بیاًیَ پایاًی
چِارهیي گرد ُوآئی
ًِادُای ُوبستگی با جٌبش کارگری درایراى – خارج کشْر

" ًشست ُوبستگی برای آزادی کارگراى زًداًی"
چِبرهیي ًؼظت صلْری ًِبػُبی ُوجظتگی ثب کبرگزاى ایزاى ـ عبرد اس کؼْرثَ ًبم" ًؼظت
ُوجظتگی ثزای آساػی کبرگزاى سًؼاًی" ػر رّسُبی  ۳۲ ّ ۳۲ ،۳۴آپزیل ػر ػِز ُبًّْر(آلوبى) ثب
صلْر فؼبل رفمبی ًِبػُبی هغتلف ػر صبلی پبیبى گزفت کَ ُوَ ػزکت کٌٌؼگبى ػر اًؼٍّ رفیك اس
ػطت رفتَ ثِشاػ کبظوی ثْػًؼ ّ ثب یک ػلیمَ طکْت یبػع را گزاهی ػاػتٌؼ.
ػر ػزایطی ًِبػُبی ُوجظتگی ،هزوغ ػوْهی عْػ را ثزگشار کزػًؼ کَ مجمَ کبرگز ایزاى ػر
هْلؼیت ثظیبر صظبطی چَ ثَ لضبظ التـبػی ّ چَ ثَ لضبظ طیبطی لزار گزفتَ اطت .هْلؼیتی کَ هی
رّػ تب مجمَ کبرگز را ثَ پزچن ػار هجبرسٍ ثزای رفبٍ ّ آساػی تْػٍ ُبی سصوتکغ ربهؼَ تجؼیل ًوبیؼ.
ثضزاى التـبػی کَ رژین روِْری اطالهی ثب آى ػطت ثَ گزیجبى ػؼٍ اطت ُز چَ ثیؼتز ًَ تٌِب مجمَ
کبرگز ایزاى هٌزولَ هؼلوبى ّ پزطتبراى ثلکَ طبیز تْػٍ ُبی سصوتکغ ایي ربهؼَ را ػر گزػاة یک
سًؼگی فالکت ثبر ّ اطفٌبک فزّ هی ثزػ ّ ثٌب ثز تبریظ چٌؼ ؿؼ طبلَ ی طزهبیَ ػاری ُویؼَ ایي
ثضزاًِب ثَ ثِبی فمز رّسافشّى ایي مجمبت سصوتکغ اس طز گذراًؼٍ هی ػْػ .ثٌبثزایي ،ایي ثبر ُن
هطوئٌب ً ػّلت طزهبیَ ػاری ایزاى لـؼ ػارػ کَ کظزی ثْػرَ کالى ّ ًیش التـبػ ّیزاًغ را ثب اطتخوبر
ثیؼتز مجمَ کبرگز ّ تْػٍ ُبی سصوتکغ ایي ربهؼَ  ،اس ًْ طز ّ طبهبى ػُؼ  .صذف یبراًَ ُب اس طفزٍ
عبلی کبرگزاى ،تضویل فمز ّ ثیکبری رّسافشّى ،تْرم ثبال ّ ًفض گیز ،لزارػاػُبی هْلت طفیؼ اهلب
ّ ّرْػ ػزکت ُبی پیوبًی ،ػطتوشػُبی ًبچیش ّ ثَ تؼْیك افتبػٍ گبُب ً تب یکظبل ّ ثیؼتز ،سًؼگی را ثز
تْػٍ کبر ّ سصوت هؼمت ثبر کزػٍ اطت .تضویل افشایٌؼٍ اػتیبػ ّ فضؼب ،تِبرن ػیگزثبرٍ ثَ ُز گًَْ
آساػی ُبی ط یبطی ّ ارتوبػی تْػٍ ُب ،طزکْة پبیَ ای تزیي ًیبسُبی رْاًبى ّ سًبى ّ ػیگز ثغغ
ُبی هزػم ّ ،افشایغ فؼبر ثز ػاًؼزْیبى ّ ثی آیٌؼٍ کزػى آًِب ،سهیٌَ ُبی ػـیبى ایي ًیزُّبی فؼبل
را فزاُن آّرػٍ اطتً .ؼاػتي صك تؼکل ّ اػتـبة ،سًؼاًی کزػى ّ طزکْة فؼبلیي ّالؼی مجمَ
کبرگ ز ّ طبیز رٌجغ ُبی ارتوبػی ،ایزبػ رػت ّ ّصؼت ػر ربهؼَ اس مزیك ثبال ثزػى آهبر اػؼام
ُب ّ ،ػٍ ُب ثی صمْلی ػیگز کَ ثَ هزػم سصوتکغ ایي ربهؼَ تضویل هی ػْػ ،کبطَ ی ؿجز آى ُب را
لجزیش ًوْػٍ ّ ایي تْػٍ ُب را ثؼرطتی ُز چَ ثیؼتز ثَ آلتزًبتیْ ّ ثزًبهَ ُبی ُوَ ی رٌبس ُبی هغتلف
طزهبیَ ػاری توبهیت عْاُبى ،اؿالس ملجبى ّ لیجزال ُب ّ چؼن اًتظبراى ثَ طلطَ اهپزیبلیظتی ّ ...
ثؼثیي ًوْػٍ اطت.

