بیانیه پایانی س یزدهم ین مجمع عمومی مجازی سالیانه
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران  -خارج کشوربه نام:

مجمع دفاع از مبارزات کارگران در ایران و پشتیبانی
ازسندیکای مستقل هفت تپه ،همزمان با سالگرد خیزش آبان!
به اطالع میرسانیم :دوران سخت وپُرتعب پاندمی گوید ۹۱درسراسر جهان فشارزیادی را
درامر سازماندهی حضوری مجمع عمومی ساالنه نهادهای همبستگی نیز فراهم نمود.
ازاینروبعدازچند دورجابجایی زمانی ،سرانجام با فراهم آمدن اسناد نشست ،موفق شدیم
ازطریق سازماندهی شبکه مجازی سیزدهمین نشست خود را در روزهای ۱۳اکتبر و اول
نوامبر ۰۲۰۲فراهم آوریم !
در روزهای یاد شده ،سیزدهمین مجمع عمومی حضوری نهاد های همبستگی از
کشورهای مختلف اروپایی -کانادا -استرالیا و ترکیه برگزار شد.
هیئت هماهنگی دوازدهمین دوره نهاد ها،با تدارک چندین نشست اعضاء ،ازپیش با فراهم
آوردن اسنادالزم ،نشست سیزدهیمن مجمع را به سامان برد.
مجمع عمومی با پخش سرود انترناسیونال وبااعالن یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان
جنبش کارگری ونیزدوعضو فعال نهادهای همبستگی شهرام و بهرام که بعلت بیماری
دیگردرمیان جمع نیستند،آغازبکارکرد .رسمیت مجمع با حضورنمایندگان نهادها اعالن
گردید وبا انتخاب هیئت رئیسه مجمع عمومی آغازبه کارنمود.
هیئت رئیسه ابتداء دستورکارپیشنهادی مجمع رابه رای نشست عمومی گذاشت که با رای
الزم حاضرین تصویب شد .گزارش عملکرد هیئت هماهنگی مورد مداقعه نظرقرارگرفت
وازیکایک رفقای هماهنگی،آن دوره قدردانی صورت گرفت.
هیئت رئیسه ،نام گذاری سیزدهمین مجمع نهادهای همبستگی راهمچون دوره های پیشین،این
بارازمیان نامهای پیشنهاد شده به نام  « :مجمع دفاع از مبارزات کارگران در ایران و
پشتیبانی ازسندیکای مستقل هفت تپه ،همزمان با سالگرد خیزش آبان!» ،رای بیشتری را
به خود اختصاص داد.
پس آنگاه انتخاب هیئت هماهنگی دوره بعد دردستورکارقرارگرفت .ازمیان داوطلبین رفقایی
ازاستکهلم  -گوتنبرگ  -استرالیا وآلمان برای این مهم انتخاب شدند.
مجمع عمومی ضمن تصویب اسناد الزم فراهم آمده ،بیش ازپیش پیرامون تقویت همگرایی
ها وگسترش آن دربین نیروهای چپ ودمکراتیک در خارج از کشورمعطوف به تقویت
مبارزه طبقاتی درون جامعه بیش ازپیش پای کوبیدند .و به حفظ استقالل نهادها تاکید کردند!

دومین روزمجمع عمومی بیش ازپیش برضمایم اجرایی وعرصه همکاری های نهادها را
مورد بحث وتوافق قرارداد وطی بحثی آزاد اوضاع سیاسی ،جنبش کارگری و وضعیت
جهانی را به شورعمومی گذاشتند.
دراین بخش رفقا فعاالنه به تحلیل ازاوضاع ،وضعیت جنبش کارگری و اولویتها ونیزتاکید
برادامه اظهارنظرهرچه بیشتردرمورد مسائل مهم سیاسی وروز پرداختند.
ضرورت وسیعترکردن ارتباطات با نهادهای کارگری درسطح جهانی وجلب همبستگی
فعالترازمبارزات واعتصابات واعتراضات جنبش کارگری نیزطرح گردید.
درادامه بحث جنبش کارگری درمورد دستگیری فعالین کارگری هفت تپه تاکید براین شد که
عالوه برمحکوم کردن دستگیری کارگران  ،فعاالنه به جلب همبستگی با کارگران در ایران
واعتراض به دستگیری آنها نهادهای کارگری بین المللی را درجریان گذاشته وخواهان
همراهی شویم.
دراین بخش ازمجمع عمومی تاکید براین شده که جامعه از لحاظ سیاسی ازکلیت رژیم
عبور کرده وهیچ بخش وجناحی ارزش وجایگاهی درمیان اکثریت مردم درایران ندارد.
جنبش کارگری در دروه گذشته نشان داد که از مطالبه گرای صرف گذر کرده و در حیات
سیاسی و اجتماعی جامعه فعاالنه تر با آلترناتیو خود به میدان آمده است .شاهدیم اعتراضات
وسیع دیماه ۹۳۱۶و خیزش بزرگ جامعه در آبان  ۱۸درایران به بهانه گران شدن بنزین،
رژیم سرمایه داری ایران ،دروحشت از
دروسیعترین شکل درجامعه دامن گسترشد .کلیت ِ
رشد اعتراضات ووسیعتر شدن همکاری ها درجنبش،با تهاجم وحشیانه وبا کشتاربیش
از ۹۱۲۲نفروبه زندان کشاندن بیش ازچندین هزارنفروبرگزاری بیدادگاه همراه با احکام
سنگین وقرون وسطائی ادامه میدهد .ترس ازسرنگونی  ،چنگ انداختن و التماس از دولتهای
غربی و مذاکره با رئیس جمهوری جدید در برابر ترامپ برای ادامه حیات کامال مشهود
است .در این میان جنبشهای مختلف اعم از زنان ،کارگران ،معلمان ،پرستاران،
بازنشستگان و تمامی تهیدستان و زحمتکشان روزبهروز مصممتر و فراگیرتر میشود و
همهی آنها دریافتهاند که از طریق جنبشها ،اعتراضات و اعتصابات و پافشاری مستمر بر
خواسته ها و مطالبات ،با ایستادگی ،مقاومت ،حرکتهای جمعی سازمانیافته و متشکل و
حمایت ازیکدیگردرحرکتهای مختلف ،مسیر دستیابی به رهایی میسر خواهد شد .خشم و
نفرت عمومی به اوج خود رسیده و بیشک بهزودی جرقهای دیگر زده خواهد شد.
بدین ترتیب سیزدهمین مجمع عمومی برای پیشبرد فعالیتهای دور آتی با گزینش هیئت
هماهنگ کننده غیرمتمرکز و تصویب پیام هاوفعال نمودن کارگروههای خود وبا پخش
سرود انترناسیونال مجمع عمومی خود را درپایان روزاول نوامبر ۰۲۰۲خاتمه داد.
نوامبر۰۲۰۲

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

