بيانيه پايانی
چھارمين گرد ھمآئی
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری ايران – خارچ از کشور
چھارمين نشست حضوری نھادھای ھمبستگی با کارگران ايران ـ خارج از کشوربه نام" نشست
ھمبستگی برای آزادی کارگران زندانی" در روزھای  ٢۴ ،٢٣و  ٢۵آپريل در شھر ھانوور با حضور
فعال رفقای نھادھای مختلف در حالی پايان گرفت که ھمه شرکت کنندگان در اندوه رفيق از دست رفته
بھزاد کاظمی بودند و با يک دقيقه سکوت يادش را گرامی داشتند.
در شرايطی نھادھای ھمبستگی ،مجمع عمومی خود را برگزار کرد که طبقه کارگر ايران در موقعيت
بسيار حساسی چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سياسی قرار گرفته است .موقعيتی که می رود تا
طبقه کارگر را به پرچم دار مبارزه برای رفاه و آزادی توده ھای زحمتکش جامعه تبديل نمايد .بحران
اقتصادی که رژيم جمھوری اسالمی با آن دست به گريبان شده است ھر چه بيشتر نه تنھا طبقه کارگر
ايران منجمله معلمان و پرستاران و ساير توده ھای زحمتکش اين جامعه را در گرداب يک زندگی
فالکت بار و اسفناک فرو می برد و بنا بر تاريخ چند صد ساله ی سرمايه داری ھميشه اين بحرانھا به
بھای فقر روزافزون اين طبقات زحمتکش از سر گذرانده می شود .بنابراين ،اين بار ھم مطمئنا ً دولت
سرمايه داری ايران قصد دارد که کسری بودجه کالن و نيز اقتصاد ويرانش را با استثمار بيشتر طبقه
کارگر و توده ھای زحمتکش اين جامعه  ،از نو سر و سامان دھد  .حذف يارانه ھا از سفره خالی
کارگران ،تحميل فقر و بيکاری روزافزون ،تورم باال و نفس گير ،قراردادھای موقت سفيد امضا و
وجود شرکت ھای پيمانی ،دستمزدھای ناچيز و به تعويق افتاده گاھا ً تا يکسال و بيشتر ،زندگی را بر
توده کار و زحمت مشقت بار کرده است .تحميل افزاينده اعتياد و فحشا ،تھاجم ديگرباره به ھر گونه
آزادی ھای سياسی و اجتماعی توده ھا ،سرکوب پايه ای ترين نيازھای جوانان و زنان و ديگر بخش
ھای مردم ،و افزايش فشار بر دانشجويان و بی آينده کردن آنھا ،زمينه ھای عصيان اين نيروھای
فعال را فراھم آورده است .نداشتن حق تشکل و اعتصاب ،زندانی کردن و سرکوب فعالين واقعی طبقه
کارگر و ساير جنبش ھای اجتماعی ،ايجاد رعب و وحشت در جامعه از طريق باال بردن امار اعدام ھا،
و ده ھا بی حقوقی ديگر که به مردم زحمتکش اين جامعه تحميل می شود ،کاسه ی صبر آن ھا را
لبريز نموده و اين توده ھا را ھر چه بيشتر به آلترناتيو و برنامه ھای ھمه ی جناح ھای مختلف
سرمايه داری تماميت خواھان ،اصالح طلبان و ليبرال ھا و چشم انتظاران به سلطه امپرياليستی و ...
بدبين نموده است.
در کنار ھمه اين ھاست که ،فعالين و پيشروان کارگری بر حضور ھر چه پررنگ تر طبقه کارگر با
صف مستقل و متشکل خود برای رسيدن به خواسته ھای رفاھی و سياسی که امسال و سال ھای پيش
توسط کارگران ايران برای اول ماه می فرموله شده است ،در جنبش اعتراضی توده ھا در اين دور
تاکيد می کنند  .آن ھا به درستی مطالبات رفاھی و آزاديخواھانه توده ھا را از مسير يک جدال طبقاتی
و نه از طريق مماشات و آشتی طبقاتی بيان نموده اند .در اين ميان ابتکار جالب کارگران و توده ھای
زحمتکش اين جامعه در اعتراض به نتايج ويرانگر اين سياست ھا بر زندگی طبقات محروم جامعه،
قابل تقدير و حمايت است .تجربه کارگران پتروشيمی تبريز و ماھشھر و ديگر مبارزات کارگران ايران
نشان داد که قدرت اصلی برای به عقب راندن و نھايتا ً سرنگونی رژيم حافظ سرمايه داری ،تنھا از
طريق متشکل شدن کارگران و زحمتکشان می تواند نتيجه بخش باشد .اين درس بزرگی ھم برای
جنبش سراسری مردم ايران و ھم برای ما نھادھا است و ھمين ضرورت متشکل شدن کارگران
درمبارزه با رژيم ما را بر آن داشته است که دور نھادھای ھمبستگی متشکل شويم .

