
 بيانيه پايانی دومين گردهمائی
 نهادهای همبستگی با کارگران ايران در خارج از کشور

"علی نجاتی"گردهمائی   
 

 آلمان -هانوفر درشهر٢٠٠٩ماه مارس درکشورخارج ازهای همبستگی با کارگران ايران دردومين گردهمائی نهاد

نيشکر هفت تپه توسط رژيم سرمايه داری جمهوری  رگراناز آنجايی که علی نجاتی رئيس سنديکای کا .برگزار شد

 .اسالمی دستگير و کماکان در زندان بسر ميبرد، دومين گردهمائی به نام علی نجاتی نامگذاری شد

بين دو که در ندموفق شدنهادهای همبستگی ، شدبرگزار٢٠٠٨ی نهادهای همبستگی درماه مه لين گردهمائاو

برگزاری جمله ميتوان ازد، نجنبش کارگری ايران فعاليتهای مفيد و موثری را سازماندهی کندفاع ازگردهمائی در

سطح بين المللی، انی سازمانها و تشکالت کارگری در، تماس و جلب پشتيبشبهای همبستگی، آکسيونهای حمايتی

و نيز ، مختلف را نام بردبرگزاری جلسات و سمينارها و نيز شرکت و پشتيبانی ازمبارزات کارگری در کشورهای 

سمينار افشاگری مرکزهمبستگی "و " و تجارب تشکيل سنديکامعرفی کارگران هفت تپه سمينار" برگزاری به

 .، اشاره کردکه از پرشرکت کنند ه ترين جلسات خارج کشور بودند" سوليدارتی سنتر-آمريکا

 همبستگی با کارگران ايران از استراليا، کانادا، گردهمائی دوم با شرکت نمايندگان و تعدادی از اعضای نهادهای

و نهاد در حال تأسيس "شبکه همبستگی با کارگران ايران"سوئد، آلمان، انگلستان، فرانسه و همچنين مهمانانی از 

بخشی از اعضای نهادها .  مارس به کار خود پايان داد٢٩ مارس آغازشد و در روز يکشنبه ٢٨ در روز شنبه ،هلند

 . پالتالک در اين نشست حضور همزمان و فعال داشتند سيستم گفتگوامکان حضور نداشتند، از طريقنيز که 

گردهمائی دوم نهادهای همبستگی در شرايطی برگزار شد که بار بحران کنونی سرمايه داری جهانی اين دور نيز بر 

نظام سرمايه داری در تمامی سطوح شکست سياستهای دوباره . دوش کارگران و زحمتکشان افتاده و سنگينی ميکند

حقوقی اکثريت جامعه، بيکاری، زدن امکانات اجتماعی، کم کردن حقوقها و  اقتصادی و اجتماعی شدت دادن به بی

  .  افزايش ساعت کار را به همراه داشته است

بيشتر به مقابله تشکالت کارگری، چپ و سوسياليست با سازماندهی اعتراضات عليه دولتها و سرمايه داران هر چه 

نهادهای . دن در سراسر دنيا موج وسيعتر و راديکالتری را در برميگير اين اعتراضاتپرداخته و هر روزه

 .همبستگی وظيفه خود ميدانند که فعاالنه در اين اعتراضات شرکت نمايند

ن، پيگرد و رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی درهراس از پيشرفت مبارزات کارگران و متشکل شدن آنا

گردهمايی در عين حال که . دستگيری فعالين جنبش کارگری و ديگر فعالين جنبشهای اجتماعی را افزايش داده است

بر دفاع از مبارزات کارگران در جهت احقاق حقوق خويش از جمله حق تشکلهای مستقل ومتکی بر نيروی خود 

ارزه وسيعتربرای آزادی فوری و بدون قيد شرط کليه بدون دخالت دولت و کارفرمايان تاکيد دوباره گذاشت، مب