ػر کٌبر ُوَ ایي ُبطت کَ ،فؼبلیي ّ پیؼزّاى کبرگزی ثز صلْر ُز چَ پزرًگ تز مجمَ کبرگز ثب
ؿف هظتمل ّ هتؼکل ثزای رطیؼى ثَ عْاطتَ ُبی رفبُی ّ طیبطی کَ اهظبل ّ طبل ُبی پیغ تْطن
کبرگزاى ایزاى ثزای اّل هبٍ هی فزهْلَ ػؼٍ اطت ،ػر رٌجغ اػتزاكی تْػٍ ُب ػر ایي ػّر تبکیؼ هی
کٌٌؼ  .آى ُب ثَ ػرطتی هطبلجبت رفبُی ّ آساػیغْاُبًَ تْػٍ ُب را اس هظیز یک رؼال مجمبتی ّ ًَ اس
مزیك هوبػبت ّ آػتی مجمبتی ثیبى ًوْػٍ اًؼ .ػر ایي هیبى اثتکبر ربلت کبرگزاى ّ تْػٍ ُبی سصوتکغ
ایي ربهؼَ ػر اػتزاف ثَ ًتبیذ ّیزاًگز ایي طیبطت ُب ثز سًؼگی مجمبت هضزّم ربهؼَ ،لبثل تمؼیز ّ
صوبیت اطت .تززثَ کبرگزاى پتزّػیوی تجزیش ّ هبُؼِز ّ ػیگز هجبرسات کبرگزاى ایزاى ًؼبى ػاػ کَ
لؼرت اؿلی ثزای ثَ ػمت راًؼى ّ ًِبیتب ً طزًگًْی رژین صبفع طزهبیَ ػاری ،تٌِب اس مزیك هتؼکل
ػؼى کبرگزاى ّ سصوتکؼبى هی تْاًؼ ًتیزَ ثغغ ثبػؼ .ایي ػرص ثشرگی ُن ثزای رٌجغ طزاطزی
هزػم ایزاى ّ ُن ثزای هب ًِبػُب اطت ّ ُویي كزّرت هتؼکل ػؼى کبرگزاى ػرهجبرسٍ ثب رژین هب را
ثز آى ػاػتَ اطت کَ گزػ ًِبػُبی ُوجظتگی هتؼکل ػْین .
ػر آطتبًَ ی ًؼظت چِبرم ،هٌبطجت ثظیبر هِوی ػر پیغ رّی رٌجغ کبرگزی ّ ًیش ًِبػُبی
ُوجظتگی لزار ػارػ  .اّل هبٍ هَ  ۲۲( ۳۱۲۲ارػیجِؼت  )۲۴۳۱ػر پیغ اطت .کبرگزاى ایزاى ػر
لبلت ثیبًیَ ُبی هغتلف ثب مزس هطبلجبت ؿٌفی ّ طیبطی عْػ ثَ اطتمجبل ایي رّس هی رًّؼ.اهظبل،
اّل هبٍ هَ ،ػر ػزایطی فزا هی رطؼ کَ تضْالت رؼیؼی ػر ططش رٌجغ تْػٍ ای هزػم ایزاى ّ هٌطمَ
ػوبل آفزیمب ( تًْض ّ هـز ّ ّ ) ...عبّرهیبًَ ( ػزاق  ،یوي  ،طْریَ ،ثضزیي ّ )...رط ػاػٍ اطت ّ
تْػٍ ُبی سصوتکغ ایي کؼْرُب ثب اػتزاكبت تْػٍ ای ػلیَ فالکت التـبػی ًبػی اس طیبطت ُبی
ًئْلیجزالی ّ ػیکتبتْری ُبی صبکن ثزای طزًگْى طبعتي رژین ُبی اطتجؼاػی عیش ثزػاػتَ اًؼ اهب
ٌُْسًتْاًظتَ ا ًؼ کَ رٌجغ تْػٍ ای ػبى را ثَ طزاًزبم ّالؼی کَ ُوبًب تبهیي هٌبفغ سصوتکؼبى ایي
رْاهغ ّثؼطت گزفتي صك صبکویت عْػ اطت ،ثزطبًٌؼ .اس مزف ػیگز فؼبرُبی ًبػی اس ػیٍْ ُبی
ًئْلیجزالی صل ثضزاى طزهبیَ ػاری کؼْری ُبی هتزّپل ،گزیجبى کبرگزاى کؼْرُبی ارّپبیی ّ
آهزیکبیی را گزفتَ ّ اػتزاكبت گظتزػٍ ی کبرگزاى ایي کؼْر ُب را هْرت ػؼٍ اطت .صْاػث
هذکْرّ ،ظبیف ًِبػُب را ػر صوبیت اس اػتزاكبت کبرگزاى ارّپب ّ آهزیکب ّ طبیز ًمبم رِبى ّ ػر
پیًْؼ لزار ػاػى آى ُب ثب رٌجغ کبرگزی ایزاى چٌؼ ثزاثز ًوْػٍ اطت .هب کبرگزاى ایي کؼْرُب را هتضؼ
اؿلی عْػ ّ مجمَ کبرگز ایزاى هی ػاًین .هزوغ اعیز هب ثَ ایي هظبئل تْرَ السم ّ کبفی را هجذّل
ػاػت.
