
  سومين نشست ايجاد تشكل سراسري كارگري
 در روز شنبه سوم آبان ماه در شهر سقز 

هاي قبلي در دو نشست گذشته و ضرورت تداوم آن ، بر گسترش هر چه بيشتر در اين نشست ضمن تاييد فعاليت 
  .ها در جهت ايجاد تشكل سراسري تاكيد شداين تالش

در نظام سرمايه داي جهاني و همچنين تحركات اين نظام در   و بحث در باره شرائط موجود هم چنين ضمن بررسي
ايجاد تشكل سراسري كارگران تاكيد شد و چنين شرائطي در منطقه خاورميانه و به خصوص ايران، بر ضرورت 

  .مسائل زير مورد بررسي و تاييد قرار گرفت 

هاي مسلح حفظ نظام سرمايه داري نظير داعش و مزدوران مسلحي همانند گروهتغييرات اوضاع منطقه وايجاد     -1
آن و سركوب نيروهاي مستقل ومترقي و كارگري در منطقه، ضرورت ايجاد تشكل سراسري كارگري را بيشتر 

  .كندنمايان مي

چه بيشتر ساز و كارهاي داري و گسترش هر گران در ايران و نظام جهاني سرمايههاي اخير ميان حكومتتوافق    -2
دفاع بي چون و . المللي، بر ضرورت هر چه بيشتر استثمار نيروي كار تاكيد داردهاي بيناستثماري، ورود شركت

داري در سال گذشته كامال مشهود و غيرقابل انكار است و در نتيجه در اين مردان از نظم و نظام سرمايهچراي دولت
  .دهدي كارگري در اين زمينه ضرورت خود را بيشتر نشان ميهاميان اتحاد و همبستگي نيرو

ي اخير نظير اعتراضات در پارس جنوبي و صنايع پتروشيمي، صنايع و اعتراضات وسيع كارگري در دوره    -3
بيانگر  …سازي صفا، واگن پارس و كاشي گيالنا ومعادني نظير بافق و معدن سنگرود، و همچنين اعتراضات در لوله

شود و در كنار آن تحميل داري بيشتر و حادتر ميهاي نيروي كار و حافظان نظام سرمايهتضاد   ت كه هر روزهآن اس
حداقل دستمزد زير خط فقر بر كارگران و غارت اموال كارگران در سازمان تامين اجتماعي ، بر ضرروت دفاع 

  .هماهنگ از حقوق كارگران تاكيدي مجدد است

پاشي به صورت زنان براي ايجاد جو ارعاب و مقابله با آزادي زنان و خانه نشين كردن آنها اسيدتحركاتي نظير     -4
از نظر ما اين . ما ضمن محكوم كردن اين اعمال خواهان مقابله با چنين اعمالي به صورت سراسري هستيم. است

  .سترش دهنديافته و حساب شده است تا جو ارعاب و سركوب را هر چه بيشتر گاعمال سازمان

هاي كارگري متناسب با درجه رشد و جنبش حاضرين در اين نشست ضمن تاكيد بر ضرورت پيشرفت تشكل    -5
ناپذير كارگري تاكيد داشتند كه ايجاد تشكل سراسري كارگري در اين مرحله از پيشرفت جنبش كارگري اجتناب

يچگونه تقابلي با ههاي كارگري است و گذشته تشكلهاي است و اين امر متكي بر نقد و بررسي عميق از فعاليت
  .هاي موجود كارگري ندارد تشكل
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