 . و دوستداران جنبش کارگری دانستدستگيرشدگان جزو فعاليت مستمرنهادها و همه طرفداران

طالبات و ماهداف ووسيعتر با جنبش کارگری و دفاع ازهمبستگی حمايت ووظيفه نهادهای همبستگی درائی برگردهم

    خانهمانندتقابل با نهادها و ارگانهای ضد کارگری رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی خواسته های اين جنبش در



 . کارگر و شوراهای اسالمی کار، تاکيد دوباره نمود

با توجه به تالشهای ) سوليدارتی سنتر( آمريکا افشا و طرد نهادهای ساخته امپرياليستی همچون مرکز همبستگی 

جاری اش در جهت نفوذ در جنبش کارگری ايران و به انحراف کشاندن آن به نفع سياستهای دولت امپرياليستی 

نهادهای همبستگی . آمريکا توسط نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران در خارج از کشورمجددا تاکيد گرديد

يتهای خود موفق گرديدند با برگزاری جلسات و سمينارها پرده از دسايس و سياستهای ضد در دور گذشته فعال

نهادهای همبستگی با . کارگری اين نهاد امپرياليستی در درون جنبش کارگری ايران و تشکلهای نوپايش بردارند

ايران برعليه سياستهای جنبش کارگری در خارج کشور در راستای فعاليت و مبارزه افشاگرانه فعالين کارگری در 

سوليدارتی سنتر، کمک و ياری رسانده و کماکان فعاليتهای افشاگرانه خود را با برگزاری جلسات و سمينارها، 

 .ترجمه اطالعات و تهيه منابع و اسناد هر چه بيشتر پيش خواهند برد

 پيشبرد فعاليتهای آتی از ميان گردهمائی بعد از بحث، تبادل نظر و تصويب مبانی و ضوابط همکاری نهادها برای

 .  ماه انتخاب نمود۴خود يک هيئت هماهنگی چرخشی را برای يک دوره 

گردهمائی به تظاهرات ضد سرمايه داری در آلمان و انگليس که ازطرف نهادهای کارگری و سوسياليستی 

همچنين نهادها را به پشتيبانی و . بطورهمزمان با برگزاری گردهمائی ما سازمان يافته بود پيام همبستگی صادرکرد

همبستگی با مبارزات کارگران جنرال موتور، اپل فراخوانده و تدوين پيام همبستگی و شرکت در ششمين کنفرانس 

آنان، انتشار روزشمار کارگری و برگزاری جشن همبستگی به مناسبت روز جهانی کارگر و صادر نمودن اطالعيه 

 .اول ماه مه را در دستور گذاشت

گردهمائی که کارخود را با يک دقيقه سکوت به ياد جانباختگان جنبش کارگری آغاز کرد، با سرود انترناسيونال به 

   .اندسپايان ر

!کارگران جهان عليه سرمايه متحد شويم  
!زنده باد سوسياليسم  

٢٠٠٩مارس   
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   labour.kargar@gmail.com  استراليا - ی با کارگران ايران کميته همبستگ-
     com.gmail@cdkargari   نروژ -  کميته دفاع از کارگران ايران-
    fr.yahoo@sstiran  فرانسه -ان همبستگی سوسياليستی با کارگران اير-
  de.yahoo@2007_kanoonhf فرانکفورت و حومه -  کانون همبستگی با کارگران ايران-
  de.yahoo@hannover.kanon هانوفر -  کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران-
   se.comhem@isask   سوئد  کميته همبستگی کارگران ايران و-
 com.gmail@kanounhambastegi   گوتنبرگ - کانون همبستگی با کارگران ايران-
    uk.co.yahoo@ankjch   انجمن کارگری جمال چراغ ويسی-
 de.web@kaumares    فرانکفورت- شورای همبستگی کارگری -
  fm.fastmail@iranwsn بکه همبستگی کارگری ش-
  ca.yahoo@committee_toronto   تورنتو کانادا -  کميته حمايت از کارگران ايران-