ثبیؼ اػالم کٌین  :ػر فبؿلَ ًؼظت طْم ّ چِبرم ًِبػُبی ُوجظتگی ،ػر غیبة تؼکل ُبی هظتمل
کبرگزی کَ کبرگزاى اس مزیك آى ثتْاًٌؼ ػر هجبرسٍ ثزای اصمبق صمْق عْػ کَ اهزّس ثَ ػرطتی اس
هظیز طزًگًْی کلیت روِْری اطالهی هی گذرػ ،هجبرسٍ عْػ را پیغ ثجزًؼ ،رژین طزهبیَ ػاری
ایزاى ،ثب ثزچیؼى یبراًَ ُب ،ػطت ثَ ثشرگتزیي تِبرن عْػ ػر مْل ایي طی طبل ثَ طفزٍ کبرگزاى ّ
طبیز سصوتکؼبى سػٍ اطت .اس ربًت ػیگز ػر غیبة ُویي تؼکل ُب  ،رژین طزهبیَ ػاری ایزاى عبًَ ی
كؼ کبرگزرژین را ثَ ػٌْاى ًوبیٌؼٍ کبرگزاى ایزاى ثَ هزبهغ رِبًی هؼزفی هی ًوبیؼ کَ ًؼظت ثز
افؼبء ایي طیبطت ثَ ػرطتی تبکیؼ ثیؼتز ًوْػ .اهب ػر طْی ػیگز ،ػّر رؼیؼی اس اػتزاكبت هزػم
ایزاى ثب عْاطت طزًگًْی رژین اطالهی آغبس ػؼٍ اطت .عیشع رؼیؼ تْػٍ ُبی هزػم ایزاى ،ػر ػزاین
رطتبعیش ػوْهی تْػٍ ُبی ػزة ،سهیٌَ ُبی هٌبطجی ثزای ایزبػ ُوجظتگی کبرگزاى ّ ػیگز تْػٍ ُبی
سصوتکغ هزػم ایزاى فزاُن آهؼٍ اطت .اػتـبثبت گظتزػٍ ی کبرگزی ،همبّهت ثی ًظیز هزػم ػر ػؼم
پزػاعت لجق ُبی گبس ّ ثزق ّ آة ثب لیوت ُبی کوزػکي ،گظتزع اػتزاكبت ػاًؼزْئی ،ػزاین
رؼیؼی ػر کؼْر ثْرْػ آّرػٍ اطت .تْرَ ثَ عْاطت ُبی کبرگزاى  ،اکٌْى ثَ اهزی ػوْهی تجؼیل
ػؼٍ اطت .پذیزع رّس اّل هبٍ هَ اهظبل ثَ ػٌْاى رّس طزاطزی اػتزاف ّ عؼن ،ثَ رّس رِبًی
کبرگز اهظبلّ ،یژٍ گی تبسٍ ای ثغؼیؼٍ اطت کَ ًجبیؼ اس چؼن رٌجغ کبرگزی ػّر ثوبًؼ .مجمَ کبرگز
ٌُْس ثَ ػٌْاى یک مجمَ هتؼکل ػر هیؼاى صلْر ًؼارػ ثب ایي صبل اّل هبٍ هی اهظبل هی رّػ ُوچْى
اّل هبٍ هی طبل  ۲۴۳۳چؼن اًؼاس ُوجظتگی رٌجغ طزًگًْی ملت را ثب رٌجغ آسایغْاُبًَ ّ ثزاثزی
ملجبًَ پیغ رّی رٌجغ تْػٍ ُبی هزػم هؼتزف لزار ػُؼ .

هصْبات ًشست چِارم :
هزوغ صلْری چِبرم ًِبػُبی ُوجظتگی ، ...رلظَ عْع آهؼ گْیی عْػ را ػر طبػت  ۴رّس ۳۳
آپزیل ثب طز ّػ اًتزًبطیًْبل ّ یک ػلیمَ طکْت ثَ یبػ رفیك ثِشاػ کبظوی آغبس کزػ .ػر ایي رلظَ
ًوبیٌؼٍ صشة چپ آلوبى ّ یکی اس فؼبالى کبرگزی اس تزکیَ ثب صلْر عْػ ػر ًؼظت ،پیبم ُبی عْػ
را ثَ گْع رفمبی ًِبػُب رطبًؼًؼ .ػر ایي ًؼظت رفمبیی اس اطتزالیب ،کبًبػا  ّ ،آهزیکب اس مزیك پبلتبک
ػر رلظَ صلْر ػاػتٌؼ اس مزف ػیگز اتضبػ چپ ایزاًیبى ـ عبرد اس کؼْر ( آهزیکب ـ کبًبػا) ثَ
ؿْرت هِوبى ػر ایي ًؼظت اس مزیك پبلتبک ػزکت ػاػتٌؼ.
ًِبػُبی ُوجظتگی ػر ایي ػّرٍ ثَ ػرطتی  ،تؼؼیؼ فؼبلیت ُبیؼبى را ػر سهیٌَ رلت صوبیت ّ پؼتیجبًی
ّ ًیش اًؼکبص ُز چَ ثِتز اعجبر اػتـبثبت ّ اػتزاكبت کبرگزی ّ ًیش ػطتگیزی کبرگزاى ّ فؼبلیي
کبرگزی را ػر ػطتْر ػّر آتی عْػ لزار ػاػًؼً .ؼظت ػوْهی ثَ هبًٌؼ طبل ُبی گذػتَ ثَ هخبثَ یک
ظزف اتضبػ ػول ثزای فؼبلیي طیبطی هغتلف ثب گزایؼبت هتفبّت ،فؼبلیت ُبیؼبى را ػر راطتبی اُؼاف
فْق طبسهبى عْاٌُؼ ػاػ .ایي ّفبق ػوْهی ،هب را ثَ ػٌْاى ًِبػُبی ُوجظتگی ػر اًزبم ّظیفَ
اًتزًبطیًْبلیظتی ّ پیؼجزػ ّظبیف عْػ هـون تز هی طبسػ.
ػر ًؼظت چِبرم ُ ،یبت ُوبٌُگ کٌٌؼٍ ّ ًیش ًِبػُبی هغتلف گشارع فؼبلیت ُبی ػّر گذػتَ عْػ را
ارائَ ػاػًؼ ّ هزوغ ًیش ثز ارتمبء فؼبلیت ُب ػر ػّرٍ آتی ّ ًیش ایزبػ ّ رذة ًِبػُبی ُوجظتگی رؼیؼ ّ
ُوزاٍ طبعتي هٌفزػیي ّ افزاػ هظتمل ّفبػار ثَ رٌجغ کبرگزی تبکیؼ ًوْػ .هجبصج عْثی ثزای اًظزبم
ّ ًشػیکی ثیؼتز ًِبػُبی هغتلف ػر رِت پیؼجزػ ُز چَ ثِتز فؼبلیت ًِبػُب ثیي رفمب هطزس ػؼ .
