
ینبیانیه پایانی  یزدهم  سالیانه  مجازیمجمع عمومی  س
 : به نامخارج کشور - نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران

 

مجمع دفاع از مبارزات کارگران در ایران و پشتیبانی 
 ازسندیکای مستقل هفت تپه، همزمان با سالگرد خیزش آبان!

درسراسر جهان فشارزیادی را  ۹۱پاندمی گویدوپُرتعب دوران سخت : به اطالع میرسانیم

 . فراهم نمودنیز های همبستگی هی حضوری مجمع عمومی ساالنه نهادامر سازمانددر

، موفق شدیم ستدن اسناد نش، سرانجام با فراهم آمی زمانیجابجایازچند دورازاینروبعد

اکتبر و اول ۱۳ دهمین نشست خود را در روزهایشبکه مجازی سیزسازماندهی ق یطراز

 !فراهم آوریم   ۰۲۰۲نوامبر

مومی حضوری نهاد های همبستگی از روزهای یاد شده، سیزدهمین مجمع ع در 

 .   ترکیه برگزار شدو استرالیا   -کانادا -اروپاییشورهای مختلف ک

فراهم نشست اعضاء، ازپیش با  نتدارک چندی،با نهاد ها وازدهمین دورههیئت هماهنگی د

 .  را به سامان برد نشست سیزدهیمن مجمع ،اسنادالزمآوردن 

به یاد جانباختگان با پخش سرود انترناسیونال وبااعالن یک دقیقه سکوت مجمع عمومی 

ام و بهرام که بعلت بیماری رعضو فعال نهادهای همبستگی شهجنبش کارگری ونیزدو

رسمیت مجمع با حضورنمایندگان نهادها اعالن . بکارکرد،آغازمیان جمع نیستنددیگردر

 .گردید وبا انتخاب هیئت رئیسه مجمع عمومی آغازبه کارنمود

به رای نشست عمومی گذاشت که با رای مجمع را هیئت رئیسه ابتداء دستورکارپیشنهادی

زارش عملکرد هیئت هماهنگی مورد مداقعه نظرقرارگرفت گ. الزم حاضرین تصویب شد

 . قدردانی صورت گرفت وازیکایک رفقای هماهنگی،آن دوره

این همچون دوره های پیشین،رانهادهای همبستگی هیئت رئیسه، نام گذاری سیزدهمین مجمع 

و  مجمع دفاع از مبارزات کارگران در ایران » :به نام  نامهای پیشنهاد شده میانباراز

بیشتری را رای  ،«!پشتیبانی ازسندیکای مستقل هفت تپه، همزمان با سالگرد خیزش آبان

 .به خود اختصاص داد

ازمیان داوطلبین رفقایی . پس آنگاه انتخاب هیئت هماهنگی دوره بعد دردستورکارقرارگرفت

 .برای این مهم انتخاب شدند آلمانواسترالیا  -گوتنبرگ  -ازاستکهلم 

تقویت همگرایی  پیش پیرامونن تصویب اسناد الزم فراهم آمده، بیش ازمجمع عمومی ضم

به تقویت  معطوفخارج از کشوردر دمکراتیک و ها وگسترش آن دربین نیروهای چپ 

 !کردندحفظ استقالل نهادها تاکید  و به .یش پای کوبیدندپمبارزه طبقاتی درون جامعه بیش از



ها را های نهاددومین روزمجمع عمومی بیش ازپیش برضمایم اجرایی وعرصه همکاری 

کارگری و وضعیت  طی بحثی آزاد اوضاع سیاسی، جنبشو مورد بحث وتوافق قرارداد

 .  عمومی گذاشتندجهانی را به شور

دراین بخش رفقا فعاالنه به تحلیل ازاوضاع، وضعیت جنبش کارگری و اولویتها ونیزتاکید 

 . ندپرداخت برادامه اظهارنظرهرچه بیشتردرمورد مسائل مهم سیاسی وروز

های کارگری درسطح جهانی وجلب همبستگی ضرورت وسیعترکردن ارتباطات با نهاد

 . فعالترازمبارزات واعتصابات واعتراضات جنبش کارگری نیزطرح گردید

درادامه بحث جنبش کارگری درمورد دستگیری فعالین کارگری هفت تپه تاکید براین شد که 

 ندر ایرا، فعاالنه به جلب همبستگی با کارگران دستگیری کارگران  عالوه برمحکوم کردن

را درجریان گذاشته وخواهان  نهادهای کارگری بین المللیآنها واعتراض به دستگیری 

 .همراهی شویم

ازکلیت رژیم  سیاسی لحاظاز دراین بخش ازمجمع عمومی تاکید براین شده که جامعه   

. ایران نداردیان اکثریت مردم درموهیچ بخش وجناحی ارزش وجایگاهی در عبور کرده

جنبش کارگری در دروه گذشته نشان داد که از مطالبه گرای صرف گذر کرده و در حیات 

اعتراضات  شاهدیم. سیاسی و اجتماعی جامعه فعاالنه تر با آلترناتیو خود به میدان آمده است

بنزین،  گران شدنن به بهانه اایردر ۱۸ آبان در امعهو خیزش بزرگ ج۹۳۱۶وسیع دیماه 

 کلیت رِژیم سرمایه داری ایران، دروحشت از. دامن گسترشدعترین شکل درجامعه دروسی

بیش کشتاربا وحشیانه وبا تهاجم جنبش،رشد اعتراضات ووسیعتر شدن همکاری ها در

بیدادگاه همراه با احکام برگزاری نفروبه زندان کشاندن بیش ازچندین هزارنفرو ۹۱۲۲از

ترس ازسرنگونی ، چنگ انداختن و التماس از دولتهای . یدهدقرون وسطائی ادامه مسنگین و

برای ادامه حیات کامال مشهود و مذاکره با رئیس جمهوری جدید در برابر ترامپ غربی 

های مختلف اعم از زنان، کارگران، معلمان، پرستاران،  جنبشدر این میان . است

شود و  تر و فراگیرتر می روز مصمم و زحمتکشان روزبه تهیدستانبازنشستگان و تمامی 

 اعتصابات و پافشاری مستمر بر  ها، اعتراضات و اند که از طریق جنبش ها دریافته ی آن همه

سازمانیافته و متشکل و  های جمعی مطالبات، با ایستادگی، مقاومت، حرکت خواسته ها و

و  خشم  .های مختلف، مسیر دستیابی به رهایی میسر خواهد شد حرکتحمایت ازیکدیگردر

 .ای دیگر زده خواهد شد دی جرقهزو شک به نفرت عمومی به اوج خود رسیده و بی

هیئت با گزینش مجمع عمومی برای پیشبرد فعالیتهای دور آتی سیزدهمین  بدین ترتیب

پخش با اوفعال نمودن کارگروههای خود وو تصویب پیام ههماهنگ کننده غیرمتمرکز 

 . خاتمه داد ۰۲۰۲اول نوامبردرپایان روزا ر سرود انترناسیونال مجمع عمومی خود

 ۰۲۰۲نوامبر

 منتخب سیزدهمین مجمع عمومی نهاد ها ،نهاد های همبستگی هیئت هماهنگ کننده