در آستانه ی نشست چھارم ،مناسبت بسيار مھمی در پيش روی جنبش کارگری و نيز نھادھای
ھمبستگی قرار دارد  .اول ماه مه  ١١) ٢٠١١ارديبھشت  (١٣٩٠در پيش است .کارگران ايران در
قالب بيانيه ھای مختلف با طرح مطالبات صنفی و سياسی خود به استقبال اين روز می روند.امسال،
اول ماه مه ،در شرايطی فرا می رسد که تحوالت جديدی در سطح جنبش توده ای مردم ايران و
منطقه شمال افريقا ) تونس و مصر و ( ...و خاورميانه ) عراق  ،يمن  ،سوريه ،بحرين و (...رخ داده
است و توده ھای زحمتکش اين کشورھا با اعتراضات توده ای عليه فالکت اقتصادی ناشی از سياست
ھای نئوليبرالی و ديکتاتوری ھای حاکم برای سرنگون ساختن رژيم ھای استبدادی خيز برداشته اند
اما ھنوزنتوانستند که جنبش توده ای شان را به سرانجام واقعی که ھمانا تامين منافع زحمتکشان اين
جوامع وبدست گرفتن حق حاکميت خود است ،برسانند .از طرف ديگر فشارھای ناشی از شيوه ھای
نئوليبرالی حل بحران سرمايه داری کشوری ھای متروپل ،گريبان کارگران کشورھای اروپايی و
آمريکايی را گرفته و اعتراضات گسترده ی کارگران اين کشور ھا را موجب شده است .حوادث
مذکور ،وظايف نھادھا را در حمايت از اعتراضات کارگران اروپا و آمريکا و ساير نقاط جھان و در
پيوند قرار دادن آن ھا با جنبش کارگری ايران چند برابر نموده است .ما کارگران اين کشورھا را متحد
اصلی خود و طبقه کارگر ايران می دانيم .مجمع اخير ما به اين مسائل توجه الزم و کافی را مبذول
داشت.
بايد اعالم کنيم  :در فاصله نشست سوم و چھارم نھادھای ھمبستگی ،در غياب تشکل ھای مستقل
کارگری که کارگران از طريق آن بتوانند در مبارزه برای احقاق حقوق خود که امروز به درستی از
مسير سرنگونی کليت جمھوری اسالمی می گذرد ،مبارزه خود را پيش ببرند ،رژيم سرمايه داری
ايران ،با برچيدن يارانه ھا ،دست به بزرگترين تھاجم خود در طول اين سی سال به سفره کارگران و
ساير زحمتکشان زده است .از جانب ديگر در غياب ھمين تشکل ھا  ،رژيم سرمايه داری ايران خانه
ی "ضد کارگر" رژيم را به عنوان نماينده کارگران ايران به مجامع جھانی معرفی می نمايد که
نشست بر افشاء اين سياست به درستی تاکيد بيشتر نمود .اما در سوی ديگر ،دور جديدی از
اعتراضات مردم ايران با خواست سرنگونی رژيم اسالمی آغاز شده است .خيزش جديد توده ھای
مردم ايران ،در شرايط رستاخيز عمومی توده ھای عرب ،زمينه ھای مناسبی برای ايجاد ھمبستگی
کارگران و ديگر توده ھای زحمتکش مردم ايران فراھم آمده است .اعتصابات گسترده ی کارگری،
مقاومت بی نظير مردم در عدم پرداخت قبض ھای گاز و برق و آب با قيمت ھای کمرشکن ،گسترش
اعتراضات دانشجوئی ،شرايط جديدی در کشور بوجود آورده است .توجه به خواست ھای کارگران ،
اکنون به امری عمومی تبديل شده است .پذيرش روز اول ماه مه امسال به عنوان روز سراسری
اعتراض و خشم ،به روز جھانی کارگر امسال ،ويژه گی تازه ای بخشيده است که نبايد از چشم جنبش
کارگری دور بماند .طبقه کارگر ھنوز به عنوان يک طبقه متشکل در ميدان حضور ندارد با اين حال
اول ماه می امسال می رود تا به مانند اول ماه می سال  ١٣٨٩تا چشم انداز ھمبستگی جنبش
سرنگونی طلب را با جنبش آزايخواھانه و برابری طلبانه را پيش روی جنبش توده ھای مردم
معترض قرار دھد .