ًؼظت تْافمی ثز طز تؼزیف ػّثبرٍ ًِبػُبی ُوجظتگی ػاػت ثؼیي هلوْى کَ « ثَ هٌظْر رفغ ُز
گًَْ ػجَِ  ،گزػُوبیی چِبرم ًِبػُبی ُوجظتگی ثب رٌجغ کبرگزی ایزاى ،ػیگز ثبر ثب ؿزاصت توبم
اػالم هی ػارػ ُ :وبًگًَْ کَ ػر هـْثبت ایي ًِبػُب آّرػٍ ػؼٍ اطت ؛ ًِبػُبی ُوجظتگی ػر ُز
ػِز ّ هزوْػَ ًِبػُب  ،تؼکیالتی چٌؼ گزایؼی ّ ثؼّى ّاثظتگی ثَ تؼکالت طیبطی ،فزٌُگی ،
ؿٌفی  ... ّ ،هی ثبػٌؼ ّ ُز اػػبیی عالف ایي ثَ ػّر اس ّالؼیت اطتُ .وچٌیي تبکیؼ هی کٌین کَ
ًِبػُب  ،هضلی ثزای هؼبرزات تؼکالت طیبطی ًجْػًٍ ،یظت ّ ًغْاُؼ ثْػ  .لذا ُزگًَْ هْكغ گیزی
ػر ػفبع یب ػلیَ تؼکالت هجبرس طیبطی ّ رٌجغ کبرگزی ّ یب تُْیي ثَ آًِب ربئی ػر هجبصج ّ فؼبلیت
ُبی ًِبػُبی ُوجظتگی کبرگزی ًؼارػ» .
هزوغ چِبرم ثز ایي هظئلَ تبکیؼ ًوْػ کَ اًتمبػ طبسًؼٍ ّ صتی طزراطت تزیي ًْع آى ثزای ًِبػُب ػر
راطتبی تمْیت ُز چَ ثِتز ّ طبسًؼٍ تز کبر ًِبػُبی ُوجظتگیّ ،رْػ اصتزام هتمبثل ثیي اػلبی
ًِبػُب ّ ثزعْرػ لبمغ ثب ُزًْع رفتبر غیزرفیمبًَ ػرّى ًِبػُبی ُوجظتگی ّ ًیش ارزای ػلیك
هـْثبت اس رولَ تبکیؼات ػّثبرٍ ًؼظت اطتُ .وچٌیي هزوغ ثز طز هْحزتز ثْػى ّ فْری ثْػى
اًتؼبرات عْػ اس رولَ ثیبًیَ ُب ّ امالػیَ ُب ػْر ّ هؼْرت ّ ًِبیتب ً تْافك روؼی ًوْػ.
هزوغ چِبرم كزّرت تْرَ ثیؼتز ّ گظتزػٍ تز ثَ الؼاهبت ثیي الوللی ػر رِت پزرًگ تز ًوْػى ًمغ
رٌجغ کبرگزی ّ ًیزّی صیبتی آى ػر ایي ػّرٍ ػر ایزاى ّ ػر ططش عبّرهیبًَ را هْرػ تبکیؼ لزار
ػاػ .اس رولَ ایي الؼاهبت صلْر هْحز ػر کٌگزٍ آی ال اّ ػر  ۳ژّئي ّ یب طبیز هزبهغ رِبًی
کبرگزی کَ ًوبیٌؼگبى كؼ کبرگز ّ امالػبتی رژین ثَ ربی ًوبیٌؼگبى ّالؼی کبرگزاى ایزاى ػر آى
ػزکت هی کٌٌؼ ،هْرػ تبکیؼ لزار گزفت .هزوغ اس ًِبػُبی ّاثظتَ ثَ عْػ عْاطت امالع رطبًی ّ
کوپیي صوبیتی اس کبرگزاى ایزاى ػر ثزاثز تِبروبت ایي رژین ثَ ططش هؼیؼت ّ آساػی آًِب ّ افؼبء ُز

چَ ثیؼتز رزیبًبت صکْهتی ّ غیز صکْهتی كؼکبرگزیُ ،وچْى گذػتَ ػر ػطتْر کبر عْػ لزار
ػٌُؼ.
هزوغ چِبرم تبکیؼ لبمغ ًوْػ کَ ًِبػُبی ُوجظتگی ثبیؼ ػر همبمغ هِوی ُوچْى اّل هبٍ هَ  ،کؼتبر
سًؼاًیبى طیبطی ػَُ  ، ۰۱کؼتبر کبرگزاى عبتْى آثبػ  ۳ ،هبرص ّ ،الؼام طزاطزی ثزای آساػی
کبرگزاى سًؼاًی الؼاهبت عْػ را ػر لبلت کوپیي اػتزاكی ّ یب امالػیَ ُبی هغتلف ػولی طبسًؼ ّ ػر
کٌبر آى ثَ ػلیل ػزاین ّ هْلؼیت ُبی ّیژٍ ای کَ ػر مْل طبل پیغ هی آ یؼ ّ اس اکٌْى لبثل پیغ
ثیٌی ًیظتً ،یش ًِبػُب عْػ را هلشم ثَ هْكغ گیزی ػر لبلت ثیبًیَ ُب ّ کوپیي ُبی هؼغؾ هیؼارػ.
هزوغ چِبرم،کویظیْى ُبی هغتلفی ثزای الؼاهبت آتی اًتغبة ًوْػ ّ ًیش طَ ًِبػ ُوجظتگی (اطتزالیب-
گْتٌجزگ ّ طْئؼ ػر کٌبر یک ػلْ پیؼیي ُئیت ُوبٌُگ کٌٌؼٍ،ثَ ؿْرت ػّرٍ ای هظئْلیت ایي
ػّرٍ ُیبت ُوبٌُگ کٌٌؼٍ را ثزػِؼٍ گزفتٌؼ .
