهادها و ابزارهای ضد کارگری رژیم جنبش کارگری ایران و دفاع از اهداف و مطالبات و خواسته

9 چنین حزب اسالمی کار قرارمی دهدمانند خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار و همایران وری اسالمی داری جمهسرمایه  

گیری از پایین در سطح شهری و کشوری برمبنای یک فرد یک رای، همکاری گرایشات نهادهای، شکلاین  خصلت اصلی 

ارزات جاری طبقه کارگر در محل کار و زندگی این ها و شرکت در حد توان در مبگیریدر تصمیم استقالل فکری گوناگون، 

( سوئد) 0282و گوتنبرگ ( آلمان) 0229، هانوفر 0228گردهمایی ساالنه درشهرهای فرانکفورت  0تاکنون  9باشدمی نهادها

روزشمار "و " روزشمارکارگری"ای بنام و ساالنه کتابچه9 ایمیافتههای نکات کارمشترک دستبستایم و به جمعبرگزارکرده

 9کنیممیدرایران را نیز منتشر" حوادث کارگری

در کشورهای انگلیس، آلمان، استرالیا، فرانسه، سوئد، امریکا، ی هماهنگ و سراسری این نهادها هاو کمپین کارزارهابرگزاری 

و سپس  ود صالحیاز جمله شرکت در کارزار پیروزمند برای آزادی محمکانادا درحمایت از رهبران جنبش کارگری ایران 

و یا علیه و نیز لزوم ادامه فعالیت برای آزادی  اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه از جمله علی نجاتی

ابراهیم مددی، خسرو بوکانی، ، سعید ترابیان، وفا قادری؛ صدیق  ،منصور اسانلومحاکمات فعالین کارگری چون رضا شهابی، 

تمامی فعالین جنبش کارگری و سایر جنبشهای عیسی ابراهیم زاده، حین پیروتی، بهنام ابراهیم زاده و سبحانی، فتاح سلیمانی، 

هم اکنون کمپینی  9ها بیش از پیش متقاعد کرده است، ما را به درستی این فعالیتهای مخوف رژیماز زندان اعتراضی اجتماعی

انده و در شهرها وکشورهای مختلف سازمانها و نهادهای کارگری را برای آزادی رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی را فراخو

 9به دفاع از این کمپین جلب نموده و آکسیونهای اعتراضی و اطالعاتی را در مراکز مختلف سازمان داده ایم

چشم 9 مایکنیم و به دست نهادهای کارگری رساندهکمک مادی و معنوی مرتب و منظم توسط مردم را جمع آوری کرده و می

داشتی به نهادهای امپریالیستی مانند سولیدارتی سنتر و تشکالت مشابه که در جهت منحرف ساختن جنبش کارگری ایجاد شده اند، 

 9نداریم و به شدت مخالف آن هستیم و به نیروی الیزال خود کارگران برای نجات خود معتقد هستیم

المللی، حمایت از کارگران جمهوری اسالمی ایران از این نهاد بین و تقاضای اخراج" ای ال او"اعتراض حضوری در مقابل 

سازی اپل آلمان، حمایت از کارگران ترکیه، حمایت از اعتصاب غذای کارگران مکزیک، همبستگی با کارگران کنسرن اتوموبیل

های احزاب چپ و سوسیالیست و ایتجلب حم9 المللی این نهادها برشمردهای بینتوان بخشی از فعالیترا می999 کلمبیا، عراق و

9 دانیمالمللی را از وظایف خود میکسب حمایت سندیکاها و اتحادیه کارگری بین  

ما از کلیه فعالین کارگری، اتحادیه ها، سندیکاها، سازمان های کارگری و احزاب و سازمانهای مترقی دعوت می کنیم که از 

و نیز ما را برای هرچه 9 تصاب و ایجاد تشکل مستقل و آزاد کارگری دفاع کنندمبارزات کارگران ایران از جمله برای حق اع

9 بهتر پیش بردن همبستگی با جنبش کارگری در ایران یاری رسانند  

 خارج کشور -نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران

nhkommittehamahangi@gmail.com  
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