مصوبات نشست چھارم :
مجمع حضوری چھارم نھادھای ھمبستگی ، ...جلسه خوش آمد گويی خود را در ساعت  ٣روز ٢٢
آپريل با سرود انترناسيونال و يک دقيقه سکوت به ياد رفيق بھزاد کاظمی آغاز کرد .در اين جلسه
نماينده حزب چپ آلمان و يکی از فعاالن کارگری از ترکيه با حضور خود در نشست ،پيام ھای خود
را به گوش رفقای نھادھا رساندند .در اين نشست رفقايی از استراليا ،کانادا  ،و آمريکا از طريق
پالتاک در جلسه حضور داشتند از طرف ديگر اتحاد چپ ايرانيان ـ خارج از کشور ) آمريکا ـ کانادا(
به صورت مھمان در اين نشست از طريق پالتاک شرکت داشتند.

نھادھای ھمبستگی در اين دوره به درستی  ،تشديد فعاليت ھايشان را در زمينه جلب حمايت و
پشتيبانی و نيز انعکاس ھر چه بھتر اخبار اعتصابات و اعتراضات کارگری و نيز دستگيری کارگران
و فعالين کارگری را در دستور دور آتی خود قرار دادند .نشست عمومی به مانند سال ھای گذشته به
مثابه يک ظرف اتحاد عمل برای فعالين سياسی مختلف با گرايشات متفاوت ،فعاليت ھايشان را در
راستای اھداف فوق سازمان خواھند داد .اين وفاق عمومی ،ما را به عنوان نھادھای ھمبستگی در
انجام وظيفه انترناسيوناليستی و پيشبرد وظايف خود مصمم تر می سازد.
در نشست چھارم  ،ھيات ھماھنگ کننده و نيز نھادھای مختلف گزارش فعاليت ھای دور گذشته خود
را ارائه دادند و مجمع نيز بر ارتقاء فعاليت ھا در دوره آتی و نيز ايجاد و جذب نھادھای ھمبستگی
جديد و ھمراه ساختن منفردين و افراد مستقل وفادار به جنبش کارگری تاکيد نمود .مباحث خوبی برای
انسجام و نزديکی بيشتر نھادھای مختلف در جھت پيشبرد ھر چه بھتر فعاليت نھادھا بين رفقا مطرح
شد  .نشست توافقی بر سر تعريف دوباره نھادھای ھمبستگی داشت بدين مضمون که » به منظور
رفع ھر گونه شبھه  ،گردھمايی چھارم نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری ايران ،ديگر بار با
صراحت تمام اعالم می دارد  :ھمانگونه که در مصوبات اين نھادھا آورده شده است ؛ نھادھای
ھمبستگی در ھر شھر و مجموعه نھادھا  ،تشکيالتی چند گرايشی و بدون وابستگی به تشکالت
سياسی ،فرھنگی  ،صنفی  ،و  ...می باشند و ھر ادعايی خالف اين به دور از واقعيت است .ھمچنين
تاکيد می کنيم که نھادھا  ،محلی برای مشاجرات تشکالت سياسی نبوده ،نيست و نخواھد بود  .لذا
ھرگونه موضع گيری در دفاع يا عليه تشکالت مبارز سياسی و جنبش کارگری و يا توھين به آنھايی
جائی در مباحث و فعاليت ھای نھادھای ھمبستگی کارگری ندارد« .
مجمع چھارم بر اين مسئله تاکيد نمود که انتقاد سازنده و حتی سرراست ترين نوع آن برای نھادھا
در راستای تقويت ھر چه بھتر و سازنده تر کار نھادھای ھمبستگی ،وجود احترام متقابل بين اعضای
نھادھا و برخورد قاطع با ھرنوع رفتار غيررفيقانه درون نھادھای ھمبستگی و نيز اجرای دقيق
مصوبات از جمله تاکيدات دوباره نشست است .ھمچنين مجمع بر سر موثرتر بودن و فوری بودن
انتشارات خود از جمله بيانيه ھا و اطالعيه ھا شور و مشورت و نھايتا ً توافق جمعی نمود.