هزوغ چِبرم،ػرراثطَ ثب هْكْع هٌفزػیي هظتمل ًؼظت چِبرم ثز ایي ًظز ثْػ کَ  « :كوي پذیزع
هٌفزػیي ػاللوٌؼ ّ ثبّرهٌؼ ثَ رٌجغ کبرگزی ّ ُوزاُی آًبى ثب هـْثبت هزبهغ ػوْهی ًِبػُبی
ُوجظتگی ثَ ُوکبری ثب عْػ فزا هی عْاًین ّ اس یکبیک آًِب هی عْاُین کَ ػر هضل سیظت ّ کبر
عْػ ثَ ػکل گیزی ّ ایزبػ یک ّاصؼ اُتوبم ّرسًؼ ».
ًؼظت هزوغ چِبرم ثؼؼ اس گشارع کْتبُی کَ اس الؼاهبت گذػتَ ػر سهیٌَ ثْلتي کبرگزی ارائَ ػؼ
تبکیؼ لبمغ ثز اػاهَ کبری اًتؼبر ثْلتي کبرگزی ًِبػُب ّ اُویت ایي ثْلتي ّ ػلی الغـْؽ تزروَ آى
ثَ سثبًِبی هغتلف ثزای پغغ اعجبر کبرگزی ػر هضل ُبی سیظت ّ آػٌبیی ثیؼتز رزیبًبت ّ
تؼکلِبی کبرگزی ثب رٌجغ کبرگزی ایزاى  ،ثَ سثبًِبی هغتلف ػاػت .
ػر سهیٌَ ّثالگ ًِبػُب ًیش ،هزوغ ثزاُویت ػارا ثْػى یک ّثالگ اس طْی ًِبػُب تبکیؼ ًوْػ ّ کویتَ
ُوبٌُگی ػّرٍ آتی ثب ػر ػطت ػاػتي هـْثَ هزثْم ثَ ّثالگ ،هظئْل ًظبرت ثز ًضٍْ پیؼجزػ کبر
رِت ایزبػ ّثالگ ػؼ .
هزوغ چِبرم ػررّسػّػٌجَ ،ثب هؼبرکت فؼبل ُوَ صبكزیي ػرًؼظت ّ پبلتبک ،رئْص ػوْهی ثزًبهَ
ُبی ػغ هبَُ آتی عْػ راثزػوزػ ُّیئت ُوبٌُگ کٌٌؼٍ را ثزای پیؼجزػ آى ّاًتؼبرُزچَ طزیغ اطٌبػ
ًؼظت چِبرم تب لجل اساّل هبٍ هَ هْظف ًوْػ.
هزوغ ػوْهی ًِبػُب ػر فلبی گزم ّ ػّطتبًَ ّ ثب تبکیؼ ػّثبرٍ ثزُوجظتگی رِبًی کبرگزاى ّ صوبیت
لبمغ اسهطبلجبت هطزس ػؼٍ تْطن کبرگزاى ایزاى ػراّل هبٍ هَ ّعْاًؼى لطؼَ ػؼزی تْطن یکی اس
رفمبی ُبًْفزػرگزاهی ػاػت یبػ رفیك "ثِشاػ کبظوی "ػیگزثبرٍ ثب عْاًؼى طزّػ اًتزًبطیًْبل ثَ کبر
عْػ پبیبى ػاػ .

کارگران!
مابا شماهستیم وگامهای شما است که مارابا شما همراه می سازد!

پیام ًشست چِارم
ًِادُای ُوبستگی با جٌبش کارگری درایراى ـ خارج کشْر
بَ

کارگراى قِرهاى ایراى
رفمبی کبرگز! ػّطتبى ُوزسم!
تالع ّ هجبرسات ػجبًَ رّسی ػوب ػر هضین ُبی کبر ّ سًؼگی ّ ُویبری
مجمبتی ثزای رطیؼى ثَ عْاطت ُبی اًظبًی تبىً ،یزّ ػٌُؼٍ ّ اهیؼ ثغغ اػاهَ
ی فؼبلیت هب ثزای صوبیت اس هجبرسات ثز صك ػوبطت.
هبًِ ،بػ ُبی ُوجظتگی ثب رٌجغ کبرگزی ػرایزاى ـ عبرد کؼْر ،عْػ را صلمَ
ی کْچکی اس سًزیز ثَ ُوپیْطتَ ی تبى هی ثیٌین ّ ػوب را طتْى فمزات هجبرسٍ
ػلیَ طیظتن طزهبیَ ػاری روِْری اطالهی ایزاى هی ػاًین.
هب ،ػر راطتبی هجبرسات عظتگی ًب پذیز ػوب ،عْػ را ػر کٌبرتبى اصظبص هی
کٌین ّ ّظیفَ ی عْػ هی ػاًین کَ توبم ًیزّ ّ تالع هبى را ػر صوبیت اس ػوب
ثکبرگیزین تب ػًیبئی اًظبًی ّ ثؼّر اس فمز ّ اطتخوبر ّ ػًیبئی ثِتز را تؼارک
ثجیٌین.
ثب اهیؼ ثَ هجبرسات هؼتزک هبى ّ ثب اهیؼ ثَ هْفمیت ُبی ُز چَ ثیؼتز ػر راٍ
طزًگًْی رژین روِْری اطالهی ایزاى.

شرکت کٌٌدگاى در ًشست هجوع عوْهی چِارم
ًِادُای ُوبستگی با جٌبش کارگری درایراى ـ خارج کشْر
ُبًّْر ـ  ۲ارػیجِؼت ۲۴۳۱ـ ۳۲آّریل ۳۱۲۲

پیام ًشست چِارم ًِادُای ُوبستگی با جٌبش کارگری ایراى
بَ

خاًْادٍ ُای جاى باختگاى ّ زًداًیاى سیاسی
رژین طزهبیَ ػاری روِْری اطالهی اسثؼّ رّی کبرآهؼى ،یْرع ثَ ػطت آّرػُبی هزػمً ،یزُّب ّ
تْػٍ ُبی اًمالثی ّتِبرن ثَ آهبل ّ آرسّ ُب یؼبى را ػزّع ًوْػ .طزاطزصیبت ًٌگیي ایي صبهیبى
طزهبیَ ثب سًؼاى ،ػکٌزَ ّاػؼام ُوزاٍ ثْػٍ اطت .ػرمْل ایي طی ّطَ طبل ُشاراى تي را یب ػرسًؼاى
ّ سیزػکٌزَ ُبی لزّى ّططبئی ثَ لتل رطبًؼٍ ّیب ثَ چْثَ ُبی ػارّرْعَ ُبی تیزثبراى طپزػٍ
اطت .هزػم ایزاى ُیچگبٍ لتل ػبم سًؼاًیبى طیبطی ّصوبم عْى ػرػَُ ی ػـت را کَ ُشاراى تي
اسثِتزیي فزسًؼاى طْطیبلیظت ،آساػیغْاٍ ّطبیزًیزُّبی اپْسیظیْى را ثَ رْعَ ُبی تیزّاػؼام
طپزػٍ ّپیکز ًبرًیي ػبى را ػجبًَ ػرگْرُبی ػطت روؼی ػفي ًوْػ کَ صبؿل آى گلشارُبی ثیؼوبرػر
طزاطزکؼْرایزاى اسرولَ گلشارعبّراى هیجبػؼ را ،اسیبػ ًغْاٌُؼ ثزػ.
هب فؼبلیي گزػآهؼٍ ػر"ًِبػُبی ُوجظتگی ثب رٌجغ کبرگزی ػرایزاى -عبرد کؼْر" اس همبّهت ّرّصیَ
تظلین ًبپذیزی ػوب عبًْاػُِبی آى ػشیشاى ّ لِزهبًبى گن ًبهی کَ ُن اکٌْى ػرطیبٍ چبل ُبی هغفی
ّػلٌی ّسیزػکٌزَ ُبی لزّى ّططبئی همبّهت کزػٍ ّطز ثلٌؼ ایظتبػٍ اًؼ ،تي ػبى رًزْرّ ،لی
ػشهؼبى پبیؼاراطت ،لؼر ػاًی هی کٌین.
هب ػرثزاثزایي ُوَ همبّهت ّ تظلین ًبپذیزی طزتؼظین فزّػ آّرػٍ ّػِؼ هی ثٌؼین کَ ثب توبم اهکبًبتی
کَ ػارین ػرراٍ ثز آّرػى آرسُّبی اًظبًی فزسًؼاى همبّم تبى ّ رفمبی گزاهی هبى تالع ّاسُیچ
کْػؼی ػریغ ًکٌین.
هب ّ ػوب هی ػاًین کَ راٍ رطیؼى ثَ چٌیي ربهؼَ ای ،یؼٌی ربهؼۀ ثؼّى سًؼاى  ،ػکٌزَ ّ اػؼام ّثؼّى
اطتخوبرّفمز ،ػرگزّثَ هیؼاى آهؼى مجمَ کبرگزهتؼکل هی ثبػؼ .اسایي رّی اطت کَ توبم طؼی ّ
کْػغ هبى ػررِت یبری رطبًؼى ثَ ایي مجمَ ثزای چیزٍ ػؼى ثزثی تؼکلی ّ ػفبع اساطتمالل ایي
مجمَ اطت .هباسػِزُبًْفز آلوبى ،هضل ثزگشاری ًؼظت چِبرم ًِبػُبی ُوجظتگی ثب رٌجغ کبرگزی
ایزاى ثِتزیي ػرّػُبیوبى را ًخبرتبى هی کٌین ّػطتبى پزهِزتبى را هی فؼبرین ّپیوبى تبسٍ هی کٌین کَ
تب طزًگًْی کلیت رژین روِْری طزهبیَ ػاری اطالهی ّایزبػ ربهؼَ ئی آساػ ّثزاثزاسیبی ًٌؼیٌین.
ثزػوب ّ فزسًؼاى ػلیزتبى ػرّػ.

ًشست حضْری چِارم
ًِادُای ُوبستگی با جٌبش کارگری در ایراى – خارج کشْر
 ۳۲آپزیل۳۱۲۲

پیام هرین هحسٌی فعال زًاى ّ جٌبش کارگری
بَ
ًشست ًِادُای ُوبستگی با جٌبش کارگری درایراى – خارج کشْر(ُاًْفر)
رفمبی ػشیش
ُن سهبًی ثزگشاری چِبرهیي هزوغ ػوْهی ًِبػُبی ُوجظتگی ثب رٌجغ کبرگزی  ،ثب اّل هبٍ هَ طبل  09ػر ایزاى کَ ثَ ػلیل
هزوْػَ ػزاین صبل ُّْای ّیژٍ ای ػارػ  ،تـبػفی فزعٌؼٍ ثزای ًِبػُبیی اطت کَ چٌؼیي طبل اطت ُن عْػ را هـزّف پیؼزّی
رٌجغ کبرگزی ػر ایزاى ًوْػٍ اًؼ ّػر ایي را طتب گبهِب یی ثظیبرهخجت ّارسًؼٍ ثزػاػتَ ّهظیزی ػػْار را ثزای ػکل گزفتي ّلْام
ایي اتضبػ پیوْػٍ اًؼ  .کَ ایي ُوَ ثؼّى ػاػتي ػرکی ػرطت اس ًمغ اتضبػ ُّوجظتگی ػر رٌجغ کبرگزی هیظز ًوی ػؼٍ اطت .کَ ایي
ثی تزػیؼ اسافتغبرات رٌجغ کبرگزی ایزاى اطت.