مجمع چھارم ضرورت توجه بيشتر و گسترده تر به اقدامات بين المللی در جھت پررنگ تز نمودن
نقش جنبش کارگری و نيروی حياتی آن در اين دوره در ايران و در سطح خاورميانه را مورد تاکيد
قرار داد .از جمله اين اقدامات حضور موثر در کنگره آی ال او در  ٩ژوئن و يا ساير مجامع جھانی
کارگری که نمايندگان ضد کارگر و اطالعاتی رژيم به جای نمايندگان واقعی کارگران ايران در آن
شرکت می کنند ،مورد تاکيد قرار گرفت .مجمع از نھادھای وابسته به خود خواست اطالع رسانی و
کمپين حمايتی از کارگران ايران در برابر تھاجمات اين رژيم به سطح معيشت و آزادی آنھا و افشاء
ھر چه بيشتر جريانات حکومتی و غير حکومتی ضدکارگری ،ھمچون گذشته در دستور کار خود قرار
دھند.
مجمع چھارم تاکيد قاطع نمود که نھادھای ھمبستگی بايد در مقاطع مھمی ھمچون اول ماه مه ،
کشتار زندانيان سياسی دھه  ، ۶٠کشتار خاتون آباد  ٨ ،مارس ،و اقدام سراسری برای آزادی
کارگران زندانی اقدامات خود را در قالب کمپين اعتراضی و يا اطالعيه ھای مختلف عملی سازند و در
کنار آن به دليل شرايط و موقعيت ھای ويژه ای که در طول سال پيش می آ يد و از اکنون قابل پيش
بينی نيست ،نيز نھادھا خود را ملزم به موضع گيری در قالب بيانيه ھا و کمپين ھای مشخص ميدارد.

مجمع چھارم،کميسيون ھای مختلفی برای اقدامات آتی انتخاب نمود و نيز سه نھاد ھمبستگی
)استراليا -گوتنبرگ و استکھلم در کنار يک عضو پيشين ھئيت ھماھنگ کننده،به صورت دوره ای
مسئوليت اين دوره ھيات ھماھنگ کننده را برعھده گرفتند .
مجمع چھارم،دررابطه با موضوع منفردين مستقل نشست چھارم بر اين نظر بود که  » :ضمن پذيرش
منفردين عالقمند و باورمند به جنبش کارگری و ھمراھی آنان با مصوبات مجامع عمومی نھادھای
ھمبستگی به ھمکاری با خود فرا می خوانيم و از يکايک آنھا می خواھيم که در محل زيست و کار
خود به شکل گيری و ايجاد يک واحد اھتمام ورزند «.
نشست مجمع چھارم بعد از گزارش کوتاھی که يک رفيق از اقدامات گذشته در زمينه بولتن کارگری
ارائه داد تاکيد قاطع بر ادامه کاری انتشار بولتن کارگری نھادھا و اھميت اين بولتن و علی الخصوص
ترجمه ان به زبانھای مختلف برای پخش اخبار کارگری در محل ھای زيست و اشنايی بيشتر جريانات
و تشکلھای کارگری با جنبش کارگری ايران  ،به زبانھای مختلف داشت .
در زمينه وبالگ نھادھا نيز ،مجمع براھميت دارا بودن يک وبالگ از سوی نھادھا تاکيد نمود و کميته
ھماھنگی دوره آتی با در دست داشتن مصوبه مربوط به وبالگ ،مسئول نظارت بر نحوه پيشبرد کار
جھت ايجاد وبالگ شد .
مجمع چھارم درروزدوشنبه ،با مشارکت فعال ھمه حاضرين درنشست و پالتاک ،رئوس عمومی
برنامه ھای شش ماھه آتی خود رابرشمرد وھيئت ھماھنگ کننده را برای پيشبرد آن وانتشارھرچه
سريع اسناد نشست چھارم تا قبل ازاول ماه مه موظف نمود.
مجمع عمومی نھادھا در فضای گرم و دوستانه و با تاکيد دوباره برھمبستگی جھانی کارگران و
حمايت قاطع ازمطالبات مطرح شده توسط کارگران ايران دراول ماه مه وخواندن قطعه شعری توسط
يکی از رفقای ھانوفردرگرامی داشت ياد رفيق "بھزاد کاظمی "ديگرباره با خواندن سرود
انترناسيونال به کار خود پايان داد .

کارگران!
مابا شماھستيم وگامھای شما است که مارابا شما ھمراه می سازد