رفمبی ػشیش
ػرچٌؼ طبل گذػتَ رٌجغ کبرگزی ایزاى ثَ فتش للَ ُبیی ثلٌؼ ػر تبریظ مجمَ کبرگز ایزاى اس سهبى پیؼایغ ّػکل گیزی آى تب کٌْى ،
ًبئل آهؼٍ اطت  .اػالم هْرْػیت ػّطٌؼیکبی ػزکت ّاصؼ ّطٌؼیکبی ًیؼکز ُفت تپَ اس هِن تزیي ػطتبّرػ ُبی مجمَ کبرگز ػر
ػّراى  49طبل صبکویت طزهبیَ ػاری رژین روِْری اطالهی ػطتبّرػ هِوی اطت کَ سیزتیغ طزکْة ایي رژین ثؼطت آهؼٍ اطت
.رٌجغ کبرگزی ثزای رػؼ ّگظتزع هجبرسات عْػ هظیزی ػػْار پیوْػٍ ّاس ػرٍ ُبی ؿؼت الؼجْری گذرکزػٍ اطت ّ ایي ُوَ
ثَ ُوت اًؼّعتي طبلِب تززثَ ّثب ًخبر عْى ُبی ثظیبر اهکبى پذیز ػؼٍ اطت  .کَ اس ُویي رب ػر همبثل ایي ربى ثبعتگبى ّربًفؼبًی
ُب یؼبى طز تؼظین ّاصتزام فزّػ هی آّرین  .ػطت یبفتي ثَ ایي هْفمیت ُب ثؼّى اتضبػ ُّوکبری ّثَ رطویت ػٌبعتي گزایؼبت
هغتلف ػرّى رٌجغ کبرگزی هیظز ًوی ػؼٍ اطت ثزای ًوًَْ هی تْاى ثَ ثزگشاری هزاطن رّسکبرگز ػر چٌؼ طبل اعیز اػبرٍ کزػ
کَ ثب اتضبػ هیبى گزایؼبت هغتلف ؿْرت گزفت ّػرکی آگبُبًَ اسهظبئل رٌجغ را ػر هیبى ُوَ کظبًی کَ ػل ػر گزّ رٌجغ
کبرگزی ػاػتٌؼ را ثب ػکل گیزی اتضبػ ی گظتزػٍ اس گزایؼبت گًْبگْى ثَ ًوبیغ گذاػت .
رفمب؛طی ّػّطبل اطت کَ رٌجغ کبرگزی ػرایزاى سیزتیغ طزکْة روِْری اطالهی صزکت کزػٍ ّثب ػاػى ػِؼای ثظیبر هظیزی
ػػْارپیوْػٍ اطت .ػبیظتَ اطت اهزّسًیشهب ثب ػاػتي ػرکی ػرطت اسػزاین ّّكؼیت مجمَ کبرگزایزاى ُن چٌبى ػرهظیزتمْیت
رٌجغ کبرگزی گبم ثزػارین .اهزّساساُویت اهزاتضبػ ُّوجظتگی ّثَ رطویت ػٌبعتي گزایؼبت هغتلف ػررٌجغ کبرگزی ػرایزاى
ًَ تٌِب کن ًؼؼٍ ثلکَ افشّػٍ ػؼٍ ّایي هِن ُن چٌبى ثزا ی مجمَ کبرگزایزاى یک ًیبس كزّری ّ ثزا ی پیغ رّی رٌجغ
کبرگزی صیبتی اطت
رفمبی ػشیش
صبل کَ هزػم ایزاى ثزای ثزاًؼاسی روِْری اطالهی فزیبػػبى راثیغ اسپیغ ثزػلیَ رژین رِل ّرٌبیت ّػکٌزَ ّتزبّسّسًؼاى
ّ ....رطبتزکزػٍ اًؼ ّمْفبى اًمالثبت ثزای رُب یی اساطتجؼاػ ّػیکتبتْری استًْض ّهـزگزفتَ تب طْریَ ّثضزیي ّّ.....یکی
یکی چؼن اًؼاسی ثزای رُبیی اساطتجؼاػ راػرهمبثل هزػم طتوؼیؼٍ ایي هٌبمك هی گؼبیؼ ّهزسُبی رغزافیبیی را یکی پض اسػیگزی
ػرُن هی ًْرػػ .کَ ایي ُب ُوَ ُّوَ اهکبًبتی رؼیؼ ثزای رُبیی مجمَ کبرگزایزاى فزاُن آّرػٍ اطت ّرُبیی ایي مجمَ اسطتن
طزهبیَ ّثزپبیی ًظوی ًْیي ّسًؼگی ثِتزثزای ُوَ را ًْیؼ هی ػُؼ  ،السم اطت هب ًیشثب ػاػتي ػرکی ػرطت اسهْلؼیت ّّكؼیت
مجمَ کبرگزایزاى ثب گظتزع ُوجظتگی ّاتضبػ هیبى عْػ ُزچَ ثیؼتزػرهظیزهجبرسٍ گبهِبی هْحزتزی ػر پیًْؼ ّاتضبػ ثب رٌجغ
کبرگزی ایزاى ثزػارین .
رفمبی ػشیش
ثزگشاری هزوغ ػوْهی ًِبػ ُب را ػرراطتبی اتضبػ ّپیؼزّی رٌجغ کبرگزی ػرایزاى ثَ ػوب تجزیک گفتَ ّثَ ػشم ّاراػٍ ی
اطتْارػوب ػر ػفبع اس مجمَ کبرگزایزاى ػرّػ هی فزطتن .ػطتتبى را ثَ گزهی هی فؼبرم ّآرسّی هْفمیت ُبی ُزچَ ثیؼتزثزای
ػوب ػارم .
هزین هضظٌی
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پیام ًشست چِارم ًِادُای ُوبستگی با جٌبش کارگری ایراى -خارج کشْر
بَ
پٌاُجْیاى هتحصي در گْتٌبرگ ،استکِلن ّ....
دّستاى عسیس:
هب فؼبلیي هتؼکل ػر ًِبػُبی ُوجظتگی ثب رٌجغ کبرگزی ایزاى – عبرد کؼْر هطلغ ػؼین کَ ػر اػاهَ هجبرسٍ چٌؼیي طبلَ ثزای یبفتي هضیطی ثؼّى
تزص ّ ػکٌزَ ُبی رّساًَ ،هضیطی کَ صؼالل اهکبًبت یک سًؼگی اًظبًی ػاػتَ ثبػؼ ،ػوب ػشیشاى کَ ثب فزار اس رٌِن روِْری اطالهی ایزاى ،طبل
ُب اطت ػر اًتظبر گزفتي اربسٍ البهت  ،ػر ػلِزٍ ّ ُزاص  ،ثظز هی ثزیؼ .طبل ُب اطت کَ پبطظ پٌبٌُؼگی ػوب ثؼّى رْاة هبًؼٍ اطت  ،ثیغ اس ػّ
هبٍ ػر اػتـبة ّ تضـي ثظز هی ثزیؼ ّ ثزای رطبًؼى ؿؼای اػتزاف عْػ ثَ گْع ًب ػٌْای اتضبػیَ ارّپب ّػّلت طزهبیَ ػاری طْئؼ ّ هزبهغ
رِبًی ،ثَ طیبطتِبی آًبى هؼتزكیؼ.

دّستاى عسیس پٌاُجْ
ُوَ هی ػاًین کَ هب ثزای رطیؼى .ثَ کْچکتزیي عْاطتَ ُب یوبى ًیبس ثَ هجبرسٍ ّ ثَ چبلغ کؼیؼى ػّلت ُبئی ػارین کَ ثزای ػفبع اس هٌبفغ یک ػؼٍ
طزهبیَ ػار صزیؾ ّ پز موغ اسُیچ ػولی اس رٌگ گزفتَ تب تضْیل اًظبى ُب ثَ ػّلت ُبی ػیکتبتْر ّ ػکٌزَ گز اثبئی ًؼارًؼ.
هجبرسٍ ػوب ػرػزایطی اًزبم هی گیزػ کَ ػطت آّرػُبی ارتوبػی کبرگزاى اسآى رولَ صمْق پٌبٌُؼگی کَ طبل ُب ثزای آًِب هجبرسٍ اًزبم  ،ػّطتبى
گزفتَ ثْػ ،اس مزف طزهبیَ ػاراى ّ ػّلت ُبیؼبى هْرػ یْرع لزار گزفتَ اطت ّ .اهب ،ایي ّاكش ّ رّػي اطت کَ ػّلت ُبی ثبؿطالس
ػهْکزات کًٌْی ًَ فمن هـْثبت کٌْاًظیْى ژًْ کَ صتب لْاًیي تـْیت ػؼٍ عْػ را ًیش ًبػیؼٍ هی گیزًؼ ّثَ آًِب ػول ًوی کٌٌؼ.
ػّطتبى ػشیش!
هب اراػٍ ی ػوب را ػراهزاػاهَ تضـي ّهجبػرت ثَ اػتـبة غذا طتبیغ هی کٌین اهب ثَ عْثی هی ػاًین کَ ثزای اػاهَ سًؼگی ّ ثْیژٍ ػرچٌیي ػزاین
ػػْاری ثَ تي ّرّصی طبلن ّلْی ُن ًیبسػارین .هب ثبیؼ ُوْارٍ اهزهجبرسٍ عْػ را ػر ثزاثز رژین تب ثي ػًؼاى هظلش طزهبیَ ػاری اطالهی ایزاى ّ ُن
پیوبًبى ثیي الوللی آى ثؼکل هتؼکل ػًجبل ًوبیین .
اسایٌزّ،هب ًِبػ ُبی ُوجظتگی ثب رٌجغ کبرگزی ػر ایزاى – عبرد کؼْر ،كوي هضکْم کزػى طیبطت ُبی پٌبٌُؼٍ پذیزی اتضبػیَ ارّپب  ،استوبهی
تضزکبت تب ثَ اهزّسػوب ػراهزػاػتي صك اًتغبة هکبى ّسًؼگی ػبیظتَ ّ ػر ػبى اًظبًی لْیب پؼتیجبًی کزػٍ ّاس ػّلت طْئؼ عْاُبى رطیؼگی هزؼػ ثَ
اهز پٌبٌُؼگی ػوب ُظتین  .هب را ػرایي هجبرسٍ ػرکٌبرعْػ ثؼاًیؼ

ًؼظت چِبرم ًِبػُبی ُوجظتگی ثب رٌجغ کبرگزی ایزاى -عبرد کؼْر
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ًِادُای ُوبستگی با جٌبش کارگری در ایراى – خارج کشْر
nhkommittehamahangi@gmail.com
–kanonhambastegi@gmail.comکاًْى ُوبستگی کارگراى ایراى ّ کاًادا
proletarianunite@gmail.comـ كویتَ ُوبستگٔ با جٌبش كارگرٓ ایراى -استرالیا
 -cdkargari@gmail.comکویتَ دفاع از کارگراى ایراى – ًرّژ
ُ -sstiran@yahoo.frوبستگی سْسیالیستی با کارگراى ایراى – فراًسَ
 -kanoonhf_2007@yahoo.deکاًْى ُوبستگی با کارگراى ایراى – فراًکفْرت ّ حْهَ
 -kanon.hannover@yahoo.deکاًْى ُوبستگی با جٌبش کارگری ایراى – ُاًْفر
 -isask@comhem.seکویتَ ُوبستگی کارگراى ایراى ّ سْئد
 -kanounhambastegi@gmail.comکاًْى ُوبستگی با کارگراى ایراى – گْتٌبرگ
 -info@ijcwa.comاًجوي کارگری جوال چراغ ّیسی
 -iranwsn@fastmail.fmشبکَ ُوبستگی کارگری
 -toronto_committee@yahoo.caکویتَ حوایت از کارگراى ایراى تْرًتْ کاًادا
solidarity.labor@googlemail.comکاًْى ُوبستگی با کارگراى در ایراى – ایالت ًْرد رایي ّستفالي (آلواى)
iran.turkey.workers@gmail.comکویتَ ُوبستگی کارگراى ایراى ّ ترکیَ
 - leftalliance@yahoo.comاتحاد چپ ایراًیاى ّ -اشٌگتي

